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श्रीदक्षिणामूत्तिविजयतेतमाम् 

श्रौमत्परमह सपरित्राजकाचाय-पदवाकखरप्रमाणपाराचारमारीण-रमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाच रणनिषए्ठ- 

वरण-वेदा स्तमागंप्रवतंक-ध्रीकारीक्षत्रस्थित श्रीकेवरद्रतभ्यास्यानर्मिहासन-दक्षिणामू्तिपीठधीश्वर- 

दुध्र स्थापनाचारं-धरीश दुर मगवत्माद्रारविन्दोपासक-नोटकाचार्यनिन्दमिरि-परम्परा प्राप्त 
महामण्डरेश्रस्थानवेमव-सवे तन्यरम्वतन्तव्र-भनन्तश्रीविभूपित-नृसिहमि रिस्वामि-करकमल- 
सञ्नात-श्रीदक्षिणामूरि-निरज्जनपीरटाचाये-महेक्ञानन्दगिरिमदामण्डकेन्धरस्वामि्िः 

क्रियन्ने नागायणम्मृतयः 

्दान्तमञ्जूषपायाः णएकतरियं रत्नं प्रकाश्यन एति जात्वा हिति वयम् । घोरेऽस्मिन् कलौ श्रीदाङ्कुरमग ददूज्यपाद - 

प्रदथिलं मार्ग वरहाय नाम्यमृपायं सान्निकरमुत्पदयामः । मृमृक्तणां करन तु पू्मपि नासीगुब्र्यज्ञानण्देते किमप्युपायान्तरम् । 

सैदिकवमंणा तु आ्रिक्षिकी यान्तिरासीदपि । अधुनात् द्रया रनुपम्यना, वर्णाश्रमादिमराद्कुर्यदिधिकारिणो ऽप्यनुपररम्यता 

जरीनागति 1 त्माल्ुाप्यकारप्रदशिनं विधू सथिकरणमनुयृन्य पृस्यमोत्रसम्बस्पिभिजंपोपवासदैवतारपधनादिभिरन्तःकरणस्यापि 

संयद्धिः सग्र्वालि । सदेनुष्धुखस्नोत्रदेवमस्दिगद्रीतासनि सौलभ्यं कतं युर मगवत्युज्यपादेः, नदरनुसारिमि्न ददानामसम्रदाया- 

चार्येस्तत्र तवर वदा नदा। णवं बिगर संसाःय निर्गतनिगविलकल्मपान्तःकरणैस्तु ब्राह्माम्यन्तरिकारलिङ्गुसलिङ्गपारित्रास्यं 
गृहीता समाप्यं सवोातिक प्रस्थानव्रयं श्वौनय्यम् । संसपविप्रनिप्तितिवेार्णाय प्रकरणग्रन्थानां ठपूचन्द्रिकापयंन्तानां 
विचारणं विधेयम् । व्रते चित्तकाग्र्ेण श्रवण-मनन परमरष्ठि ब्रह्मव्रेदने । प्रारब्यदौोपतो नानुभूयते जीवन्मूक्ति्चैजजीदन्मूक्ति- 

मिन्छना प्रवरुदापनिदत्य सयमाम्यासरादिकमकास्तमेयनािक्ि ने कायम् | अत्पदोषनिनृ्यं तु वेदान्तपाठनं दिष्यबोधायेति । 

तत्र च यिष्यसन्दरटनिव्रसियत्नजनिनेनापू्ेण जीकन्मुनखमो भविता । शयमेव राजेमां; श्रेयस्करः शान्तिप्राप्त्यं | 

निन्त अन्धानाममात्रे कथं सदनं प्रद्नं तआ सिद्धेति भद चिन्तयन्तः चिश्चा वयं मगवन्तं भूतमावतं शदः 

प्राथितवन्तः । निक्षुमिररमामिद्रयानरहैनं ताहसती चिन्ता कर्थ श्रीदक्िणामूनिना विष्णुदासमेहतास्यः कश्िच्दष्टिप्रवर 
प्रेरितः 1 नन्पृखात् सवं्काशनं सवकीयद्रन्येण करिष्यामीति प्रलिजं शरुत्वा निधनता अभूम । पाशवराग्यधमेमनुसरदधितकव 

स्थानव्यमर्मामिः । राम्पाद्रनं तुनैव जविनि अत्ता वण्डितिगाजादि-विस्दान्किता पकविदाविकिक्रिमशतान्दरे वेदान्तज्ञानं 

माधण्डदृददधतसिताः याम्थिप्रवगः श्रीसुब्रह्मम्यज्ञाशख्िणोःस्य सम्पादन संयाजिलाः 1 भत्सीयसैव कालेन महता श्रमेण 

सत्यपि वाधक प्रीदत्ुयनुरगमावरेण पमहुत्साः एकतवं रन्त प्रकटयन्ति प्रमीदान्विनोम्सठ्जाता वयमपि । प्राये 

पाकुर् सन्दास्तिसुत्रद्राण्यमटोदयाः मोवन्पुक्तिमुखं सप प्रमु 

वि्पौ्यमन्मित् सम्वूट यन्छोमन्छद्ुरममवन्पादकनुग्रहाय माफिमीशादुपनिषदषकरय माध्यं श्रीमदनन्द द्र 

गियाचागक्रतरीकोज्ञकलति शरदधवितां पद्तिणामानन्दानहं मक्रदनुततन्वानेनापि सकलनर्तिपनोदनपदटर क्रमेण च जीवनमृक्ति- 
पदमत्र मद्धि विराजते । शयमन्या विततया सदागमद्यनत्रम्य श्नीमदनुभूतिरवरूपा वा्यंविरचिताऽप्रकाशितपूर्वा टीका 
केट्कपाप्यनय श्रीमदूगोषादेद्राचिरनिता रीका, तैतिरीयमाप्यस्य श्रीमदन्युतङप्णानन्दविरचिता वनमाला, सटीकं 

शरोमत्नुर्वरनचायंविरचिति वातिकं चात्र निवेलिल्मस्ति, मनाध्यत्ारः विना पस्तकसगपादनक्फेशं तत्तदूगरन्थगतान् 

व्दोपतिवगाह्य कृतार्था भवेयुरिति । 

=> „ॐ ~ 

प्रन्धरयास्य प्रादाः श्रीरद्भुरमगतेत्पादप्रसादानूगृङीता ब्रह्मलोकं मत्वा क्रममरक्तिमाशना भवेय: । एषां समेषां ग्रन्थानां 
आजुतरिन्दोमाधानुतादकैपि प्रका्यिष्यन सल्वगयेव्र । वैनामस्कृनज्ञा भति भ्रवेणमननादिसि्धि कृत्वा प्राप्प्यति शान्ति 
ज्ञानि न 

प्स्यप्रपायन इारदानन्दयाग्व्र महोदया जरमद्रन्तेवासिनो बहुध्नमं व्रतवन्तः । तत्सर्वं "भक्ति मयि परां कृत्वा 

मामवरष्यतीःति दात्रेण ब्रह्मानुभूतपायस्येत न॑रनुी तापि पाटकानधमर्णकिरोत्ति । 

॥ 

मर्यं शू? द्वभः 
1. 

वक्रमाब्दे पट् विदयदृत्तरदटिसटसनम् व्यासधुणिमायाम् । --नारायणस्मृतयः 
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शरुतिस्मृत्तिपुयणानामाल्यं करणाख्यम् 
चुः प्र लोकश १६6 म् 

दह् खलु वेदानां तात्पर्यस्य दग्रह्वेन वेदास्य कम॑ण: यथावदनृष्ठानं दुष्करं प्रत्तिठमभ्य यथा भगवान् 
जमिनिः वेदगतकमं प्रतिपादक्रभागस्य ताल्यपरनिणयिक्रसूत्राणि निववन्ध केवरं लोकानुम्रहकाम्यया, तथा वेदान्त- 

न्दितस्यार्पानषद्दागस्म तात्पगंमसवज्ञदृ्ेयमुपन्टस्य भवान् वेदव्यासः ताल्पर्यं तेषां वाधयिततुं ब्रह्मसूत्राणि 
प्णिनाय। सूत्राणि चातीव गंषिप्तानि दूरवनरतानि। तेषां तात्पयं सः उपनिषदां तात्पर्यं सम्प्रदायानुमारेण गुरमुखा- 
दधिजगाम उपिपल्प्रतिषाद्यं ब्रह्म स्वयमनुभवरति चस एव लिखितुं प्रभवति सैतिह्यमात्रेणापनिपदथेवरित् | 
(“जनुभवावसानत्वात् भृतवरतूविषयल्वान्च ब्रह्मविज्ञानस्य'' दत्पभियुक्तमाष्यकाराक्तः | पेदिकमप्यप्रस्तूनप्रतिधनध 
तदयनादि''ति सूत्रकाराक्तश्च | 

श्रीद्भुरभगवत्पादेम्यः पूर्व ब्रहमसू वाणि उपवर्पाचार्येः व्यास्यात्तानि उपनिषदश्च भतुध्रपन्चादिभिः व्प्ास्थाताः 
तथापि मेदाभेदतायन -उनिपदथंमेव त् व्यक्रुलोचक्रुः | भगवत्पाद्ास्तु गुरुमुखादेव पनिपत्तात्प्य सूत्रापामेदपयं 

न त् सवंनाः सर्व॑दवाद्धेतानुमवपरमानन्दभरिताः चक्रः उपनिषदां ब्रह्ममू त्राणां 
मगवद्गीतायादय तारवयंप्रकादकानि भ्यामि | प्राचीनव्याख्यात्तारः द्रेतम्राहिप्रतसक्षणारितीयन्रह्मतादत राधं 
प्रिजिहीपन्तः प्रदमोतमभेदं जगदिति मेदं वाररोचत्राः प्रत्यश्षादिप्रमाणानां मेदांयविषयतया प्रामाण्यं चापषादगरामोमुः। 

भगवरत्पादास्त् 'अद्धेतं चतुथं मन्यन्त "सलिल पक्षाता मवत्ती"व्यादिश्रति गुद्धादतपद टष्टूता 

(“एकमेवाद्िनयमि वदना उपनिवतप्ततिवाद्यं ब्रह्मणि प्रपन्चामावं तथेव्रेव्यनुमोदमानाः “मृततिकैत्येन सत्यमि'"स्मनेन 
सूचनं कायमृषाद्व च श्रौतं परिगृह्य देतप्रादिप्रव्यक्नादीनां व्यावहारिकं प्रामाण्यमुपगम्यादतभ्रुति यथा्थनया 
व्याचष्युः | शुततत्यक्षयाविरोधार्स्त्यत्र | श्रुतः ६ धिदवात् नेह नानास्ति किश्वने''त्पादौ; प्रलयक्षस्म च 
घटस्सन् दयादः द्रलनत्यस्वावगाहनात् । अवं च वरोधः श्रत्या प्रद्यक्षव्राधा द्वीकारा्त्पारहायः बराधितसपि प्रद्यक्षं 
ट करव्यवदूारोषयिकः व्यावहारिक सत्यत्वं [विपयोङ्रत्य निवृ णातीद्याहुः 

रमनृनाचा (वस्त् व्रसयक्ष सवत्र उत्त 

६] ह नन [1 कु | व न ~ न ~> न्द 

सर्वं वल्विदं श्रद्वा ' "आत्मैवेदं सवमि'त्पादौ 

दरीरिपयन्तत्तस्य साकवेद्रधादशेनात् 
तथाद्ि--यत्त् 

पत्पत्तेदच दागोरथरः। रणोहचापृथक् सिद्धत्वात् विदवस्य च सवंस्पान्तर्यामिन्राह 

प्रपञ्चवाचकलन्दानां ब्दाताचकत्वे च ज्रह्मसामानानिकरण्वध्रृतयः सर्वा अपि लक्षणां विन॑ब साधु सङ्कच्छन्त रति 
तन्न विचार्मटम् दरवदत्तादियन्दानां यसौर्यावजिष्त्मवाचकत्वे यथा देवदत्तः मुखौ दु-खीत्यादिः आल्ममात्र- 
विपयन्यवहारः, दवदत्त कृ्ः स्थृरः सुन्दरः इत्यादिः कषरोरमात्रविषयम्यव ब्दान्तरानपेक्ष पव हश्यते 
यथा वा इन्द्रः मुष्बी सदृसराक्षः विष्णुः सवंजः विध्णुः नौलमेघदयामः दर्मादो निष्कृष्ासमशरौरवाचक- 
शब्दान्तरसामानायिकरण्यामवेर्भपि आत्समात्रविपयकः शरीरमात्रविपरयकश्च व्यवहारः तथा पुथग्यादौ व्यवहारय- 
दर्शनात् न पृथिव्यादय मुद्यश्चरोरत्वम् | अकयवसंस्थानविलेषविरिषटशषरोरवाचकानामेव तद्विशिष्टाल्मप्रत्व- 

व्युत्पत्तेः । भन्यथा घटः जगत्कततेद्यपि विष्णुविषयकः अनौपचारिक व्यवहारः प्रसज्येत } भत्र चेष्रापत्तौ सर्वेषां 

सामानाधिकरण्योपपादनम्--देवदत्तादि- 
दविदोपणवाचिपदानां विदरोष्यपरत्व- 
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दब्दानां विष्णुवाचकत्वमेवाद्धी्रियत्ताम् कि प्रपञ्चस्य तच्छरीरत्वमङ्खीह्ृत्य शरीरवाचकपदानां शरीरिपरत्व- 
वयुत्पत्तिकटेशेन । 

एवं च पृथिव्यादीनामीर्वरनियम्यत्वात् तच्छरौ रत्वग्यपदेशः ओपचारिक एव । तथा चौपचारिकशरीर- 
वाचकशब्देः नात्मसामानाधिकरण्यमुपपादयितुं शक्यम् । अतिप्रसङ्खस्योक्तत्वात् । 

किञ्च न शरीरमात्रवाचकस्य शरीरिपरत्वव्युत्पत्तिः कल्पयितुं क्या । देह आत्मा शरीरमात्मा इत्यादिः 
प्रयोगस्यापि साधुतापत्तेः । वैदिकंर्व तत्रेष्टापत्तेवकतुमशक्यत्वात् । एवं च निष्टृष्टदेहवाचकानां शरीरकचेवरादि- 
गञ्यानां कथच्चिदप्यात्मसामानाधिकरण्यं वक्तुं न शक्यम् । एवमेव प्रपञ्चवाचकशब्दालामपि मुख्यवृत्त्या न 
ब्रह्मसासनाधिकरण्यं वक्तुं दाक्यमित्यादि । य एव खौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकाः त एव तेषामर्थाः इति 

मीमांसान्यायवि रोधश्च । 

एवं तन्मते जीवेश्वरभेदो जीवपरस्परभेदो जीवजगद्द ईश्व रजग्डधद इत्यादिकं सवं सत्यमेव । विरिष्टा- 
हतमिति तु चिदचिदिशिष् ब्रह्म एकमिव्यर्थकमेव न स्वत्राद्रतश्ञब्दस्य मुख्याथंः सम्भवति । अद्वैतपदं हि न विद्यते 
दरेतं यस्मिचिति व्युत्पत्या देतशुन्यब्रह्मपरम् । बुद्धोऽप्यद्रयवादीष्युच्यते, तन्मते न दैतमद्वैतमिति तप्पुरषस्तेन 
प्पञ्चाभावः ून्यत्वं सिद्धयति | 

अद्रेतविरिष्द्तद्रेतभाष्यकाराणां भाष्यलेखनरीतिरपि विलक्षणा हृश्यते। तथा हि-जिन्ञासासूत्रे शाङ्कुरीये 
भाष्ये तत्पुनन्रह्य प्रसिद्धं वा भप्रसिद्धं वेति दद्कायाः समाधाने- तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः इत्यारभ्य प्रसिद्धानि 
मतानि शरीरमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति छोकायत्तिका मन्यन्ते इत्यनुक्रम्य “अस्ति तद्रयतिरिक्तः सवलः सवंशक्तिः 
इत्यन्ये इति योगमतमुक्तवा “मात्मा स भोक्तुः इत्यपरे" स्वमतमन्ते उदाजहुः । 

रामानुजाचार्यास्तु “अत्ता चराचरग्रहुणादि"त्यधिकरणे “सवंबन्धविनिमुंक्ते तत्स्वरूपविषया येयं विचिकित्सा 
तदपनोदनाय तस्स्वरूपयाथास्म्यं त्वयाऽनुलिष्टो जानीयां-- तथाहि बहुधा प्रतिपद्यन्ते केचित् वित्तिमात्रस्य 
स्वर्पोच्छित्तिलक्षणं मोक्षमाचक्षते । केचित् वित्तिमात्रस्य सतः अविद्यास्तमयम्, परे पाषाणकंत्पस्यात्मनो 
वेरोषिकगुणोच्छेदम्, अपरे अपहतपाप्मानं परमात्सानमभ्युपगच्छन्तः तस्योपाध्यपगमेन तद्ावखक्षणं मोक्षमातिष्ठन्त। 
त्रय्यन्तनिष्णातास्तु निखिकुजगदेककारणस्यानतिदयावधिकासंख्येयकल्याणगुणाकरस्य परस्य ब्रह्मणः शरीरतया 
प्रकारभूतस्यानुकूकापरिच्छिन्वरूपस्य परमात्मानुभवेकरसिकस्य जीवस्यानाद्किमंरूपाविदोच्छेदपुवंकस्वाभाविक- 
परमात्मानुभवमेव मोक्षमाचक्षते।"" इति मतान्तरानुक्रमणपू वंकं स्वमत्तमुपस्थापयन्तः स्वस्य त्रय्यन्तनिष्णातत्वमाहुः। 
विचायं निर्णेतव्योऽयं विषयः कः चभ्यन्तनिष्णातः कश्च नेति । अस्मिन् सन्दे स्वस्य चय्यन्तनिष्णातत्वं स्वयमेव 
वदन् अयमितरान् तुणीकरोतीति गम्यते । भगवत्पादास्तु स्वमतमितरमतवदेव निर्दिशन्तो विनयं सूचयन्ति । 
भपि च “उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु” इति सूत्रे भगत्पादाः-केचित्तु पारमार्थिक जैवं रूपं मन्यन्ते। अस्मदीयाश्च 
केचित् इति जीवपुथक्सत्तादिनं दरैतिनमस्मदीयत्वेन निदिशन्तः उपनिषद्याख्यातृत्वेन तस्मिन्नभिमानं प्रदशंयन्ति । 

परमतनिराकरणप्रधानं पादमारभमाणादस्व भगवत्पादाः “ननु मुमुक्षृणां मोक्षसाधनववेन सम्यगदशंन- 
निरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्तु युक्तं, कि परपक्षनि यकरणेन परविद्ेषकारणेन'” इति परमत्तनिराकेरणे 
स्वस्यानाग्रहुं प्रदश्षंयन्ति । ̀  

रामानुजाचार्यास्तु भौपनिषदं भगवत्पादमतं दषयिष्यन्तः पूवंपक्षान्ते-तदिदमौपनिषदप् रमपुरूष- 
वरणीयताहैतुगुणविशेषविरहिणां अनादिपापवासनादूषिताशेषशेमुषीकाणां अनधिगतपदवाक्यस्वरूपतदथयाथार्म्य- 
प्रत्यक्षादिसकलप्रमाणवृत्त-तदित्तिकततव्यतारूपसमीचीनच्यायमार्गाणां विकल्पासहवि विधक्रुतककल्ककल्पितमिति 
स्यायानुगृहीतप्रव्यक्षादिसकरप्रमाणवृत्तयाथात्म्यविद्धिः अनादरणीयम् । इति वदन्तः केवरं अचिकित्स्यं मस्सराख्यं 
पित्तं प्रदशंयन्ति । एतादशानि परदूषणप्रकाराणि भ्रीशाद्कुरेषु प्रन्थेषु दुरुभाणि। अपि च बौद्धेः मात्सयदिव नाशिते 
श्रीबदरीक्षेत्रे नारदकुण्डे बौदधप्रक्षप्तश्रीनारायणविम्बमुदुधुत्य देवाख्यं नि्मप्य पुनदेवप्रतिष्ठां विधाय प्रतियामं 
पूजां निव्॑तंयितुं कैरलीयान् टिष्टान् आनाय्य “भवद्भिः कुलक्रमेणाचन्द्राकं यथाशास्त्रं पुजा कततन्ये"ति नियुज्य 
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भारतमण्डले प्रधानभूतं तत्क्षेत्रं उदजीवयत्निति कथा तत्र प्रसिद्धा श्रूयते । इर्दं परमपुरुषवरणीयताहेतुगुण विशेषः 
साहित्यसूचकं वा राहित्यसूचकं वेति त्रियपाठकरेव निर्धारणीयम् । अविष्टविशेषणानि वक्तारमेव परिवृत्त्य 
धावन्ति । शरीरवाचकानां शरोरिपय॑न्तत्वादि सक्शस्त्रन्यायविरुद्धवादित्वादिति कृतमधिकेन । 

मध्वाचार्यास्तु इतोऽपि कटुतरभाषिणः यत एते स्वीयगोताभाष्यान्ते- 

सङ्धुराख्यस्य दुर्योनिः निस्सुतेन रजस्वरा । गीतानारो समीरेण शोधिता हुंसरूपिणा ॥ 

इति बहु असम्बद्ध वदन्तः । 

उपनिष-दूष्यम् 

श्रीरद्धुरभगवत्पादानां उपनिषद्ाष्याण्ययिक्रत्म किच्न्चिद्विचारयामः-केवरं छोकानुग्रहैक प्रयोजनाय 
धृतशरीराणां तेषां यद्यपि लोलामात्रमिदं भाष्यसर्वनं तथापीमानि माष्प्राणि प्रसन्नगम्भीराणि सुविशदं 
उपतिषदयथंप्रकारनपराणि परितुणामानन्ददायकानि लोकव्यवहारे शब्दादिविषयेष च वैराग्यप्रदानि विराजन्ते 
इत्येतन्न परोक्षं समेषां पण्डितानाम् । भाष्यन्याख्यातारश्च श्रीञानन्दगिर्याचार्यः प्रतिवाक्यमवततरणव्याजेन 

ष्याशयं सम्यग्व्याकुवन्तः पण्डितानानन्दभरितान् वितन्वतः लोकानुग्रहतत्परा इत्येतदपि नाप्रत्यक्षं समेषां 
सहूदयानाम् । 

श्रीभानन्दगिर्याचायंस्य प्राक्काीनाः उपनिपद्धाष्यव्याख्याने मामगंप्रदशका अनुभृतिस्वरूपाचार्या 
श्रीनरेन्दरपुरीसंज्ञाः यतिप्रवराद्च । ते च स्वक्ृतयोः माण्ड्कयटिप्पणीछान्दोग्यटिप्पण्ोः भाष्यकार सम्पूज्य तदाशथं 
मधुरया वाण्या विदुषां श्रोत्राणि सन्तपंयन्ति । अन्ये च यतिप्रवराः बारूगोपाख्यतीन्द्राः, अच्युतकृष्णानन्दतीर्था 
अभिनवनारायणानन्देन्द्रसरस्वत्यश्च अर्वाक्काङ्िकाः मूलभाष्ययोः प्राचीने रचुम्बितानर्थान् प्रददयं सर्वानाह्लाद- 
यन्ति | एवमेव विशिषदेतद्रैतभाष्यकारा अपि स्वमतानूसारेणोपनिषद्रयाख्यानानि विरचय्य तन्मतावरुम्बिनो 
भक्तानन्व गृहत । 

इदानीं सर्वाभिरपि मोक्षस्वरूपविषये तत्साधनविषये जीव.ईरव रप्रपञ्चप्राणादिविषयेष कौशं तात्पयं- 
मुपवणेयन्ति भाष्यरचयिततारः श्रीशङ्कुराचायंरामानुज!चायंमध्वाचार्यादय इति विनाऽमिनिवेदं विचारयितु- 
मवसरः । यद्यपि मोक्षस्वरूपे मुक्तस्य पुनरावृत्तयभावे मोक्षतत्साधनादिविषये उपनिषदामेव प्रामाण्यमित्यत्र च 

न विवादः सर्वेषामुपनिषद्धाष्यछृतां तथाप्यान्तरालिकमेदस्य स्पष्टं प्रतिभासमानत्वात् उपनिषदां स्वरस- 
सिद्धस्याथंस्य प्रकादानाथंमयमारम्भः। 

उदयनाचार्यः यद्यपि तकशास्व्रप्रवत्तंकाः तत्रैवाभिनिवेशवन्तस्तथापि ओपतिषदं मतमेव परमाथं इति 
वदन्ति | “निव्यवुद्धमुक्तस्वभाव इत्यौपनिषदाः'' इत्यद्रेतमतमेव अौपनिषदमिति स्पष्टं कुयुमाञ्जलावुदाहरन्ति । 
आत्मतत्वविवेके च- 

“न ग्राह्यमेदमवधूय धियोऽस्ति वृत्तिः, तद्वाधके बकिनि वेदनये जयश्रीः | 
नो चेदनिन्यमिदमीहशमेव विश्वं तथ्यं तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः“ (पु० २३०) इति 

एवं प्रपञ्चसत्यत्ववादिनस्ताकिका भओौपनिषदं मत्तमेव परमाथं इति वदन्ति । तत्काके अद्रैतमेवोपनिषद- 
पदप्रतिपाद्यमासीत् । दैतविदिष्टाद्रेतपरतया उपनिषदां व्यारयानमर्वाचीनं न प्राचीनं विद्रद्गोष्ठयां न प्रसिद्ध- 
मितव्यप्यनेन सूच्यते । 

इदं तु सर्वव दप्रामाण्यवादिमिः एेककण्व्येनाद्खीकरतं यत् पूवंतस्त्रे सवंशाखाप्रस्ययमेकं कमं तिवत् सवेवेदयन्त- 
वेदं ब्रह्म; सर्वासिमुपनिषदामेकवाक्यत्वं न त्वाधुनिकम्रन्थवत् उपनिषदः भिन्नभिन्नकतुंकप्वात् नेकवाक्यतापन्ना 
इति } अत्रापि सूत्रं “सवेवेदान्तग्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्" इति 



र्ट 

मोक्षव्वरूपविच्वारः 

उपनिषदां मोक्षक्लास््रत्वप्रसिद्धेः कीह्यो मोक्ष उपनिषत्प्रसिद्ध इति प्रथमं तिर्धारणीयस् | तत्र 
भाष्रकारादयः--अविद्यानिवृच्युपरक्षितः आनन्दो मोक्ष इत्याहुः, तत्राविचानिवृत्तिः आत्मत्तत्वज्ञानसाध्या । 
आनन्दश्चात्मस्वरूपमेव “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रुतेः । तच्चात्मस्वरूपमविद्यावृतत्वादिदानीं न प्रकाशते 
अविद्यानिवृत्तौ प्रकारे, अविद्यानिवृत्तिश्चात्मस्वरूपैव जभावानामधिक्ररणात्मकत्वात् । 

तत्र प्रमाणं “पुरुप एवेदं विद्वं तपो ब्रह्य परामृतम् । एतद्यो येद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्धि 

विकिरतीह सोम्य ॥' इत्यत्र “"पुरष एवेदं विश्वमिति प्रपश्चमिथ्यात्वं विधायाद्धितीयपुरुषज्ञानादविद्यानिवृत्ति 

कथयति । क्वचिदीशावास्ये ! तत्र को मोहः कः रोक एकत्वमनुपश्यतः" इति जीक्ब्रह्यैकत्वज्ञानात् शोकमोह्- 

निवृत्तिमाचष्टे | शोकमोहयोः अदिद्याकायंत्वात् तचचिवृत्तौ निवृत्तिः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” इत्यस्यापि अविद्या. 
मृककं कमं अदिचानिवृत्तौ निवत्तते इत्यभिप्रायः | 

आनन्दस्वरूपप्राप्षिः भगप्राप्तत्वश्रमनिवृत्तिरेव न त्वपूर्वा । अत एव जीवस्य ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति इति 
पुवंमेवालन्दात्मकब्रह्यरूपत्वमाचष्टे । अयमेव मोक्षः बहुषु स्थलेषु भिन्नभिद्वरू्पेण को्यंते । यथा “सोऽमृततः 
सममवव्”' “ततो न विजुगुप्सते” शश्रह्यप्रासो विरजोऽभूद्धिमत्युःः' “श्ञानाग्निस्सवंकर्माणि भस्मसात्कुरुते सदा" 
“तरति शोकमात्मवित्" । सवंमेतदविद्याकायंनिवृत्तौ ब्रह्मप्राप्तौ वाऽन्तर्भाविनीयम् । “ब्रहूवेदन्रहव भवती "त्यस्य 
मतान्तरयोः ब्रह्यसद्शो भवतीत्यथः । (अचर ब्रह्य समर्नुते'" ब्रह्मानुभवतीत्यथं इव्याहुः । इदं सवंमपदाथंकथन- 

मुपेक्षणीयम् । विरिष्टाततिनः मोक्षे जीवस्य ब्रह्मभावं नाभ्युपगच्छन्ति । तन्मते जीवब्रह्यणो रत्यन्तभेदात् । अपितु 
अस्मन्मते अरहुग्रहोपासकानां यत्फरं ब्रह्मलोक प्राप्तिरूपं स्वीक्रियते, तदेव मुख्यं सोक्षमिच्छन्ति । तत्रैव च ब्रहा- 
विचारा्चिगंणप्राक्षिरिति तु अद्ेतिनामभिप्रायः । येषूषासनेषु क्रममुक्तिघूचकं नास्ति तदुपासकानास् “दमं मानव- 
मावत्तं नावततन्ते" इति श्रुत्याऽस्मिन् मन्वन्तरे नास्ति पुनरावृत्तिः । उत्तरक्पेषु पुनरावृत्तिरस्तीति भगवत्पादै- 
रेवोक्तम् । ब्रह्मलोकस्य "तयथेह् कमचिततो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" इ्युक्तेरनिव्यत्वात्। 

जीवन्मुक्तिः 

“अत्र ब्रह्म समश्नुते" ““तद्यथाऽह्निव्वंयनी वल्मीके मुता प्रत्यस्ता रायीतत एवमेवेदं कश्षरीरं रेते 
अथायमशरीरो ब्रह्मेव तेज एव" इति श्रुतौ प्राप्तब्रह्मसाक्षात्कारस्य शरीरं व्यक्ताभिमानं शेते । अयं तु ब्रह्मणि 
छीन इत्युक्तत्वात् अन्यत्र च “सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकिणं इव सवागवागिव" इत्यादिना अचक्षुरपि स चक्षुरिव 
व्यवहरति इत्यभिधानात् जीवन्मुक्तिरस्त्येव । भगवद्गीत्तासु स्थितप्रज्ञलक्षणं गुणातीतलक्षणं च जीवन्मुक्तरक्षणमेव। 

““दहैव तैजितस्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन” इति गीता च । परे तु 'सोऽविद्याग्रन्थि विकिरति इत्यस्य कमंरूपां 
रस्थि नाश्शयतीत्यथं इत्याहुः, तच्च, अज्ञानस्य ज्ञानैकनिवल्येत्वात् । अगिद्यापदस्य कमंपरत्वे छक्षणापत्तेश्च । “तस्य 
तावदेव चिरं यावच्च विमोक्ष्येऽथ संपत्स्यते" इति छान्दोग्यश्रृतिरपि जीधन्पुक्तसद्दावे प्रमाणम् । "तस्य तावदेव 
चिरिः" व्यादेरयमथंः | यदा देहारण्ये प्रविष्टः संसारदुःखमनुमवन् अनुदिनं शोचन् कथच्चित् पुण्यातिक्ञयवशात् 
प्रमकारूणकं ब्रह्यात्मविदं कच्चिदुपसपंति तदा तेन बह्यव्रिदा कारुण्यात् द्शितस्षारदिषथदोषदशंनमागंः विरक्तः 
“नासि त्वं संसारी अमुष्यपुत्रत्वादिधमंवान् कि तदि तद्यत् सत् तत् त्वमसीति बौधित्तः स्वं सदतमानमुपसम्पद्य 
स्वस्थो निवृतो भवतति तस्य जीवत एव मुक्तस्य तावानेव विरुम्बः यावत् प्रारन्धकर्माधोनमिदं शरीरं पतति इति । 

रामानुजीयास्तु “अत्र ब्रह्म समश्नुते" इत्यस्य अत्रैवोपासनवेखायां ब्रह्याचरैमवत्तीव्यथ इत्याहुः । तन्न 
'ब्रहमचिद्बरहौव भवतति"? इत्यादिषु एवकारयुक्ततया सावघारणमुक्तस्य ब्रह्मभावस्य लक्षणया ब्रह्यानुभवपरत्वायो गात्] 
अनुमवोऽपि भवदुक्तः न प्रव्यक्षरूपः भगवतो रूपाद्यभवेन चक्षुराद्योग्यत्वात्, नाप्यनुमानादि दु रनिरस्तत्वाद् 
भर्व्िरेव } नापि मानसं तस्थ भ्रान्तित्वसम्भवात् कामिनीसाक्षाक्तारवत् । अत्रैवाश्रीर इत्यस्य अशरीरकल्प 
इत्यथं इत्यपि न साधुः सशरीरत्वस्याभिमाननिमित्ततया वस्तुत एवादारी रत्वसमस्भवात् । “श्राणो ब्रहैव" इत्यस्य 
ब्रह्मरूप इवेत्यथं इत्यप्ययुक्तं सवंशास्वविप्लवप्रसद्धात् । "शुवर्गं छोकमेती""व्यादौ एतीवेत्यथेके रणापत्तैः | 



# 

जीवस्वरूपम् 

जीवौ नाम केः इति प्रते भगवान् श्रीङृष्णः "कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि” इत्तीश्वराधिन्नमाह् । उपनिषत्सु च 
“अनेन जीवेनात्मनाभनुप्र विद्य” इत्युक्तत्वात् जीवरूपेण पूवंकल्पानुभूतेन शरीरं प्रविष्टः परमात्मेव जीवः । 
““तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्“ “स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत ” इत्यादिषु परमात्मन एवाविकृतस्य 
शरीरे प्रवेशः मस्नायते “सर्वाणि रूपाणि विचिद्य धीरः नामानि कृत्वाऽभिवदन् यदास्ते" इति पुरुषसूक्तं नामानि 
कृत्वा प्रविष्टः इत्यध्याहार्यम् अन्यथा तत्र स्थित्वा वदनासम्भवात् । 

विशिष्ठाद्रैचिनस्तु परमात्मनः सवंगतस्य निष्क्रियस्य रारीरे प्रवेशमनूपपन्नं मन्यमानाः जीवविरशिष्ब्रह्यणः 
प्रवेशं जीवप्रवेशपयेवसित्तं कल्पयन्ति । तच्च, तथा सति “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” इत्यत्र खष्ट्प्रवेष्टरोः समान- 
कतुकत्वं कत्वाप्रत्ययोक्तं भज्येत समानकतृंकयोः पूवंकाले कत्वाप्रत्ययविधानात् । 

आत्मा स्वयं ज्योत्तिःस्वभावो न तु ज्ञानाश्रयः | तथा हि “कत्तम नात्मेति" इति प्रहृत्य बहुदा रण्यकचतुं 
“"हुचन्तर्ज्योतिः पुरुष” इत्ति “धत्रायं परुषः स्वयं ज्योतिभंवत्ति'" इति चामिवानात्। ब्रह्मसूत्रे “ज्ञोऽत एवेति ज्ञान- 
स्वरूप इव्यथं:। धमम॑भूतज्ञानसदवे प्रमाणाभावात् मनोवृत्तिषु “कामस्सङ्कुल्पो विचिकित्सा श्नद्धाञ्चद्धाघुत्तिस्धुति- 
हीर्धीर्भीरि"'ति धीरूपन्ञानस्थोक्तत्वात् तद्ररेनेव जौवस्य ज्ञानाश्रयत्वन्यवहा रसम्भवात् । जीवः सवग्यापी विभुः 
अविकृतस्येव ब्रह्मणः शरीरे प्रवेशोक्तेः, मुक्तस्य शश्रह्य वेद ब्रह्मैव भवति” इत्यभेदोक्तेर्व । न च "एषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः'" इत्यत्र अण्वं जीवस्योक्तमिति शद्कुनीयम् । अत्र हि अणुत्वं न परिणामः तथा सति “सय 
एषोऽणिमा” इत्यस्यापि अणुपरिमाणा्ंत्वप्रसद्धात् । अपि तु दुनञेयत्वं, अत एव चेतसा वेदित्तव्यः इ्युक्तमणु<वेन 
इन्द्रियागोचरत्वात् । न च ““बाकछाग्रशतभागस्य शतधाकस्पितस्य च भागो जोवस्य विज्ञेयः" इति स्पष्टमणुत्वमुच्यते 
इति वाच्यम् । तत्रैव “स चानन्त्याय कल्प्यते" इत्ति विभुत्वाम्नानात् । अतत एव “स वा एष महानज आत्मा 
(नित्यः सवगतः स्थाणुः” इत्ति तस्मिन् महृत्तवमाम्नायते । न च "स वा एष'' इत्ति ईर्वरपरं स चाकाशशब्दिते 
जीतव्रे रेत इद्युक्तमिति वाच्यम् । तच्छब्दस्यास्मिन् प्रकरणे प्राधान्येन प्रकृतजीवपयरममशित्वात् परमात्मा जीवे शतत 
द्त्यस्यासम्बद्धत्वात् जीवे आकराराशाब्दप्रयोगादर्छनाच्च । नित्यस्सवंगतः' इति गीताश्छोके रामानुजमाष्यटीक्रायरं 
नात्र जोवविभुत्वं सवंगतर्ब्देनोच्यते, अपितु अनुप्रवेशविशेषयोग्यतेत्युक्तम् । यदपि सवंगतस्थश्चासौ अणुश्चेति 
मध्वन्याख्यानं तदपि पू्वंत्रोत्तरत्र वा हितुतवेनान्वयायोगात् भसम्बद्धमिति वेद्धुटनाथोये | उक््रान्त्यादिर्तु तद्गुण- 
साराधिकरणे उपपादित्त एव । 

शरीरव्यतिरिक्तात्मनिणंयः 

यद्यपि कर्मानुष्ठानं जन्मान्तरीयस्वर्गादिफलोरहंशेन क्रियमाणं जन्मान्त यस्तित्वं शरी यदिव्यत्तिरेकं 
च जौवस्य सूचयत्येव तथापि हितेषिवचनादिटब्धस्यास्यैव विश्वासस्य हदीकरणाय देदह्ात्मवादनिरसहर्दीकरणाय 
चोत्तरमीमांसायामेक आत्मनः इत्याद्यधिकरणं दहद्यते । अतः अयमपि विषयः अचर निर्णेयः | सत एय नच्किताः 
आस्तिकश्रेष्ठोऽपि मृ्युना दत्तवरः “येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीव्येके नायमस्तीति चै । एतदि्यामनु- 
शिष्टस्त्वयाहु-वरस्तृततीयः'” इत्यनेन जीवस्य तात्विकस्वरूपपयंवसरायि प्रन देहव्यत्िरेकविषयमुपचिक्षेप । 

अत्र वििष्टद्वेतिनः मुक्तात्मा अस्तिवान वेति प्रश्नः नतु देहव्यतिरिक्तात्ममात्रविषयः तस्य स्वग. 
साधनाग्निविद्याप्रष्टुः आस्तिकाग्रेसरस्य नचिकेतसो ज्ञातत्वात् इत्याहुः । आचार्यास्तु प्रेतशब्दस्म मुक्तात्मपरत्वं न 
हष्टम्, उत्तरे च “हन्त त इदं अवश्षयामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम 11" इत्ति 
“हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतमि'त्यादिना च शरीरनाशे आत्मनो नाशञामावम्, मरणान्तरं तस्य कर्मानु- 
सारिदेहान्तरप्राप्ि च पर्यन्तः शरीरव्यतिरिक्तविषय एवायं प्रश्नः तस्यास्तिकत्वेऽपि स्वनिणंयार्थं स्वस्य मुमुक्षुतया 
भात्मयाथात्म्यजिन्ञासुत्वेऽपि मुखत आदावनुक्त्वा तत्पीरिकारूपेण देहव्यतिरेकं पप्रच्छ । मृत्यस्तु देहव्यत्तिरेकमाव्र- 
निरूपणे अयं न तुष्येत् । तस्य तद्विषये विद्वाससदावस्यात्मविदयाप्रश्नेनेव सुचितत्वातु । अत्तः अयं प्रन: ुद्धात्म- 
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निरूपणपयंन्तं गच्छेत् । तत्र च वैराग्यस्य मृ्यकारणत्वात् तत्परीक्षणाय “शतायुषः पूत्रपौत्रान् वुणोष्वे" त्यादिना 

प्रखोभयामास, तेन च यदा चचिकेता न चचार तदा तस्य बुद्धिमत्तां प्रशस्य एतद्बुध्वा “““स मोदते मोदनीयं हि 

रुब्ध्वा” “तं ददंशं "देवं मत्वा हषशोकौ जहाति" इत्यात्मज्ञानस्य मोक्षसाघनत्वमुपचिक्षेप । नचिकेताश्च 

रुब्पविरवासः "अन्यत्र धर्मादि"त्यादिना शुद्धात्मानं पप्रच्छ इति म्न्थसन्दर्भं नयन्ति । अपि च मोक्षेपहत- 

पाप्मत्वादिलामो भवतीति ज्ञाता मुक्तसदधावं जानात्येव 1 तस्य स्वरूपादिप्रह्नः अप्रकृत अशब्दाथंश्च । 

मक्तस्वह्यज्ञाते वैराग्यपरीक्षाप्यकाण्डताण्डवायिता । अतव भगवत्पादोक्तरीत्या देहव्यत्तिरिक्तात्मप्रर्न एवायम् । 
प्रतिवचनं च तदनुकृकमिति स्थितम् । मुक्तानामपुनरावृत्तिः-अद्रैतसिद्धान्ते हि ब्रह्मसाक्षात्कारेणाविद्यानिवृत्तौ 

तत्कायंभूतः संसारो न भवति, जीवश्च आनन्दरूपं शुद्धं ब्रह्म भवतीति सृष्ट संगच्छते । वैकुण्ठमुक्तिप्राप्तानाम- 

पुनरावृत्तिः कथं सङ्गच्छते ? तत्रापि जयविजययोः सनगादिषु द्वेषेण भगवदशंनप्रतिबन्धस्तेषां कोपस्तेन शापः शापेन 

तयोः भूमौ पतनं च भागवतोकत सर्वं ब्रह्मलोकाख्यवकुष्ठगतानां सगदधेषप्रा्तिस्तेना्ृत्ये प्रवृत्तिस्ततः पुनभूमौ जननं 
भगवति द्वेषो भगवता युद्धमित्यादिकं सर्वेषामपि सम्भाव्यते । | 

प्रपञ्चमिथ्यात्वम् 

रास्त्रेषु आरम्भवादः, सद्खातवादः, परिणामवादः, विवत्तंवादः इति प्रसिद्धादचत्वारो वादाः । तत्रारम्मः 
वादो नैयायिकानाम्-तन्मते उद्पत्तेः पुवमसदेव घटादिकमु्पद्ते नवम् । सद्खातवादो बौ द्वानाम्-- तन्मते भकार. 
विशेषविषिष्टः परमाणुसमूह एव षटादिबुद्धिगोचरः। परिणामवादः साङ्कयानाम्-तस्मते मृत् घटाकरेण परिणमते 
क्षीरं वा दध्यक्रारेण । विवतंवादः सिद्धान्तिनामौपनिषदानाम्--कारणसमसत्ताकोऽन्यथाभावः परिणामः, कारण 

विषमसत्ताकोऽन्यथाभावो विवतं इति भेदः । मिथ्यात्वे श्रुतयः ‹नेह नानास्ति किञ्चन “यथा सोम्यैकेन 

मृततिण्डेने"त्यादि । मिथ्यात्वं नाम स्वाभाववति प्रतीयमानत्वं ज्ञाननिवव्यंत्वं वा सदसद्विलक्षणत्वं वा । तच 
“मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किञ्चन । मुत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यतिः” इति कठवरल्या 
बृहुदारण्यकषष्ठे च श्रूयते । इह प्रपञ्चवद्ब्रह्मणि नाना ब्रह्मभिन्नं किञ्चन वस्त्वन्तरं नास्ति । यः इह् ब्रह्मणि नानेव 
कस्पित्तं नानात्वं पश्यति स मरणान्मरणं पूनः पुनगंच्छतीत्यर्थो भाष्यकारसम्मतः | 

विरिष्ठादैततिनस्तु--ईइवरभेदो नास्ति “यदेवेह छोक्रे अनुसन्धीयते तदेव पररोके अनुसन्धीयते" 
इत्यरथोपपत्तेः जगन्मिश्यात्वपरतया व्यास्यानमनुचितमिति । एवं भगवान् यथा परमपदे वैकुण्ठे वत्ते तथेवावततारेषु 
अजहस्स्वभाव इत्यथं इत्याहुः, तदसमञ्जसम्, यततः रामक्ृष्णाद्यवत्तारा वा भवन्तु अर्चावतारो चा भवतु, सवत्र 
भगवानेवावतीणं इति स्मृतिपुराणेभ्योऽवगम्यते । त्तथा च तस्यंवात्र सद्धावि भेदश वा स्वभावमेदशङ्का 
कुतः? । भगवत एवार्चादौ आवाहुनादवतारेषु पणंत्वाधंत्वादिमेदेऽपि अवतारत्वेनाभेदात् । प्णंत्वं श्रीकृष्णे 
ज्ञानक्रियाशक्तयोः प्रकारानात्, अधंत्वं श्रौ रामस्य ज्ञानशक्तेः सप्रकाशनात् । तथा चेदं वाक्यं तन्मते व्यथंमेव | 
अस्मद्रीत्या तु ब्रह्मणो निष्प्रपञ्चत्वसिद्धिस्तेनाद्वितीयत्वसिद्धिङच फम् । "वथा सोम्येकेन--एवं स आदेशो भवति 
इति श्रुतिरपि प्रपञ्चमिथ्यात्वे प्रमाणम् । सर्वासूपनिषत्सु भगवद्गीतासु च ब्रह्मविज्ञानेन सवंज्ञवं प्रतिज्ञायते यथा 
छान्दोग्ये “उत्त तमदेशमाप्राक्षयो येनाश्रुतं श्रुतं'* इत्यादि; मेत्रेयीब्राह्यणे “मात्मन खल्वरे हृष्ट श्रुते मते इदं विदितं 
भवती"ति । मुण्डके करिमस्नु मगवो विज्ञाते सवं मिदं विज्ञातं भवती"ति । गीतासु च “ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं 
वक्ष्याम्यहोेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञतभ्यमवरशिष्यते" | भगवत्तच्वविज्ञानादेव सवंज्ञत्वे कथं भवेदित्यस्योप- 
पादनं छान्दोग्यषष्ठ एव वतते नान्यत्र, अन्यत्रेदमेव नेतब्यम् । तथाहि--वाचाया आरम्भणं आङम्बनं विकारो 
धटशरावादि । ताहि वाक् तदारम्बनं च विकार इति द्वयं प्राप्तं नेत्याह नामधेयं घटः शराव इति, नाममात्र 
न तु वस्तुसदस्ति, नामधेयपदमाभासद्योततकं यथा “यजन्ते नामयज्ञैस्ते" इत्यादौ मृत्तिकेत्येव सत्यं मृत्तिकात्मनेव 
घटादिकं सत्यं विवतंवादे अषिष्ठानसत्तयेवारोपित्तं सत्यं यथा शक्त्यात्मना रजतम् इतिशब्दस्य आदिरथंस्तेन 
मृत्तिकादि सत्यं घटं प्रति मृत् मुदं प्रति जलमितिक्रमेण ब्रहैव सत्यमित्यथः । इममथंमजानन्तः रामानुजोयाः 
वाचारम्भणमिुक्तेमिथ्येत्यश्रुतकस्पनं पुनरक्तिर्नामधेष पदं इतीत्यस्य निरथंतेति ब्रुवन्ति वाचारम्भणपदस्य विवरणं 
नामधेयमिति तेन च मिथ्यात्वसिद्धिः । इतिशब्दाथंश्चोक्तः एकविज्ञानेन सर्वं तत्वतो विज्ञातमिद्यथंः । “इदं सवं 
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यदयमात्मा” इति मेँतरेयीन्राह्यणे, “पुरूष एवेदं सव॑मि"ति मुण्डके च एकविज्ञानेन सवंविज्ञानस्य प्रतिज्ञातस्योप- 

पादनाय प्रयुक्तम् । तत्रोभयत्रापि बाघायां सामानाधिकरण्यं ततर्च त्रह्यरूपज्ञानज्ञातस्वीयतच्वकत्व प्रपञ्चे उक्त 

भवति । “येन विज्ञातेने"त्यत्र तुतीयाऽभेदे तस्य विज्ञानेऽन्वयः। ब्रह्मज्ञानाभिन्तं यत्तत्वतो ज्ञानं तद्विषयं स्वौयतच्व- 

ज्ञानाभिन्चज्ञान विषयब्रहयकं सवंमित्यथंः । अयमेवाथंः उत्तरत्र छान्दोग्ये--''यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं 

तदपां यत्कृष्णं तदश्नस्ये' त्युक्त्वा “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यं * इत्यनेनात्रिवृत्कृतपुथिन्यादिकं यत् त्रिवृत्करतस्य कारणं 

तदेव स्यं न तु त्रिवृतं तेज आदीद्युक्तं तेन च कारणस्तत्यत्वं कायस्य मिथ्यात्वं च श्रुत्यभिमतं स्पष्टं ज्ञायते । 
यत्त॒ विशिष्टाद्रेतिनो वाचा (फले हेतौ तृतीया) उदकाहु रणादिव्यवहारसिद्धचथं विकारः संस्थानविरोषः तत्प्रयुक्तं घट 

इत्यादिनामधेयम् । अतो घटाद्यपि मृत्तिकेत्येव सत्यं प्रामाणिकं मृत्तिका द्रग्यमित्येवोपलभ्यते न तु द्रव्यान्तरत्वेन । 

अतश्च कायस्य कारणावस्थान्तरत्वात् तदमेदात् कारणविज्ञानेन विज्ञात्ततेव्यथं इत्यचुः, तन्न । तन्मते, प्रकृतेरेवो- 

पादानत्वात् ब्रह्मण उपादानत्वं प्रकृतिक्ञरीरकत्वेन ततश्च प्रकृतेरेवोपादानत्वं न ब्रह्मणः इत्यापन्तं ब्रह्मण उपादानत्वे 

विकारवत्वापातेनानित्यत्वापातात् । तथा च प्रकृतिज्ञानेन विकाराः ज्ञायन्ताम् । केवलब्रह्यज्ञानेन विकारज्ञानं तु 
न भवेदेव भेदात् । अपि च मृदुघटयोः परिणामिपरिणामयोरमेदे भिन्नश्ब्दप्रतिपा्यता न स्यात् भेदे मुज्जञानेन 
घटज्ञानं न स्यादिति एकविज्ञानेन सवंविज्ञानाभावः । मेदाभेदस्तु विरश्द्धः मेदांशस्य मृज्ज्ानेन ज्ञानाभावात् । 
अवस्थान्तरस्वेऽपि मुञज्ञनेन तस्य ज्ञानं दुक्भम् । 

माध्वास्तु ब्रह्मणो निमित्तव्वमेव नोपादानत्वमिति ज्रुवते । तन्मते यथा साहृर्यादेव मृ्िण्डविज्ञानात् 
सवे मृन्मया विज्ञायन्ते तथा विष्णुसाहृ्याञ्जगत् ज्ञायते । अथवा विष्णोः प्राधान्यात् प्रपञ्चन्ञानमित्याहुः । तन्मते 
परिणामिदृश्न्तानुपपत्तिः । न चाद्वैतमतेऽपि परिणामिदृष्टान्तानुपपत्तिः । परिणामानां विचारणे विवत्त॑त्वात् 
परिणामवादस्यास्तम्भवदुक्तिकत्वात् । तथा हि भामद्याम् “आत्मकरतेः परिणामादि"त्यत्र-“न तावद् घटो मृदो 
भिन्नः मुदुघट इति प्रत्ययायोगात्, नाप्यभिन्नः मृत् मृत् इत्यप्रतोतेः, नापि भिन्नाभिन्नौ भेदामेदयोरेकच्राभावात् 
अतोऽनिक्चनीया एव” इति । | 

महावाक्यविचारः 

“तत्वमसि “अहु ब्रह्मास्मि" इत्यादीनि जीवतब्रह्मणोरक्यबोधकानि वाक्यानि महावाक्यानीद्युच्यन्ते | 

ससर्गासद्धिसम्यग्धीहैतुता या भिरामियम् । उक्ताऽखण्डाथंता यद्वा तल्रातिपदिका्थता ॥ 

इत्ुक्ताखण्डाथंत्वमपि [वाक्यानां दश्यते । स्वघटकपदाथंसंसर्गाविषयकशान्दबोधजनकवाक्यम् अखण्डार्थ, 
यथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति लक्षणवाक्यम् । तद्धि स्वरूपमात्रजिज्ञासानिवत्तंनाय प्रवृत्तत्वात् सत्यज्ञानादि- 
पदा्थ॑संसर्गागोचरं ब्रह्मव्यक्तिमाव्गोचरं ज्ञानं जनयति । इदं पदाथंमात्रनिष्टमखण्डार्थ॑म् । वाक्याथंनिष्ठं तु तत्व- 
मसीत्यादिकं तत्र त्वंपदारथन तत्पदार्थेक्यबोधनात् भिन्नपदाथंत्वाभावाच्च एकव्यक्तिमात्रनोधकमिदं वाक्यम् । 

जीवस्य ब्रह्मणा एेक्यं कथमुच्यते ? एकः संसारी किञ्चिज्जञः दुःखी, भपरः असंसारी सव॑न: आनन्दरूप 
इति चेदुच्यते-न केवरं महावाक्यमवलम्ब्य जीवब्रह्यामेदं वदामः, अपितु ब्रह्मैव शरीरं स॒ष्ट्वा शरीरे 
प्राविशदिति सर्वासूपनिषत्सु तापर्येणोच्यते “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविषश्य'' इति छान्दोग्ये, "“तत्सुष्टवा तदेवानु- 
प्राविदत्"” इति तंत्तिरीये, “एतमेव सीमानं विदार्यैतया हारा प्रापद्यत” इत्यैतरेयके, “स एष इह प्रविष्ट 
आनखागरेभ्यः"' इति बृहदारण्यके इति । न च जीवस्य पृथक् प्रवेशो वा पुवंमेव तत्र स्थितिर्वा उच्यते | येन 
जीवोऽन्यः स्यात् । जपि च “स एष इह् प्रविष्ट” इत्युक्त्वा ^ प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यंश्चक्षुः” 
इत्यादिना तस्यैव वदनादिग्यवहारं दशंयति । “अनेन जीवेनात्मना” इति प्वेष्टब्रहमाभिन्नतवं जीवे उच्यते । तेनापि 
अभेदो ज्ञायते । एतरेये च स एतमेव ब्रह्म तत्तममपश्यत्" इति प्रविष्टस्य ब्रह्मरूपत्वं वदति | 

अपि च बृहदारण्यके “'ततदात्मानमेव वेदह् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सवंमभवत्"' इत्युक्त्वा “य एवं वेदाहू 
बरह्यास्मोति स इदं सवं भवति” इति अभेदो बोध्यते । तैत्तिरीयके च ““स यक्ष्चायं पुरुष यस्चासावादित्ये स एकः” 
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दत्यमेद उच्यते ! छान्दोग्ये च “तत्वमसि” इति तत्तच्छङकामपोह्य नवकृत्वः जीवन्रह्यामेदमाह् । तत्र त्वपदाथ 

जीवमृहिश्य त्त्पदाथंबरह्माभेदो बोध्यते । नवकृत्वः उपदेशात् तत्रैवोपनिषदस्तात्पयंमवगम्यते । ` अभ्यासे हि 

अथस्य भूयस्त्वं भवति" इत्युक्तेः । | 

अत्र माध्वा अतत्त्वमसीति पदं छित्वा त्वं न ब्रह्मासि इति त्रहाभेदो नकृत्वो बोध्यते इत्याहुः । अनर चं 

जीते ब्रह्ममेदः प्रत्यक्षः नाह ब्रहेति सवंजनसाधारण्येन प्रतीतेः । अत एव भेदबोचनपरत्वेन शास्तरस्यापूर्वाथत्वा- 

भावः वैयर्थ्यं च | 

विरिष्टादरैतिनस्तु ततत्वमसिदाक्यस्य ॒विरेषोपदेशपरत्वं नास्ति । त्वंशन्दस्य सम्बोध्यचेतनशरीरकं 
ब्रहैव: थः, तच्च ब्रह्मामिन्नम्। न च त्वंपदस्य ब्रह्मपरत्वे असिपदानन्वयः; प्रथमपुरुषेण अस्तीति भाग्यमिति र्यं 
“"छन्दमि बहलमि"व्युक्तैः मध्यमपुरूषोपपत्तेः । अथवा त्व॑पदस्य सम्बोध्यचेतनपरत्वे यो मध्यमपृरषप्रयोगः स एव 
अन्तर्यामिपरत्वेऽपि साधुरिति श्री भाष्यदीकायां सर्माधितम् । 

अहं ब्रह्यास्मिवाक्याय 

परमात्मा स्वस्य धारकत्वात् नियन्तृत्वाच्चात्मा इत्युपास्यः यः परमात्मानं धारकत्वनियन्तुत्वादिना 

स्वस्मादन्यः स्वस्यात्मभूतः अहं च धायंनियम्यभूताजन्यः इति वेद स देवानां परुवद्धूवति इति व्याख्यातं 
विशिष्टाद्ैतिभिः। अयं तु अश्षब्दाथेः स्वमतपरिभाषया व्यास्यातः आत्मा ह्येषां स भवति नियन्ता भवति 
इत्यशब्दार्थः | मध्वाचारयेस्तु अहं = अहैयं ब्रह्म = परिपणम् । अस्मि = संदा अस्तीति ज्ञेयम् । यदि अहु 

गब्दोऽस्मच्छब्दाथंवाचौ अरिमहशष्द्छ्चोत्तमपुरुषे तदात्मानमिति व्यर्थं स्थात् । अतः अहु शब्दः अस्मिशब्दस्चोक्ता्था- 
वेवेति व्याचक्रुः । तश्च, आत्मशब्दस्य न वैयथ्य॑म् । अह ब्रह्मास्मीति ज्ञानाकारः तद्विषक्च आत्मेव जीव- 
ब्रह्मणो रभेदात् । अभेदस्य च न संसगंत्वमभेदे संसर्गाभिावात् अपि तु आत्मेवाभेदः इत्यथं प्रकाशयितुमात्मपद- 
प्रयोगात् । अहंशब्दस्य यथाधुत्ताथंपरियागः भप्रसिद्धा्थ॑परिकल्पनं च । ब्रह्मणः सवंगतत्ववचन॑रेवाहैयत्वसिद्धेऽ 

अहमिति व्यथं च । अस्मिलब्दस्य चाप्रसिद्धाथेकल्पनं दोषः | 

मुक्तस्थोत्रान्तिविचारः 

भगवत्पादमते ब्रहमसाक्षाकारवतः शरीरादुत्रान्तिर्नास्स्येव “स॒ यत्रायं पुरुषो सियते उदस्मात् प्राणा 
क्रामन्त्याहो नेति" इत्यातंमागप्रशने याज्ञवल्क्यः “अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातो मतः शेते" इति 
श्रुतेः । अत्र भगवत्पादः अस्मिन्नेव ब्रह्मणि लीयन्ते शरोर तु बाह्यवायुना पय॑ते उच्छनतां गच्छतीति व्याद्यातम् । 

भत्र रामानुजीयाः प्राणाः मुक्तजीवात् नोत्क्रामन्ति तस्मिन्नेव संयुज्यन्ते न तं विहायोक््रामन्ति 
सहैवोतक्रामन्तीत्यथंः । न च “स उच्छ्वयति” इत्यादिना उच्छूनत्वादिविषशिष्टदेहधमंश्रवणेन देहापादनकोक्रमण- 
प्रतिषेध एवायमिति शङ्कनीयम् । चतुर्थे “न तस्मात् प्राणा उत्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति" इति जीवादुत्रमण- 
निषेधप्रतीतेरिति व्याख्यातम् । इदमापाततः स्वमतसमथंनाय विल्ष्टकल्पनं च | यतो हि चतुर्थे “न तस्मास्राणा 
उत्रामन्ति"' इत्यतः पूव॑त्तरे खण्डे “तदेव सक्तः सह॒ कर्मणेति लिङ्क मनो यत्र निषक्तमस्य इति मनः यत् ध्यायति 
तदेव गच्छति शरोरादुक्रम्येति शेषः। ततः पूवं “तं विद्याकमंणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च” इति शरीरादुःक्रान्तिरेव 
प्रकृता 1 तच्च कामिनः संसारिणः। तत्समाप्य अथाकामयमानः योऽकामो निष्काम आत्मकाम आप्तकामो न तस्मात् 
प्राणा उत्क्रामन्ति इति वचनं शरीरापादानकमेवोक्रमणं ब्रूयात् नात्मनः प्राणानामात्मानः सकाज्ञात् उत्रास्ते 
अप्रसक्तत्वात् । प्राणा अकामेन विदुषा सहैव भवन्तोत्यनुक्तिसिद्धत्वात् । अपि च ब्रहैव सन् इति वावयवैयर्थ्यं; यदि 
मुक्तः प्राणेन सह् वकण गच्छतीत्यथं वेदतात्पयं तदा ब्रह्माप्येति इत्युकत्यैव तत्सिद्धेः ब्रह्मैव सन् इति व्यथंस् । 
भस्मन्मते तु विदुषो ब्रह्मरूपत्वात् ब्रह्यज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ अत्रैव ब्रह्म समश्नृते । संसारदशायां प्राणाः सहैव गता 
इदानीं मुक्तस्य गमनाभावात् ते अव्रैव विोयन्ते इत्यथः स्वरसः । अत एव काण्वपाठो न तस्थ प्राणा उक्तामन्तीति 
माध्यन्दिनिपषठेऽपि तस्मात् लरीरादित्यथंः | मुक्तस्योत्करान्तिः मध्वमतेऽपि समाना । | | 



९ 

अत्यानि महावाक्यानि 

ऋवेदीयमहावाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्येतरेयकरे श्रूयते, तत्र च संज्ञानमाज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दष्टधितिमनीप्राः 
द्व्यादिना पूवंमन्तःकरणवृत्तौ रनुक्रम्य ('सव्रण्यितानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि मवन्ती"व्युक्तम् | “यथास प्राणन्नेव 
प्राणो नाम भेवति वदन् वाक्” इति वहृदारण्यकर तथा तत्तदन्तःकरणवृत्तिवाचकाः शन्दाः तत्तदरवृतिविधिषएटान्तः- 
करणोपहिते जीवे प्रयुज्यन्त इति पयंवसितम् } प्रज्ञानस्य नामधेयानि इत्युक्तेः प्रज्ञानं न केवट मनोवृत्तिः, अपितु 
तादशव्तिप्रकाशः स्वप्रकागः आत्मा व॒त्तीनां जडत्वात् । उत्तरत्र “एष ब्रह्मण इन्द्र" उल्यादिना तत्तञ्जीवानां 
परामर्शत्। तथा च ब्रह्मादिस्तम्बरपर्मन्तस्यात्रानुक्रान्तस्य जीवस्य नाम प्रज्ञानमिति प्राप्तम् । तनः प्रज्ञानं प्रद्मातिमाक्ं 
सवंजोवानां ब्रह्मामेदं बाधयति | टमेव महहाताकयं क्रग्वेदीयम् । फलं च "अमृतः ममभवरि "प्यक मोक्ष 

“अस्माल्लोकादुतक्रम्ये”ति शरीरादिषु मात्मभावं परित्यज्येत्मथंः, न वु तस्योत्रान्तिः “न तस्यप्राणा उक्रामन्ि 
ब्रहीव सन् ब्रह्माप्येति" इति व्हदारण्यकरे दशनात् | 

““स जानो भूतान्यभिव्यैरयत्'' इत्यादिना शरी रान्तः प्रविष्टो जीवो मत्तानि विचारयामामति त्व॑पदाथं- 
शोधनमुक्त्वा “स णमेव पुरं ब्रहम ततममपदयत्'' इत्यनेन तस्य शोधितजीवस्य ब्रह्मामेदं द्यति दति जीव- 
ब्रहमक्यवोधकमिदमपि महावाक्यमेव | 

अत्र रामानुजीया--स जीवः एतमेव जीवशरीरकं परुषं वासुदेवं ब्रह्मापद्यत् नारायणमेव ब्रह्मभूतं 
जातवानित्यश्रंः इति व्याचक्रः | तदिदमनन्दाथंवित्ररणं श्रेयोमागंविधात्तकेम् | नारायणा ब्रह्मतयेतदपेक्षया अत्र 
तत्त्वान्तरानुक्नः तस्य च पुपसूक्तेनवे मिद्धः। ब्रहमीव शरीर प्रविष्टं स्वस्वरूपं पिस्मृल्य संसार् निमग्नं 
पूनः विचारात् गुव॑नृग्रहात् भात्मानं ब्रह्मति विज्ञात्वदित्यर्थस्म स्पष्टतयापकम्यमानस्य प्रच्छादनेन लोकस्य 
श्रेयोमागं विघातः | 

एवं प्रज्ञानं ब्रह्येन्यस्य पूवं एय ब्रह्मपर इन्द्र इ्यादिना स्वेषां जवानां प्रज्ञानपदवाच्य्वमुक्ट्वा तरमैव 
लानपदनाच्यः ब्रह्मेत्यथः जीवस्य प्रज्ञाने ब्रदोद्पमेदर स्पष्टे एष ब्रह्मैष दृत्यादयोौ ब्रहमशरीरभूताः सर्वन्तिर्मामीः प्रमे 

दति ब्रुवन्ति । स्पष्टमिदमपि स्वारसिकरायंप्रच्छादनमेव | 

वादित्ये स णकः" इति महावाक्यं जाध्यासिकोपाधिगतस्य 
ठयं तूमयत्रोपाध्यंशपरिव्यागेम कारपमिति स्पष्टमेव 

+ 

णवं तेत्तिरायतेः "म य््चायं परुषे यद्चास् 
जीवस्य भाधिदरविकोपाधिगतस्येद्वरस्य च एकस्व।पद्देशात् 
विशिष्रमोरभेदासामात् | 

{ 

आदित्यान्तः उपास्यो यः हिरण्य्मभ्रुत्वादिविशिष्टः परमात्मा स पवेत्यथंः इति व्याचक्रुः | अत्रेयमनुपपत्तिः 
सववेदान्तप्रत्मयन्पायन परमात्मा सर्वत्र विद्यते तत्तदुगुणविक्िष्ट इति ज्ञानसम्मवात् व्यरथंमिदं वाक्यं तन्मतं | 
सस्मके तु जोवव्रहीक्यं तत्फलं च अरमाल्लाकात्प्रत्येव्यारस्य आनन्दमयान्तस्याषसंक्रमणेन तत्तद्ात्मभाव- 
(निराकरणेन स्वरूवावस्थानलक्षणं मोक्षं च प्रतिपादयत् शास्त्र महावाक्यफलटमित्ि | "अशरीरं श्रीरेप्" 

शः 

` अञ्चन्दमस्पश्मरूपमन्य प "्स्थलमनण् '" दुव्यादौ भगवतः अश्चरीरत्वमक्तम् । तद्विरुदमेतेषां खरस्य सश्षरीरत्व- 

वर्णनं “यस्य पृथितो शरी रमि"्यादौ समस्तस्य प्रपञ्चस्य भगवच्छरीरत्व नियाम्यत्वगुणयोगात् गौणम् 

शावास्ये 'तत्रकरो मोहः कः भोक् एकत्वमनुपश्यतः" दत्येकत्वज्ञानात् शोक्रमोाहापलभ्षितसंसारनाण 
दत्मृक्तम् । अत्रैकत्वं निष्रपश्चं जं 
संमारजनकत्वोक्तः) न च ब्रह्मौीकमिति ज्ञानान्मोक्ष: कस्यापि मते दृष्यत दत्यतोश्धैतपरमिदं वाकप्रम्। “यरिमत् सर्वाणि 
भूतानि" ग्रस्मित् कार आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवा एकं भवन्ति, जडप्रपञ्चश्चात्मन्य(िरेकेण नास्तीति 
हृष्ट इत्प्रथः। | दिति विधेयप्राधान्येनेकवचनं द्रष्टभ्यम्। ब्य हि यत्सा प्रकृतिजंलस्थतितु विवेयप्राधान्य 
एव स्त्रीलि ्गुनिदंश्ञ इति मेदः । तत्रैव “योऽसावसौ पूरुषः 

+९। 

सोऽहमस्मी ' ति भादिव्यान्तगंततपरमात्मना जीवामेदपरं 
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वाक्यम । रामानुजीयस्तु-अहं = सदन्तर्यामी परमात्मेत्यथं इत्याहुः । तच्च, तथासति अस्मीव्युत्तमपुरुषानन्वयात् । 
माध्वास्तु-योऽसतौ विष्णुः मुख्यप्राणेऽस्तीति शेषः सोऽहमहेय इत्यथः । इदं तु “य एव लछोकिकाः शब्दास्त एव 
वैदिकाः त एव देषामर्था इति सिद्धान्तविरुद्धम् । एवं करके “यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृल्यु 
माप्नोति य इहु नानेव पयत्ति” इति मन्त्रे माध्वैः य एवावताराख्यक्रष्णल रीरे विष्णुः स एव वेकरण्ठवासीत्यथं 
दत्यक्तम । तदयक्तम, अवतारशरीरे विष्णुरस्तिन वा? अस्ति चैत् येन प्रमाणेन भारतादिना अस्तित्वमवगतं 
तेनैव वैकुण्ठस्थविष्णुरेवात्र क्रीडतीव्यवममाद् विष्णवन्तरस्याभ्रसिद्धत्वात् वक्यवेयथ्यंम् । रामानुजीयेः विष्णौ 
अवयवादिभेदं गुणसेदञ्च ये पश्यन्ति मल्योमु्यु प्राप्नुवन्तीत्यथं इत्युक्तम् । तन्न, “निष्कटं निष्करियमि""त्यनेनेव 
तस्सिद्धेः वाक्यवंयर्थ्यात् | अपि च गुणावयवादिभेददशेनमावस्य संसारहैतुत्वे तदपनयाय तदभेददशंनमेवालं न तु 
श्रवणमननादीध्यापतेत् । अल्पदोषस्य संसारहेतुत्वे अनोचित्यं च । 

“जड्गुमात्रः पुरुषो मध्य भात्मनि तिष्ठति । ईशानो भूतभभ्यस्य” इति मन्त्रे जीवे ईरवराभेद उच्यते । 
यत्त॒ तस्येश्वरपरत्वमङ्गुष्ठमात्नत्वस्य हुदयस्थानपेक्लयेत्ति "हदपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्"' इति सूत्रात् इति । 
तन्न, यथाश्नुनसथंमादाय हूपेक्षयेति सूत्रम् । अङ्गुष्टमात्रस्येर्वरामेदः स्वरसः उत्तरत्र “तं विद्यात् शुक्रम- 
मृतमिव्यादिस्वारस्यात् । अतरेक्ान इव्युक्तः व्यासाभिमतसमुणं ब्रह्म शिव एवे त्ेश्लानज्ञब्दरूदेः । न च 
मृतमन्यस्येप्ति सस्वन्ध्युपादानादयोग एव न रूहिरित्ति वाच्यम्, सम्बन्ध्युपादानेऽपि रूढयुन्मेषस्यानिवायंत्वात्। अपि चं 
“वर्या हूरस्यापि पिनाकपाणेः वेयं च्युत्ति के मम धन्विनोऽन्येः' इत्यत्र पिनाकपाणिपदस्य योगाथंमादाय प्यंवसानेन 
नियमेन शिवस्य बोधो त भवेत् इत्याशङ्कय हर्स्यापीतिविशेषणदरंनात् अत्रापि “मूतभग्यस्येश्ान'' इत्यनेन 

पयंवसानवारणायैव ईशानपदे; तेन च रूढयुन्मेषात् । 

अस्थां कठ्वल्यां “य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरूषो निर्मिमाणः। तदेव शुक्रं तद् ब्रह्य तिः" स्वप्नावेस्थ- 

जीवस्य ब्रहमामेदबोधकम् । “यथोदकं शुद्धं शुद्धमासिक्तं ताह गेव भवति । एवं सुनेविजानत आत्मा भवति गौतम।"” 

इति शुद्धजीवे शुद्धब्रहमाभेदबोधने दृष्टान्तोऽपि घटते ! तत्र हि शुद्धजले शुद्धजलप्रक्षेपे संसगिद्रव्यत्वाज्जलस्य एकमेव 
जलं परिशिष्यते । तत्र जलस्य सावयवत्वात् परिमाणाधिक्यं भवति । अत्र तूभयोः निरवयवत्वात् अव्यन्ताभेदः 
इति । “चेतनस्चेतनानामि"ति बहुवचनात् जीवबहुत्वं नाश _्ुनीयं जडाः चरीरेन्द्रियादयः रोके चेतनव दान्ति तेषां 
चेतन्यं यदधीनं तत् ब्रहमे्यथंः । अयःपिण्डस्य दग्धृत्वमग्न्यधीनमिति यथा । “तदेतदिति मन्यन्ते" इत्यपि जीव- 
ब्रहोवयं बोधयति । भन्ते च जङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हूदये स्चिविष्ट इति जीवमुपस्थाप्य 
“"तं स्वाच्छशरीराच् प्रवृहेन्मुञ्जादिषेषीकां वर्येण । तं विद्याच्छुक्रममृतमिणत्यनेन जीवस्य शरीरात्पुथक्करणं तस्य 
ब्रहात्वेनाधिगमनच्च स्पष्टमेवाद्वेताभिप्रायमुपोद्रलयति । पुथक्करणञ्च पञ्चकोहविवेचनम । अत्र स्वाच्छरीरात् इत्यत्र 
हाशरीराज्जीवाद्ब्रह्म पुथक्कुर्याद्धिदैन जानीयादितयिधं इति विशिष्टाद्रैतिन्याष्या न हूदयङ्खमा स्व्ञब्दस्य य 

पुथक्कररणकर्ता तट्राचित्वमेव । तदुक्तं शक्तिवादे गदाघरेः--'स्वश्ञब्दस्य तत्पदघटितवाक्याथंविशेष्यपरत्वमि "ति । 
अपि च तन्मते जौवेरवरभेदज्ञानं न मोक्षसाधनमपि तु जीवजडशरीरकब्रह्यज्ञानं, ब्रह्मश रीराद्ब्रह्मणः पृथक्करणम- 
रक्यसनुपयुक्तं च । धेयपिक्षावयथ्यं च तन्मते । इत्थं च विशिष्टद्रेत्तिमिश्व भूयान् विप्लवः कृत इत्ति स्पष्टम् । 
मुण्डकोपनिषदि एकविज्ञानेन सव विज्ञानं प्रतिज्ञाय “पुरुष एवेदं सर्वः इत्यनेनोपपादयत्ति । तत्र पुरुषः सवंमिति 
बाधायां सामानाधिकरण्यं तेन पुरुषव्यतिरेकेण प्रपञ्चभावबोधनात् पुरुषस्याधिष्ठानत्ववोधनेन च पुरूष एव प्रपञ्च 
तस्वमित्यवेगमात् पुरूषज्ञानेन प्रपञ्चस्य तत्वतो ज्ञानं भवत्तीत्याविष्ठरतं भवति । 

एकविज्ञानेन सवंविन्नानप्रतिन्ना 

छान्दोगयषष्ठे श्रूयते “उत्त तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्ती"त्यादि । सुण्डकेऽपि “कस्मिन्नु भगवो 
विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति” इति । मंत्रेथीन्राह्यणद्रयेऽपि--' आत्मनि खल्वरे हृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं 
विदितमिति । भगवद्गीतासु--श्ञानं तेऽहं सविज्ञानमहूं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्जञातव्यमवः 
रिष्यते" इति। अस्य विवरणरूपेण छान्दोग्यवाक्यं “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं 

, विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति! अस्यायं िष्कृष्टोऽथेः ब्रह्मविज्ञानेन सवं तत्तवत्तो ज्ञात्तं भवति । 
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ब्रहाज्ञानेनेत्यभेदे तततीया अभेदस्य च विज्ञातमित्यत्र विज्ञाने अन्वयः तथा च ब्रहन्ञानाभितच्वं तत्वतो ज्ञानं 
स्वीयतत्त्वज्ञानाभिन्नज्ञानविषयब्रहयकं सवंमित्ति पयंवसिताथः । "येनाश्रुतं श्रुत्तं भवतोः त्यस्य यदभिन्चश्रुत- 
व्यतिरिक्तस्वीयतात्विकरूपश्न्यमित्यथं; । मुण्डकादावेवं विवरणाभवेऽपि "पुरुप एवेदं विश्वमिति हस्यते | 
मेत्रेयीबराह्मणे--“आल्मैत्वेदं सवं मि'"ति उभयत्रापि बावायां सामानाधिकरण्यं श्रुत्याऽभिग्रेतं ब्रह्मव्यतिरेकेण प्रपञ्चो 
नास्ति । अतः प्रपञ्चस्य ब्रह्मैव तात्िकं रूपमतः ब्रह्यविज्ञानेन प्रपञ्चस्तत््वतो ज्ञतो भवति । सुवेणेविकाराणां 
सुवर्णोपादानकलव्वज्ञानेन ज्ञानवत् विकाराणामनत्तत्वात् तञ्ज्ञानमज्ञानमेव | अतो विकाराणां प्रत्येके ज्ञानाभावे 
न दोषः | 

एवं तत्र तत्र मतान्तरपरिशीखनं टिपण्यां दृष्टव्यम् । मतान्तरविमर्शो न परदूषणाभिप्रायेण । अपितु 
भगवदवतारभूतानां द्रात्रिश्षेमध्येऽमानुषकायंक्रतां भगवत्पादानां श्रव्यनुखारि लु शिवविषण्वादिपक्षपात रहित- 
मन्यतरद्रेष रहितं व्याख्यानमादरणीयं श्रेयस्कामैरित्यसिगप्रव्येति सवं समञ्चम् । 

महदिदं प्रमोदस्थानं पण्डितमण्डरस्य यत् कालीस्थश्रीदक्षिणासूतिपीठाधीश्वराणां महुामण्डलेश्वराणां 
श्रोमन्महेश्ानन्दगिरिमहाराजानामान्ञया संस्थापितेन महेशानुसन्थानसंस्थानेन प्रकाश्यमानायाः अदेग्रन्थरत्न- 
मञ्जूषायाः एकविक्चतितमे रसे ईशाचुपनिषदष्टकस्य समुपरुभ्यमानटीकाभिस्ह् श्रीमच्छद्कुरभगवत्पादाचायं- 
प्रणीत्तं भाष्यं पुनस्संस्करत्य प्रकारितम् । अस्मिन् संस्करणेऽयं विशेषः यत् मणण्ड्क्योपनिपाष्यरस्य श्रीमदनुभूति- 
स्वरूपाचायंकृता अमुद्रितपुर्वा टीका श्री मदानन्दमिर्याचाययंस्य मागं प्रदक्षिनी संयोजितेति। अपि चश्चीदक्षिणामूततिमरस्थः 
सटीकभाष्यस्य लिखितग्रन्थकोशः सम्बादायावलोकितः बहुषु स्थलेपु समीचौनपाठसूचनेन साहास्यसक रोव । अपि च 
टिप्पण्यामुपनिषद्राक्यानां मान्त यैयन्याद्याऽतर सम्यग्विमृष्टा वतत, येन भगवत्पादीयन्याख्याया सआजंवं सौष्ठवं च 
मूयंप्रकाशवद्धियोतते । अन्यच्च तत्तदुपनिषद्वाक्यानां तात्पयनिर्णायकरानि ब्रह्मसूत्र माष्यस्थान्याधिकरणानि छेशेनात्र 
सुचितानीति । 

अत्र ग्रन्थसंशोधनादिना कठिनतरेऽस्मिन् समारम्भेऽव्यन्तश्वद्धया बहूपक्रतवतां श्रीज्ञारदानन्दशाखि- 
महोदयानां तथा साहित्यवेदान्ताचायंश्चीवं्षपतिद्विवेदिमहोदमानां च कातर्यं प्रकार्य तेषां सप्रमोदं धन्यवादान् 
समपंयामि । 

तथा च देववाणीमुद्रणारयस्य प्रभवः संस्कृत्तैकानूरागिणः भ्रीरवीन्नायद्विवेदिमहोदयाः सोद्योगं विशेष- 
परिश्चमपुरस्सरमल्पीयसैव कालेनेदं मुद्रितवन्तः । तेभ्यो बहुशो धन्यवादा भवन्त्विति । 

विदृषां वश्च वदः 

एस, सुत्रह्मण्यज्ञास््री 
महेश्चानुसन्धानसंस्थाननिदेश्चकः 
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विषयसूषिका 

१, ईशावास्योपनिषत् 

विषयः 

ईशावास्यमिद्यादिमन्वराणां कमंस्वनियोगनिरूपणम् । 
टशावास्थमितिपदमेव नीवब्रहयेक्यबोधकम् । 
एतन्मन्त्रस्य मतान्तरीयविवरणपर्यारोचनम् । 
वुवंन्चेवेतिमस्त्रेण ज्ञाननिष्ठायामसमथंस्य कमंविधानं न तु ज्ञानिनः । 
न्हुयस्वरूपनिरूपणम् । 
आत्मेकस्वन्ञानान्मोक्षः । 
उपासनाकमंणोस्समुच्चयः । 
विद्यां चाविद्यां चेत्तिमन्त्रे मतान्तराभिप्रायाः । 
सम्भूति च विनाशं चेति मन्त्राथंविमशेः । 
योऽसावसौ पुरुषस्सोऽहमिति महावाक्याथंः । 
अ्रमतान्तराणि । | 
विद्यां चाविद्यां चेत्यस्य ज्ञानकमंसमुच्चयतात्पयंनिराकरणम् । 

२, केनोपनिषत् 

पदभाष्यम् 

प्रथमः खण्ड) १७२४ 

अस्या उपनिषदः कमंकाण्डेन सम्बन्धः । 
केनेषित्तमन्वरेण शिष्यप्ररनः तत्तात्पयं च । 
मल्त्रक्रुतसमाघानस्य तात्यंनिरूपणम् । 
ब्रह्मणः इन्द्रियागोचरत्वम् । 
ब्रह्माणो विदित्ताविदितान्यत्वे तात्पयंम् । 

दितीयः खण्डः २४-२९ 

अहु ब्रह्य सुवेदेति शिष्यश्रान्तिनिवारणं सम्यग्ज्ञानेन शिष्यस्य गजंनं च । 
प्रतिबोधविदितमितिमन्वन्याख्या । 

आत्मनः ज्ञानविषयत्ववादिमत्तनिराकरणम् । 

तृतीयः खण्डः २९-३१ 

बरहाण अकौकिकञ्योतिरूपेण देवेष्वा विभावः तत्कथायास्तात्पर्यं च । 
अग्निवाय्वोब्रह्यणा संवादः प्रत्यागमनं च । 

इन्द्रेण देव्या उमाया उपदेहोन ब्रह्यसाक्षात्कारः । 

चतुथं : खण्डः ३१-२४ 

मन्दाधिकारिणामनुग्रहाय ज्रह्योपासनविधिः । 
[ ज्ञानाद्धसत्यादिविधिः ! 

भा ३९ 
२४ 



१४ 

वाक्यभाष्यम् 
प्रथमः खण्डः ३५--४२् 

विषयः 

केनोपनिषद्रक्यमष्यारम्भः। 
वाक्यभाष्यस्चने भाष्याकाराशयः । 
कमकाण्डेनास्य सम्बन्धकथनम् । 
परवृत्तिलिङ्गाधिगतस्य चेतनस्य विशेषप्रश्नः केनेति । 
छ्नोत्रस्य श्रोत्रमित्यादेः निविकारस्यात्मनः प्रवतंकत्वे तात्पयम् । 
सव॑थापि ब्रह्मनोधयेव्युक्तं-अन्यदेवेत्यादिना प्रतिवचनम् । 
यद्ाचेत्ति मन्वरानुवादः हृदप्रतोतेः । 

द्वितीयः खण्डः ४२--४५ 

यदि मन्यस इति श्िष्यबुद्धिविचाख्ना स्थराय । 
नाहं मन्य इति शिष्यस्य हदढप्रतीतेः | 
बोधावभपप्रव्यगात्मत्तया वेदनं प्रतिनोधेत्यादिमस्त्राथं: । 

| तृतीयः खण्डः ४६-५२ 

टरवरसिद्धये अनुमानं भाष्योक्तम् । 
अनुमाने पक्षसाध्यहतुधटकदरानां साथंक्यनिरूपणम् । 
भेदवादिनां मतनियकरणम् । 

चतुथः सेण्डः ५२-५४ 

३. काठकोपनिषत् 
प्रथमोऽध्यायः 

प्रथमा वल्टी ५५-७२ 

उपतिषच्छन्दाथं निवंचनम् | 

पित्रा नचिकेतसः यमं प्रति प्रेषणम् । 
यमदशंनं यमेन वरत्रयोपच्छन्दनं पितृसौमनस्य प्राथनम् । 
नाचिकाग्निचयनोपदेशघ्राथंनं तदुपदेशद्च । 
येयं प्रेत इतिप्ररनस्य मुक्तात्मविषयत्ववादिमतन्तरोपपादनं तद्विमक्षंश्च । 
यमेन व यन्तरं वरयेति प्रथनं नचिकेतसा आत्मस्वषूपप्रश्न एव 

निभेरप्रकाशनम् । 
द्वितीया वल्ली ७३-८८ 

नचिकेतसः बुद्धिमत्ताप्रशंसा यमेन । 
आत्मनः केवखोपदेरागम्यत्वं नानुमानैः 
यद्यात्मस्वरूपस्य बुद्धस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः तदेव ब्रूहीति अभ्यत्र 

घर्मादित्यादिना प्रस्नः । 
प्रणवे ब्रह्योपासनोपदेश्चः । 
आत्मस्वरूपकथनम् । 

तृतीया वल्ली ८९-९९ 
रथिरथादिरूपककल्पनया भत्मद्रयकल्पनं तेन जीवस्य ब्रह्यप्राप््युपपादनम्। ` 
ब्रह्मसंसदि श्राद्धकाले वा नचिकेतोपाख्यानश्रावकस्य ब्रह्मलोका वाप्निः । 

ग्रन्थः पृष्ठाङ्कः 

२५ 
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१५ 

हितीयोऽध्यायः 

प्रथमा वल्ली १००-१०७ 

विषय ग्रन्थः पृष्ठा द्धः 

जनानां हि मुंखत्वमेव मुत्युवशत्ताकरारणं विषयविमुखानां तु प्रुवममृतत्वम्। ~”  टि० ““ १०६ 
मात्मनो विभुत्वं स्वप्नजागरितद्रष्टत्वं गुहाहितत्वं च । र) “““ १०२ 
आध्यास्मिकाधिदेविकोपाध्योः एक एवात्मेति निरूपणम् । "" ,) "" १०४ 
उपाधिना अङ्गुष्ठमात्रस्य जीवस्य ब्रह्माभेदकथनम् । ""“ र) """ १०६ 

द्वितीया वल्खो १०८-११५ 

शरीरं पूरसदहरं पुर; तत्स्वामिनो जीवस्य ध्यानायनूष्ठानं शोकनिवततंकम् । ˆ“ टि० १०८ 

आत्मनः शरीरधारकत्वादिगुणाः । ष ~ १०९ 
18, 

जागरादिद्रष्टुरेवे ब्रह्मत्वम् । , """ १११ 
अन्त रात्मनी दशंनादेव सुखम् । ५ # "“ ११३ 
आत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वं तद्धासा सूर्यादीनां प्रकाशश्च । "^ ५ " ११५ 

तृतीया वल्ली ११६-१२६ 

संसारस्य वृक्षत्वेन रूपणं, विस्तरेण वृक्षसाहृश्यप्रतिपादनन्च । ““ भा ११६ 
जीवरोकेञ्तरवात्मदशंनस्य पुरुमत्वम् । ५ `“ ११८ 
भात्मन इन्द्रियगो चरत्वं ध्यानलभ्यत्वं च । „५ ““ १२० 
आत्मनास्तिकानां आत्मदोरुभ्यम् । “ 9) ““ १२२ 

मुञ्ञादिषीकामिव दारोरादेरयात्मानं पृथक् कृत्वा ततं ब्रह्मेति विद्यात्- 
इत्युपदेशसारः । ि ५; १२९५ 

४, भण्डकोपनिषत् 
प्रथमं पुण्डकम् 

प्रथमः खण्डः १२७१३२४ 

ब्रह्मवि द्यास्तुत्तये ब्रह्मादीनां भद्धिरःपयंन्तानां ब्रह्यविद्यासम्प्रदाय- 
कतुणामनुक्रमणम् । ~“ भा “““ १२७ 

कस्मिन्विदिते सवं विदितं भवतीति प्रश्नः भाष्ये तदोचित्यप्रदकशेनं च । `" , ""“ १३० 
अपरविद्यानां ऋग्वेदादीनामनुक्रमणम् । ^ "2 १३१ 

परविद्याविषयं निर्गुणं ब्रह्य प्रतिपद्यते ।  “ १३२ 
अचेतनप्रपञ्चस्य चेतनात् सृष्टौ दृष्टान्तः । ˆ १३३ 

द्वितीयः खण्डः १३५-१४० 

कर्मानुष्ठानस्यावश्यकत्वं कमंफलं स्वगं च विस्तरेणोक्त्वा तस्य नरवरत्वमाह्। `“ मभा० ˆ १३७ 
ब्रह्मज्ञानाय ब्रह्य वित्समीपं गच्छेत् । " ,; “ˆ १३९ 

हितीयं मुण्डकम् 
प्रथमः खण्डः ९४१-१.४५ 

परविद्याथा विस्तरेण निरूपणारम्भः। “ भा० “१४९१ 
जगत्सृष्टिविणंनम् । | , “ १४२ 
पुरुष एवेदमित्यादिना एकविज्ञानेन सवंविज्ञाननिरूपणम् ५ = १४४ 



१६ 

द्वितीयः खण्डः १४६-१५० 

विषयः 

प्रणवसहायेन तदुपासनेन जीवस्य ब्रह्मणि योजनम् । 
ब्ह्याविद्याफलं हूदयग्रन्थिभेदादि । 
अविद्यातासनाप्रचयस्य भाष्योक्तस्य मेदः बुद्धौ विद्यमानायां उत 

तत्नाश्ानन्तरमित्ति विचारः 1 

तृतीयं भुष्डकम् 
ग्रथमः खण्डः १५९-१५६ 

जीवेश्वरयोः एकश्चरीरवृत्तिपक्षिरूपेण व्णंनं जीवस्य 
कमेफलमोगः संसारः । 

परमातसदशंनेन तत्साम्यप्राप्तिरभेदं एव । 
ब्रह्यविदूपासनेन शु्रूषादिना अभीष्प्राप्षिः । 

द्वितीयः खण्डः १५६-१६१ 

आत्मलाभो न प्रवचनादिना, अपितु अभेदानुसन्धानेन बलाप्रमादतपौमिः। `“ 
मुक्तस्य श्च रीरारम्भकभूतादीनि ब्रह्मणि रीयन्ते जीवो बरह्ीव भवति । 
एतदग्रन्थाध्ययने शिरोत्रतस्यावदयकत्वं । 
शिरोव्रतं नाम सस्मश्द्राक्षधारणमेवेति स्कान्दे सौरसंहितावचनमिति 

वादनक्षत्रमाखा । ~ 

४, प्रदनीपतिषृत् 
परथमः प्रहनः १६२-१७० 

भारद्राजादिषडषीणां पख्रह्यविद्याथं पिप्परादसमीपगमनम् । 
अस्या: उपनिषदः मन्त्रातसकमुण्डकोपनिषत्रतिपादपरापरविद्याद्रयस्य 

विस्तरेण प्रतिपादकत्वम् । ` 
प्रजानामुत्पत्तिः कृत इति कबन्धिप्रशनः । 
प्रजापतेः संवत्सरायनमासपक्षाहोरत्राद्यात्मना अच्वभावं प्राप्तस्य 

रेतोरूपेण प्रजोतपाद्कत्वमिति समाधानम् 1 

द्वितीयः प्रहनः १७०-१७४ 
भागं विप्रश्नः इष्ापत्तपरस्य गतिश्चरवणेन विरक्स्यापि चित्तंकाप्रघर्थ 

प्राणोपानं विघातं दितीयतुत्तीय्रश्नौ । तापि श्र्ठतव-अत्तृत्वादि- 
गुणनिर्घारणाथं द्ितीयः प्रह्न: । उपासनाविधाना्ं तृत्तीयः प्रहनः। 

प्राणस्य श्रेष्ठत्वनिर्घारणमिततरेषां गोणम्राणानां मुख्यप्राणस्तुत्तिः। 
प्रणध्योत्पत्तिः शरीरं प्रत्यागमनं तत्र स्थितिः उक्रमणं इत्यादिविषयपरश्नाः। "~ 

तृतीयः प्रहतः १७४-१७९ 
प्राणस्यात्मनस्सकाशचादुत्पत्तिः प्रतिबिम्बन्यायेन | 
इतरप्र णानां शरी रगतस्थानविक्ञेषेषु नियोजनं अन्तकारे जीवेन 

यत्स्थानं स्मृतं तल्रतिगमनं च । 

अस्थः 

म्० ६१५ 

!6। 

अ{9 

अ] 

ॐ) 

अआ 

3) 

‡) 

3} 

जा० 

‡2 

पुषा 
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१७ 

चतुथे प्रहनः १८०-१८९ 

विपः 

भक्षयात्सवे अग्निविस्फटि नपात् जायत्न ति पृण्डक्ानस्य 

विस्तरानूवादी प्रदः 
भादप्ररनेन जा्गरितप्र्मा पशः, दितीग्रन अत्रस्थाचयेऽपि क्रो ररक्चणं 

कस्य धमं, तृतीयेन स्वषनधर्मी पृष्टः, चतुधंन मृष् प्तिधर्मी, पञ्चमेन 

विदुपः स्वापोदप्यग्निहत्रमिति सूचयितुं प्राणादिप् माहंपटाचगिनित्व- 
रूपणं तेन विद्यास्तृतिरव 

भक्रेप देव दव्यनेन मनसोपनुभवितुत्वं कथमुच्यते दति शद्कुायां स्वप्ने 
मनसः व्राधन्पात् तस्यव स्वसप्तद्रयनतुक्त चस्तुत्तः मस्र कासना- 

युक्तस्य सवाप्नविषयरू्पेण परिणामात् साक्षी आत्मा द्रष्ट | 
अत एव तस्य स्वय॑ज्योतिष्टूवं स्वप्नक्राटे निषूपित्तं जागरे 
मनञआदिज्योतिरन्तरव्यत्तिकरात् भत्मनः स्वय॑ज्यौत्तिषट्वस्य 
दुरुपपादत्वात् । अक्षरे सुपपतौ स्वे प्रतिष्ठिता 

तदक्षरवेन्ता सवर्तः सर्वा भवति तद्भेदात् 

वमः प्रहनः १८९१९. 
प्रणवस्य प्ररापगब्रह्मरूपेणोपासिनं परापरन्नहयप्राक्षिसाधनं परं 

ब्रहम शुद्धम् । अपर हिरण्यगभंः 1 
एकमात्रहधिमात्रपरणवोवास्कस्यार्वाचीनं एलमुक्वा = सम्ब्रुणप्रणवो- 

पामकस्य ब्रह्मलकप्राप्निमाह । ततस्तत्र कृतब्र्ाविचारस्प 
निगृणव्रह्मभावतणंनम् । 

ध्व: पनः ९९.४२५ 

पोटशकलः पृस्पः कवे प्रदनः इदैवास्मिद्मन्तःपुरपे स एति 
समाध्रानं च। 

षोडशकलः ब्ररषो जीन: पुसपायणा दति तु परमात्मेति मते न्तरविमर्शेः 
निस्यचेतन्यरूपं आतम च क्षणिकं विज्ञाचपिति सिद्धन्ववितं 

तन्मत्तनिराकरणम् 

साह्युयपक्षोपपादननिरामोौ । 

पुरुषो भोक्तान कर्ती प्रकृति 

उमयरदि्तशुद्धन्रदह पत्वसमथनम्
 1 

कखाप्रलमपूरवंकं ब्रहयातदः ब्रह्मभाव 

शिष्याणां गुरौ भत्तिपदंनम् | 

कीं न भक्तीति मतखण्डनेन आत्मनः 

६. माण्ड्क्योएनिषत् 
भ्रागमप्रकरणम् ९०७ 

तत्पदाथनोपक्रम्य त्वंपदार्थं पयवमानेन भाष्प्रका रौरं प्रथमम दुःखम् । 
श्रीमदनुम्तिष्वरूपाचा्स्य श्रौमदानन्दगिर्याचा्यंस्य च मङ्गुकामि 

भा 

1 

पुष्ठाद्धुः 

१८० 

५ ८ प्के 

१८३ 

१७६८ 

२०८ 



९८ 

विषयः 

अत्र विधुशेखरभटाचार्यामिप्रायस्य भ्रान्तिसृकुत्वम् 1 ` 
यद्वा विधिमुखेन निषेधमुखेन च ब्रह्य प्रतिपादनमिति प्रक्रियाद्ेदिध्यं 

शरोकाभ्यां सूच्यते, द्ितीयश्लोकस्य लक्षणदुष्टत्वरशङ्कापरिहारौ । 
त्वंपदाथमुपक्रम्य तदथं परिसमापिप्रतिपादकद्ठितीयश्छोकः । 
भाष्यकारः अनुबन्धचतुष्टयोक्तिः । 
ओङ्कारस्य स त्मिव्व्रति पादनम् । 
आत्मनः चलुष्पात्वेन विभजनम् । 
वंरवानरस्य प्रथमपादस्य सप्ताङ्खत्वादिनिरूपणम् । 
अचर मतान्तरव्याष्या तद्िमक्शंस्च । 
स्वप्तस्थानस्य तेनसस्य तन्निरूपणम् । 
सुषुप्तस्थानस्य प्राज्ञस्य स्वरूपम् । 
प्रा्ञस्येश्वरा मेदनिरूपणम् । 
भागमप्रकरणस्य गोडपादीयकारिकारम्भः । 
विङ्वतंज स्रपलञानां स्वरूपं भोगः तुति इत्यादयः । 
पत्कतायंवादोपक्षेपः | 
मृष्टिविषये मद॑मेदाः, चतुष्पादात्मनः चतुधंपादनिरूपणम् । 
तुरोयपादविषयाः कारिकाः 
तुरीयस्य इतरापेक्षया वंलक्लण्यं सवंजञत्वं च । 
प्रपच्चमिथ्यात्वोपपादनम् । 
मात्राणां पादानां चाभेदध्यानविधानम् । 
अच कारिकाः | 

तुरीयः अमात्र, तत्र मात्रात्रयं ्रविरष्य तदभेदेन आत्मानं ध्यायत्तो 
ब्रह्मभावः फलम् । 

ञस्य विवरणपराः कारिकाः । 
ओ द्ुारस्वरूपवित् स मुनिः तस्य च शोकादयः । 

वेतथ्यप्रकरणम् २५२-२७८ 

लाते द्वैतं न विदते-इत्यागमः तदर्थस्योपपच्या द्रढयितुं वेतथ्यप्रकरणम् । 
प्रपञ्चो मिथ्या दृश्यात् स्वाप्नपदाथंवत् इत्यनुमानं वक्तुमादौ 
 -दृष्टन्तस्य मिथ्यास्वं साघयति । 

 स्वाप्नपदाथंमिथ्याते हेतुः अन्तःसंवृतस्थानतात् इति ! 
विमतं मिथ्या जदयन्तव्वात् स्वप्नवत् इत्यन्रुमानस् । 
प्राणादिभिरनन्तविकस्पैराल्मा विकल्प्यते तत्सर्वं देवस्य माययेत्याह् । 
प्रपञ्चिथ्यात्वनिरूपणस्य फलं न नि रोध इति श्लोकेन 

द्न्रहाप्रतिपत्तिः । 

देताभवे शुन्यवादप्रसाक्तरिति पूवंपक्षः । 
दा स्त्रस्यारोपित्तसुखित्वादिनिवत्तंनपरत्वं न स्वरूपे । भ्रमनिवृत्तो 

स्वरूपेणावस्थानं मोक्षः 1 
अविकल्पितरज्ज्वंशवत् विकल्पयितृपुरुषवच्च आत्मसत्यत्वम् । 
अचर सिद्धं तु निवत्त॑कत्वादिति द्रविडाचायंसूत्रं प्रमाणयति । 

9 

09 8 

9.9 । 



९९ 

विषय ग्रन्थः 

नानाभूतं द्वैतं फिमात्मत्तादास्म्येन सिद्धयति उत स्वातन्त्रेणेति 

विकल्प्य खण्डनं । ,.. अनु 

अद्वैतं प्राप्तस्य योगिनः छोकव्यवहारः । -- 

अद्वेतप्रकरणम् २८०-३१२ 

अजातिवादस्य निरूपणीयत्वप्रतिज्ञा । | ~“ आ 
घटाकादादिवत् अवच्छिन्न: परमात्मा जीवः भतो न त्स्य जन्म | 
पुरुषमेदकल्पनायां प्रमाणाभावः । 
आत्ममनः संयोगानुपपत्तिः द्रव्यगुणादीनां सेदानुपपत्तिश्च । 
तंत्तिरीयब्नहूावल्ल्याः परन्रहयत्मपरत्वस् । 
मधुब्राह्मणस्य जौवपरेक्यपरता । 
जीवपरमेदवाक्यानां अभेद एव तात्पयं भेदस्य स्थाभाविकत्वेना- 

शास्त्राथत्वात् । 
सृष्टिवाक्यानां जीवब्रह्याभेदे तास्पयंम् । 
उपासनानां मन्दवृद्धयनुग्रहाथता । 
दैतिनां परस्परं करेऽपि अद्रेतिनः कुत्रापि कर्हौ नास्ति 

सर्वाविरुद्धोऽयं समयः | 
सम्भूति च विनाशं चेति वाक्यमर्थान्तरे योजयति | 
स एष नेतिनेतीव्यस्य द्रैतनिषेधपरत्वम् । 
अस्परांयोगेऽस्मिन् न भेतन्यम् । 
मनोनिग्रहोपायकीत्तंनम् । 

अलातश्चान्तिप्रकरणम् २१७-३६२ 

अस्परांयोगनमस्कारः । ““ आ० 
आरम्मपरिणामवादयोः परस्परदूषणेन उभयोरप्ययुक्तत्वनिश्चयादद्रैतस्य 

परमाथंतानिश्चयः । ॥ 
साख्यमतदूषणम । “` का० 
कायेकारणभावानुपपत्तिप्रदराम् । 
सच्चेन्न जायत्त इतिपक्स्य विस्तरः । 

प्रपञ्चस्य सत्यत्वं, शम्दादिज्ञानस्य सनिमित्तत्वात् सुखाद्युप- 
रन्धेश्चेति पूवंपक्षः । 

अस्य निराकरणम् । 
चित्ताख्यस्य ब्रह्मणः विषयासम्बन्धः निद्यत्ता च । 
जगन्मिथ्यात्ववादे जन्माद्यस्य यत इत्यादि जगदुत्पत्तिहेतुत्वपरं 

सूत्रमनुपपच्चमिति न। मन्दवुद्धीनामजातेः चरसतां श्रोत्रियाणां 
करते तत्प्रणयनात् । 

अलातगत ऋजुवक्रादिभाववदेव चैतन्यस्य ग्रहुणग्राहुकाभासता । 
हैतुफखावेशसनदाव एव हेतुफलसत्वं नान्यदा अतस्तदाग्रहस्स्याज्यः। 
तत्त्वानुभूतिः प्रमेति उदयनलक्षणनिरासः । “ भअनु० 
केवरव्यत्तिरेक्यनुमानं खक्षणमिततिं उदयनमतदूषणं । 

# 9 क # 
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विषयः 

पड्पदार्था इत्युक्तं रनुपपत्तिः । 
अनिमित्तत्ताक्षत्या चेत् कथं चित्तप्रवृत्तिः ? 
ब्राहणानां प्राप्यं कंवल्यपदमेन । 
हैयज्ञ पाप्यवाक्यानां विज्ञेयत्वनिरूपणम् । 
वेदान्तदशनमिदं बुद्धेन न ज्ञातस् । 
मख्कतुः ब्रह्माभेद चिन्तनम् । 
भाष्यकतुब्रहयामेद चिन्तनम् । 
भाष्यकतुंः परमगुरुवन्दनम् । 
भाष्यरकतुः गुस्वन्दनम् । 

७, तैत्तिरीयोपनिषत् 
रीश्चाध्यायारस्मः ३६२-४३८ 

मद्धलम् । उपोद्घातः । कर्मोपासनहेतुपरिहायाय ब्रहयविद्यारम्भः । 
एेकभविकमतं तन्निरासश्च शन्नो मित्र इत्यादि शान्तिमन्तव्यास्या | 

तेत्तिरीयभाष्यवातिकारम्भः । 
वात्िककारीयमङ्खलस् । 

एेकभविकभाष्यवात्तिकम् । 
शान्तिमन्त्रवातिकम् । 
शीक्षाध्यायभाष्यं तद्वात्तिकं च । 
संहितोपनिषन्ाष्यं । 
तद्ातिकम् । 
मेधाकामस्य जप्या सन्त्राः श्रीकामस्य होमार्थाज्च मन्त्राः | 
तद्वातिकम् । 
व्याहुव्यात्मनो ब्रह्मणः अन्तरूपासनं स्वाराज्यफलाय विधीयते 

त-द्ाष्यम् । | 

तस्प्राप्तये मागंश््च । 

चार । 

० दू। <।चादनात (च; तलससता च । 

तत्रैव वातिकम् । 
वेदाध्ययनस्यावर्यकताविधिः । 

तत्रैव वातिकम् । 
ब्रहयविद्याप्राप्ठयर्था जप्या मन्वा: । 
तद्रात्तिकम् । ॑ 

ब्रह्यज्ञानास्राक् कतंब्योपदेशः 
तद्वातिकम् । 

म्रस्थुः 

अनुर 

‡# 

ॐ 

‡‡ 

४/॥ 

8८ 

मू9 

मार 
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९९१ 

विषथधः 

कि कर्मभ्य एव मोक्षः उत विद्यासहितेभ्यः, विद्याकमंभ्यां 
उतत केवकविद्ययेति विचारः । 

विद्याकमंभ्यामिति पक्षनिराकरणम् । 
वि रोधात्समुच्चयानुपपत्तिः । “^ 
उत्तरशान्तिमन्त्रव्याख्या । 

बरहावल्ल्यारम्भः ४४०-५८१ 

ब्रह्मविद्या प्रयोजनम् । 
ब्रहुमलक्षणविवेचनम् । 

सत्यादिशब्दानां साक्षादब्रहमणि सम्बन्धः । 
सर्वेषामितरनिवृत््यथंत्वे शुन्यवादापत्तिः तच्चि य्षस्च । 
फर्वाक्यविवरणम् । | 

अनन्तविशेषणविवर णार्थं सुशकिथनम् । 
इदमेव शिर इत्यादेः तात्पर्यम् । 
प्रथमानूवाकवातिकस् 1 
यो वेद निहितमित्यादेरथंः । 
आनन्त्यस्य वरेविध्यम् । 
अद्राप्पुरूष इत्यस्य विस्तरेण व्याख्या । 
गभंस्थिशोः विवेकोत्पत्तिः प्ररापश््च । 
शिशोभ॑तभोतिकपीडा । 
मरणवेदनाः । 
कोशदशकनिरूपणम् । 
अन्न्रै-इत्यादिद्धितीयानुवाकभाष्यम् । 
दवितीधानुवाकवातिकम् । 
प्राणं देवा इति तृतोयानुवाकमाष्यम् । 
यजुरादीनां मनोवृत्तिषूपता । 
तृतीयानुवाकवात्िकम् । 
यतो वाच इति चतुर्थानूव कमाष्यम् । “ **‹ 

विज्ञानमयमधिकरत्य विदोषविचारः । - 
चतुर्थानुवाकवातिकम् । 
विज्ञानं यज्ञं तनुत इत्ति पञ्चमानुवाकमाष्यम् ¦ 
आनन्दमय इत्ति करार्यात्मा उच्यते न ब्रह्य । 
प्रियमोदादयी विषयानन्दमेदाः । -" 
पञ्चमातुवाकवातिकम् । -' 
असन्नेव स भवतीत्यादि षष्ठानुवाकरमभाष्यम् । = 
अत्र मतान्तर्टोकाविमशंः । | 
तदेवानुप्राविशदित्यव कथमनुप्राविसदिति विचारः । 
तत्रोपरुभ्यमानत्वमेव प्रवेश इत्ति सिद्धान्तः । 
ष्ठानुवाकवातिकम् । 
असद्वा इदमिति सप्तमानुवाकभाष्यम् । 

॥ 

चाण 

ता 

भा० 

भा 



९२ 

विषयः 

सप्तमानुवाकवातिकम् । 
भोषास्मादित्याद्यष्टमानुवाकमाष्यस् | 

मानन्दमोमांसाफलोपसंहारः । 

कोऽयमेवंवित् कथं वा उपसंक्रामतोति विचारः ! 

सिद्धान्तवणंनम् ! 

्रैतपक्षे सव॑दा भयप्रसक्तिः। 
मुख्योपसंक्रमणासम्भवः । 
अष्टमानुवाकवातिकम् । 
यत्तो वाच इति नवमानूवाकभाष्यम् । 
तवमानुवाकवातिकम् । | 

भृगुवह्ल्यारम्भः ५९७-६२३ 

ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणम् । 
प्रथमानुवाकवातिकम् । 
अन्नं ब्रहोति द्िथीयानुवाकभाष्यम् । 
द्वितीयानुवाकवातिकम् । 
द्ि्तोयादिपञ्चमानुवाकान्तं मूखम् । 
आनन्दो ब्रहेति षष्ठानुगाकभाष्यम् । 
षष्ठानुवाकवातिकम् । 
अन्तं नं निन्यादिति सप्तमानुवाक भाष्यम् ! 
अष्टमनवमानुवाकयोः भाष्यवात्तिके । 
न कञ्चनेति दशमानुवाकभाष्यम् । 
स यश्चायं पुरुषे इत्यादेः मतान्तराभिप्रायः । 
दशमानुवाकवात्तिकम् । 

८, एेतरेयोपनिषत् 
प्रथमोऽध्यायः 

प्रथमः खण्डः ६९२३०-६४५ 

कमंकाण्डन सम्बन्धविचारः । 
जत्र धमंकोशक्रतामभिप्रायभेदः । 

देवताप्ययः पुरुषाः पुरवंग्रन्थाथंः 1 
ज्ञानिनः कर्मासम्भवात् न कमणि अधिकारः | 
विरक्तस्य गृहस्थस्य स्वगृहे निवासोऽस्त्वितिमतं तददूषणं च । 
मुमुक्षोरल्स्य संन्यास अवश्यकः | 
ऋणप्रतिबन्धनिराकरणम् । 
विद्यां चाविद्यां चेत्यस्य ब्रह्मविद्याकमंपरत्वेऽपि क्रमिकसमुच्चयपरत्वाच्ना- 

सद्धतिः, आत्मा वा इदमित्यादेः भाष्यम् । 

| दवितीयः खण्डः ६४६-६४८ 
्थमसृष्टानां देवानां संसारसमुद्रपातः । 
संसारस्य समुद्रसाम्यनिरूपणम् । 

भण 

जण 

भा? 
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विषयः त्थः पृष्ठाद्धुः 

तृतीयः खण्डः ६४९-६५५ 

लोकपारङानामन्नसृष्टिः । ~ भा० ~“ ६५९ 

भगवतः स्वसुष्टदेहेषु मूध्नि दारं कृत्वा प्रवेशः | षि ॥ " ६५२ 
जीव भावेन प्रविष्टस्य ब्रह्मविचारः ब्रह्यसाक्षात्कारस्च । - ॥ ~“ ६५५ 

दितीयोऽध्यायः ६५६-६६७ 

सीमानं विद्ायं शरीरप्रवेश्चानुपपत्तिः विभोरातमन इति पूवंपक्षः । “~ भा० ““ ६५६ 
तत्समाधानम् ¦ + “ ६५६ 
वरय आत्मनः जीवः ईशः निर्गुणं ब्रह्मेति इति पूवेपक्षः । ; " ६५७ 
आत्मनः श्रातृत्वाश्रौतुत्वयोः विरोधो द्भूावनम् । -"" पि ६५९, 

सत्र कणाद्समाधातमर् | #ि 1) ९८५९, 

सिद्धान्तपक्षः । ५ “" द्र 
जीवस्य वितृशारोरे स्थितिः ततौ मातृक्ष रीरे प्रथमं जन्म 

भूमौ मातुश्चरी रात्पतनं द्ितीयजन्मेत्ति कथनम् । -" )) ˆ“ ६६३ 
पितुः भावि जन्म तृतीयम् । “ त ~“ ६६५ 
जीवस्य वामदेववत् विचारेण मोक्षप्राप्तिः । ि ५ " ६६७ 

तृतीयोऽध्यायः ६६८-६७५ 
त्वंपदाथंशोधनम् । | ¦ भार 7 ६७१ 
तत्पदाधंशोघनम् । ि » " ६७३ 
प्रज्ञानं ब्रह्येति महावाक्याथेनिरूपणम् । ि ५१ ` ६७३ 
वाडमे मनसौट्यादेः विद्यारण्यदौपिका । """ टि० “६७५ 
मन्त्रमाण्डूक्यकारिकावातिकादौनामका रादिक्रमेण सूचीपत्रम् । " "" ६७९ 



क ॥ 

ॐ 

 काण्वलशासीया 

इशावास्योपनिषत 

ॐ पूणमदः पूणमिदं ूरणातूेशद्च्ये | 
पणस्य पूणमादाय पृणमेवावश्गिष्यते ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ॐ ईशा बास्यमिदश््सवं यक्किञ्च जगत्यां जगत् । तेन स्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यखिद्धनम् ॥१॥ 

श्रीमच्छङूःरभगवत्पादाचायंधिरचितं भाष्यम् 

ईशा वास्यमित्याद्यो मन्त्राः क मंस्वविनियुक्तास्तेषामकमषस्याऽऽत्मनो यायाट्भ्यग्रकाशकत्वात् । याथात्म्यं 
चाऽऽत्मनः शुद्धत्वापापविद्धत्वेकत्वनित्प्रत्वाश्रीरत्वसवंगतस्वादि वक्ष्यमाणम् ! तच्च कमणा विरुध्येतेति युक्त 

श्री मदानन्दगिर्पाचायंकृता भाष्यदीक्रा .. 

येनाऽऽमना परेणेशा ग्याप्तं विद्वमहेषततः। 
सोऽहं देहुद्रयीसाक्षी व्जितो देहतद्गुणेः ॥ १॥ 

ईशा वास्यमित्यादिमन्तरान्व्या्निख्यायुभगवान्भाष्यकारस्तेषां कमंशेषत्वदाद्धुं तावद्रचुदस्यति | तथाहि- 
कमंजडाः केचन मन्यन्ते स्म । ईला बास्यमित्यादयो मन्त्राः क्मंरेषा मन्त्रत्वाविशेषादिषेत्वादिमन्त्रवत् | अतत 
पुथक्प्रयोजनाद्यभावादन्याख्येया इति तान्प्रत्याहू-ईशा वास्यमित्यादय इति । कमंस्वविनियुक्ता इति \ इषे 
त्वेति शाखां छ्िनत्तीव्यादिवद्विनियोजकप्रमाणादशंनासप्रकरणान्त रत्वाच्चैत्यथं गश्रौतविनियोगाभावेऽपि 
“बहिर्देवसदनं दामी'त्यस्य बहिकंवनप्रकाशनसामर्थ्यादिहिखेवने यथा विनियोगस्तथा कर्मंशेषात्मप्रकारानसामर्थ्येन 
कम॑स्वेषां विनियोग इत्यपि नाऽऽश द्भुनोयमित्याह्- तेषामिति । शुदधत्वादिविरोषणस्याऽऽ्त्मनः कमंरोषःं 
प्रमाणाभावात्तद्याथात्म्यं न केवलं कर्मानुपयोगि किन्तु कर्म॑णा विरुध्यते चेत्याह--याथात्म्यं चेति \ शुद्धोऽह् 
स्वभावतो नाऽऽगन्तुकेनापि पाप्मना विद्धः सवंत्रकोऽशरीर आकाशोपम इति जानन्न कटाक्षेणापि कमं वीक्षते । 
किन्त्वापातप्रतिपत्तिरप्येताहशी ९ निरुणद्धयेव कमंप्रवृक्तिमिव्यथंः । किञ्च यः कमंशेषः स उत्ादो दृष्टो यथा 

१. इषेत्वा इति यजुम॑न्वः द्पूर्णमासयागे गोवत्सस्य मातुसकाशादपाकरणाय शाखच्छेदनकाले पटनीयः। 
सिद्धान्ते उक्तानुमाने प्रक रणस्थत्वं विनियोजकप्रमाणवत्त्वं चोपाधिरित्यभिगप्रायः। 

२. ब्रीहिभियंजेत इत्यादौ तृतीयाश्नुव्या व्रीहीणां दशंपुणंमासयागे साधनेन विनियोगो दृष्टः । अत्र तु 
विभक्त्यादिश्रुतयो न सन्ति) न च यथा बहिर्देवसदनं दामौ"ति मन्त्रस्य दशपणं मासप्रकरणस्थस्य 
श्रुत्या विनियोगाभावेऽपि बहिरुवनप्रकाशनसामथ्यंरूपेण लिङ्गेन श्रुतिकल्पनाद्रारा विनियोग इष्टः, 
तथा ईशावास्यमित्यादिमन्त्राणां कर्माङ्गुभूतकतुंस्वरूपप्रकाशकत्वात् तेन साम्येन सवंवेदिकक्रमंसु 
तेषां विनियोगो भवतु-इति वाच्यम्) तेषां श्ुद्धात्मप्रकाशकत्वेन कर्मङ्ख भूतस्य कतुत्वादिगुणकस्यात्मन 
प्रकाराकत्वाभावात् इत्यथ: । । 

२. आपातप्रतिपत्ति--आत्मा अकर्ता अभोक्ता इति प्रयोक्षज्ञानमपि कसंप्रवृत्ति निवारयति यत्तः विधिषु 
श्राद्धोऽधिकारोति निर्णीतत्वात् अत्मनः कतृत्वादिविषये श्रद्धार्राहतो न कर्माधिकारी किन्त् संन्यासे । 
( भामती १{-१-१) 

१० 



र] सटीकशाङ्करभाष्योपेता [ मन््ः-१ 

एवैषां करम॑स्वविनियोगः ! न ह्योवलक्षणमात्मनो याथात्म्यमुत्पाद्यं विकायंमाप्यं संसकायं कतुभोक्तुरूपं वा येन 
कमशेषता स्यात् ¦: सर्वासामुपनिषदामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेवोपक्षयात् । गीतानां मोक्षधर्माणां चवंपरत्वात् । 
तस्मादात्मनोऽनेकत्वकतंत्वभोक्तत्वादि चाशयुद्धत्वपापविद्धत्वादि चोपादाय लोकब्ुदधिसिद्धं कर्माणि विहितानि । 
यो हि कमंफलेन्सर्थो दृष्टेन ब्रह्मवचंसादिनाष्ृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजातिरहं न. काणकुन्जत्वाद्यनधिकारप्रयोजक- 

५ धर्मवानित्यात्मानं मन्यते सोऽधिक्रियते कर्मस्विति ह्यधिकारविदो वदन्ति ! तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथात्म्य- 
प्रकारानेनाऽऽत्मविषयं स्वाभाविकमन्ञानं ̀  निवतंयन्तः शोकमोहादिसंसारधमंविच्छिततिसाधनमात्मेकत्वादिविन्ञान- 
मुत्पादयन्ति इत्येवसुक्ताधिका्यभिधेयसम्बन्धप्रयोजनान्मन्त्रान्संक्षेपतो व्याख्यास्यामः \\ 

पुरोडाशादिः३ । विका: सोमादिः । आप्यो मन्वादिः । संस्कार्यो ब्रीह्यादिस्तदुत्पाद्यादिरूपत्वं व्यापकं ग्यावत्त- 
मानमात्मयाथात्म्यस्य कमंशेषत्वमपि व्यावत्तंयति ।. तथाऽऽत्मयाथात्स्यं कतुं भोक्त॒ च न भवति । येन ममेदं 

१० समीहितसाधनं ततो मया कतंन्यमित्यहुङ्कारान्वयपुरःसरः कर्र॑न्वयः स्यादित्याह--नह्येवमिति । ननूपनिषदां 

भजपोपयोगित्वादन्यस्य च प्रमाणस्यादशंनान्नास्त्येवेतादृशमात्मयाथासत्म्यं तत्राऽ्ह- सर्वासामिति । “यत्परः शब्दः 
स लब्दाथं” इति मीमांसा प्रसिद्धः सर्वासामुपनिषदां चैकात्म्ये *तात्पयंदशंनाच्न जपोपयोगित्व मुपनिषदां ६क्यं वक्तुम् । 

तथाहि--ईशा वास्यमित्युपक्रम्य स पयंगाच्छुक्रमिल्युपसंहा रादनेजदेकं तदन्तरस्य सवेंस्येत्यभ्यास- 
दरोनान्नैनहेवा आप्तुवत्ित्यपुव॑तासङ्कीतंनात् को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत इति फल्वत्तासङ्कीत॑ना- 
त्कव्नेवेहेति नजिजीविषोभंदरद्लिनः कमकरणानुवादेनासूर्या नाम त इति निन्दय॑कात्म्यदरानस्य स्तुतत्वात्त- 
स्मिन्चपो मातरिख्वा दधातीति ध्युक्त्यभिधानान्चास्यास्तावदुपनिषद एेकातम्यतात्पयय ह्यते । एवमन्यासामप्युप- 

न्न 

रि 
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१. कमंफलेनार्थीत्यादिः । तदुक्तं मीमांसाभाष्ये- . ` 
( १ ) स्वगंकामस्य यागकर्मोषदेशः स्यात् { ६-१-१) 
( २) तस्मात् साद्धयागोपदेशः न निरद्खयागोपदेशः । असमर्थानां विगुणो यागः ( ६-१-२२.) 

२० (३) तस्मादनधिकृतो अग्निहो्ादिष शूद्रः अग्न्यभावात् ( ६-१-४) | ` 

२. बज्ञानं निवतंयन्तः आत्मेकंत्वादिविज्ञानमुत्यादयन्ति इत्यनेन ज्ञानसमकालमेवाज्ञानाभावः न `तु 
अज्ञानस्य ज्ञानोत्तरक्षणे ज्ञानान्तिवृत्तिः इति सूचितम् । अधिकारीति ज्ञानकामोऽधिकारी, अभिधेयं 

ब्रह्य, प्रयोजनं मोक्षः, सम्बन्धद्च यथायथम्मूह्यः। 

३. पुरोडाशः पिष्टपिण्डः उष्णोदकसंयोजनेन पिष्टनिष्पाद्यः । सोमः ठताविशेषः तस्य निष्पीडनेन रसो 
२५ भवति स च सोमविकारः। मन्त्राः अध्ययनेन प्राप्याः स्वाधीनोच्चारणयोग्यतां प्रापणीयाः । व्रीहीणां 

प्ोक्षणादिक संस्कारः। . . | 

४. जपोपयोगित्वात् = अत एव स्वप्रतिपाद्यार्थेऽप्रामाण्यात् । 

५. तात्पयच्छन्दवृत्तिः इति प्रसिद्धेरेवायमनुवादः । षडविधततात्पयंलिङ्खान्याह्-तथा हीति । 
( १) उपक्रमोपसंहारौ, (२) अभ्यासः, (३) अपूवता, (४) फलं, (५) अथं वादः, ( ६) उपपत्ति- 

२० श्चेति तात्पर्यानुमापकानि लिङ्कानि षट् । [ि | | 
( १ ) विचायं प्रकरणस्याद्न्तवाक्ययोः एकाथंपयंवसानं लक्षयते । ( २ ) अभ्यास अनन्यपरपुन 

श्रवणं । ( ५) अथंवादः स्तुतिनिन्दा वा । एतत् त्रयं शब्दनिष्ठम् तत्राद्यं एकाथंनिर्णायकतवेन लिद्धम् । 
अभ्यासः आदरट्वारा त्ात्पयंनिर्णायकः । तेनाथंस्योक्कृष्त्वज्ञानम् । उपपत्त्या प्रतिपाद्यस्याबाधितत्वं 
ज्ञायते । ततश्च भपुवंताफलोपपत्तिभिः अनधिगताबाधिततफल्वदथंबोधकत्वरूपं प्रामाण्यं ज्ञाप्यते । 

२५ अथंवादेन अथंस्य बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं ज्ञाप्यते । | 
९. युक्त्यभिधानात् = मातरिद्वहिरण्यगभंस्य फलप्रदानसामर्यं अन्याधीनं तस्य उत्पत्तिमत्वे सति 

फलदातृत्वातु अस्मदादिवत्--इत्यनुमानात्। ~ 



मन्त्रः-१ ] दशावास्योपनिषत् 

ईशा वास्यमिद्यादि" । ईक्षा ईष्ट इतोट् तेनेक्षा । ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सव्य ! स हि स्वमी 
सवजन्तूनामात्मा सन्प्रत्थगात्मतया; तेन स्वेन रूपेणाऽऽ्त्मनेशा `वास्यमाच्छादनीयम् । किम् ) इदं सर्वं यत्किन्चि- 

निषदामुपक्रमोपरंह्ा रकरूप्याभ्यासापूर्वंत्ताफलवत्ताथंवादयुक्त्युपपादनानि षट् तात्पयंलिद्धानि विकल्पेन समुच्च- 
येन चास्माभिस्तत्त्वारोके* दशितानीति नेह प्रतन्यन्ते | 

किच्च प्रत्ययसम्वादोऽपि बख्वत्वे कारणं प्रसिद्धम् । विद्यते चोपनिषद्थं गीतादिसम्वादस्तस्मादुपनिषल्यद- 
समन्वयेनावगम्यमानमेकात्म्यं न प्रमाणान्तरानुपलम्भविरोधेनापलपनीयम् । यथेन्द्रियान्तरेणानवगम्यमानमपि 
रूपं चक्षुपाऽवरगम्यमानं नापह्वयते तथेकात्म्यमपि नापह्वुवाहंमिव्याह-गीतानामिति ! "समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं 
परमेरवरम् । विनक्यत्स्वविनश्यन्तं यः प्यति स पश्यति” इत्यादिगीतानाम् । एक एव हि भूतात्मा भूते 
भूते व्यवस्थितः । णक्रा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्" इत्यादिमोक्षक्चास्त्राणां चेकात्म्यपरत्वादिव्यथंः | 
यद्येताहशमात्मतत्त्वं तहि निर्यधकारित्वाक्रमंकाण्डमुच्छिदेतेत्यपि नाऽऽशङ्कुनीयमिव्याह्--तस्मादिति । मौप- 
निषदात्मयाथात्म्यविज्ञानवत इष्यत एव कमकाण्डाप्रामाण्यम् । *यथा न हिस्यात्सर्वा भूतानीति निपेधशास्त्राथं- 
निषष्चयवत्त इष्यत एव श्येनादिविध्यप्रमाण्यम् । यथा च तीत्रक्रोधाक्रान्तस्वान्तं प्रत्येव “व्येनादिविधिप्रामाण्यं 
तथा मिथ्यात्मदरिनं प्रत्येव कमेविधिप्रामाण्यमित्यथंः | भत्र जैमिनिप्रभृतीनां सम्मतिमाह-यो हीत्यादिना । 
अथित्वादियुक्तस्य कमंण्यविकारः षष्ठेऽध्याये प्रतिष्ठापितः | अर्थित्वादि च मिथ्याज्ञाननिदानम् । न हि चभीवन्नि- 

१. ईन टदवररूपेण इदं सचमाच्छादनीयम् । कारणात्मकेरव ररूपेण ज्ञातव्यं कायंस्योपादानव्यत्तिरेकेणा- 

सयत्र वर्तमाने स्थावरजल्गमात्मकं जगत् ्राह्यमू-सायणः | 
त्यक्तन -- त्यागेन आत्मानं पालयेथाः त्याग एवात्मरक्षणोपायः संग्रहुस्य बन्धहेतुत्वात् । भत्र संन्यास 
उक्तः। तेन व्यक्तेन मिथ्यात्वेन निरिचितप्रपक्चेन मात्मानं ब्रह्मरूपेण विज्ञाय रक्ष। एषणात्रयसंन्यासन च। 

२. थत्र माध्वेः ईशस्य आवास्यं इति वचिग्रह्य ईशप्रविष्मित्यथंः स्वीकृतः । ईशा इति पृथक्रपदमित्ति 
पदपायविदः । तद्िरुद्धमिदम् । अपि च समस्तपदत्वे समासस्पेत्यन्तोदात्तस्वरः स्यात् । ततः वा इत्यन्तं 
अनुदात्तं स्यात् पञ्चानां त्वा पञ्चजनानां" दत्तिवत् । भत्ता नेदं युक्तम् । तेन व्यक्तेन = ईश्व रदत्तन इत्यथः 
कृतः । त्यागो न दानं भपितु दानपदार्थेकद नात्र लक्षणा भवेत् । त्यक्तेन भागासम्भव्रात् 
त्यागेनात्मानं पालयेदिति युक्तं 'त्यागेनेके अमृतत्वमानशुरि'ति श्रुतेः । वस्तुतो भोगे मोक्षे वा 
पुसपप्रयत्नः कारणम्, भत्र तस्य निवारणं विधीयत इत्यनौचित्यम् 

मतान्तरे -ईशा इति यौगिकं विष्णुपरं न तु रूढा शिवपरं शिवस्य विष्णुकरायंत्वात् कमं- 
वश्यत्वाच्चेति । तन्न । "ब्रह्मविष्णुस्द्रास्ते सम्प्रसूयन्ते । कारणं तु ध्येयः सर्वेश्वयंसम्पश्न शम्भुरा- 
कारमध्ये'' "यो देवानां प्रभवश्चोदूवक्च विर्वाधिको खद्रो महपषिः"' | मायिनं तु महेश्वरम्" स कारणं 
केरणाधिपाधिप'" इ्यादिश्रतिसिद्धस्य यस्मिश्लीश्वर इत्यनन्यविषयः राब्द--दति रूढपोद्रलितस्य 
दिवस्यैव शीघ्रोपस्थितेः । वास्यं न व्याप्यं तस्य उत्तरत्र सपयंगादित्युक्तत्वात् । ̀ 

, तत्वालोके जनादंनक्रते भारतीयविद्याभवने मुद्रिते छान्दोग्यपर्ठे प्रसिद्धानि पद् तात्पर्यलिद्गानि 
प्रदणितानि नान्यत्रौपनिपत्पु | 

यथा न दहिस्यादिति। यथा अहिसाशास्त्रयागीयपश्ुहिसाक्ास्त्रयोः द्वयोरपि प्रामाण्यात् योरेक 
वाक्यताद्वीकारात् यागीयहिसाभिन्नहिसाया अधमत्वं तथा भत्र विद्याविद्ययोरुभयोः समुच्यविधानात् 
एकवाक्यत्वे न कस्यापि बाधकमित्यथं 

दयेनादिविधिः श्येनयागः मरणकामाय विहितं आभिचारिक कमं । तेन अनुष्ठितेन वेरी श्िधते यज- 

मारस्य नरक च जायते | 

3 

०< 

-< 

[३ 

१० 

१५ 

२५ 



१५ 

२५ 

२५ 

सदीर्करौद्ुरभाष्योपिता [ मन्तः! 

जग्यां पथिव्यां जगत्सवं स्वेनाऽऽत्मनेशेत प्रत्यगात्मतयाइ्हमेवेदं सवेमिति परमायथंसत्यरूपेणानृतमिदं सवे 
चराचरमाच्छादनीयं स्वेन परमात्मना । यथां च॑न्दनागवदिरूदकादिसम्बन्धजक्लेदादिजमोपाधिकं दोगन्ध्यं 
तत्स्वरूपनिघषंणेनाऽऽच्छादयते स्वेन पारमार्थिकेन गन्धेन तद्वदेव हि स्वात्मन्यध्यस्तं स्वाभाविकं कतुत्वभोक्तृत्वादि- 
लक्षणं जगद्रेतरूपं जगत्यां पृथिव्यां जगत्यामित्युपलक्षणाथंत्वात्सवंमेव नामरूपकर्माख्यं विकारजातं परमाथ 
सत्यात्मभावनया व्यक्तं स्यात् । एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य पुत्राद्येषणात्रथसंन्यास एवाधिकारो न कमसु \ 
तेन व्यक्तेन त्यागेनेत्यथः । न हि त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो बाऽऽत्मसम्बन्धिताया अभावादात्मानं पालयत्य- 
तस्त्यागेनेत्ययमेव वेदार्थः । भुङ्ोथाः पालयेथाः । एवं त्यक्तषणस्त्वं मा गृधः, गृधिमाकाङक्षां मा कार्षोधन- 
विघणाम् ! कस्यस्विद्धनं कस्यचित्परस्य स्वस्य वा धनं मा काङक्षीरित्य्थः। स्विदित्यनथंको निपातः 
अथवा भा गधः। कस्मात् ? कस्यस्विद्धनमित्याक्षेपार्थो न कस्यचिद्धनमस्ति यदृगध्येत । आतत्मेवेदं सव- 
मितीश्वरभावनया स्वं त्यक्तमत आत्मन एवेदं स्वंमात्मैव च सवमतो मिथ्याविषयां गधि मा कार्षी 
रित्यथः।॥ १॥ 

ष्करियस्य स्वत एव दुःखासंसगिणः परमानन्दस्वभावस्य सुकं मे स्यादृदःखं मे मा भूदि्याथत्वं शरोरेन्द्रियसाम््येन 
च संमर्थोऽ्टुमित्यभिमानित्वं मिथ्याज्ञानं विना सम्भवी त्यथः । यस्मादात्मयाथात्म्यप्रकाका मन्त्रा न कम- 
विधिशेषभूता न च मानान्तरविरुद्धास्तस्मासरयोजनादिमत्वमपि तेषां सिद्धमित्याह- तस्मादेत इति । व्याख्येधत्व- 
मुक्त्वा प्रतिपदं व्याचष्टे-ईडेति। ईश" एेदवयं इत्यस्य घातोः क्विपि लुप्ते कृदन्तं रूपमोट् तस्य तृतीयेकवचनमीरोति। 
ननु कतरि क्विन्बिघानात्परमात्मनस्वाविक्रियत्वात्कथं क्विबन्तशब्दवाच्यतेति तत्राऽऽ्हू-ईरितेति \ सायोपाधे- 
रीरनकतंत्वसम्भवात् क्विबन्तंशब्दवाच्यता न विरुध्यते निरुपाधिकस्य च लक्ष्यत्वं भविष्यतोत्यथंः। ईशित्रीरितव्य- 
भावेन र्ताहि भेदः प्राप्त इत्याशङ्कुयाऽऽ्--सवंजन्तूनामात्मा सच्निति ।! यथाऽऽदर्शादिषु प्रतिबिम्बानामात्मा सन् 
बिम्बभूतो देवदत्त ईशिता भवति तथा कल्पितमेदेनेशित्रीरितन्यभावसंम्भवास्न वास्तवमेदानुमानं सम्भवत्तीत्यथेः | 
वस" आच्छादने } अस्य रूपं वास्यम् । तत्त्वत ईश्वरात्मकमेव स्वं ्रास्त्या यदनीश्वररूपेण गृहीतं तत्सवं मीशवर 
एवान ति ज्ञानेनाऽज्च्छादनीयम् | सर्वाद्मिकं ईश्वरोऽस्मीति ज्ञातव्यमेष तत्त्वोपदेशश्छान्दोग्ये ततस्वमसीतिव- 
दत्यथः | 

ब्रह्मेव सवंमात्मेव सत्प्रकाश्चाविल्ञेषतः । हैयोपदेयभावोऽयं न सन्स्वप्नवदीयंते | 

उक्तं च-- 

त बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति न विकल्पोऽस्ति तत्वतः । नित्यप्रकाश्च एवास्ति विदवाकारो महेश्वरः ॥' इति । 

यस्यौपदेरिकन्ञानमात्रेणानतदृष्ठिनं तिरस्क्रियते तस्य विचारादिप्रयत्नेन तत्वप्रकारे सत्यन॒तदृष्टिस्तिर- 
स्क्रियेतेत्यमिप्रेत्य हृष्टन्तमाहू-यथेति ।! चन्दनागवदिरूदकादिसम्बन्धादारद्रीभिवादिना जातं य हौगन्ध्यमोपाधिकं 
मिथ्या तद्यथा तत्स्वरूपनिघषंणाभिव्यक्तेन स्वाभाविकेन गन्धेनाऽऽच्छायते तद्रदह्विचारादेः स्वरूपसा वान्मिथ्या- 
बद्धेबधिकलत्वं सम्भवतीत्याह-- तद्देव हीति । स्वभावोऽनादिरविद्या तल्यं स्वाभाविकमित्यादिबाधयोग्यत्व- 
प्रदशंनाथं विशेषणम् । एवं विचारादिप्रयलवतोऽनुतदृष्टिति रस्कारसम्भावना मुक्त्वा युक्त्यनभिज्ञस्य सवंमिदमह 
चेश्वर एवेति भावनायामधिकृतस्य युक्तिकुशलस्य च विचारेऽधिकरतस्य सवेकमंसंन्यास एवाधिकार इहु मन्त्र 
विवक्षितस्तेन स्यक्तेनेत्यतरत्यागपरामर्सर्त्। “त्यजतेव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदमि ''त्यन्यत्राप्युक्तत्वा्पुत्राचेषणा- 
यार्चित्तविक्षेपहतुतवेन प्रसिद्धत्वाच्चेत्यभिप्रेत्याऽऽह्-एवमीहवरात्मेति ! चिकीर्षितं संन्यासं स्तौति-तेन त्यक्ते 
नेति । त्यागेनाऽस्त्मा रक्षितः स्या्निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थानानुकूरत्वात्त्यागस्येत्यथंः । संन्यासिनः शरीरसंधारणोप- 
युक्तकौपीनाच्छादनभिक्षाशनादिव्यत्िरिक्तेऽपि कथञ्चिद् ् रव्यपरिग्रहे रागक्चेत्प्राप्नोति तन्निरोधे यल्नः कतंग्यः | 
तस्य प्रधानविरोधित्वादित्यभिप्रे्य नियमविधिमाहू--एवं त्यक्तेषण इति । स्विदिति निपातस्य सामाल्याथंत्वेऽपि 
कस्यस्विदिति वितर्काथंत्वमन्यत्र प्रसिद्धं तदिह न गृह्यत इत्यनथंकमिद्युक्तम् । व्यवहा रहृष्टयाऽप्यात्मन एवेदं सर्वं 
दोषभूतं जडस्य. चित्परतन्त्रत्वादतोग्राप्ते विषये नाऽऽद्क्ना कंतव्या । परमाधतस्त्वात्मेव सवंमित्याकाङक्षाविषय 
एव नास्तीत्यथंः ।} १ ॥ | 



मन्तः-२ 1 ईशावास्योपनिषत् 

कवन्नेवेह कर्माणि जिजीपिषेच्छतः, समाः । एवं खयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं रिप्यते नरे ॥ २॥ 

एवमात्मविदः पुत्रादेषणात्रयसंन्यासेनाऽऽत्मन्ञाननिष्ठतयाऽऽत्मा रक्षितव्य इत्येष वेदाथंः \ अथेतरस्या- 
नात्मन्ञतयाऽऽत्मग्रहणायादाक्तस्येदमुपदिशति सन्त्रः--कूवंन्नेवेति । "कुवंश्नेवेह॒ निवंतंयन्नेव कर्माण्यग्निहोत्रादीनि 
जिजोविषेञ्जी वितुमिच्छेच्छतं शत संख्याकाः समाः संवत्सरान् \ तावद्धि पुरुषस्य परमायुनिरूपितम् \ तथा च 
पराप्रानुवादेन यन्जिजीविषेच्छतं वर्षाणि तत्कुवेञ्ेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । एवमेवंप्रकारेण त्वयि जिजीविषति नरे 
नरमात्राभिमानिनीत एतस्मादग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुवंतो वतंमानात्प्रकारादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति येन 
प्रकारेणाल्युभे कमं न र्प्यते कमणा न रिप्स्यसं इत्यथः । अतः शाख्विहितानि कर्माण्यग्निहोत्रादीनि कवने 
जिजोविषेत् ¦! कथं पुनरिदमवगम्यते पूर्वेण मन्त्रेण संन्यासिनो जाननिष्ठोक्ता द्वितीयेन तदशक्तस्य कमंनिष्ठेति । 
उच्यते । ज्ञानकमं्णोवरोधं पवेतवदकम्प्यं यथोक्तं न स्मरसि किम् ? इहाप्युक्तं यो हि जिजीविषेत्स कमं कुवन् । 
ईशा वास्यमिदं सवं तेन् त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुधः कस्यस्विद्धनमिति च । “न जो विते मरणे वा गृधि कुर्वोतारण्य- 
मियादिति च पदम् । ततो न पुनरियादि"ति संन्यासश्ासनात् ! उभयोः फलभेदं च वक्ष्यति \ “इमो दइावेव 
पन्थानावनुनिष्करान्ततरो भवतः क्रियापथश्चेव पुरस्तात्संन्यासश्चोत्तरेण"” निवृत्तिमारगेणेषणाच्रयस्य त्यागः ! तयोः 

आद्यमन्त्रस्य पुव्धिंन तत्त्वोपदेशः कृतस्तृतीयपादेनापरिपक्वज्ञानस्य संन्यासविधिरुक्तश्चतुथंपादेन 
संन्यासिनो नियमविधिरुक्त इति प्रतिपदं व्याख्याय संक्षिप्याथंमनुव दव्युत्तरस्य सम्बन्धाभिधित्सया -एवमात्म- 
विद इत्यादिना । पुवंमन्त्रेण ज्ञानं विदितं यस्य तस्यवोत्तरमनस्त्रेण कमं विहितं ततः समुच्चयानुष्ठाने तात्पर्य 
मन्वद्रयस्येव्येकदेरिश्ञ ङ्धामुदधावयति--कथं पुनरिति । शुदधब्रहयज्ञानकमंणी नेकाधिकारे विरुदधत्वाहतुगमन- 
वरिदण्डिवमंवत् । अस्त्येव तत्रापि क्रमेणेककतुंकत्वमिति चेन्न । विरिष्टल्पभेदाद्धिन्नाधिकारत्वात् । यच्चोक्तं-- 
ज्ञानकमंणोववेंदविहितत्वेन शुद्धिसाम्याद्विरोधोऽसिद्ध इति तदसत्। ऋतुगमनच्रिदण्डिवमयोरप्यत्रिरोधप्रसङ्कात् । 
तदुभयं नेकस्य विहितमिति चेत्तूल्यमेतत् । प्रतिषेधात्तत्र न समुच्चय इति चेदिहापि न कमंणान प्रजया 
“नानुध्यायाद्रहुञ्छन्दानित्यादिप्रतिषेधस्तुल्यः । केवकुकमंविषयो निषेध इत्ति न च वाच्यं केवरूपदग्यवनच्छेया- 
भावात्समुच्चयविधेराप्यनिश्चितत्वात्तस्मान्न समच्चये त्ादपर्यं॑मन्तरहयस्येत्याह्-ज्ञानकमंणोषिरोधमिति । 
कतुत्वायध्यासाश्चयं कमं शुद्धत्वाकतुत्वादिज्ञानेनोपमु्त इति सम्बन्धग्रन्थे यथोक्तं सहानवस्थानलक्षणं विरोधं कि 
त स्मरसि येनैकाधिकारत्वं तयोः कल्पयसीत्यथंः । मन्त्रलिङ्घादपि तयोभिन्नाधिकारत्वं प्रतीयत इत्याहू- 
इाप्युक्तमिति । जिजीविषो रागिणः कमं विदत्तं सवंमीश्वर एवेत्ति ज्ञानवतस्त्यागो विदितः । किंञ्च धन- 
सम्पन्नस्येव कमेण्यधिकारः । प्रथममन्वार्थाधिकारिणश्च धनाकाडक्षानिषेधेन कर्माधिकारनिषेधः प्रतीयत 
इत्यथं- । जिजीविषा हि कर्माधिकारिण एव न ज्ञानाधिकारिणं इत्यत्र प्रमाणमाह-न जीवित इति \! अरण्यं 
स््रीजनासद्धीणंमाश्रममियाद्गच्छेदिति षदं वेदशास्वरस्थितिस्ततोऽरण्यवासोपरक्षितात्संन्यासान्न पुनरियात्कमं- 
श्रद्धया न प्रत्यावृत्ति कुर्यादिति लजिजीविषादिरदितस्य संन्यासविधानादित्यथंः । इतश्च नेकफलकामस्य ज्ञान- 
कमंणोरधिकारः प्रतिपत्तव्य इत्याह-उभयोरिति । को मोहः कः रोक एकत्वमनुपरयत इति सनिदानानथं- 
प्रहाणं ज्ञानफरं वक्ष्यति । संसारमण्डलान्तगंतमेव च देशान्तरप्राप्त्यायत्तं हिरण्यगभंपदप्राप्त्यादिलक्षणं कमेफलं 
वक्ष्यति । अग्ने नय सुपथेत्यन्तेनेत्यथंः । नारायणोपतिषद्वाक्यमपि भिन्ताधिकारितवे प्रमाणयत्ति--इमो द्वावेवेति । 

१. अचर वृवंन्नेव जिजीविषेदिति न विधिः, जीवनेच्छायाः रागप्राप्तत्वात् अपि तु यदि जिजीविषेत् तदा 
कुवंस्नेव जिजीविषेदिति इच्छामनुद्य कमंकरणं विधीयते । पूवंमन्त्स्यतु मा गृध इति इच्छानिषेधात् 
संन्यासिविषयत्वम् । अस्य तु इच्छानुवादात् गृहस्थविषयत्वं च स्पष्टमेव ! तत्तो मन्तेयोरभिन्नविषयत्वात् 
ब्रहाविद एव कमंविधिरिति न युक्तम् | 

(स्तुतयेऽनुमतिर्वा' ( ३-४-१४ ) इति ब्रह्मसूत्रे तु यद्यप्यत्र प्रकरणसामर्थ्यात् विद्वानेव कूवंच्नित्यभि- 
सम्बध्यते तथापि विद्यास्तुतये कमरनृज्ञानमेतदिल्युक्तस् । तावता न ज्ञानकमंसमुच्चयः सिद्धयेत् । 

२. विदिष्टरूपभेदः गृहस्थत्वसंन्यासित्वविषशिष्टयोर्भेदः। 

[ ५ 

१० 

१५ 

२५ 

२० 

२५ 



६] सटीकशा्कुस्भाष्योपेता [ सल्तरः-३, ४ 

अपुर्था नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽव्रताः । तास्ते प्र्याभिगच्छन्ति ये के चराऽऽत्महनो जनाः ॥३॥ 
अनेनदेक मनक्षो जीयो नैनदेवा आप्वुवन्पूवंमष॑त्। तद्वावतोऽन्यान्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिधा दधाति॥४॥ 

सन्यासपथ एवातियेचयति! “न्यास एवात्परेचयदि'"ति च तैत्तिरीयके) "द्वाविमावथ पन्थानो यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः, 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च विभावितः” इत्यादि पुच्ाय विचायं निश्चितमुक्त व्यासेन वेदाचार्घेण भगवता। विभागं 

५ चानयोर्ंयिष्यामः ।॥ २॥। | | 

अयेदानीमविद्रचिन्वार्थोऽयं मन्त्र आरभ्यते--असुर्थाः परमात्मभावमट्रयसपेक्ष्य देवादयोऽप्यसुरास्तेषां च 
स्वभूता लोका असुर्या नाम १ नामशब्दोऽनथेको निपातं: । ते लोकाः कमेफलानि लोक्यन्ते दृष्यन्ते भुज्यन्त इति 
जन्मानि! अन्धेनादशंनात्मकेनाज्ञनेन तमसाऽभ्व् ता आच्छादितास्तान्स्थावरान्तान्प्रे व्यक्स्वेमं देहमभिगच्छन्ति 
यथाकमं यथाधुतम् \ ये के चाऽऽत्मह्नः । आत्मानं ध्नन्तीत्यात्महनः ° । के ते जना ? पेऽविद्रांसः । कथं त आत्मानं 

१० नित्यं हसन्ति ? अविद्यादोषेण विद्मानस्थाऽऽत्ननस्तिरस्करणात् ! विद्यमानस्याऽऽत्मनो यत्कार्यं फरमजरामरत्वादि 
संवेदनलश्चणं तद्वतस्येव तिरोभूतं भवतीति प्राक्कता अविद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते । तेन ह्यात्महुननदोषेण 
पंसरन्तिते ॥ | | 

यस्थाऽऽत्नो हननादविद्वांसः संसरन्ति तद्टिपययेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते ते नाऽऽत्महेनः । तत्को दृशमात्म- 
तत्त्वभित्युच्यते-अनेज दिति । अनेजत्, न-एजत् । एज् कम्पने । कम्पनं चरनं स्वावस्थाप्रच्थुतिस्तर्जतं सवेदेक- 

१५ स्यिथः तच्चेकं सवभूतेषु! मनसः सङ्कल्पादिलक्षणाञ्जवीयो जवव्रम् । कथं विरदधभुच्यते प्रव निश्चलमिदं 
मनसो जवीय इति च ? नैषं दोषः। निरूपाघ्युपफाधिमक्वेनो पत्ते :\ तत्र निरूपायिकेन स्वेन स्पेणोच्धतेऽनेजदेकमिति। 
मनसोऽन्त.करणस्थ सङ्धत्पविकत्परन्षणस्योपाधेरनुवतं नादिहु देहस्थस्य मनसो ब्रह्यलोकादिदुरगमनं सङ्कल्पेन 
्णमात्रा्डवतील्यतो मनसो जविष्ठतवं लोके प्रसिद्धम् ! तस्मिन्मनसि ब्रह्यल्ेकादीन्टुतं गच्छति सति प्रथमं प्राप्त 
हवाऽऽव्मचेतन्ावभासो गृह्यतेऽतो मनसो जवीय इत्याह्-नेन टवा चयोतनाहैबाश्चक्षुरादीनो न्दियाग्येतत्प्रकृ तमात्मतन्त्वं 

२० परस्तातपृष्टिकालेऽनुनिष्करान्ततरौ भृततसृष्ठिमनुप्रवृत्तौ भिन्नाधिकारित्वाद्रुमयोः संन्यास एवातिरिक्तः श्रेष्टो भवतति 
प्रमपुरषार्थाव्यव घानादित्यथः । व्ासवाक्यमपि सम्वादकमाह--दाविमाविपि ॥ 

माद्यमन्त्रार्थं प्रपञ्चयितुं प्रथममविद्रचविन्दा क्रियत इत्याहू--अथेति । ते लोका इति तच्छब्दो यच्छ्दाथं । 
धथाध्रतमिति ! येन याहं प्रतिषिद्धं विहितं वा देवतादिज्ञनमनुष्ठितं स तदनुरूपमेव योनिमाप्नोतीत्यथैः | 
मात्महल्तुखस्योद रभेदिति प्रसिद्धेः कथमवि द्वं जात्मह्न इत्याहू--कथं त इत्ति \ उदरभेदिनोऽध्यात्माधिकारे 

२५ प्रस क्गाभावादशद्धत्वाध्यासेन तिरस्कार एवाऽऽत्महन्तृ त्व मिव्याह--अविद्यादोषेणेति । यथा क्स्पचिच्छृद्धस्य 
मिथ्याभिशापोऽशस्त्रवध उच्यते तद्रदात्सनि पाप्त्वाचभ्याप्रोऽपि हिसेवेखथंः । अज रामरत्वादिलक्षणोश्ट्मिति 
सम्वेदनमभिधानं च यत्काय त्द्धतस्येव न हद्यत इति हुननमुपचयंत इत्याह्--विद्यमहनस्येति । भस्याऽऽत्मघातस्य 
प्रायङ्चित्तविधानादशंनात्संसरणमेव फलमित्याह्-तेन हीलि ॥ | | 

„८ . उत्तस्मन्त्रमवतारयति--यस्याऽऽध्मन इत्यादिना । अविक्रियमेकं चेदयत्मत्त्वं कथं तहि केचन स्वगंगामिन् 
३०२ केचन नरकगामिन ` ईति सांसारिकिन्यवस्था स्यादिति चेन्मनउपाधिनिबन्धनेत्यभिप्रेव्याऽऽहु-मनस इत्यादिना । 

उपधिरनुवतंनात् विक्रियादिग्यवहाराश्रयत्व मिति शेषः । ननु मनसो देहान्तःस्थत्वाद्रह्गिमनायोग्यस्वात्करथं 

वेगवक्तवमित्याशङ्खुयाह् -देहस्थस्येति \ जवीयस्त्वाददवादिवरत्ताहि चक्षुरादिग्राह्यत्वं प्राप्रमित्यालङ्वाऽऽह-- 

नेनहेवा इति ! चक्तुरादिप्रवृत्तेमंनोग्पापा रपुवंकत्वात्तदविषयस्वे चक्षु रादिविषयत्वमप्पाव्मनो न सम्भदतीत्यथः | 

१. आत्महनः = आदनि पापित्वाद्यघ्यासवन्तः तादृशाध्यासोऽपि हननमेव 1 
२५ यद्ा भगवद्गीतभाष्ये न हिनिस्त्यात्मनात्मानं' इत्यत्र सर्वोहि अद्यन्तप्रसिद्धं सा्षाद्परोक्लादात्मानं 

तिरस्करत्य भनात्मानमात्पत्वेन परिगृह्य तमपि वर्माधर्मो कृखा उपात्तमात्मानं हृत्वा अन्यमात्मानमुपादत्तं 

नवं, एवं तमपि हत्वा अन्यमित्येवं उपात्तमुपात्तमात्मानं हन्तोति मास्महा सर्वभिः यस्तु परमार्थात्मा 
असावपि सवंदा भविद्यया इत इव विद्यमानफला भावात् इति स्वं अविद्वांसः आत्महनः इति इष्टव्यम् । 
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तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । वदन्तरस्य सस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥। 
यस्त॒ स्वणि म॒तान्यात्मन्येवायुपश्यति । सपेमतेषु चाऽऽत्मानं ततो न विजञगुप्पते ॥ & ।। 

1ऽ5प्नुवन्न प्राप्रवन्तः। तेभ्योमनो जवीयो मनोव्यापारसव्य वहितप्वात् आमसमाचचमप्यात्मनो नैवदेवानां विषयीभवति, 

यस्माज्जवनान्मनसोऽपि पवंमषत्पुवंमेव गतम् । व्यीमवच्यापित्वात् । सवेव्यापि तदात्मतच््वं सदंसंसा रधसंवजितं 
स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेणाविक्रियमेव सदुपाधिष्ताः सर्वाः संसारविक्रिया अनुभवतीवाविवेक्िनां मूढानामनेकमिव 
च प्रतिदेहं भत्यवभासत इत्येतदाहु-तद्धावतो इतं गच्छतोऽन्यानात्मविलक्षणान्सनोवागिन्द्रियप्रमुतीनत्येत्यतीत्य 
गच्छतीव । इवार्थ स्वयमेव दशंयति--तिषएठदिति } स्वयमविश्ियमेव सदित्यथंः । तस्मि्लात्मततवे सति नित्यचैतन्य- 
स्वभावे मातरिश्वा मात्यन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति सातरिश्या वायुः सवप्राणभुक्तरिधात्मको यदाश्रयाणि कायेकरण- 
जातानि यस्मिन्नोतानि प्रोतानि च यत्सुच्संज्नकं स्वस्य जगतो विधारयित स मातरिश्वा । अपः कर्माणि प्राणिनां 
चेष्टारक्षणानि 1 अग्यादित्यपजन्यादीनां ज्वलनदहनप्रफासागिव्षणादिलक्षणर्धन दधाति विभजतीत्यथेः\ धारयतीति 
वा । ̂ भोषाऽस्माद्रातः पवत" इत्यादिशतिभ्यः \ सर्वा हि कापंकारणादिविक्रिया नित्यचेतन्यात्मस्वर्पे सर्वास्पदभमूते 
सत्येव भवन्तीत्यथंः ॥! ४ ॥ 

न मन्त्रणां ‹जामिताऽस्तीति पुवंमन्त्रोक्तमप्य्थं पुनराह-- 'तदेजतीति \ तवात्मतत्वं प्रतं तदेजति चरति 
तदेव च नेजति स्वतो नैव चरति स्वतोऽचलमेव सच्चलतीवेत्यथंः। किच्च तद्दूरे वषंकोरिकितेरप्यविदषाम- 
्राप्यत्वादृदूर इव \ तत्, उ अग्तिक इति च्छेदः ! तदन्तिके समीपेऽत्यन्तमेव विदुषामात्मत्बान्न केवलं दरेऽग्तिके 
च । तदन्तरभ्यन्तरेऽस्य सवस्य । “य आत्मा सर्वान्तर" इति श्रुतेः \ भस्य सवस्य जगतो नामरूपशियात्मकस्य तदु 
अपि सवेस्यास्य बाह्यतो व्यपरकत्वादाकाशवश्तिरतिश्यसकष्मत्वादन्तः ॥ प्रज्ञानघन एवेति च क्ञासनाभ्रिरन्तरं च ॥५।। 

यस्तुरः। यः परिब्ाड्मुमु्षुः सर्वाणि भूतान्यव्यक्तादीति स्थावरान्तान्यात्मःन्येवानुप्यत्यात्मव्यतिरि क्तानि न 

मनसो वा कथं त विषय आत्मेत्यत आहु--यस्मादिति। यथा मनःस्थं परिमाणं मनसो न विषयोऽत्यन्ताव्यव- 
घानात्तथाऽञत्माऽप्यन्तान्यवघानान्मनसो न॒ विष्रयस्तद्वयापकत्वाच्चेत्यथंः | उक्तात्मसम्भावनायोपपत्तिमाह्- 
तस्मिन्नात्मतत्वे सतीति । श्रौत्तानि कर्माणि सोमाज्यपयः प्रभृतिभिरद्धिः सम्पा्यन्त इति सम्बन्धाल्छाक्षणिकोऽ- 
प्रान्दः कमंसु प्राणचेश्यास्चान्निमित्तत्वप्रसिद्धेः; कारणवाचकः शब्दः कार्ये छक्षणया प्रयुक्त इत्यथैः । ईङवरस्यापि 
हिरण्यगभंस्य नियतप्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्याऽधिष्ठाता परमेरवरः सम्भाव्यत इ्युक्तमिदानीं मातरिर्वग्रहणमुपलक्षणाथं- 
मादाय तात्पयंमाहू- सर्वा हीति ॥ 

जामिता---भालस्यम् । व्पापित्वाद्रा द्यतोऽस्ति निरतिशयमूक्ष्मत्वादन्तरचेदस्ति त्तहि निरन्तरमेकरसं न 
स्यान्मानाभावादित्याशद्याऽऽह्--प्र्ञनघन एवेति ॥ ५ ॥ 

उक्तात्मज्ञानस्य फक विधिनिषेधातीतजीवन्मुक्तस्वरूपेणावस्थानमित्याहु- यस्त्विति ।। ६ ॥ 

१. जामिता--जामितापदं इत्थं परिमले विवृतम्-सोदयैवाची जामिताशब्दः तस्य स्रादश्ये लक्षणेत्यभि- 
परेत्य शाबरमष्ये साहृश्यमिति व्याख्यातः एकरूपायाः क्रियापाः पुनः पुनरनुष्ठमे तन्द्रा स्यादिति 
तस्य दोषत्वपयंवप्तानं आरुस्यमिध्युक्टया सूचितम् ( प० १-१-५४) 

२. माध्वास्तु--तत् प्रपञ्चः एजति बिभेति । तत् ब्रह्य न एजति न बिभेति स्वतन्त्रत्वादिति व्याच्युः । 
तच्च । 'तद्दुरे तदन्तिके" इत्यत्रैव एकस्येव तत्पदाभ्यां ग्रहणं स्वरसम् । तत्परित्यागदोषः अच | 

३. अचर भात्मा स्वासरव त तु परमात्मा सवभूतेषु च अहमेवात्मा । अतो द्वितीयाभावात् न स्वात्मान- 
मन्यतः गोपायितुमिच्छेत् । माध्वास्तु--आल्मा परमात्मैव तत्तो न विजुगुप्सते स्वात्मानं जीवं न 
गोपायितुमिच्छेदित्यथं :, इत्याहुः, जीवाष्रयतिरि क्तस्य परमात्मनः सत्वे ततो भयं भवत्येव द्वितीया 
भयं भति" भीषस्माद्वातः पवतः इत्यायुक्तेः । न च वति प्राणदेवे सवंज्ञे भयनिमग्ने सति अस्माकं 
भयाभावः । उत : सवभूतेषु परमात्मानमन्तर्यामित्तया पश्यतीति नाभं; | 

४. जआत्मन्येवानुपरयति इद्यक्तं उपादानादन्यत् कार्यभावात् आत्मा उपादानं लभ्यते तेन चात्मव्यतिरेकेण 
प्रपञ्चाभावः सूचितः | | 

| ७ 
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यस्मिन्सर्वाणि भृतान्यात्मेबाभृद्धिनानतः। तत्र को मोहः कः शोक ` एकलमयुपश्यतः ॥ ७ ॥। 
स॒ पयेगाच्छुक्रमकायमव्रणमरनाविर शुद्धमपापविद्धम् | 
कविमेनीषी परिम्; -ख्ंूरषाथातथ्यतोऽथान्व्यदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः।। ८ ॥ 

परयतीत्य्थंः \ इसवमतेष च तेष्वेव चाऽऽत्मानं तेषामपि भूतानां स्वमातमानमात्मत्वेन, यथाऽस्य देहस्य कायेकरण- 

सङ्खातस्याऽऽत्माहं सर्वप्रत्ययसाक्षिभूतश्चेतयिता केवलो निगंणोऽनेनेव स्वरूपेणाव्यक्तादीनां स्थावरान्तानामहमे- 
वाऽत्मेति सरव॑भूतेषु चाऽऽत्मानं निर्विशेषं यस्त्वनुपक्यति स॒ ततस्तस्मादेव दशं नान्न विजुगुप्सते विजुगुप्सां घृणां 
न करोति । प्रप्रस्येवानुवादोऽ्यम् \ सर्वा हि घुणाऽऽत्मनोऽन्यद्दुष्टं पक्यतो भवत्यात्मानमेवात्यन्तविशुदधं निरन्तरं 

प्यतो त घृणानिमित्तमर्थान्तरमस्तीति प्राप्तमेव ततो न विजुगुप्सत इति ।\ ६ ॥ 

दमभेवाथंमन्योऽपि मन्व आहु-यस्मिन्सर्वाणि मूतानि* । यस्मिन्काले यथोक्तात्सनि वा तान्येव भूतानि 
पर्वाणि परमार्थात्मदशंनादात्मेवाभूदात्मेव संवृत्तः परमाथंवस्तु विनानतस्तत्र तस्मिन्कारे तत्राऽऽत्मनि* वाको 
मोहः कः शोकः । शोकश्च मोहश्च कामकमबीजमजानतो भवति न त्वात्मकत्वं विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः । को मोह 

शोक इति शोकमोहयोरविद्याकायंयोराक्षेपेणासम्भवप्रदशंनात्सकारणस्य संसारस्थाव्यन्तमेवोच्छेदः प्रदहतो 
भवति ॥ ७।१ 

पोऽयमतीतेमन्तरर्त आत्मा स स्वेन रूपेण कलश्चण इत्याहायं मन्त्रः--स^ पयंगात्स यथोक्त आत्मा 

निरतिक्षयानन्दस्वरूपमत एव दुःखास्पृष्टमात्मानमजानतः शोको भवति हा हतोऽ न मे पत्रोऽस्तिनमे 
सेत्रमिति । ततः पूत्रादीन्कामयते तदथं देवताराधनादिं चिकीषंति न त्वास्मेकत्वं प्रयतस्तततोऽन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
शोकादेरविद्याकायंत्वावधारणान्मूरुविद्यानिवु्येव शोकादेरात्यन्तिकी निवृत्तिविद्याफरुत्वेन विवक्षिता क्य- 
मात्रस्य सुषुप्तेऽपि भावादित्याह॒-दोकश्च मोहुशेत्यादिना ॥ ७॥ 
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१. एकत्व--परमात्माभेदं यद्वा मूलाज्ञाननिरासेन विशरुद्धस्वात्मेक्य--सायणः | 
२. स्वयंभूः स्वयमेव भवति न तत्सत्तापादकमन्यद्पेक्षितम् । अनम्याधीनसत्ताकं-- सायणः) 
३. सव॑भूतेष चात्मानं कारणत्वेनानुस्यतं पश्यति इति सायणः | 
४. अत्र एवकारेणात्मन्यतिरेकेणाभाव उच्यते । स एव एकत्वमनुपद्यत इत्यनूद्यते । एकत्वज्ञानफटं शोक- 

मोहनिवृत्तिश्व तत्र को मोह इत्यनेनोच्यते । इदं च (तरति शोकमात्मवित्" इत्यादिभ्रुतिसिद्धमेव । 
विरिष्टादेतिनः--आत्मपदं परमात्मपरं, एकत्वं च विभागानहसम्बन्धः न त्वभेद इत्यचः । तत्र 

सम्बन्धसत्वेऽपि भेदसद्धावात् द्वितीयाद्रे भयं इत्युक्तेनं पुणंमोक्षप्रािः सिद्धयेत् । 
९. अत्र कल्पतरू--यः सर्व¶्मभावो विद्याभिव्यक्त उक्तः तत्रात्मनि । तत्र वा ज्ञानकाले आत्मेकत्वं पश्यतः 

को मोहः । ( -१-४ } 
६. स पयंगात्-मतान्तरयोः कायं कमंकृतश यीरर्यहितमितव्यथंः कृतः } परमात्मनः शरी रमिद्युक्तं स्वरूप- 

मेव | नत्वस्मदादिवत् चक्षु रादिविरिण्टमसवंज्ञत्वापातात्। तच्छरीरे अभिमानसत्वे भगवतो भ्रमापातास्च, 
भतो रीखाविग्रहसधविऽपि स्वतः शारीरसामान्याभाववानिति ऋजुः पन्थाः । शीयंत इति शरीरम् । 
न हि भगवच्छरीरस्य क्षयोऽस्ति । अशरीरमकोयं पदयत्यचक्षुरित्यादिशरुतिस्च यथार्था | 

 प्यंगात्-ब्रह्मवित् परमात्मानं स्वानुभवगोचरत्वेन प्राप्नुयादित्यथेः समानुजीये । नहीं बहयविदः 
फ़लोक्तिप्रकरणं फर तु ततो न विजुगुप्सते तच को मोहः इत्यनेनोक्तमेव । स इति च पूवं प्रकृतग्रघान 
ब्रह्मपरामर्शी नतु जीवपरामर्ि। यत्त शुक्रमित्यादीनि शुद्धजीवपराणोति । शुद्धस्य ब्रह्याभेदात् तं 
स्वाच्छरोरास्वृहैत् तं विद्यच्छक्रममुतमिति काटकोक्तेः । माध्वमते-दक्रं ोकरहितमिव्यथः इत्युक्तम्, 
तक्ष; शुक्रं शुचेज्वंकतिकमंणः इति निरुक्तम् । शुद्धं ज्योतिष्मदिति रूढ्यंसम्भवे शोकं रहति 

त्यजतीति व्युत्पत्या शोक रहितमिव्यर्थोऽ्युक्तः शुक्रहमितिरूपापत्तेरच । 



सन्त्रः-र ] ईशावास्योपनिषत् 

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽवरिधारुपासते । ततो मृय इव ते तमो य उ विद्याया्छरताः | & ॥ 

प्ंगात्परि" समन्तादगा दरतवानाकाश्वद्यापौत्ययः शुक्रं शुक्रं ज्योतिष्महीप्धिमानित्यथंः । अक्रायमक्ञरीरो लिद्ध- 
दारी रर्बानित इत्यथः । अव्रणमक्षतम् ! अस्नाविरं स्नावाः शिरा यस्मिन्न विद्यन्त इत्यसनाविरम् । अव्रणमस्ना- 
विरमित्याम्थां स्थुलक्षरीर प्रतिषेधः! रुद्धं निमंरुमविद्यागररहितमिति कारणश्षरीरप्रतिषेधः। भपापविद्धं घर्मा 
धर्माद्पापर्वेजितम् । शुक्रमित्यादीनि वचसि पुलि द्त्वेन परिणेयानि स पयंगादिष्युपक्रम्य कविमनीष्ठीत्याल्निा 
पुरि द्धस्वेनोवसंहायत् ! कविः क्रान्तदर्शी सवेदुक्् । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिश्नुतेः । मनीषी मनशस ईंतिता स्य॑ज्ञ 
ईश्वर इत्यथैः । परिभूः सर्वेषां पयुंपरि मवतंःति परम्. 1 स्वयंभूः स्वयमेव मवतीति । येषा्रुपरि चति यंश्चोपरि 
भवति सं सर्वः स्वमेव भवतीति स्वर्यमू्ः । स नित्यमुक्त ईश्वरो याथातथ्यतः सवंज्त्वाद्यथातथा भावो याथातथ्यं 
तस्माद्यथाभूतकर्मषरसाधनतोऽर्थाःकतंव्यपदार्थान्न्यदघादिहितवान्यथानुरूपं व्यभजषत्यथः ॥ शाश्वतीभ्यो नित्याभ्य 
समाभ्यः संवत्सरास्थेभ्यः प्रजापतिभ्यः इत्यथः \। ८ ॥ | 

अत्राऽयेन सस्त्रेण सर्वेषणापरित्यागेन ज्ञाननिष्टोक्ता प्रथमो वेदाथ: । ईशावास्यमिदं सवं मा गधः कस्थ- 
स्विद्धनमिति\ अज्ञानां जिजी विषुणां जञाननिष्टाऽपम्भवे कुकततेवेह् कर्माणि जिजीविषेदिति कमंनिष्टोक्ता हितीयो वेदथः 
भनयोख निषयोविभागो मन्प्रदश्चितयोघ्हदारण्यकेऽपि प्रदद्गतः, सोऽकामयत जाया मे स्यादित्यादिना अज्ञस्य 

कामिनः कर्माणीति, मन एवास्याऽऽत्मा वाग्जाये'त्यादिवचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कमनिष्ठस्य निधितमव- 

गम्यते । तथा च तत्फलं सप्रान्चसग॑स्तेष्वात्मभावेनाऽऽत्मस्वरूपावस्थानम् । जायादेषणात्रयसंन्यासेन च!ऽऽत्मलिदां 
कमंनिष्ठाप्रातिकृस्येनाएऽत्मस्वरूपनिष्ठेव द्रिता “कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माभ्यं खोक इत्यारिना । 
ये तु ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनस्तेभ्योऽसूर्या नाम त इत्यादिनाऽविद्रलनिन्दा्वारेणाऽऽ्त्मनो याथात्म्यं स परगादिस्येतयन्ते- 
मन्वेरुपदिषटम् । ते ह्यत्राधिकृता न कामिन इति । तथा च श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि “अत्याश्चनिभ्यः परमं 
पवि प्रोवाच सम्यगुविसछुनजष्टमि'त्पादि चिभज्योक्तम्। ये तु कमिणः कर्मनिष्ठाः कमं कूवेन्त एव जिजीविषवस्तेभ्य 
इदमुच्यते--अन्धं तम इत्यादि! कथं पुनरेवमरवगस्यते न तु सर्वेषामिति ? उच्यते--अकामिनः साध्यसाधनमेदोपसर्देन 
(यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूटिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपहयत' इति यदातपेकत्वविज्ञानं तच्च 
केनचित्कमंणा ज्ञानान्तरेण वा ह्यमूढः समुच्चिचीषति । इह तु समुच्चिचीषयाऽविदटदादिनिन्दा क्रियते) तत्र च 

योऽयमिति \ स्तु प्रक्षरणें घातु: । स्तावयन्ति शरीरमिति स्नावाः रिराः । करान्तमतिक्रान्तं नष्टमित्युप- 
क्षणं भूतमविष्यद्रतंमानदर्शी ।। ८ ॥ 

प्रकरणविभागं दिदलंपिपुवृंत्तमनुवदत्ति--अन्राऽऽ्येनेति । यदुक्तं भास्करेण सर्वाऽप्युपनिषदेकं ब्रह्मवि्या- 
प्रकरणं ततः प्रकरणभेदकरणमनुचिमिति । तदसव् । प्राणादयुपासनविधानस्याप्युपनिषत्सु ददोनात् । न च तदपि 
बरहाजञाना ङ्मिति वाच्यम् । पृथक्फरृश्रवणात् । तेनापि व्याकृतताव्याकृतोपास्ननस्रमुच्चय विधानस्य प्रकरणमेदे- 
तेवेष्टत्वाद्रवाङ्रतताव्ाकृतोपासनस्य प्रकारान्तरत्वात्तस्मायथा कमकाण्डेऽग्निहो त्रादिपरकरणं भिनत्नमेवेष्यते भिन्नाधि- 
कारत्वात्तत्तत्कमंणस्तथोपतिषत्स्वपि भिन्नाधिकारप्वात्कर्मविरुद्धतद्विरुद्धविदाप्रकरणभेदो न विरुध्यते । मन्तार्थे 
ब्राह्मणस्म्मति ददायितुमुपक्रमते-अनोभेत्यादिना ॥ तत्र वाक्ये कथमन्ञत्वमवगम्यत इत्याद द्कयाऽपहु--मन 
एवेति । जाया मे स्यादथ प्रनायेयाध वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वीय "ति कामयमानस्य सवंथेव बाह्यो जायादियंदा 

सम्पद्यते तदाश््यात्मं नायादिसम्पत्ति दक्षेयत्ति । एतच्चाज्ञत्वलि ङ्ख मनञआदिष्वात्मत्वा्यभिमानस्याज्ानकायं- 
त्वात् । यथा च वाद्यकामिन्यलाभे सुप्तो सनोविनुम्मितकामिनीमुपभुञ्ञानोञ्ः प्रसिद्धस्तद्रदयमपीत्यथः । तेषां च 
कमणां फठं संप्ताराप्तिरेवे्यपि तत्रैव दश्ितमित्पाह्-तथा चेति! एकं साधारणमन्नं यदिदमद्यते द्रे देवानां 
हुत प्रहुते दशंषुणमासौ वा; त्रीण्यस्य भमोगसाधनानि मनोवाक्प्राणलक्षणाति; पश्वथंमेकं तत्पय इति सप्रान्नसर्गो 

१. स आत्मा प्ररितः समन्तात् अगात् सवगतः शुक्रमित्पादयः शब्दाः पंलिङ्कत्वेन परिणेयाः स इद्य॒प- 
क्रमात 1 अकायः छिद्घशरी रवजितः, उव्रणः अक्षतः, अस्नाविर: सिरारहितः आभ्यां स्थृखदेहुराहित्य- 
मुक्तम् । शुक्रः बाह्याशुद्धिवि रहति: । शुद्धे इति अआगन्तररागाद्यभावः । अपापविद्धः घर्माधमं रहितः । 
( कल्प-१.१.१४ ) ` ` 

| ९ 

१० 

१५ 

.१०५ 

२५ 



१० 1 

१५ 

२५ 

सटीकशाङ्कुरभाष्योचेता [ मन्त्रः-१९ 

' अन्यदेवाऽइहुविच्याऽन्यदाहुरविच्या । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।। १० ॥ 

यस्य येन समुच्चयः सम्भवति न्यायतः ज्ाख्रतो वा तदिहोच्यते । यब वित्तं देवताविषयं ज्ञानं कर्मसम्बन्धितवेनो- 
पन्यस्तं न परमात्मज्ञानम् । विद्यया देवलोकः इति पृथक्फलश्रवणात् 1 तयोर्ञानकमंणोरिहैकैकानुष्टाननिन्दा 

समुच्चिचीषया न निन्दापरेवेकेकस्य पुथव्फरश्रवणात् ! “विद्यया तदारोहन्ति" \ “विद्या देवलोकः' । “न तत्र 
दक्षिणा यन्तिः । (कर्मणा पितृरोक' इति ! नहि शाख्रविहितं किच्िदकतव्यतामियात् । तत्रान्धं तमोऽदश्ं नात्कं 
तमः भविक्ञन्ति ! के । येऽविचां विद्याया अन्याऽविद्या तां कर्सेत्यथं: १ कर्मणो विद्याविरोधित्वात् । तामविद्यामग्नि- 
होत्रादिलक्षणामेव केवकामुपासते तत्पराः सन्तोऽनुतिएठन्तीत्य भिप्रायः \ ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय इव 
बहुतरमेव ते तमः प्रचिशम्ति \ के कमं हित्वा ये उ ये तु किद्यायामेव देवताज्ञान एव रता अभिरताः 1 ९॥। 

ततरावान्तरफलभेदं विद्याकमेणोः समुच्चयकारणमाह् । अन्यथा फलवदफलवतोः सच्निहितयोर द्धःङ्जिःतेव 
स्यादित्यथंः \ अन्यदेवेत्यादि । अन्यत्पृथगेव विद्यया कियते फलमित्याहवंदन्ति “विद्या देवलोको” “विद्यया तद 
रोहन्ती""ति शुतेः । अन्यदाहुरविद्या कमरणा क्रियते “कमंणा पितुरोकः'* इति श्रुतेः । इत्येवं शुश्रुम श्नुतवन्तो वयं 
धीराणां घीमतां व्चनम् । य आचार्या नोऽस्मभ्यं तत्कमें च लानं च विचचभिरे व्याद्यातवन्तस्तेषामयमागमः 
पारम्पर्यागत इत्यथः \! १० \ 

ददित: श्रुत्या यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पितेत्यादिना । अत्रैकैको यजमान एव विदहितप्रतिषिद्धज्ञान- 
कमचुष्ठानाच्सवंस्य संसारस्य सान्लात्पारस्पर्याभ्यां जनकत्वात्पितोच्यते । तेषु च सृषटष्वशनेषु तस्य पितुरहमिदं 
ममेदमिव्यात्त्वध्यासेन मनआदिष्ितरेषु च सम्बन्धाध्यासेनावस्थानं संसारः प्रचिद्ध इत्यर्थः | 

एवं मन्वप्र्ददिते निष्ठादे जाह्यणसम्मति दशंयित्वा परक रणविभागं दशंयति--ये तु ज्ञाननिष्ठा इत्यादिना । 
अत्याधमिभ्य इति, उत्तमाश्वमिभ्य इत्पथः । साध्यसाधनं भेदोपमर्दन यदात्मैकत्वविज्ञानं यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवा- 
भूदित्यवघारणेनोक्तं पूर्र्धिन, उत्तरार्धन च संसारनिवृततिफरुकमुक्तं तच्च श्रौतेन स्मा्तेन वा कमणा केनचिदमृढः 
समुच्चिचीषति । अन्धं तम इत्यादौ तु समुच्चिचीषयाऽविद्वदादिनिन्दा इदयते। ततः किमित्यत आह-तत्र च 
स्येति । कस्य तहि ज्ञानस्य कम॑ समुच्चयः सम्भवतीत्यत आहु--यहेवं वित्तमिति । 

यच्चोक्तं भास्करेणेशा वास्यमिति मन्त्रे जह्य विद्यायाः पकान्तत्वात्तस्या एव समुच्चिचीषया निन्दोच्यत 
इति । तदसत् । न हि प्रकृतमित्येतावत्ता सम्बध्यते कि तु सम्बन्धयोग्यम् । बुद्धबरह्यात्मेकत्वविद्यायास्तु कतुंत्वाद्य- 
ध्यासोपमदकल्वान्नास्ति कसंसम्बन्धयोग्यतता । किञ्च यस्मि्िष्पन्नेऽपि फलस्य व्यवधानं सम्भाव्यते तस्येव 
सहकारिसमुच्चय इष्यते दशदिः, ङ्ह त्वेकत्वमनुपद्यतः को मोहः कः शोकं इत्येकत्वदशंनसमकाल्मेव मोहादि- 
निवुत्यभिधानान्च कारान्तरीयफलम् । ततौ न सहकारिसमुच्चिचीषा । किञ्चास्या मन्तो पनिषदो ब्राह्मणे "ब्राह्यणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन" त्यादौ तृतीयाश्रुत्या यज्ञादेरिष्यमाणवेदने करणत्वेन सम्बन्धः प्रतीयते । तत्कथं दुब॑रेन 
प्रकरणेन सहकारितया सम्बन्धः प्रकल्प्यते । प्रधानस्य च विद्यायाः सहकारिसम्बन्धविधित्सया निन्देत्यप्ययुक्तम् | 

अत एव चागनीन्धनायनपेक्षेतिसूत्रविरोधश्च । ससुच्चवपश्व परेणापि नेष्यते । विरोधेन च परिजहे । तस्मात्कर्म 
विरुददेवता्ञानस्येवात्र समुच्चयो विधित्स्यते । ननु देवताज्ञानस्य कर्मंफकातिरिक्तफलाभावात्समुच्चयो न 
सम्भवतीत्यत आह्--विद्ययेति ! ननु समुच्चिचीषया निन्दति किमत्ति व्याख्यायते । अध्ययनविधेमेक्षि- 
दर्वक्पियंवसानानुपपततर्देवरोकाद््रप्तेः फलखाभासत्ात्प्रहमणार्थे व निन्दा कि नेष्यते तत्राऽऽह-तयोर्ञानकमंणो- 

रिति । न फलराब्दो मोक्षे रूढो मोक्षमनिच्छतामपि समीहिते फरन्यवह्ा रदरानात्ततो यो देवलोकादिमकपादित्सते 
तस्य तदपि फलं भव्येवेस्यथंः । २-१०-११॥। _ ^ 

२५ १. ननु ज्ञानकमंणोः पुथगनुष्ठान प्रसक्तिरेव नास्ति इति पृथगचुष्ठानं किमथं निन्यते भत आह--मन्यदेवेति। 
पुथक् फलश्रवणात् पुथगनृष्ेयत्वं प्रसक्तमेव--सायणः । | | 

माध्वास्तु-यथावज्ल्ानस्येव अन्यधाज्ञाननिन्दनस्यावर्यक्तव्यत्वोपपादनाय भअन्यथाज्ञानस्या- 
सुयंलोकश्राप्तिसाधनत्वमनुद्य अन्यथाज्ञानानिन्दनस्य तत्तोऽधिकानथहतुत्वमाह--अन्धं तम इति । तन्न । 
न नापं पापिनं ब्रूयादित्यादिशास्तरविरोधात् । मिथ्याज्ञानं परिहृतंग्यमित्यनेनेवानिष्टनिवृत्तिसम्भवे 

तच्चिन्दाविधानं व्यथंमेव । विद्यां चाविद्यां चेत्यत्र अपरविद्याकमंणौः समुच्चयो भाष्ये उक्तः । 
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बिद्या चाषिधां च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा बिद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ ११॥ 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । ततो मृय इव ते तमो य उ सम्भूत्या९ रताः ।। १२ ॥ 

थत एवमतो ^ विद्यां चाविद्यां च देवताज्ञानं कमं चेत्यथंः यस्तदेतदु भयं सहेकेन पुरुषेणानुष्ठेयं वेद तस्थेवं 
समुच्चयकारिण एवैकपुरुषाथंसम्बन्धः कमेण स्थादिव्युच्यते--अविद्यया क्मणाऽग्विहोत्रादिना मृत्युं स्वाभाविकं 
कमं जानं च मृत्युशच्दवाच्यसुभयं तीर््वाऽतिक्रम्य विद्यया देवताजानेनामूतं देवतात्मभावमनुते प्राप्नोति । तद्धच- ५ 
मृतमुच्यते यटेवतात्मगमनम् । ११।। 

अधुना व्याङ्कृताव्याकृतोपासनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येकं निन्दोच्यते--अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूति 

चित्तन्त्रा माया परमेरवरस्योपाधिः। “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तुमहेश्वरमि' त्यादिश्रत्यन्तरप्रसिद्धा्त्रा- 

१. अत्र मतान्तरे-ज्ञानकमंणोः समुच्चयोऽत्र विधीयत इत्यूचुः । तन्न । विदा ह्यत्र निगंणब्रह्यवियैवीक्ता 
अनेजदेकं, स पयंगाच्छुक्रमित्यादिना निर्गुणब्रह्यनोधनात् निगणविद्यायाः कमंसमुच्चयासम्भवात् ! १० 
यत्तु उपासनशूपविद्या कर्माङ्धित्वेन विधीयत इत्युक्तम्, तच्च, उपासनायाः अद्धुत्वे पृथक् फलोक्तयनुपपत्तेः 
अङ्केषु फरश्नतेरथंवादत्वात्, जतः उपास्तनाकमंणोः समुच्चयविधानमेवेदम् । 

माध्वास्तु-अविद्ा मिथ्याज्ञानस्य निन्दा साऽपि मोक्षप्राप्तये कततन्या । तयाऽनिष्टनिवृत्तिः । इदमपि 
चिन्त्यम् । मिथ्याज्ञानं परिहुतंन्यमित्यनेनेवनिषटनिवत्तिसम्भवे तचिन्दाविधानं व्यथंमेव | 
माण्ड्क्यकारिक्राभष्ये तथा एेतरेयभाष्ये च विद्यापदेन मुख्या ब्रह्यविद्येव परिगृहीता । विद्याऽविद्ययोः १५ 
ज्ञानकमंणोः समुच्चयस्तु क्रमेणकपुरूषवृ ्तित्वात् न तु एककाल्किसमुच्चयः विरोधात् । एेतरेयकेऽयं 
विशेषः यतु तपञदि गुरूपास॒नादि च विद्योत्पत्तिस्ताधनं कमं अविद्यापदेनोच्तत इति । अच्रापि 
समुस्चयः क्रमिक एव | 
लोकमान्यतिलवस्तु--स्वीये गीत्तारहुस्ये विद्यां चाविद्याञ्चेतति शूद्धब्रह्मविद्येव ग्राह्या नतूपासनं 
शङ्कुराचार्योक्त युक्तम् । राद्धुःरातचार्याः वि्यापदं ब्रह्यमविद्यापरमिति जानन्तोऽपि ज्ञानकमं समुच्चयं विरुद्धं २० 
मन्यन्ते } वयं तु श्रुतीनामेकाथतवं न मन्यामहे । मोक्षं प्रति बहूव उपाया बहुमभिमेहुषिभिस्तत्तदुपनिषत्मु 
विहिताः । तेषाभेकवाकयत्वं नावरयकम् । अतो ज्ञानकरमंसमुच्चय एवास्या उपनिषदस्तात्पयंम् । 
उन्वटभाष्ये अनन्ताचायभ्राष्ये च विद्यापदं ्रह्यविद्यापरमित्पुक्तम्, इत्याहुः । तन्न । भगवत्पादेरपि 
विद्यापदेन त्रहुमविद्ोक्तेति माण्ड्वयेतरेयकभाष्ययोः प्रदडेनात् । समुच्चयश्च ्रमसमुच्चय इत्येवमेव 
उव्वटानन्ताचार्यीभ्यां लिखितम् । उपनिषदां भिन्नवाक्यत्वं तु नानुमन्पामहे । “स्वे वेदा यत्पदमा- २५ 
मनन्ति” “सवं वेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्" इति शरूतिसूत्राभ्यामेकवाक्यप्वनिरूपणात् | 

उपासनापरतपा भत्र व्याष्यानं तु ज्ञानकर्मणोः सहुशब्दोक्तस्य एककाटीनसमृच्चयस्यासम्भवादेव 
कृतं; उत्तरत श्रुतमागयाचनस्य सगुणोपासन एव सम्भवाच्च । नि्यविद्याया उत्क्रारिति विनाऽत्रेव 
मुक्तिसाधनत्वात् मृक्तेमगियाचनस्य सन्दभंविरोधाच्च। भतत: समुणोपासनपरतया व्याख्यानं युक्तमेव । 
मपि च सहृकब्दोऽतर क्रमसमुच्चयपर एव । यत उत्तरत्र अविद्या कमणा मृल्युं तीर्त्वा तद्रतरका एव ३० 
विद्ययाऽमृतलप्रापधिश्रवणं तथव स द्धच्छते । अपि च मा गृध इति ज्ञानिनः इच्छानिषेधः, जिजीविषेत् 
इति कर्मिणः इच्छानुवाद्छच समके जानकमंणोः समुच्चयाभावमेव सूचयतः | 

मायंसमाजीये दयानन्दभाष्ये--अचविद्या अशुद्धे शुद्ध इति अनात्मनि दारीरे मास्मेति बुद्धिश्च ! विद्या 
तु ये सत्यभाषणन्यायाचरणरूपघमं रहिताः अभिमानारूढाः संस्कृत भाषाभिन्ञाः केवरं शब्दा्थंज्ञानवन्त 
तेषां ज्ञानं इति अन्धं तम इत्यादिमन्त्रं व्याष्याय विद्यां चाविद्यां चोभयं सहेति सन्त्रे अन्यादृश ३५ 
विद्याविदे प्रदिते। तत्त॒ प्रक्रमोक्तं विद्याविद्यापरत्वे सम्भवति, अन्याहशयोस्तयोः परिग्रहे कारणा- 
भाचादयुक्तप् | 
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= अन्यदेवाऽहुः सम्भवादन्यदाहशसम्भवात् । इति बुभुम धीराणां ये नस्तद्धिचचक्षरं ॥ १२ ॥ 

सम्मतिं च पिनां च यस्तद्वेदोभय सइ । विनाशेन मृत्य तीर्त्व सम्भूत्याऽयपमर्लुते ॥ १४ ॥ 

सम्नवनं सम्भूतिः सा यस्य कांस्य सा सम्भूतिस्तस्या अन्या असम्भतिः प्रकृतिः कारणमविाऽव्याकृतास्या ताम- 
सम्भूतिमव्याङृताष्यं परकृत कारणमविद्यां कामकमंबीजभूतामदशंनात्मिकामुपासत येते तदनुरूपमेवान्धं तमोऽ- 

दर्छनात्मकं प्रविशन्ति! ततस्तस्मादपि भूयो बहूतरमिव तमः प्रविशन्ति य उ सम्भूत्या कायद्रह्मणि हिरण्य- 
गर्भाद्ये रताः \\ १२६ + ~ ` व 

अधुनोभयोरपासनयोः समुच्चयकारणमवयवफलभेदमाह--अन्यदेवेति । अन्यदेव पृथगेवाऽप्टुः फलं 
सम्मवात्तम्भूतेः कायंबरह्योपासनादणिमाचैश्ंलक्षणं व्याख्यातवस्त इत्यथः । त॒था चान्यदाहुरसम्भवादसम्भूतेर- 
व्याक़ृतादव्याकृतोषासनाचदुक्तमन्धं तमः प्रविकञन्तीति प्रकृतिलय इति च पौराणिकैरच्यते \ इत्येवं शुश्रुम घोराणां 

वचनं ये नस्तद्विचचक्षिरे व्याङ्ताव्याकृतोपासनफटं व्धाख्यातवन्त इत्यथः \। १३ \ | | 

थत एवमतः समृच्ययः सम्भूत्यसम्भूतयुपासनयोयुंक्त एवेकयुरुषाथत्वाच्चेत्याह--सम्भूति च विनाशं च 
यस्तद्वेदोभय सह् । विनाञ्चेन विनाञ्लो धर्मो यस्थ कायस्य स तेन ध्मिणाऽभेदेनोच्यते विनाश्च इति तेन 

सम्भूतिशब्देनोच्यते न ब्रह्य । तस्य निधिकारस्य साक्नाख्कृतित्वातुपपत्तेः । भास्कराभिमतस्तु परिणाम 

९५ 

रप् 

२० 

१. उतर व्याकृताव्यृतोपासनयोः समुच्चयो विधित्सितः । साध्यन्दिनपाठ आदौ अन्धं तमः प्रविशन्ति 

= ये सम्भूतिमुपासते इति मन्वयं पटित्वा तदनन्तरं अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते इत्यादि- 

मन्वा: पठिताः, तदनुसारेण माण्ड्वयकारिका तद्धाष्यं च प्रवृत्ते । तत्र च सम्भूतिरित्येव पदच्छेदो 
ताकारप्रदठेषः, ततङ्वायमथंः--सम्भूतिर्नाम देवतोपासनं विनाशः कमं तयोः समुच्चयविधानाथं- 
मेककनिन्दा । कमं वेदिकं स्वाभाविका्ञानप्रवृत्तिरूपमृत्योरतितरणाथंम् । देवत्तादशंनरूपसम्भूतिः 
फलरागप्रवुत्तिरूपसाध्यसाधनेषणाद्रयतरणार्था । एवमुभयविधमत्यो रति क्रान्तौ विरक्त उपनिषच्छास्त्ार्था- 
लोचनक्षमः। विद्यां ब्रह्मविद्यां प्राप्नोति । तदुक्तं भाष्ये -पूवंभाविनीमविद्यामवेक्ष्य पचा द्भाविनी 
ब्रह्मविद्या अमृतत्वसाधना एकेन पुरुषेण क्रमेण समुच्चीयमाना अविद्यया समुच्चीयत इत्युच्यत इति । 
अततोऽमृतत्वसाधनब्रहाविद्यामपेक्ष्य निन्दाथंः सम्मूत्यपवादः । भामत्यां तु--समन्वयाधिकरणान्ते वृत्ति- 
रूपसाक्षाक्रारः अविद्या सा मुल्यं नाशयति तया मृत्युं तीर्त्वा विद्यारूपब्रहमिपलल्ितं अमृतमश्नुते । 
विद्यां चाविद्यां चेति साधनफलयोमिच्काल्कियोः समुच्चय इत्युक्तम् । 

यत्तु माष्वव्याख्यानं-ये असम्भूतिमुपासते प्रख्यकर्तरा भगवान् ये सृष्टेरकत्तत्युपासते ते नरकं 
यान्ति ! ये सम्भूत्यां इताः भगवान् सृष्टैरेव करा इति ज्ञानवन्त: तेऽपि तमः प्रविशन्ति अतो मगवान् 
सृष्प्रल्ययोः कतेत्युपासनीय इति । तन्न ! एवं सति स्थितिकतंत्वानुपासनात् पूनः नरकम्राप्षि को 
वारयेत् । किञ्च भगवत्तत्वज्ञानानमोक्षप्राप्तिः तत्र तत्रामिह्ता विरुध्येत । 

यच्च रामानुजीयानां व्यास्यानं--विद्यां चाविद्यां चेति ज्ञानकमंसमुच्चवयविधानम् । तत्र विद्या 
साक्नाद्ूगवस््रापषिसाधनं कमं च तस्या अङ्खमित्युक्तम् । तन्न । अविद्याशब्दितस्य कम॑ण अविद्यया म॒घ्यु 
ती तवति पृथक्फलश्रवणात्, अङ्गानां फलाभावात् । अतः कमणां न विद्याङ्खस्वम् । अ द्खत्वे विद्यापदेन 
साङ्कं पृथक् गृद्येत । | 

यत्तु सम्भूति च विनाशं चेत्यत्र सम्भूतिः ब्रहाानुभूतिः। विनाशः समाध्यन्तरायाणां चिना इति; 
तव्राप्युक्तविनारस्य समाध्यद्ध्वात् विनाशेन मृत्युं तीवति पृथक्फलकथनमयुक्तम्, अङ्कानां पुथक्- 
फलाभावात् । अपि च येऽसम्भूतिमुपासते समाधिविरुढरागद्रेषादिनिवृत्तिमात्रनिष्ठाः ते अन्धं तमः 
परविरन्तीति चित्रं “न हि कल्याणकृत् करिचद्दुगंति त्तात गच्छतीति भगवद्रचनविरोधात् । ये 
ब्रहमसमाधिमात्निष्ठास्ते तमः प्राप्नुवन्तीत्यपि न; यान्ति मद्याजिनोऽपि मामित्यनेन विरोधात् । अपि च 
सम्भूति च विनां चेत्यत्र सम्भूतिः समाधिरिति व्यास्यानमयुक्तम्, संभूतेरुत्पत्यथंत्वात् । अपि च 
विनाक्ञपदेन पूर्वोक्तसम्भूतिपरामर्शो न युक्तः उत्पन्नस्य विनारित्वनियमात् अनुतन्चस्याविनारिवात् । 



मन्त्रः-१५, १६ | दैशावास्ोपनिषत् [ १३ 

दिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मखम् । तच्वं पूषन्नपावृणु सस्यधर्माय इष्टये ॥ १५ ॥ 
पूषनेकपं यम प्रये प्राजापत्य व्य॒ह रदमीन्समह । 
तेजो यन्ते रपं कल्याणतमं तत्ते प्रयामि योऽसावसौ पुरूषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥ 

तदुपासनेनानेश्वयंमघमंकामादिदोषजातं च मृत्युं तीर्त्वा हिरण्यगरभोपासनेन ह्यणिमादिग्राप्तिः फलम् । तेनानेश्वर्यादि- 
मृत्युमतीत्य असम्भूत्माऽव्प्राकृतोपासनयाभपृतं प्रकृतिलयलक्षणमश्नुते ! सम्भूति च विनाशं चेत्यत्राबणंलोपेन निर्देशो ५ 
रवयः प्रक्रतिख्यफलश्नुत्यनुरोधात् \ १४ \। 

मानुषदेववित्तसाध्यं फलं शा्रलक्षणं प्रकृतिलयान्तम् । एतावती संसारगतिः \ अतः परं पुर्वोक्तमात्मेवाभू- 
द्विजानत इति सर्वात्मभाव एव सर्वेषणासंन््रासज्ञाननिष्राफलम् \ एवे द्विप्रकारः प्रवुत्तिनिवुत्तिलक्षणो वेदार्थोऽत्र 
प्रकारितः । तत्र प्रवृत्तिलक्षणस्प व्रेदाथेस्य विधिप्रतिषेधलक्षणस्य कृटस्नस्थर प्रकाजने प्रवर््यान्तं ब्राह्मणमुपपु क्तम् । 
निवृत्तिलक्षणस्य वेदाथंस्य प्रकाशनेऽत ऊर्ध्वं वृहदारण्यकमूपयूक्तम् \ तत्र निषेकादिषहमश्ञानान्तं कमं कूवंञ्जिजविषेद्यो १० 
विद्यया सहापरब्रह्मविषयया; तदुक्तं “विद्यां चाविद्यां च यस्तटेदोभय' सह \ अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमूत- 
मदरनुत" इति तत्र केन मार्गणामृतत्वमदनुत इत्युच्यते--“तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरूषो 
यश्चायं दक्षिणेशक्षन्पुरुष'' एतदृभयं सत्यं ब्रह्मोपासीनो यथोक्तकमंकरच्च यः सोऽन्तकाले प्राप्रे सत्यात्मानमात्मनः 
प्राप्त्टारं याचते हिरण्मयेन पात्रेण । हिरण्मयमिव हिरण्मयं ज्योतिर्मयमिच्येतत् \ तेन पात्रेणेवापिधानभूतेन 
सत्यस्येवाऽऽदित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणोऽपिहितमाच्छादितं मश्वं द्वारम् त्वं हे परषन्नपावृण्वपसारय सत्यधर्माय तव॒ १५ 
सत्यस्योपासनात्सत्यं धर्मो यस्य भम सोष्टं सत्यधर्मा तस्मै मह्यमथवा यथाभूतस्य धमंस्यानुषठात्रे दृष्टये तव 
सत्यात्मन उपरब्धये \\ १५ \। 

वादस्तत््वालोकेः निरस्न एवास्माभिः} सांसारिकदृःखानुभवाभावेन च सूषुप्तिवस्प्रकृतिक्यस्य पुरूपेणा््यं- 
मानतापप्युपपद्यते । फलं च कर्मोपासन इतर प्रकृत्यपासनेऽपि परमेदवर् एच दास्यति । ततो जडत्वालप्रकृतेः फल- 
दातुत्वानुधपत्तस्पारयतरानुपपात्तारत्याप्ि क कोद्यमते | १२-१३-१४ २५ 

विस्तरेणोक्तपर्थेनानं संक्षप्योपसंहरति--मानुषदेववित्तसाध्यमित्यादिना ! ररीरपाटव्रं गोभूहिरण्यादि- 
साधनसम्पतिश्च मानुषं विनम् । देवरं वित्तं देवताज्ञानम् | उत्तरम्रन्थप्य सम्बन्धाभिधित्सयाऽथंविदोषमनुवदति-तत्र 
निषेकावोत्यादिना। तदुक्तमिति तं प्रत्युक्तं मन्त्रेण विद्यां चेत्यादिनाऽपयेक्षिकामृतत्वं फलमित्ुक्तमस्माभिरित्ति।१५॥ 

१. अत्र सत्यस्य जीवस्येति रामानुजीयं व्याख्यानमयुक्तं ब्राह्मणे 'तद्यत्तत् सत्यमसौ स आदित्य' इति 
भाद्धित्यान्तगंससल्यव्रह्मण एवात्र प्रत्यभिजानात् | तदुषासकस्य मागयाचनात् | सस्यश्चब्दश्च सत्यं २५ 
ज्ञानमनन्तं तत्सत्यं म जन्मा दत्यादौ ब्रह्मणि प्रसिद्धो न जीवे । प्राजापत्यः प्रज्ञापतिपृत्रः सूरयः नतु 
विष्णुः । यौध्सावसौ पुरपः सोटहमस्मीत्यस्य च भह = मदन्तर्यामी परमपुरुपाभिन्नमिति व्यास्यानम- 

प्तम्, अस्मीत्यनन्वयात् । नियमान्तरकरणं परिभापामाचरं वैदव्याख्याने नोपयुज्यते । एवमेव ततत्व- 

मसीत्यत्रामि त्वदृक्ताथं असिपदप्रयोगो वि रुध्यते ! अन्तर्यासिभेदाप्रसक्तेङच । 
यत्त माध्यन्याग्पान--गोःमौ विष्णुः मख्यप्राणे इति नेपः, सः अहं अहेयत्वात् अस्मि सवंदा ३० 

सन्नित्यर्थः । इदं चय एव त्छीकिकाः शब्दास्त पव वेदिकाः त एव तेषामर्थं इति लोकवेदाधिकरण- 

न्यायविरुद्धं व्यास्यानम् । एवं वायुरनिकमित्ति मन्त्रैऽपि किलष्टकर्पनमयुक्तम् | 
२. तत्र हि-- मायां तु प्रकृति विद्यात्" "दन्दो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इत्यादौ मायाया परिणामित्वं 

तत्सहकारेणेश्वरस्य सम्बोपाधिमायापरिणामैः जगदाश्रयत्वं चोच्यते । स्मृतयोऽपि मयाध्यक्षेण प्रकृति 

मूयते सचराचरमिति प्रक्रनेरे्र परिगरामित्वमाहः । ब्रह्मणो जगत्प्रकृतित्वं च जगदध्यासापिष्ठानत्वरूपं ३५ 

विवरतेपादानत्वं, अन्यस्य मुख्यस्यासम्भवात् । न च सृष्टिधुतेः सत्यमेव परिणामित्वं तत्रापि सत्यशब्दा- 
श्रवणान् स्वप्ननुष्टिरूतिवदूषवत्तेदच | वाचो रंभणश्रुतेः पिका गनुतत्वनिणयात् | 



१४ 

॥ 

१० 

१५ 

२० 

1 । सटीकरा _्करभष्योपेता | [ मत्त्रः-१७, १८ 

वायुरानरमम्रतमधेदं भस्मान्त शरीरम् । ॐ कतो स्मर तर? स्मर करतो स्मर कतरन्स्मर ॥१७॥ 
अग्ने नय पुपथा राये अस्माल्विश्वाति देव वयुनानि विद्राच् | 

` युयोध्यस्मन्जहुराणमेनो "भूयिष्ठां ते नमञक्तिं विधेम ॥ १८॥ 
इति वाजसनेयसंहितोपनिषत्सम्पूर्णा 

ॐ शयुणंमदः पूर्णमिदं पुर्ण्पर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्चिष्यते ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शन्तिः 

पूषन्निति । है पूषन् \ जगतः पोषणतत्पुषा रविस्तथेक एव ऋषति गच्छतीत्येकषिः 1 है एकर्षे \ तथा सवस्य 
संयमनाध्मः। हि यम । तथा रहमीनां प्राणानां रसानां च स्वीकरणात्सुयंः । है सूयं प्रजापतेरपत्यं प्राजापत्यः । 
हे प्राजापत्य \ व्यूह् विगमय रद्मीन्स्वान् \ समूह्, एको कुरु, उपसंहर ते तेजस्तापकरं ज्योतिः यत्ते तव रूपं 
कल्याणतममल्यन्तश्चोभनं तत्ते तवाऽत्मनः प्रसादात्पश्यामि । किञ्चाहं न तु त्वां मृत्यवच्याचे, योऽपावादित्य- 
मण्डलस्थो व्याहूत्ययघवः पुरुषः पुरुषाकारत्वात् पूर्णं वाऽनेन प्राणबुद्धयात्मना जगत्समस्तमिति पुरुषः पुरि शयनाद्रा 

` पुरुषः सोऽ्टमस्मि भवामि \। १६॥ 

` वायुरित्ति। अथेदानीं मम मरिष्यतो वपुः प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेदं हित्वाऽधिदेवतात्मानं सर्वात्मकमनिरम्- 
प्रतं सूजात्मानं प्रतिपद्यतामिति वावय्ोषः। लिद्ध चेदं ज्ञानकसंसंस्कृतमूक्छामत्विति द्रष्टव्यम् । मागेयाचन- 
सामर्थ्यात् ! अथेदं शरीरमनौ हृतं भस्मान्तं भुपात् । ओमिति यथोपाखनमप्रतीकात्मकत्वात्सत्यात्सकमगन्याख्य- 
ब्रह्माभेदेनोच्यते । है क्रतो सद्धल्पात्मक स्मर यन्मम स्मतेग्यं तस्य॒ कारोऽयं प्रत्युपस्थितोऽतः स्मरेताचन्तं कालं 
भावितं कृतमगे स्मर यन्मया बात्यप्रभृत्यनुष्ठितं कमं ततस्च स्मर। कृतो स्मर कृतं स्मरेति युनवंचनमाद राम् ॥१५७]। 

पुनरन्येन मन्त्रेण मागं याचते--अग्ने नयेति । हेऽने नय गमय सुपथा शोभनेन सगेण । सुपथेति विशेषणं 
दल्लिणमागंनिवृत्त्यथंम् । निर्विण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण गतागतलक्षणेनातो याचे त्वां पुनः पुनगंसनागमतच जितेन 
शोभनेन पथा लय } राये धनाय कमंफलभोगायेस्य्थंः । अस्मान्यथोक्तध्मंफरुविरिषटन्वि्वानि सर्वाणि है देव 

युनानि कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्ाञ्ञानन् । कि च युयोधि विय्धेजय विनाशयास्परदस्मत्तो जुहुराणं कुटिलं 
वश्लनात्मकमेनः पापम् 1 ततो वयं विशुद्धाः सन्त इष्टं प्राप्त्या इत्यभिप्राधः । क तु वयमिदानीं ते न शक्नुम 
परिचर्या कर्तु, भूयिष्ठां बहुतरं ते तुभ्यं नमउक्ति नमस्कारवचनं विधेम नमस्कारेण परिचरेमेत्मथः । 

“अविद्यया पत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमरनूते' । “विनाशेन मृत्यं तीर््वाऽस्तम्भूत्याऽमृतमरनुत"' इति भुत्वा 
केचित्संशयं कुर्वन्ति २ ! अतस्तल्लिराकरणाथं संक्षेपतो विचारणां करिष्यामः। तत्र तार्वात्कनिमित्तः संशय इत्युच्यते । 
विद्याशब्देन मुख्या परमात्मविद्येव कस्मान्न गृह्यतिऽमृतत्वं च । ननूक्तायाः परमात्मविद्यायाः कमण विरोधा- 
स्ससुच्चयानुपयत्तिः । सत्यम् । विरोधस्तु नावगस्यते विरोधाविरोधयोः शाखभ्रमाणक्त्वात् \ यथाऽविदयानुषानं 

व्याहूत्यवयव इति \ तस्य भूरिति शिरः भुव इति बाहू ुवरिति प्रतिष्ठा पादावि्यथः ।। १६-१७॥ 
मतत्रान्पदशो व्याद्याय संक्षेपतो विचारमारमते-अवि्या मृत्युं तीत्वेत्या्दिना 1 अनृतत्वं चेति । 

अमुतत्वं च मुख्यमेव कस्मान्न गृह्यत इति सम्बन्धः । शास्त्रीयथोर्चानकमंणोविरोधाविरोधौ लास्वीपावेव ग्राह्यौ 

२५ 

१. सस्या उपनिषदः आरम्भे अन्ते च पूणेमदं इत्यादिमन्त्रः बाान्त्यथत्वेन पञ्यते । तदथस्व--भदः 
परोक्षं ब्रह्य पणम् = विरविधपरिच्छेदर हितम् । इदं शरीरदुपाधिपरिच्छिल्लं ब्रह्य पूर्णं स्वेन रूपेण 
नतपाधिपरिच्छित्लेन इदं पूर्ण पूर्णत् परात्मनः एवोद्रिच्यते उद्गच्छति । उपाध्यु वेनो द्धवति, पूणस्य 
कार्यात्मनः पुणत्वमादाय अविद्याकृत्तोपाधिपरिच्छेदं ति रस्छ्रत्य पूणंमेव केवलं ब्रह्मावरिष्यते इत्यथः । 

२. संशयं कूवेस्तीति मृदुक्तिः । पूवंपक्षं कूवैन्तीखथंः 



मत्त्रः-१८ | ईशावास्योपनिषत् [ १५ 

विद्योपासनं च हाखप्रमाणकं तथा तद्िरोधाविरोधावपि } पथा च "न ईहिस्णात्सर्वा भूतानीति शाख्मादवगतं पुनः 
शाख्रेणेव बाध्यते--अध्वरे पञ्ु ईहिस्यादिति । एवं विद्याविद्ययोरपि स्यात्, विद्याकर्मणोश्च समुच्चयः 

दरुरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्ये 'तिश्वुतेः हेतुस्वरूपफरुविरोधात् । विद्यां चाविद्यां 
चेति वचनादविरोधे इति चेन्न। विद्याऽविद्याविरोधाविरोधयोविकल्पासम्भवात् । समुच्चयविघानादविरोध एवेति चेच । 
सहुपसम्भवानुपपत्तेः । क्रमेणेकाभ्रये स्यातां विद्याविद्ये इति चेच्च । विद्योत्पत्तावविद्याा हयस्तत्वात्तदाश्रयेऽविद्यानु- ५ 
पपत्तेः । न ह्यग्निरुष्णः प्रकाराश्चेति विज्ञानोत्पत्तौ यस्सिन्नाश्रये तदुत्पन्चं तस्मिन्रेवाऽऽध्रये शीतोऽग्निरप्रकाडो 
वेत्यविद्याया उत्पत्तिर्न पि संरयोऽज्ञानं वा । यस्मिन्सर्वाणि भृतान्यात्मैवाभूद्टिनानतः \ तत्र को मोहः कः शोक 
एक्त्वमनुपद्यत इति शोकमोहाद्यसम्भवशरतेः । अविद्याऽसम्भवात्तदुपादानस्य कर्मणोऽप्यनुपपत्तिमवोचाम । 
असतमदनुत इत्यपेक्षिकमप्रुतं, विद्याशब्देन परमात्सविचाप्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना द्वारमार्णादियाचनमनुपपन्नं 
स्यात्तस्मादुपासनया समुच्चयो न परमात्मवित्नानेनेति यथास्माभिर्व्याख्यात एव मन्त्राथं इत्युपरम्यते 1 १८ ॥ १०५ 

इति श्रीगोविन्दमगवत्पुज्यपाद्िष्यस्य परमहुंसपरित्राजकाचायंस्य श्रीरङ्कुरभगवत्तः कृतौ 
वानसनेयसंहितोपनिषद्धाष्यं सम्पुणंम् | 

त तकंमाच्रेणेति परेणोक्तं सिद्धान्ती शास्त्रसिद्ध एव विरोध इत्याह--न दूरमेते इति \ विषूची तानागतौ 
विद्याविदे दूरं विपरीते अतिकयेन विरुद्धे इत्यथः । सहसम्भवानुपपत्तेरिति ¦! कानुपपत्तिः ? काठके विरोध- 
श्रवणात् तद्गतविद्याविद्ययोविरोधोऽस्तु । इह व्वविरोघश्नवणादविरोधो भविष्यतीति न वाच्यम् । विरोधा- १५ 
विरोधयोः सिद्धत्वेन विकल्पासम्भवात् । उदितानुदितहोमयोहि पुरुषतन्वत्वाद्॒क्तो विकल्प इत्युक्तं, तद्यवि योध 
एवास्तु समुच्चयवि धिबलादिति चेन्न] मुख्यब्रह्यविद्याविद्ययोः शुक्तिविद्याविद्ययोरिव सहसम्भवानुपपत्तेः 'समुच्चय- 
विधिरसिद्धः। सिद्धे सम्च्चयविधौ तद्रादविसेधावगमोऽविरोवावगमाच्च समृच्चयसिद्धिरित्यन्योन्याश्चय 
स्यादित्यथंः । सहसम्मवानुपपत्तावपि क्रमेणेकाश्रये विद्यवि स्यातामिति चेद्यदि पुवमविद्या परचात्तु विद्येति 
क्रमस्तर्हष्यत एव । यदि प्वात्त ह्यं सम्भव इत्याह--न विच्रोत्पत्ताविति \ पूवंसिद्धाया अविद्यायाः प्रध्वस्ततवा- २० 
दन्यस्याश्चोत्पत्तौ कारणासम्भवान्मूलामावेन भ्रमसंशयाग्रहुणानामपि विदुषोऽनुपपत्तिरित्यथंः । विचोत्पत्तौ मा 
भृदविद्या कमं तु भविष्यति विदुषोऽपि व्याख्यानभिक्षाटनादिदशंनादित्याशङ्कयाहू- अविद्याऽसम्भवादिति । 
चोदनाप्रयुक्तानुष्ठानं हि कमं ज्ञानेन सह् तव पमुच्चिचीषितं ब्रह्मात्मकत्वं तु साक्षादनुभवतो च चोदना सम्भवति 
कामाभावात्कामिनो हि सर्वङ्चोदनाः। अकामिनः क्रिया काचिदृहर्यते नेह कस्यचित्" । "यद्धि कुरूते 
जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्", इति स्मरणात् । विद्रच्छरीरस्थितिहेत्ववि्याठेशाश्रयकमंशेषनिमित्तं तु विदुषो २५ 
भिक्षाटनादि न कमं, चोदनाभावाक्किन्तु यावत्प्राणरारीरसंयोगभावि तक्कर्माभासं तच्च विद्वान्न स्वगत्तं मन्यते 
कर्माध्यासोपादानाविद्याया असम्भवान्नैव किञ्चित्करोमीति प्रत्मयाच्चेतति भावः। यदुक्तममृतशब्देन मुख्यमेवामृतत्वं 
कि न गृह्यते विद्याब्देन च परमा विद्येति तताऽऽ्हू-अमृतमिति ¦ मुस्यामृतस्वग्रहणे हिरण्मयादिमन्त्रेण दार. 
मागंयाचनमनुपपन्नं स्यात् | त तस्य प्राणा उत्रामन्त्यत ब्रह्य समदत इत्यादिश्रुतेः । ततो मुस्याथंबाधाद्गौणाथं- 
ग्रहणं युक्तमित्यथः । यस्मादर्थान्तरं न स द्धच्छते तस्माद्ि्युपसंहारः ।। १८।। २० 

ईलाप्रभूतिमाष्यस्य शाङ्करस्य परास्मनः। 
मन्दोपक्रति सिद्धयथं प्रणीत्तं टिप्पणं स्फुटम् ॥ 

ठति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचा्यंध्रीशुद्धानन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यसगवदानन्दन्नानकरता 
वाजसनेयसंहितोपनिषन्दएष्यटीका समाक्षा 

१. न हिस्यादित्येकं चास्त्रं, अग्निषोमीयं पर हिस्यादित्यपरं तयोः विरोधो हश्यते । मतः रागप्राप्तहिसा- ३५ 
विषयत्वेन अिसाशास्तरं सङ्कोच्यते, प्रकृते तु समुच्चयः शस्त्रेणैव प्रतिपाद्यते तत्र को विरोध इति 
ूवंपक्षः। निर्गुणविद्यायाः कमणा समुच्चयासम्भवादेवात्र प्रगुणोपासनरूपा विचा गृहीता | 
क्रमिकसमुच्चयस्तु सम्भवत्येवेत्यदोषः। 



छ 
- 

 सामनेरीबन्रकजकारव्ाभ्नीवा 

कैनोपलिंषत् 

पह नाववतु सद नौ भुनक्तु सह वीय करवाबहे । तेजसखिनादधीतमस्तु मा विद्विषा ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति | 

आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पराणदवक्षः ओत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, रवं ब्रह्मौपनिषदं 
[इहं ब्रह्म निराकुया मा मा ज्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 

मे अस्तु, तदात्मनि निरते य उपनिषत्छु धर्मास्ते मयि सन्तु ते भयि सन्तु ॥ 
| २ ज्राख्िः ज्ञास्िः आन्तिः 

ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः 
केनेषितां वाचमिमां चदन्ति चक्षः ओत्रंकरउ देवो पुनक्ति॥१॥. 

श्रीमच्छद्खुरभगवत्पाराचायंविरचित पदभाष्यम् 

केतेषितमित्याद्योपनिषत्यरब्रह्मयविषया वक्तव्येति नबमस्याध्यायस्याऽऽरम्भः \ प्रागेतत्मात्कर्माण्यशेषतः 
परिसमापितानि समस्तकर्माभि्यभूलस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि कर्मा ङ्धसामविष्याणि ख । अनन्तरं च गायत्र 
सामविषयं दशनं वंशान्तमुक्तं कायं, सवेमेतचथोक्तं कमं चर शानं च सम्यगनुष्ठितं निष्कामस्य मुसृक्षोः सत्त्व 
शुद्धचथं भवति । सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केवलानि भोतानि स्मार्तानि ज कर्माणि दलिणमागप्रतिपत्तये 
पनरावृत्तये च भवन्ति । स्वाभाविक्या त्वज्लास्नीयया प्रबुस्या पश्नादिस्थाबरान्ताऽ्थोगतिः स्यात् । “अथेतयो 
पथोनं कतरेणचन तानीमानि श्रु्राण्यसकृदावर्तोनि भूतानि भवन्ति ! जयस् श्िियस्बेत्येतच॒तीयं स्थानम् ` इति 

भरीमनायन्द गिर्याचायक्रता टीका 

पच्छोजदिरधिष्ठानं चक्षुवगाचगोचरम् । 
 स्वतोऽध्यक्षं परं ब्रह्य नित्यमुक्तं भवामि तत् ॥ १॥ 

केनेषितभित्यादिकां तल्वका स्शाखोपनिषदं व्याविस्यासुभगवान्माष्यकारोऽहुप्रत्ययगोचरस्याऽऽत्मनः संसरि 
त्वाद्ंप्ताखि्रह्यमावस्योपनिषत्परत्तिपाद्यस्याप्तम्भवा तरिविषयत्वादब्याख्येयत्मित्याशङ्कषाहङ्कारसक्षिणः संसारित्व 
प्राहुकश्रमाणाविषयत्वाद्ब्रह्मत्वप्रतिपादने वि रोधासम्भवात्विषयत्वाद्रयस्थेयत्वं प्रतिजानीते-केनेषितमित्याचेति । 
कस्ताह नवमस्याध्यायस्याश्राध्याय्या सह् नियतपूरवोत्तिरभावानुपपत्तिकभ्यः सम्बन्ध इत्याशद्धूय हैतुरैतुमद्धावलक्षण- 
पम्बन्धं दशयतु वृत्तमनुवदति-प्र गेतस्मादित्यादिना! कर्माङ्धसाम पाञ्चभक्तिकं साप्षभक्तिकं च तषिषयाण्युपासनानि 
पृथिव्यादिटृषटयोक्तानि । प्राणहष्ट्या गायत्रसामोपासनं च । रिष्याचायंसन्तानाविच्छेदो वंशस्तदवस्रानेन ग्रन्थेन 
काय॑रूपमेव वस्पूक्तं चेत्तर्हि प्राणादुपासनसदहितस्य कमणः संसारफर्त्वादुब्रह्यज्ञानानुपयोगाक्रथं हितृहेतुमद्धाव 
पम्बन्धोऽभिधित्ित इत्याश द्य नित्यकमंणां त्तावज्ज्ञानोपयोगितवं कथयति--सवंमेतदिति। काम्यानां प्रतिषिद्धानां 
च फलं तदोषदवंनेन वेराग्या्थं कथयति--सकामस्य त्विति । एतयोः पथोर्ञानकमंणोमध्ये केनापि मार्गेणये न 
प्रवृत्तास्ते प्रतिषिद्धानुषछठायिन इ्यथंः । जायस्व स्ियस्वेति । पूनः पृनर्जायन्ते भियन्ते चेत्यथं- । तिसः प्रजा 
न रायुजाण्डजोद्धिन्जरप्तषणाः । पितुयाणदेवयानलक्षणमागंद्वयगमनमतीत्य कष्टमेव गतिमीयुः प्राप्ता इत्यथः । 
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सटीकभाष्योपेता [ खण्डः-१, मन्त्र: 

श्रुतेः । “प्रजा ह तिल्लो अत्यायमीुः"" इति मन्त्रवर्णात् विश्ुद्धसच्वस्य चु निष्कामस्येव बाह्यादनित्यात्साध्यसाधन- 
सम्बन्धादिह कृतात्पुवकृताद्वा संस्कार विक्ञेषोद्धवाद्िरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया जिज्ञासा प्रवतते \ तदेतद्रस्तु प्रन- 
प्रतिवचनलक्षणया श्रुत्या प्रदश्येते केनेषितमित्यायया । काठके चोक्तम्--“पराच्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मा- 
त्पराङ्पहयति नान्तरात्मन् । कथ्िद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचश्षुरमृतत्वमिच्छन् \ इत्यादि । “परीक्ष्य 
रोकान्कमंचितान््रह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन" 1 . ^तद्िज्ञाना्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ` 
ब्रह्मनिष्ठम्" इत्याद्याथवेणे च \! एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषयं विज्ञानं श्रोतुं मन्तुं विज्ञातुं च सामथ्यंमुपपद्यते 
नान्यथा । एतस्माच्च प्रत्यगात्मनब्रह्यविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं कामकमघ्रवृत्तिकारणमशेषतो निवतंते \ “तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपषहयतः' इति मन्त्रवर्णात् । “तरति शोकमात्मवित्" इति, भिशते हुदयग्रन्थिषिख्यन्ते 

सवसंथाः । क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ मुं. उ. २-२-८ ॥ इत्यादिभरुतिभ्यश्च 
. कममंसहितादपि ज्ञानादेतत्सिध्यतीति चेन्न \ वाजसनेयके तस्यान्यकारणत्ववचनात्* । “जाया मे स्यात्" 
इति प्रस्तुत्य “पुत्रेणायं लोको ` जय्यो नान्येन कमणा, कमणा पितृलोको विद्यया देवलोकः" इत्पत्मनोऽन्यस्य 
रोकत्रयस्थ कारणत्वमुक्तं वाजसनेयके ! तत्रैव च पारित्राज्यविधाने हेतुरक्तः-- “कि प्रजया करिष्यामो येषां 
नोऽयमात्माऽयं लोकः” इति । तत्रायं हैत्वथंः--प्रजाकमंतत्संयुक्तविद्याभिमंनुष्य पितृदेवलोकत्रयसधनेरनात्मलोक- 
प्रतिपत्तिकारणेः कि करिष्यामो न चास्माकं लोकत्रयमनित्यं साधनसाध्यमिष्टं येषामस्माकं स्वाभाविकोऽजोऽजरोऽ- 
मूृतोऽभयो न वधते कमेणा नो कनीया्धित्यश्च रोक इष्टः । स च नित्यत्वाच्नाविद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन- 
निष्पा्यः, तस्मात््त्यगात्मब्रह्यतरिज्ञानपुवंकः सर्वेषणासंन्यास्त एव. कतव्य इति । कमंसहभावित्वविरोधाच्च 
परत्यगात्मन्रह्यविन्ञानस्य । न ह्यपात्तकारकफलमभेदविन्ञानेन कमणा प्रत्यस्तमितसवंभेवदशंनस्य प्रत्यगात्मब्गह्य 
विषयस्य सहभावित्वमुपपद्यते \ वस्तुप्राधान्ये सत्यपुरुषतन्त्रत्वादुब्रह्मविज्ञानस्य । 

तस्मादृह ्टादुषटेभ्यो बाह्यसाधनसाध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया ब्रह्मजिज्ञासेयं केनेषितमित्यादिभुत्या 

एवं कममंफलमुक्त्वा ततो विरक्तस्य विशुद्धसच्वस्य ब्रह्मज्ञानेऽधिकार इति दरंयन्देतुहेतुमनद्धावमाह- विशुद्धसत्त्वस्य 
त्विति । साध्यसाधनसम्बन्धाद्विस्स्येति सम्बन्धः । त्त्र नि्मित्तस्यादृष्टस्यानियत्वमाह--इह् कृतादिति । कमंफला- 
दि रक्तस्य ब्रह्मजिज्ञासा भवतीत्यवान्यसंवादमाह्--काठके चेति । आवृत्तचक्षुरिति ! साध्यसाधनभावादुपरतकरण- 
ग्रामः चक्षग्रहणस्योपलक्षणौथंत्वात् । अन्वयग्यतिरेकसिद्धत्वं चाऽऽह-एवं हीति । नान्यथेति ! विरक्तस्य 
बहिविषयाक्षप्तचेतस्त आत्मजिज्ञासेवानुपपन्ना कथश्चिज्जाताऽपिः न॒फलावस्ताना स्याच्छूद्रयागादिवदित्यथः 
यद्यप्येवमुपनिषदः केमंकाण्डसम्बन्धोऽस्ति तथाऽप्युपनिषज्जन्यज्ञानस्य निष्प्रयोजनत्वान्नोपनिषदो व्याख्यारम्भ 
सम्भवतीत्याश द्ुयाऽऽ्ट्--एतस्माच्चेति । समुच्चयवादिनोऽभिप्रायं श द्धुते-कमंसहितादपीति । एकाध्ययनविधि 
गृहीतत्वाक्कमंज्ञानकण्डयोरेकं फलं वाच्यं ततः कमंसमुच्चिताज्ज्ञानात्सनिदानसंसारनिवृत्तिलक्षणं फर सिध्यतीति 
त कमं विरक्तस्योपनिषदारम्भ इत्यथंः । अध्ययनविधिपरिग्रहमात्रेण कमंकाण्डस्य न मोक्षफरुत्वं केल्पयितुं 
शक्यं फलान्तरावगमवि रोधादित्याहु-न वाजसनेयक इति \ किञ्च यदि श्रुतेः कम॑समुच्चितज्ञानं विधित्सितं 
स्यात्तदा पाखिाज्यं नोपदिद्यितं श्रुत्या हैत्वभिधानेन, तत्तो न समुच्चयः श्रत्यथ इत्याहु--तत्रैव चेति \ प्रजा- 
शब्दस्योपलक्षणाथंत्वमादाय हत्थंमाहु-तत्रायमिति । कि करिष्यामो न किमप्यात्मकामत्वादेवेति शेषः | 
तत्फक भुक्त्वा क्रमेण मोक्षसंभवाक्किमिति प्रनादिष्वनादर इत्याशङ्क्याह-न चेति । इशोऽप्ययमात्मलोकः कमणा 
विना न लभ्यते फरुत्वान्मोक्षस्यान्यथास्वभावमुक्तत्वे बन्धमोक्षावस्थयो रविरेषापातादित्याश द्घुयाऽऽहु-- स चेति । 
कमंमोक्षे कायंस्योत्पाद्यादेरसम्भवात्सम्यग््नानादविद्यानिवृच्या फलप्रसिद्धवुपपत्तेनं कम॑कार्यो मोक्ष इत्यथः | 
ब्रहाज्ञानस्यानुभवावसानतासिद्धये परोक्षनिश्चयपूवेकः संन्यासः क्तव्यः । सिद्धे चानुभवावसाने ब्रह्मात्मज्ञाने 
स्वभावप्राप्तः संन्यास इति द्रष्टव्यम् । इत्तङ्च न कमंत्रह्यात्मतानिक्चयसमुच्चयः शास्वाथं इत्याहु-कमंसहभावि- 

त्वेति । ननु कमंवदुब्रह्यज्ञानस्य विधितोऽनुष्ठेयत्वाद्विघेङ्च . नियोज्यादिभेदापेक्षित्वात्कथं सवंभेददशेनप्रस्यस्तमय 
उच्यते ब्रह्मज्ञाने सततीव्याराङ्कयाऽऽह--वस्तुप्राधान्ये सतीति ! विधिजन्यप्रयत्नभाग्यो हि विधिविषय उच्यते ज्ञानं 
न तथेति तद्िधेरसिदिरित्य्थः । यस्मास्रत्यगात्मनो ब्रह्मतानिद्वयस्य परोक्षस्यापरोक्षस्य वा कमंणा समुच्चयो 

१. अन्यकारणत्वं अन्यफकृत्वमित्यथंः फरमपि हेतुः| 



 खण्ड-१, मन्त्र:-१ । केनोपनिषत् 

प्रदश्येते ! शिष्याचायंप्रश्प्रतिवचनसूपेण कथनं तु सृक्ष्मवस्तुविषयत्वात्युखप्रतिपत्तिकारणं भवति । केवलतर्का 
गम्यत्वं च दशितं भवति ! “नेषा तकेण मतिरापनेया” इति श्रुतेश्च । “आचायंवान्पुरुषो वेद “अएचार्याद्धेव विधा 
विदिता साधिष्ठं प्रापत्" इति । “तद्विदि प्रणिपातेन" इत्यादिश्रुतिस्मरतिनियमाच्च । कथ्िद्गुरं ब्रह्मनिष्ठं विधिव- 
दपेत्य प्रत्यगात्मविषयादम्यत्र शरणमपदयन्नभयं नित्यं शिवमचरमिच्छन्पप्रच्छेति कल्प्यते । 

केनेषितमिव्यादि । केनेषितमिति *केन कत्रेषितमिष्मभिप्रेतं सन्मनः पतति गच्छति स्वविषयं प्रतीति 
सम्बध्यते! इषेराभीक्षण्याथंस्य गत्यथस्य चेहासम्भवादिच्छाथंस्येवेतद्रपमिति गम्यते । ̀  इषितमितीटप्रयोगस्तु 
च्छन्दसः, तस्येव प्रपुवंस्य नियोगा प्रेषितमित्येतत् ! तत्र प्रेषितमिष्येवोक्त प्रेषपितुप्रेषणविञेषविषयाकाडक्षा 
स्यात् ! केन प्रेषयित॒विलेषेण कोदृशं व प्रषणमिति \ इषितमिति तु विज्ञेषणे सति तदुभयं निवतंते कस्येच्छासात्रेण 
प्रषितमित्यथंविक्ेषनिर्धारणात् \ यदयेषोऽर्थोऽभिप्रेतः स्यात्केनेषितमित्येतावतेव सिद्धत्वात्प्रेषितभिति न वक्तव्यम् । 
अपि च शब्डाधिक्यादर्थाधिक्यं युक्तमितीच्छया कमणा वाचा वा केन प्रेषितमित्यथेविकेषोऽवगन्तुं युक्तः\ न । 
प्रनसामर्ण्यात् ! देहादिसङ्खातादनित्यात्कमंकार्याद्िरक्तोऽतोऽन्यत्कूटस्थं नित्यं वस्तु बुभुत्समानः पृच्छतीति 
सामर्थ्याद्पपद्यते ! इतरथेच्छावाक्कममभिर्वेहारिसद्धातस्य प्रेरयितत्वं प्रसिद्धमिति प्रहनोऽनथंक एव स्थात् । एवमपि 

प्रषितश्षब्दस्यार्थो न प्रदरित एव, न, -संशयवतोऽयं प्रहन इति प्रेषितश्नब्दस्याथंविशेष उपपद्यते । †कि यथाप्रसिद्ध- 
मेव कायंकरणसङद्कातस्य प्रेषयितुत्वं ¶कवा सङ्धुातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्तरस्येच्छामावरेणेव मनअदिप्रेषयितृत्व- 
मित्यस्याथंस्य प्रदशंना्थं केनेषितं पतति प्रेषितं मन इति विश्ेषणद्वयमुपपदयते । ननु स्वतन्त्रं मनः स्वविषये स्वयं 
पततीति प्रसिद्धम् \ तत्र कथं प्रन उपपद्यत इति ¦ उच्यते । यदि स्वतन्त्रं सनः प्रव॒त्तिनिवत्तिविष्ये स्यात्तह् 
सवस्यानिष्टचिन्तनं न स्यादनथं च जानन् सङ्कल्पयति! अत्युश्रदुःखे च कायं वायंमाणमपि प्रवतत एव 
मनस्तस्मादयुक्त एव केनेषितमित्यादिप्रहनः । केन प्राणो युक्तो नियुक्तः प्रेरितः सन् प्रेति गच्छति स्वव्यापारं प्रति 
प्रथम इति प्राणविश्ञेषणं स्यात्तत्पूवकत्वात्सर्वन्दरियप्रवृत्तीनाम् । केनेषितां वाचमिमां शब्दलक्षणा वदन्ति लोकिकाः 
तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वे स्वे विषये क उ देवो चयोतनवान् युनक्ति नियुक्त प्रेरयति ।\ १॥ 

न प्रामाणिकस्तस्मादिल्युपसंह रति-तस्मादिति ! प्रनप्रतिवचनरू्पेण प्रततिपादनस्य तात्यमाह्--शिष्याचार्येति । 

१९ 

१० 

१५ 

९० 

आपनेया प्रापणीया हन्तव्या वा न भवतीत्यथेः । साधिष्ठं शोमनतमं फर प्रापयतीत्यथंः । इष माभीक्ष्ये गतो 
चेति धात्वन्तरसम्भवे कथमिच्छाथंस्येव व्याख्यानमित्याशङ्कुयाऽऽह्--इषेरिति । आभीक्ष्ण्यं पौनःपुन्यं तद्विषयताया 
गतिविषयताया वा मनसोऽनमिप्रेतत्वान्मनःप्रवत्ंकविशेषस्येव वुभत्सितत्वारित्यथः । इट्भ्रयोगे सति गुणेन 
भवितव्यम् । तदेषितमिति स्यात्तदभावाच्छान्दसत्वाभिधानं न तु धातोरंनिटत्वादलुबन्धस्य विकल्पविधाना- 
दन्वेषितमन्विष्टं वेति वेकस्पिकप्रयोगादिदर्शनादिति । इषितं प्रेषितमिति पदद्वयस्याथंवत्वमाहु--तच्र प्रेषित- 
मित्यादिना ! इच्छामात्रेणेति ! प्रयत्नमन्तरेण सचिधिमात्रेणेति व्याख्यातं नेदं व्याख्यानमपि रोभते अपर्ययशब्द- 
भेदस्याथेभेदाव्यभिचारादित्याह्--अपि चेति । त्वदुक्तोऽयमथंविहेषो न घटते सद्खातस्येवेच्छादिभिः प्रवत्तंकत्व- 
सिद्धेः प्रर्नानुपपत्तिप्रस द्गादित्याह्-न प्रहनेति । मनसः स्वातन्त्रयात्स्वग्यतिरिक्तप्रवतेकंसम्भावनाभावात्प्रदनो न 
घटत इत्याक्षिप्य समाधत्ते- ननु स्वतन्त्रमित्यादिना । अव्युग्रदुःखे चेति । भदतनीनदुःखे यूतादिकार्ये ॥ १ 1 

१. कतरि तृतीयेत्यथंः इषित प्रदस्य छान्दसत्वादाहू-इषटमिति, . तदेव, व्याचष्ट-अभिप्रे्तं इति | 
पतत्तीप्येन पक्षिवत् मनो वेगेन स्वविषयं पततीति व्यज्यते | 

२. मन इषित्तं वा पत्तति प्रेषितं वा पततीति संशथोऽभिप्रेतः । यद्यपि इषित्तप्रेषितयोः पर्यायत्यव वेदे तत्र 
तत्र प्रयोगो हश्यते, यथा ( १ ) इन्द्रस्य होतरिषितो यजीयात्-इद््रेण प्रेषिता उप ( २) इषितश्च 
होतरसि भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुष इत्यादौ; तथाप्यत्र उमयोः अथंभेदोऽपि सम्भवति अणुरपि 
विशेषोऽध्यवसायकर इति स्यायात् । प्रश्ब्दरहितः इच्छामात्रेणेदयर्थः प्रेषित इति वाचा कमणा वेति 
विशेषाथंकथनात् । यत्त॒ इष्टं विषयं प्रति गच्छतीत्ति विरिष्टाद्रेतिविवरणं तत् मन इश्टमनिष्टमुभयं 
प्रति गच्छत्येव, इं प्रति प्रेरक उक्तं अनिष्ं प्रति प्रेरकोऽन्य इति भ्रमः स्यात् । केनेषिनां इत्यादौ इष्टं 
वाचमित्यभिप्रायापततेशष्च । इषितप्रेषितपदयोः -भाष्यव्याख्येव गरीयसी । वस्तुतस्तु सन्निधिमात्रेण प्रवत्त- 
कत्वस्याभिग्रेतत्वात् इषित्तमिव प्रेषित्तमिव प्रवतत इत्यथैः। अतत एव वाक्यभाष्ये-ग्रेषितमिवेत्यथं उक्त। 

२५ 

9 



५ 

९० 

९५ 

२९५ 

३० 

२५ 

२० सटीकभाष्योपेत्ता | [ खण्डः-१, मन्तरः-रे 

्ओोत्रस्य भत्रं मनसो मनो यद्वाचो इ वाचं स उ प्राणस्य प्राणधुषधश्चुः । 
अतिशुच्य धीराः प्रस्यास्माल्लोकादमूता भवन्ति ॥ २॥ 

एवं पृष्टवते योग्यायाऽऽह गुरः-भ्युणु स्वं यत्पृच्छति मनञआदिकरणजातस्य को देवः स्वविषयं प्रति प्रेरयिता 
कथं वा प्रेरयतीति" । भोत्रस्य श्रोत्रं ्युणोत्यनेनेति शरोत्रं अब्दस्य श्रवणं प्रति करणं शाब्दाभिव्यञ्जकं श्रोत्रमिन्वियं 

तस्य श्नो्नं स यस्त्वया पुषटशचक्षुः शरोत्रं क उ देवो युनक्तीति । असावेवंविदिष्टः श्रोत्रादीनि नियुङ्क्त इति वक्तव्ये 
नन्वेतदननुरूं प्रतिवचनं श्नोच्रस्य श्चोत्रमिति ! नेष दोषः) तस्यान्यथा विशेषानवगमात् \ यदि हि श्नोत्रादिव्यापारः 
व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ताऽवगम्येत दात्रादिप्रयोक्तवत्तदेदमननुरूपं प्रतिवचनं स्यात् । स 
त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वन्यापारविशिष्टो रवित्रादिवदधिगम्यते-ध्नोत्रादीनामेव तु संहतानां व्यापारेणाऽऽरोचन- 
सङ्ल्पाध्यवसायलक्षणेन फलावसानलिङ्खेनावगम्पते--अस्ति हि श्रोत्रादिभिरसंहतो यत्परयोजनप्रयुक्तः श्रो्ादि- 
कलापो गृहादिवदिति संहतानां पराथंत्वादवगम्यते श्चोत्रादीनां प्रयोक्ता \ तस्मादनुरूपमेवेदं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य 
श्रोत्रमित्यादि । कः पुनरत्र पदाथः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादेः । न्यत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्तरेणाथेः ! यथा प्रकाशस्य 
प्रकाशान्तरेण ! नेष दोषः, अयमत्र पदाथः--श्नोघ्रं तावत्स्वविषयव्यञ्जनससथं दुष्टम् \ तच्च स्वविषयव्यञ्जनसामथ्य 
श्रोत्रस्य चेतन्ये ह्यात्मन्योतिषि नित्येऽसंहते सर्वान्तरे सति भवति नासतीत्यतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्युपपद्यते 
तथा च भरुत्यन्तराणि--“आत्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते" “तस्य भासा सवंमिदं विभति “येन सूर्यस्तपति 
तेजसेद्धः इत्यादीनि ! “यदादित्यगतं तेजो जग-दूासयतेऽखिलम् ।! १५-२ \। क्षें क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाह्यति 
भारत ॥ १३-२३ ॥ इत्यादि गीतासु । काठके च -'नित्यो नित्यानां चेतनश्च तनानाम्'' इति । 

श्नोत्नाद्येव सवंस्याऽऽत्मभूतं चेतनमिति प्रसिद्धं तदिह निवत्यंते \ अस्ति किमपि विद्वदृबुद्धिगम्यं सर्वा्तरतमं 
कृटस्थमजरममृतमभयमजं श्नोत्रादेरपि श्रोत्नादि तत्सामथ्यनिमित्तसिति प्रतिवचनं शछन्दाथंश्चोपपद्यत एव } तथा 

मनसोऽन्तःकरणस्य मनः। न ह्यन्तःकरणमन्तरेण चतन्यज्योतिषा दीपितं स्वविषयसङ्ल्पाध्यवसायादिसमथ 
स्यात् ! तस्मान्मनसोऽपि मन इति \ इह बुद्धिमनसी एकीकृत्य निर्देशो मनस इति । यद्वाचो ह॒ वाचं यच्छब्दो 
यस्मादर्थे श्रोत्रादिभिः सर्वेः सम्बध्यते । यस्माच्छोत्रस्य भरोत्रम् ! यस्मान्मनसो मन इत्येवम् । वाचो ह् वाचमिति 
द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते । प्राणस्य प्राण इति दश्च॑नात् \ वाचो ह वाचमित्येतदनुरोधेन प्राणस्य प्राणमिति 
कस्माद्द्वितीयेव न क्रियते । न । बहूनामनुरोधस्य युक्तटवाद्वाचमित्यस्य वागित्येतावद्रक्तव्यं स उ प्राणस्य प्राण इति 
शब्दद्वयानुरोधेन । एवं हि बहूनामनुरोधो युक्तः कृतः स्थात् । पृष्टं च वस्तु प्रथमयेव निर्देष्टुं युक्तम् । 

स यस्त्वया पुष्टः प्राणस्य प्राणास्यवृत्तिविज्ेषस्य प्राणस्तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणनसामथ्यंम् 1 न दयात्मनाऽन- 
धिष्टितस्य प्राणनसुपपद्यते । “को ह्येवान्यात्कः प्राण्याचदेष आकाश आनन्दो न स्यात् “ऊर्ध्वं प्राणमूच्चयत्यपानं 
प्रत्यगस्यति” इत्यादिश्नुतिभ्यः \ इहापि च वक्ष्यते-“येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि" इति । 
भरोच्रादीन्दियघ्रस्तावे घ्राणप्राणस्य ननु युक्त ग्रहणम् । सत्यमेवं, प्राणग्रहुणेनैव तु घ्राणप्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते 

प्रतिवचनस्य प्रश्नाननुरूपत्वमाश ङ्च समाधत्ते-असावेवंविशिष्ट इत्यादिना ! श्रोत्रादयः स्वविलक्षणशेषा 
संहतत्वाद्गृहादिवदित्यनुमानेन श्रोत्रादिरेषी तावदवगम्यते यदि सोऽपि संहतः स्थात्तहि गृहादिवद्चैतनः स्यात् । 
ततस्तस्याप्यत्यः शेषी कल्प्यस्तस्थाप्यन्य इव्यनवस्थाप्रसङ्धपरिहा रायासंहतश्चेतनो गम्यते । अतः सवंसाक्षिणं 
लक्षयितुं युक्तमेव प्रत्तिवचनमित्यथंः । फलावसानं फलनिष्पत्तिलिङ्गं यस्मिन्, भवगत्या हि करणस्य व्यापारो 
लि ङ्घवते नित्यावगतिव्यञ्जकत्वाद्वा फलावसानकलिङ्खं व्यापारस्तेन तच्छेषी लक्ष्यत इत्यथ । प्रतिवचनस्य 
सध्नेपतस्तात्पयमाह्-श्रोत्रा्येव सवस्येति । यस्मादस्ति श्रोत्रस्य श्रो तस्माष्टो्ादावात्मबद्धिः संत्यक्तव्येतिरोष 
प्राणचेष्ठा चेतनाधिष्ठानपूविका अचेत्तनप्रवृत्तित्वात् रथादिप्रवृत्तिवदित्यमिप्रे्याह - न ह्यात्मनाऽनधिष्ठितस्येति । 

१. प्रेरकस्य विशोषणं किञ्चितस्याच्चेत् तदेवोच्येत नोक्तं तु अततः शुद्धमेव ब्रह्म प्रेरकमित्यभिप्राय 
भरोत्रस्य श्नोतरम्--रष्दग्राहुकस्वसामथ्यंप्रदम् । अनेन शोत्रादिग्राह्यतवं निरस्तम् । 
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"न तत्र चश्वगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनः। न विद्मो न विजानीमो यथेतदुशिष्यात् । 
अन्यद तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुभरुम पूर्वर्षा ये नस्तद्वयाचचक्षिरं ॥ २ ॥ 

शतिः \ स्ेस्येव करणकलापस्य यदशप्रयुक्ता प्रवृत्तिस्तद्भह्येति प्रकरणार्थो विवक्षितः \ तथा चक्षुषश्चक्षू रूप- 
भ्रकाशकस्य चक्षुषो य्रूपग्रहणसामथ्यं तदात्मचेतन्याधिष्ठितस्यैवातश्चक्षुषश्चक्चुः । प्रष्टुः पृषटस्या्ेस्य ज्ञातुमिष्ठ- 
त्वाच्छोन्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं यथोक्तं ब्रह्म ज्ञात्वेत्यध्याह्लियते \ अमृता भवन्तीति फलघरुतेश्च \ ज्ञानाद्धचमृतःत्वं 
प्राप्यते । ज्ञात्वाऽतिमुच्येति सामर्थ्याच्छोत्रादिकरणकलापमूज्षत्वा । श्रोत्रादौ ह्यात्मभावं कृत्वा तदुपाधिः 
संस्तदात्मना जायते च्रियते संसरति च अतः श्रो्रादेः भोत्रादिलक्षणं बह्माऽऽत्मेति विदित्वाऽतिसमुच्य ः श्रोत्राध्ात्म- 
भावं परित्यज्य, ये भोत्राद्यात्मभावं परित्यजन्ति ते धीरा धीमन्तः! नहि विरिण्टधौमक्त्वमन्तरेण श्रोच्राद्यात्मभावः 
शक्यः परित्यक्तुम् \ प्रेत्य व्यावृत्यास्माटलोकात्युत्रमित्रकलत्रबन्धुषु ममाहंभावसंब्यवहाररश्षणात् व्यक्तसर्वेषणा 
भृत्वेत्यथंः ! अमृता अमरणधर्माणो भवन्ति । “न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अम्रतत्वमानश्युः" “पराश 
खानि व्यतृणत्” “आवृत्तवधनुरमृतत्वमिच्छन्"” “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते" “अत्रे ब्रह्य समदनुते इत्यादिशुतिमभ्यः। 
अथ वाऽतिसच्येत्यनेनेवेषणात्यागस्य सिद्धत्वादस्माल्लोकात्प्रेत्यास्माच्छरीरातमरेत्य मूत्वेत्यथंः ॥ २ ॥ 

यस्माच्छोत्रादेरपि श्नोज्राच्यात्मभूतं ब्रह्यातो न त॑त्र तस्मिन्ब्रह्मणि चक्षुगंच्छति । स्वात्मनि गमनासम्भवात् । 
तथा न बागच्छति ! वाचा हि ब्द उच्चायंमाणोऽभिषेयं प्रका्ाथति यदा तदाऽभिधेयं प्रतिं बाग्गच्छतीत्युच्यते । 
तस्य च शब्दस्य तक्चिवतकस्थ च करणस्याऽऽत्मा ब्रह्मातो न वाग्गच्छति 1 यथाऽग्नर्दाहकः प्रकाशकश्चापि सच 
ह्यात्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत् \ नो मनो मनश्वान्यस्य सङ्धुल्पयित्रध्यवसायित् च सत् नात्मानं सङ्धुल्पयत्य- 
ध्यवस्यति च तस्यापि ब्रह्याऽऽत्मेति । इन्दरियमनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानं तदगोच्चरत्वान्न विश्रस्तद्भहयेदृशमित्यतो स 
विजानीमो यथा येन प्रकारेणेतद्भह्यानुरिष्यादूपदिशेच्छिष्यायेत्यभिप्रायः \ यद्धि करणगोचरं तदन्यस्मा उपदेष्टुं 

जञात्ैति पदाध्याहारे कारणमाह-प्रष्टः पृष्टस्याथेस्येति । सामर्थ्यादिति ! श्नोत्राच्यात्मभावत्यागमन्तरेणामृतत्वा- 
सम्भवाज्जानबलच्छोव्रादयात्मभावं त्यक्त्वाऽमृता भवन्तीति सम्बन्धः । एतत्स्फ़टयत्ति--शरोच्रादौ हीत्यादिना \ 
लति । विदेहमुक्तिविवक्षिता प्रारन्धभोगक्षये शरीरान्तरोत्पादे कारणाभावादवश्यं भाविनी विदूषो मुक्ति 

:।। २॥  , ' . .. : = 

सर्ा्यध्यासाक्छानरज्जुवच्छोत्राद्यध्यासाधिष्ठानचैन्यं श्रोत्रस्य श्रो्रमित्यादिना लक्षितं तहि रज्जुवद- 
धिष्ठानत्वाद्विषयत्वप्रसङ्गं इति शङ्कां निवततंयति--यस्माच्छोत्रादेरपीत्यादिना । अध्यस्तस्य ह्यधिष्ठानमेव स्वूप- 
माद्यन्तमध्येषु तदग्यभिचार तस्वरूपविषयता च न पदाथंधमंस्ततोऽप्रयोजकोऽयं हैतुरिप्यथंः । अविषयत्वात्तरि 
शास्त्राचारयोपदेश्यत्वमपि न स्यादित्याशङ्कय नास्त्येव वास्तवमित्याह--इन्द्रियमनोभ्यां हीति 1 ब्राह्मणोऽयमित्यादि 
जातितः कृष्णोऽयमित्यादि गुणतः पाचकोऽयमित्यादि क्रियातो राजपुरुष इत्यादि सम्बन्धविशेषत उपदिश्यते । 

१. अव्र माध्वाः--चक्षुरादिदेवताः सूर्यादयः तं न विदन्तीत्यथेमाहुः । . उत्तरत्र न विद्मो न विजानीम इति 
सवजञानागोचरोक्तेः चक्षुराद्यविषयत्वमेव तु यृक्तम् । देवानाभप्रकृतत्वाच्च । ` गच्छतीत्यस्य नावगच्छ- 
तीत्यथे क्टेशश्च | [र | 

२. न तस्य प्राणा उकत्करामन्तीट्क्तत्वात् इतः अर्चिरादिना गलवत्यध्याहा रोऽनपेक्षितः। 
मध्व स्तु--अत्र केनेषितमिति दिवः प्रष्ठा विष्णुरुपदेष्टा इति कल्पयन्ति । तन्न । रिवस्य विष्णोर्वा 

पूवंप्रकरणेषु अचर वा अप्रकृतत्वात् । वस्तुतस्तु सा ब्रहि होवाचेत्ति उमया ब्रह्मोपदेशात् तत्सह चारी 
शिव एवोपदेष्टेति निर्णेतुं शक्यते | | 

२. अतिमुच्येत्यस्य प्रकृतत्वात् श्नोत्रादिकमित्यनुषज्यते । तेषां परित्यागः तेषु आत्मभावपरित्याग एव, नतु ‡ 
स्वरूपत्यागः । “धीरा” इत्यक्तेः करिचद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षतु इति श्रुव्यन्तरकवाक्यात्, तेषु 
आत्मभावं परित्यज्येत्यथंः । एतेनातिमुच्येत्यस्य ज्ञातेत्यथंकरणसमनपेक्षितम् । जञानादेवामृत्तत्वस्य 
श्रुतिप्रसिद्धेः सातवेव्यध्याहारः | ` ` " 

| २१ 
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सटोकमाष्योपे्ा ` [ खण्डः-१, मन्त्रः 

यद्वाचाऽनभ्युदितं येन बागभ्युयतेः।. तदेव ब्रह्म सं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ ४ ॥ 

शक्यं जातिगुणक्रियाविशेषणेः ! न तञ्जात्यादिविक्ेषणवद्भहय । तस्माद्विषमं शिष्यानुपदेशेन प्रत्याययितुमिति 

उपदेशे तद्ग्रहणे च यत्नातिश्चयकतव्यतां दक्ंयति-न विन्य इत्यादि ! अत्यन्तमेवोपदे्रकारपरत्याख्याने प्रप्र 

तदपवादोऽयमुच्यते । सत्यमेवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेन परः प्रत्याययितुं शक्यः । अमेन तु शक्यत एव प्रत्याय 

यितुम् 1 तदुपदेश्षाथंमागममाह--अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीति } "अन्यदेव पृथगेव तदयत्प्रकृतं श्रोत्रादीनां 
श्रोचरादीप्युक्तमविषयं च तेषाम् । तद्िदितादन्यदेव हि विदितं नाम यद्विदिक्रिययाऽतिशयेनाऽऽपरं * तष्िदिक्रिया- 

कर्मभूतम् 1 क्चित्किच्छित्कस्यचिद्िदितं स्थादिति सर्वमेव व्याकृतं विदितमेव तत्तस्मादन्यदित्यथंः । अविदितमज्ञातं 

तर्हीति प्राम आह--अविदिताद्िदितविपरीताद्न्याकृतादविद्यालक्षणाच्याङ्कतबीजात् \ अधीत्युपयंथे लक्षणयाऽन्य- 

दित्यः । यद्धि यस्मादध्युपरि भवति तत्तस्मादन्यदिति प्रसिद्ध; यदटिदितं तदल्पं मत्यं दुःखात्मकं चेति हयम् । 

तस्माद्विदितादन्यद्भल्यतयुक्तं त्वहेयत्वमुक्तं स्यात् ! तथाऽविदितादधी्युक्तेऽनुपादेयत्वसुक्तं स्यात् । . कार्याथं हि 

कारणमन्यदन्येनोपादीयतेऽतश्च न वेदितुरन्यस्मे प्रयोजनायान्यदुपादेथं भवतीत्येवं विदितात्निदिताभ्यामन्यदिति 

हेयोपादेथप्रतिषेधेन स्वात्मनोऽनन्यत्वात् अन्यब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य निर्वातता स्यात् 1 न ह्यन्यस्य. स्वात्मनो 

विदिताविदिताभ्यामन्यत्वं वस्तुनः सम्भवतीत्यात्मा ब्रह्येत्येष वाक्याथः \ “अयमात्मा ब्रह्य ̂  “य अत्माऽपहत- 

पाप्मा" ! “यत्साक्षादपयेक्षाद्भह्य थ आत्मा सर्वान्तरः" इत्यादिशुत्यन्तरेभ्यश्चेति ! एवं सर्वात्मनः सवविषेष- 

रहितस्य चिन्मात्रज्योतिषो बरह्यत्वप्रतिपादसस्य वाक्थस्याऽ्चार्योपदेज्षपरस्परया प्राप्रत्वमाह--इति शुश्रुमे- 
त्यादि । ब्रह्म चेवमाचार्योपदेक्षपरम्परयेवाधिगन्तव्यं न तकतः प्रवचनमेषाबहुश्रुततपोयन्ञादिभ्यश्चेत्येवं शुश्रुम 
श्रुतवन्तो वयं पूर्वेषामाचार्याणां वचनम् \ य आचार्या नोऽस्मभ्यं तद्भह्य व्याचचक्षिरे  व्याद्यातवन्तो विस्पष्टं 
कथितवन्तस्तेषामित्यथेः ॥ २ ॥ | 

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्यनेन वाक्येनाऽऽत्मा ब्रह्येति पतिपादिते शरोतुराशङ्धुा जाता तत्कथं 
स्वात्मा ब्रह्म \ आत्मा हि नासाधिकृतः क्मण्युपासने च संसारी कर्मोपासनं वा साधनमनृष्ठाय ब्रह्मादिदेवान्स्वप्र 
वा प्राप्तुमिच्छति, तत्तस्मादन्य उपास्यो विष्ण॒रीश्वर इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्य भवितुमहंति न स्वात्मना । लोक- 
्त्ययविरोधात् । यथाऽन्ये ताक्षिका ईश्वरादन्य .आत्मेत्याचक्षते 1 तथा कमिणः “अपं यजां यज" इत्यन्था एव 
देवता उपासते ! तस्मादयुक्तं यद्िदितभुपास्यं तद्भहय भवेत् \ ततोऽन्य उपासक इति, तामेतामाश्चङ्धुं क्लिष्यलिङ्धेनोप- 
लक्ष्य तद्वाक्याद्राऽह-मेवं शङ्किष्ठाः । .यच्चेतन्यमाचसत्ताकं -वाचा - वागिति जिह्वामुलादिष्वषटसुः स्थानेषु विषक्त- 

ब्रह्य तु न जात्यादिमत् | “केवखो निगृणस्च'' इत्यादिभतेः । अज्ञेनाऽऽगमस्य . भेदेन प्रतिपन्नत्वात्तददृष्याऽऽ- 

चायंस्याप्यविद्याङेशोत्थहष्टया व्यावहारिक उपदेश उपपद्यत आगमतस्तस्येवाऽऽत्मा{न्रह्मरूपेण. - लक्षयिततं 
योग्यतातिशयवत्वादित्यभिगप्रेत्याह्-अत्यन्तमेवेति । वाक्यस्य पदा्थन्व्याष्याय तात्पयं -दशंयितुमुपक्रमतेन- 
यद्विदितं तदत्पमित्यादिना । यद्रेदितुरन्यत्तद्विदितमविदिततं चेतति दयी गतिः । ततो विदितत्वाविदितत्वनिषेधेन 
वेदितुः स्वरूपं ब्रह्यत्यत्र तात्पयंमागमस्पेत्याह--न ह्यन्यस्येति ॥३॥ . ` 

उक्तवाक्याथं रोकिकताकिकमीमांसकग्रतिपत्तिविरोधमाशङ्कय परिहरति विदितादल्यस्प्रपञ्चनाय-- 
अन्यदेव तद्धिदितादित्यादिना । अष्टसु स्थानेष्विति । 

२५ 

१. अन्यदेवेति--विदिताविदिताभ्यामन्यत्वेन आत्मा ब्रहेति बोधयति । रामानुजीयास्तु ब्रह्म सर्वात्मना 
विदितमविदिततं वा न भवतीति साध्याहारं व्याचख्युः । अचाध्याहारदोष एव । यक्किञ््ेदने काय॑ 
लि ्खकानुमानेन ईश्वरोऽस्तीति वेदनेऽ्पि मोक्षः स्यादस्मिन् पक्षे । अविदितात् शश्षण्णुङ्कादेः अधीति 
माध्वाः तन्मते श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिना सदधावोक्तेः इदमनपेक्षितम् । यद्यप्यव्याकृतमपि विदितं 
तथापि गोबरीवदन्यायेन तद्भिन्नत्वं ज्ञेयम् | 
मुख्यविषयत्तावत् । आत्मनः भानप्रयोज्यसंशयनिवृत्तिफलभाक्त्वमिष्यते \ . तच्च गौणं मुख्यं तु इदमेव 
भानभिन्नत्ववटितम् | | 
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यमनसा "ने" ` मनुते येनाऽऽहमनो मतम् । तदेव ब्रह्म लं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ ५॥ 

मागनेयं वर्णानिामभिव्यञ्जकं करणं, वर्णाश्चाथंसङ़ तपिचर्छिश्चा एतावत एवंक्रमप्रयुक्ता इत्येवं ` तदभिव्यद्खु्शस्दः 
पदं वागित्युच्यते ।! “अकारो वै सर्वा वाक्सेषा स्पर्शान्तस्थोष्सभिन्यंज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति" इति 

श्रतेः \ मितसमितं स्वरः सत्यानते एव विकारो यस्यास्तया वाचा पदत्वेन परिच्छल्या करणगुणवत्याऽनभ्युदितम- 

प्रकारितमनभ्युक्तं येन ब्रह्मणा विवक्ितेऽथे सकरणा वागभ्युद्यते ' चैतम्यञ्योतिषा परकाषयते प्रयत इत्येतत् \ 

यद्वाचो ह वागित्युक्तं, “वदन्वाक्” “यो वाचमन्तरो यमयती"त्यादि च वाजसनेयके ! ध्या वाक्पुरुषेषु सा घोषेषु 

प्रतिष्ठिता कथितां वेद ब्राह्मणः" इति प्नमूत्पाद्य 'ध्रतिवचनमृक्तं सावाग्यया स्वप्ने भाषते" इति सा हि 
वक्तुवैक्तिनित्या वाक्चैतन्यज्योतिःस्वरूपा 1. “न हि वक्तुवैक्तेविपरिलोपो विद्यते” इति श्रुतेः । तदेवाऽऽत्मस्वरूपं ब्रह्म 
निरतिशयं भूमाख्यं ब्रहत्वाद्रह्येति विद्धि विजानीहि त्वं; येर्वागाद्युपाधिभिः" वाचो ह् वाक्चक्षुषश्चक्षुः शरोत्रध्य शनो 
मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियन्ता प्रहसिता विज्ञानमानन्दं ब्रहोत्येवमादयः संव्यवहारा असंतव्यवहाय 

निर्विशेषे परे साम्ये अह्यणि प्रवर्तन्ते ताण्व्यदस्याऽऽमानमेव निविोषं ब्रह्म विद्धीत्येवशव्दा्थंः ! नेदं ब्रह्म यदिद- 
मित्युपाधिभेदविशिष्टमनात्मेश्वराद्युपासते ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीत्युक्तेऽपि नेदं ब्रह्येत्यनात्मनोऽब्रहमतवं 
पुनरुच्यते नियमाथमन्यन्नह्यबुद्धिपरिसङ्कयाना्थं वा ॥ ४ ॥ 

यन्मनसा न मनुते । मन इत्यन्तःकरणं ब्ुद्धिमनसोरेकत्वेन गृह्यते । मनुतेऽनेनेति मनः सवकरणसाधारणम्। 
स्वं विषयत्यापकत्वात् \ "कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा घृतिरधृतिह्वर्धर्भीरित्येतत्सर्व मन एव" इति 
धुतेः कामादिवृत्तिमन्मनस्तेन मनसा यच्चैतन्यज्योतिमंनसोऽवभासकं न मनुते न सङ्कल्पयति नापि निथिनोति । 

“अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । जिह्मं च दन्ताश्च नासिकोष्टो च तादु च ॥। 
- ` . इत्येतेष्वाकाशप्रदेशेष्वाश्चितमित्यनेनाऽऽकाशोपादानत्वं सूचितम् । आग्नेयमिति \ अग्निदिवताकमित्यथः | 
न केवर करणं वागुन्यते व्णश्चोच्यन्त इत्याह--वर्णाश्चेति । तद्क्तम्- 

“यावन्तो याहशा ये च यदथंप्रतिषादकाः । वर्णाः प्रजञातसामथ्यस्ति तथंवावबोधकाः ॥ 

गौरिति पदं गकारौकारविसजेनीया एव क्रमविशेषावच्छिन्ना इति मी्मांसकाय्यनुसारेणोक्तम् । स्फोट- 
वादिनोऽनुसारेणाऽऽट-तदभिव्यङ्धु्य इति । स्पटयते व्यज्यते वर्णेरिति स्फोटः पदादिवुद्धिप्रमाणकः । एकषूपाया 
बुद्धेरनेकवर्णावलम्बनत्वासम्भवादिति भावः । उक्ते वाक्याथं श्नुतिसम्मतिमाह्-अकार इति! अकार 
प्रधानोद्धारोपलक्षिता स्फोटाख्या चिच्छक्तिः सर्वा वाक्सेषा स्पर्ान्तस्थोष्मभिव्यंज्यमाना । कादयो मावसानाः 
स्पर्शा, यर्वा अन्तस्थाः, चषसहा उष्माणस्तैः क्रमविरोषावच्छिन्नेव्येज्यमाना नानारूपा विवत्तंते । मितमृगादि 
प्रादावसाननियततक्षरत्वात् । अमित्तं यजुयद्यनियताक्षरपादावसानत्वात् । स्वरः साम । गीत्िप्राघान्यात् । सत्यं 
यश्राहष्टाथंवच्रनम् 4. अनृतं तद्विपरीतम् । करणं वागिन्द्रियं गुण उपसजन यस्याः सा करणगुणवती पुरुषेषु चेतनेषु 
या वाक्शक्तिः सा घोषेषु वर्णेषु प्रतिष्ठिता तद्रयद्धबत्वादित्यथः। तदेवेत्येवकारस्य कृत्यमाहू-येर्वागिाद्युपाधि- 
भिरिति। नियमाथंमिति। पक्षेऽनात्मन्यपि ब्रह्यवुद्धौ प्राप्तायामात्मेव ब्रह्मेति बुद्धि नियन्तुमित्यथंः। भन्यस्मिन्नुपास्ये 
या ब्रह्मबुदधिस्तचिवृत्यथं वा पुनरत्रह्मत्वमच्यत इत्यथंः । 

, ̀` *१. यद्रागादिप्रेरकं तदेव ब्रह्म न तु यद्वस्तु इदमिति विषयतया उपासते ईर्व रादिकं तत् इति भावः| 
`  `'वासिष्ठै-"न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्विलोचनः । अकरत्रिममनायन्तं देवनं देव उच्यते|" इत्यादिना 

 आत्मचेतन्यप्रकारो ब्रहोप्युक्तम् । मनोवृत्तिसंयुक्तेन = श्रोत्रजन्यया मनोवृत्त्या संयुक्तेन । 
` विरिष्टाद्रत्तिनः--प्रतीकस्य ब्रह्मवत्वनिषेधे तात्पयंमिद-यत् सालग्रामादि नामादिवा तत् न 
` ब्रहोत्यथंः । तत्र च तेषां प्रतीकानां सर्वात्मना विदितत्वेनवाब्रह्यत्वस्य भवद्वयास्यान रीत्या पूरवंमेवोक्त- 

| त्वात्. वाक्यवेयथ्यंम् | 
' / ` ' माध्वास्तु--नेदं जीवरूपं ब्रह्म यत् तव उपसमीपे आस्ते नियामकतया वततत तदेव ब्रह्ेत्यथं इति 

ˆ ्यक्रुवंन्ति । तत्र उपासनाद्चब्दरूदित्यागो जीवन्रह्यक्यरास्त्र विरोधश्च, अध्रसक्तप्रतिषेधश्च । 

२३ 

५५ 

० 

२५ 

२५ 
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१५ 

९ 

यच्चक्षुषा न परयति येन चक्षुषि पदयति । तदेव जक सं विद्धि नेदं यदिदडपासते ॥ ६॥ 
यच्छ्रोत्रेण त भृणोति येन भोत्रमिदप+श्रुतम् । तदेव अक्ष स्वं विद्धि नेदं यदिदष्ुपासते ॥ ७ ॥ 
यप्राणेन न प्राणिति येन श्राणः; प्रणीयते | तदेव ब्रह्म सं चिद्धि नेदं यदिदपुषासते ॥ ८ ॥ 

| इति प्रथमः खण्ड 

यदि मन्यते सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ अह्मणो रूपं 
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ सु मीमारूस्यमेष ते मन्ये विदितम् ॥ &-१ ॥ 

मनस्रोऽव भासकत्वेन नियन्तृत्वात् । सवंविषयं प्रति भरत्यगेवेति स्वात्मनि न प्रवततेऽन्तःकरणम् \ अन्तस्थेन हि 
चेतन्यज्योतिषाऽवभासितस्य मनसो मननसामथ्यं तेन सवृत्तिकं मनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं व्याप्तमाहू 
कथयन्त ब्रह्मविदः ! तस्मा तदेव मनस आत्मानं प्रत्यर्चेतयितारं ब्रह्य विद्धि । नेदमित्यादि पूववत् \। ५॥ 

यज्चक्षुषा न पथति न विषयी करोत्यन्तःकरणषृत्तिसंयुक्तेन । पेन चक्षृष्यन्तःकरणवत्ति मेदमित्नाश्ुवंत्ती 
पयति खोक्थेतन्यात्मज्योतिषा विषयीकरोति व्याप्नोति \\ ६ । | 

यच्छोत्रेण न श्युणोति दि्ेवताधिष्ितेनाऽऽकाशका्येण मनोवृत्तिसंमक्तेन न विषयीकरोति रोको येन 
श्रोच्रमिरं शरुतं यत्प्रसिद्रं चेतन्यात्मज्योतिषा विषयोकृतं तदेवेत्यादि पुंवत् 1 ७॥ 

यत्प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन नासिकापुटान्तरवस्थितेनान्तःकरणप्राणव्तिभ्यां सहितेन यच्च प्राणिति गन्धवल्न 
विषसीकरोति येन चतन्यात्मज्योतिषाऽवभास्यत्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः प्रणीयते ! तदेवेत्यादि सवं समानम् ॥ ८॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्य॑श्नीमनच्छङ्कुरभगवत्पादश्ृतौ केनोपनिषत्पदभाष्ये प्रथमः खण्ड 

एवं हेयोपादेयविपरीतस्मात्मा ज्रह्येति प्रत्यायितः शिष्योऽहमेव ब्रहेति सुष्टु वेदाहं मामिति 
गृह्णीयादित्याशङुःयाऽऽ्चायंः विष्यबुद्धिविचालनाथं यदीत्याह् । नन्विषटेव सुवेदाहमिति निश्चिता प्रतिपत्तिः, 
सत्यमिष्टा निशिता प्रतिपत्तिनं हि सुवेदाहमिति ! यद्ध वेद्यं वस्तु विषयीभवति तत्सुष्टुं वेदितुं वाक्यं दाह्यमिव 
दग्धुमण्नेदंग्ुनं त्वग्नेः स्वरूपमेव ॥ सवस्य हि देविलः स्वात्मा ब्रहयतिं सवंवेडान्तानां सुनिशितोऽ्थंः। इह शच तदेव 

सर्वं स्पष्टमिति न व्याख्यातम् || ५१-६-७-८ ।} ` 

इति प्रथमः खण्ड 

वेदितुः स्वरूपत ब्रह्मणो मा भुद्रिषयत्वम् । स्वरूपत्वे मानाभावात् अतिरिक्तस्य विषयत्वे किमनुपपन्न- 
 , भित्याशद्धुया ऽह्-- सवस्य हीति ! यदिशब्दश्रयोगे कि कारणमित्यत्त आहु--कदाचिदिति । अक्षिणि शरीरस्य 

२५ 

३५ 

१. अत्र रामानुजीयानां पन्थाः--अनेन सुवेद इत्यपि न युक्तं न वेद इत्यपि न युक्तं ब्रहस्वरूपं किश्िदधेद 
किञ्चिन्न वेद इति। एवं व्याख्य नेन विज्ञाताः कः अविन्नातांडः कः इत्यंशे ओौदासीन्येन श्रतिः अस्मात् 
वद्चयति इत्युक्तं स्थात् । तञ्च शोभनम् । विदिताविदिताभ्यामन्यत्वं यत् पुवंमुक्तं तदथं: सम्यग्न्नातो बां 
नवेति गुरूणा शिष्यः परीक्षयते-यदि मन्यसे इति १ 

मन्ये विदितमित्यनेन शिष्यः संन्तेपेणोत्त रमुक्त्वा विवृणोति- नाहं मन्य इत्यनेन । ब्रह्म विदितमिल्युक्ते 
ज्ञानकमंतेन कतुः जीवाद्धु त्रं परिच्छिन्नमुक्तं स्याद् ब्रह्य । न विदितमिव्युक्ते गोपालादिवत् मन्दोऽय- 
मिति गुरः मन्येत अतः आत्मा ब्रहयोति विदिताविदितान्यत्ेन ज्ञातवान् शिष्यः! संशयाभावात् विदितं- 

 वचैतन्यभास्यत्वाभावादविदितं ब्रह्म इत्यत्र तात्पय॑म् । 
माध्व स्तू-ब्रह्य साकल्येन वेद इति मन्यसे, तन्न । अहमपि ब्रह्य विदितमिति न मन्ये सकल्येना- 

वेदनात् । यः अहु ब्रह वेद इति मन्यते स न वेद परिच्छिघ्नत्ववेदनात्। यः न वेदेति वदति स वेद 
अपरिच्छिक्नत्वेन वेदनात् । 
 भत्रापि ब्रह्य भपरिच्छिन्नत्वेन ज्ञेयं न परिच्छिन्नत्वेन इत्युक्ट्यवोपपत्तौ मन्त्रद्वयं व्यथंमापयते । 
यस्यामतमित्ति मननविषयम् । मन्दबुद्धिरिति अयं शिष्यो मन्दबुद्धिरित्याचायंस्य ग्रहणं मा भूदिति । 
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प्रतिपादितं प्रहनप्रतिकचनोकत्या शोत्रस्य श्रो्रमित्याद्यया । यद्राचाऽनमभ्युदितमिति विक्ञेषतोऽवधारितम् । ब्रह्म- 
वित्सम्प्रदायनिश्चयश्चोक्तोऽन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधो ति \ उपन्यस्तमुपसंहरिष्यति चा विन्नातं विजानतां 
वित्नातमविजानतामिति ॥ तस्माुक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति र्बद्र निराक्तुम् \ न हि वेदिता वेदितुरवेदितु 
शक्योऽग्निरिव दग्धुमग्नेः दग्धः! न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति यस्य वेश्यमत्यत्स्याद्भ्य । “नान्यदतोऽस्ति विज्ञात" 
इत्यन्धो विज्ञाता प्रतिषिध्यते । तस्मात्सुष्टु वेदाहं ब्ह्ये ति प्रतिपर्तिमिथ्यैव । तस्मादुक्तमेवाऽहुाऽऽचार्यो यदीत्यादि 

यदि कदाचिन्मन्यसे सुवेदेति सुष्टु वेदाहं ब्रह्मेति ।! कवाचिखथाश्ुतं दुविज्ञेयमपि क्षीणदोषः सुमेधाः 
कश्िप्रतिपद्यते कशिच्चेति साश्चङ्माह--यदीत्यादि । दषं च “य॒ एषोऽक्षिणि पुरषो दश्यत एष आत्मेति 
होवाचेतदग्रतमभपनेतद्रह्य ' इत्युक्ते प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराड्विरोचनः स्वभावदोषवश्ादनुपपद्यमानमपि 
विपरोतमर्थं श्री रमात्सेति प्रतिपन्न: \ तथेद््रौ देवराट् सकृद्द्िखिरक्तं चाप्रतिपद्यमानः स्वभावदोषध्षयमपेक्षय 
चतुर्थे पर्यपि प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान् । लोकेऽप्येकस्मादृगुरोः श्यृण्वतां कथि चथावत्पत्तिपद्यते कश्िद- 
यथावत्कश्चिद्धिपरीतं कश्चिच्च प्रतिपद्यते किमु वक्तव्यमती न्द्ियमातमतच्वम् 1 अत्र हि विघ्रतिपन्नाः सदसद्रादिन- 
स्ताक्काः सवे । तस्मादवि दितं ब्रह्मेति सुनिश्ितोक्तमपि विषमप्रतिपत्तित्वाद्यदि मन्यस इत्यादि साएाङ्कं वचनं 
युक्तमेवाऽऽ्चा्ेस्य । दह्रमल्पमेवापि नूनं त्वं वेत्थ जानोषे ब्रह्मणो रूपम् । किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि 
महात्त्यभेकाणि च येनाऽऽह् दहरभेषेत्यादि ॥ बाढम् ¦! अनेकानि नामरूपोपाधिक्ृतानि ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः । 
स्वतस्तु “अश्दमस्पश्ंमरूपमनव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्" इति शब्दादिभिः सहु रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते । 

ननु येनेव धर्मेण यद्रप्यते तदेव तस्य (स्व)रूपमिति ब्रह्मणोऽपि येन विरेषेण निरूपणं तदेव तस्य रूपं स्यादत 
उच्यते । चेतन्यं पुथिव्यादीनामन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो न भवति ! तथा श्रोत्रादीनामन्तःकरणस्य 
च धर्मो न भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति । ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन \ तथा चोक्तम्-- “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" “विज्ञानघन 
एव'* “सत्यं ज्ञानमनन्तम्" “श्रज्ञानं ब्रह्य" इति च ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु । सत्यमेवं; तथाऽपि तदन्तःकरण- 
देहेन्दरियोपाधिद्रारेणेव विक्नानादिस्देनिदिष्यते तदनुकारित्वाहेहादिवृद्धिस दोचच्छेदादिष्रु नाशेषु च न स्वतः । 
स्वतस्त्वविज्ञातं विनानतां विज्ञातमविजानतामिति स्थितं भविष्यति । यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण सम्बन्धः । 
न केवलमध्यात्मोपाधिपरिच््छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो पं त्वमल्पं वेत्थ यदप्यधिदेवतोपाधिपरिच्छि्स्यास्य ब्रह्मणो 
रूपं देवेषु वेत्थ त्वं तदपि नूनं दहरमेव वेत्थेति मन्येऽहम् । यदध्यात्मं यदधिदैवं तदपि च देवेषूपाधिपरि- 
च्छिन्नत्वादृहरत्वाच्च निवतेते । यत्तु विध्वस्तसर्वोपाधिविश्चेषं शान्तमनन्तमेकम दतं भृमाख्यं नित्यं ब्रह्य न तत्युवेद्- 
मित्यमिप्रायः \ यत एवमथ नु तस्माम्मन्येऽ्यापि मीमांस्य विचापंमेव ते तव ब्रह्म \ एवभाचायोक्तिः दिष्य एकान्त 

प्रतिच्छाया ह्यत इति भरसिद्वदूपदेशाच्छरीरमात्मेति प्रतिपन्नः । छायाया अभव्यभिचारित्वं बुद्ध्वेत्यधैः | 
सङ्कदिति \ “य एषोऽल्िणि पुरुषो हर्यते'' इल्येक वारमुक्तम्, “य एष स्वप्ने महीयमानङ्वरत्ि” इति द्वितीये. 
नोक्तम्, “तद्यत्रेतत्पूप्तः समस्तः सम्प्रसन्ः " इति तिरुक्तमप्यात्मानमभ्रतिपद्यमान इन्द्रो ब्रह्मचर्ये णाघर्मादिदोष- 
क्षयमपेक्ष्य चतुथं प्रथयि “एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्समुत्थाय परं ञ्योतिरूपसम्पद्यः' इत्यत्र प्रथमपर्य्योक्तमेव 
ब्रह्य प्रतिपत्नवानित्ययं: । अभंकाणि चेति! भल्पानि । न स्वतो रूपमस्ति ब्रह्मण इत्युक्तं तदाकषिपति- ननु 
येनेति । केन र्ताह॒ विरेषेण ब्रह्मणो निरूपणमि्याकाङक्षायां चेतन्यरूपेणेत्याह-चेतन्यमिति \ भूतानां समस्तानां 
व्यस्तानां वा देहाकारपरिणतानां चैतन्यं धर्मो न भवतति बहिरनरुपरम्भाक्तद्धमतवे रूपादिवत्तत्साधकत्वाभाव- 
प्रसद्वाच्च । तथा श्रोत्रादीनासपि भौतिकलत्वाविरोषाच्चैतन्यं धर्मो न भवतीति पारिशोष्याःस्वतन्रवैतन्यं ब्रह्मणो 
रूपम् 1 तत्र श्रुतिस्रम्मतिमाह्-तथा चोक्तमिति ! सत्यमेवं चेतन्यं पारमा्धिकं ब्रह्यूपं श्रुतित्तातससथंगम्यं तथाऽपि 
यद्ूक्तं ब्रह्मणो रूपं कथं नास्तीति तदुपाधिद्रारेणेव ब्रह्मणः शब्देन निरूपणं निर्देशनं न स्वत इत्यभिग्रेत्य, अन्तः 
करणाद्यमिन्यक्तिमुपलभ्य हि यदुपाध्यभिव्यक्तिनिमित्तं चेतन्यं तदब्रहोति निर्दिश्यत इत्यं: । नृपाधिरूपहित- 
सम्बद्धो भवति चैतन्यस्य त्वसद्धस्य कथं देहादिस्पाधिरिव्याशद्ुयाऽऽह॒-तदनुकारित्वादित्यादिना \ यथा जले 
केम्पमाने सविता कम्पत इव भिद्यमाने भित इवेति मिथ्यातद्धमंभागित्वात्सवितुजंलमुपाधिरित्युच्यते न तु 
सम्बन्धाददुरस्थयोः संयोगाययो गात् । तद्ररेहादेवुंदिसद्ोचच्छेदादिष दाहादिषु नाशेषु चेतन्यस्य मिथ्यादेहधमं- 
भागित्वाहेहुदे्पाधित्वमभिधीयते इत्यथ; । ननु न स्वतश्चतन्यतया निरूप्यते ब्रह्य कथं तहि तदनुभव 
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तहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । यो नस्तदेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥१०-२॥ 

यरयामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातभविजानताम्।।११-३॥ 

प्रतिमोधपिदितं मतममृतत्वं हि चिन्दते । आत्मना विन्दते बीय विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥१२-४। 

उपविष्टः समाहितः सत्यथोक्तमाचार्थेणाऽऽगममथेतो विचायं तकतश्च निर्घायं स्वानुभवं कृत्वाऽऽचायसकाशञ- 

मुपगस्योवाच-मन्येऽहमथेदानी विदितं ब्रहेति \\ ९-१ \। 

कथमिति \ श्युणुत । नां मन्ये सुवेदेति नैवाह् मन्ये सुवेद ब्रह्मेति ! नैव तहि विदितं त्वया रह्येतयुक्त 

आहु--नो न वेदेति वेद चे । वेद चेति चष्दान्च वेद च) ननुं विप्रतिषिद्धं नाहं मस्मे सुषेदेतिमो न रैदेरि 

वेद चेति \ थदि न मग्यसे युवेदेति कथं मन्यसे वेद चेति \ अथ मन्यसे देदेवेति । कथं न मन्यसे सुवेदेति । एकं 

वस्तु येन ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुतिज्ञायत इति विप्रतिषिद्धं संश्यदिपययौ वजयित्वा । न च श्र 

संश्यितत्वेन सथं विपरीतत्वेन वेति नयन्तं शक्यम् \ संशञरविपर्थधो हि सवत्रानेथकरत्वेनैव प्रसिद्धौ ! एवमा- 

चर्येण विचाल्यमानोऽपि शिष्यो न विचचाल । “अन्यदेव तदिदितादथो अविदितादधि" इत्याचार्थोक्तागम- 

सम्प्रदायबकादृपवच्यनुभवयलाच्च, जगज च ब्रह्मविद्यायां दृढनिश्चयतां द्श्यत्नात्मनः । कथमित्युच्यते । यो यः 
कथिशचोऽस्माकं सब्रहम्चारिणां मध्ये तदुक्तं वचनं तच्वतो वेद स तद्भूय वेद । #ि पुनस्तद्वचनमिव्यते आहु-- 

लो न वेदेति वेद चेति \ यदेवान्यदेव तद्विदितादथो अविदिताद्धीव्युक्तं वस्त्वनुमानानुभवाभ्यां संयोज्य निधितं 
१५ वाक्यान्तरेण चो न वेदेति वेद चेत्यवोचद(चायंबुद्धिसम्बादार्थं मन्दबुद्धिग्रहुणव्यपोहाथं चे‹ । तथा च गजितमुपपन्च 

भवति यो नस्तषेदेति \ १०-२ \ 
रिष्याया्यंसम्बादात्प्रतिनिवत्य स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्तसम्बादनिवेत्तमथमेव सीधयति--यस्पामत- 

मिव्यादिना ! यस्य ब्रह्मविदोऽमतसविक्तमविदितं ब्रह्मेति मतमभिप्रायो निश्धपः तस्थ मतं ज्ञातं सम्यग््रह्येत्यमि- 
प्रायः \ यस्थ पुनम॑तं ज्ञातं विदितं मया ब्रह्मेति निश्चयो न वदैव स न ब्रह्म विजानाति सः \ चिद्रदविदुषोर्ययोक्तो 

२० पक्षाववधारथति--अविन्ञातममतमतिदितमेव ब्रह्य विजानतां सम्यग्विदितवतामित्येतत् । विज्ञातं विदितं ब्रह्मा 
विजानतासप्म्य्दक्षिनामिद्ियमनोनुद्धिष्वेवाऽत्मदशिनामित्यथः । न त्वत्यन्तमेवाब्युत्न्च्ुदीनाम् \ न हि तेषां 
विज्ञातमस्मामित्रह्येति मतिभेवति । इन्टियमोवुद्धचुपाधिष्वात्मर्दश्चनां तु ब्रह्मोपाधिविदेकानुषलम्मादूबुद्धचादयु- 
पाेश्च विज्ञातत्वाद्िदितं ब्रहयत्युपपदते श्रान्तिरिव्यतोऽसम्यग्दशंनपुवपक्चत्वेनोपन्यस्थते विन्ञातमविजानतामिति । 
अथवा हेत्वथं उत्तरार्धोऽविज्ञातमित्यादिः \\ ११-२ ॥। 

५. अविज्ञातं विजानतामित्यवधुतम् ! यदि ब्रह्मात्यन्तमेवाविज्ञातं लोकिकानां ब्रह्मविदां चाविजेषः पाप्रः । 

इत्याशङ्कयाऽहू--स्वतस्त्विति । अविषयतग्रेव विषयानुपरक्तचिस्स्फुरणं ब्रह्मानुभव इत्यथं: । तकतश्चेति । 
वेद्यत्वे घटादिवदनात्मत्वादिप्रसद्धादिव्यादितकत अत्मनो वेद्यं ब्रह्म न भवव्येवेति निर्धायाज्ञानसंशयाद्याभावेन 
स्वानुभवं कृत्वेत्थं: ।। ९-१ ॥ 

. माचायेवचनादल्यदेव वचनं शिष्य उवाचेति नाऽऽशङ्धुनीयमिव्य्राहु--यदेवान्यदेवेति। तथा चेति\ आचायं- 
› बुद्धिसम्बादे सद्यर्थान्तरानमिधाने सत्तीत्यथं; ॥ १०-२ ॥ 
` अथवा हैत्वथं इति \ रोके शुक्त्यादितत्वं विजानत्तां यतोऽध्यस्तं रूप्याद्यविज्ञात्तं भवति । अजानतामेव 
त्वध्यस्तं विन्चात्तं भवतीति प्रसिद्धम् । तथा ब्रह्मणि ज्ेवत्वस्याध्यस्तत्वादेव तत्वविदो न ज्ञातं ब्रह्म पदन्ती 

यथः 1} ११-२॥ 
ल्ञतेब्रह्मव्वादशंने ब्रह्मास्मीति कथं व्यवह रतीति वेत्किमनयेष्टकावाहुकानां रत्नपेटकचिन्तया । ज्ञातस्य 

वहाराद्धत्वं वदतोऽपि वस्तुप्रकाशचस्य व्यवहारा ङ्घत्वस्येषटत्वाद्रास्तवन्ञाततानपेक्षत्वादित्यव्युत्पन्नव्पुत्पादनाय 

यमुःावयति--अविज्ञातमित्यादिना । नीलपीताद्यकाराणां वद्धिविकारयाणां जडानां यच्चेतन्यव्याप्तव्वेना- 

१. रिष्ये मन्दबद्धित्वग्रहुणनिवृत्तये । 
२. विजानतां अविज्ञातमिति पक्षः अविजानतां विज्ञातमिति पक्षः-इत्ति मलं व्याख्येयमिव्यथंः । 

कत्पत्तरूः ( १.१.४1 ` | 
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अविक्ञातं विजाचतामिति च परस्परविरखुढम् । कथं तु तद्गह्य सम्यग्विदितं भवतीत्येवमथंमाह्--" प्रतिबोधविदितं 
बोधं बोधं प्रति विदितम् ! बोधक्ब्देन बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते \ सवं प्रत्थया विषयीभवन्ति धस्थ स आत्मा 
सवंबोधान्प्रतिबुध्यते सवंप्रत्ययदर्नी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः प्रत्ययेष्वविशि्टतया लक्ष्यते नान्यद्द्रारमात्मनो 
विज्ञानायावः प्रत्ययग्रत्यगात्मतया विदितं ब्रह्य यदा यद्य तन्मतं तदा तत्सम्यग्दश्चेनमित्यथंः । स्भ्रस्ययदाहित्वे 
चोपजनापायर्वाजतद्क्स्वरूपतता नित्यत्वं धिश्ुद्धस्वरूपत्वमात्मत्वं निवशेषतेकत्वं च सवभूतेषु सिद्धं भवेत् । 
लक्षणमेदाभावाह्रयौम्न इव घटभिरिगुहादिषु । विदितानिदिताम्पामन्यद्कद्येव्यागमवाक्या्थंः एवं परिदयुदध एवोपः 
संहतो भवति ! “दुष्ेद्रष्टा श्रुतेः श्रोता मतेमेन्ता विज्ञातेविज्ञाता” इति हि श्रत्यन्तरम् । 

घदा पुसद्बोधिक्रियाकतेति बोधक्रियालक्षणेन व्कर्तारं धिजानाघीति वोधलक्षणेन विदितं प्रतिदोधविदिवमिति 
व्याख्यायते । यथा थौ वुक्ष्नाखाश्चाल्यति स वायुरिति त्त् । त्य बोधक्नियार्शक्तमानात्मा द्रव्यं न बोधस्वरूप 
एन । बोधस्तु जाये विनयति च । यदा बोधो जायते तशा बोधक्रियया सविशेषः । यंदा बोधो नह्यति तदा 
नष्टबोधो दरव्धसाचनं निर्विशेषः । तत्रैवं सति विक्रिधात्मकः सावयवोऽनित्योऽश्चुद्ध इत्यादयो सषा न परिर्त शक्यन्ते । 
यदपि काणादानामात्ममनःसंयोगजो बोध आत्मनि समवेति \ अतत आस्मनि बोद्घुत्वं ततु विक्रियात्मक आत्मा \ 
दरव्यमात्रस्तु मवति घट इव रागसमवायी । अस्सिन्पक्षेऽप्यचेतनं द्रव्यमाच्रं ब्रह्येति “विज्ञानमानन्दं ब्रह्य इत्याद्याः 
श्रुतयो बाधिताः स्युः । आ्मनो निरवयवत्वेन प्रदेश्चाभावान्चित्यसंयुक्तव्वाच्च मनसः स्परत्युत्पत्तिनियमलुपपत्तिर- 
परिहार्या स्यात् \ संसग॑र्धामत्वं चाऽऽमनः भुतिस्मरृतिन्धायविरद्धं कल्पितं स्यात् । (असछ्ो न हि सज्जते 
“असक्तं सवभृत्" इति श्रुतिस्मृती दे । न्यायश्च गुणवदुगुमवता संस्यते नातुस्यजातीयम् । अतो निगरणं निविेषं 
सवंविखक्षणं केनचिदव्यतुल्यजातीथेन घंयुज्यत इ्येतन््याधविरुष्ठं मदत् । तस्माच्निव्यालुप्रधिन्लानस्वसूपञोतिरात्मा 
ब्हेत्यथमथः सवंबोधनोदुघत्व अत्मनः सिद्धयति नान्यथा ।! तस्मासखतिबोधविदितं मतमिति यथान्धाद्यात 
एवार्थो्स्माभिः 

जडवद्रवभासस्तं साक्षिणमुपलक्ष्य सोऽहमात्मा ब्रहेति महावाक्यादविपयत्तयैव यो वेत्ति स ब्रह्मविदच्यते। तेन 
ताविशेपप्रस् दु दिचोद्ावकाश इत्याह्-प्रतिबोधविदितमिति । प्रव्ययेष्वविशिष्टतयाऽनुगतस्पेणेत्यथंः । येन 
चित्स्वरूपेणाहमव्र साक्षी तस्य सवंत्राविशेपाघेकसिमन्नेव देहे साक्षी मेदोत्पत्यादीनां च साश्यगतस्वेन साक्षिण 

एकत्वं नित्यत्वादिकमपि सिध्यतीत्याहू--सर्वप्रत्ययरश्चत्वे चेति । विदितत्वापिदितत्वयोः साक्ष्यगतत्वेन तदन्यत्व- 
मप्यस्मिन्पक्ष सम्भवततीत्याह--विदिताविदिताभ्यामन्यदिति ! एकदेरिष्याख्यानमुःटाव्य दूषयति-यदा पुन- 
रित्यादिना । अग्निसंयोगादघटे लौहित्यवन्मनःसंयोगादसमवायिका रणाद) त्मन्धचे्तने चैतन्यमत्पद्यत इत्येतच्च केवरं 
शरुतिविरुटढमसम्भावित्तं चेत्याह--आलत्मनो निरवयवत्वेनेति रावा प्रदेशवतो लोके संयोगो रः आत्मनो 
निष्प्रदेशत्वान्मनसा संयोगो न त्म्मवतीत्यक्तं तदय॒क्तस्, यगपत्स्व॑मर्तसंयोगित्वं सर्वंगतत्वमात्मनस्ततो मनस 

संग्रोगोऽपीति चेत्तत्राऽऽ्ट् - नित्येति । ग्रहणकालादन्यकार एव स्मृतीनां क्रमेणेवोत्पत्तिरित्ि नियमो वंशेषिकस्य 
नोपपद्यते ग्रहुणकालेऽपि स्मृर्युत्प त्ति प्रस राच्च सस्क[रर्वङदात्पमनःसवागस्पा विशेषादित्यथः ¡| सवर्गतत्व च 

सर्वव्यिवधानमात्रं न तु संयोगत्वं कल्पनीयमित्याह--संसर्गधमित्वं चेति । न्यायविरुद्रमित्य॒क्तं त तस्फरयति--- 
न्यायश्चेति ! एकदशिव्याख्यानान्तरमनृद्य दूपयति--थल्पुनरिव्यादिना । यद्ेद्यं॑तटेदितुरवेदनाच्च भिन्चं यथा 
घटादीति व्या्तिविरोधात्स्वसंवेद्यत्वं वास्तवं नोपपद्यते ततो वृदढधयादावात्मभावमा सेप्याऽऽत्मना तस्य वेद्यत्वं 

१. अत्र रामानुजीयाः प्रतिनियतो बोधः प्रतिबोधः । स च सत्यज्ञानानन्दत्वादिरूपासाधारणधमंविशिष्टतया 
बोध इति व्याचख्युः । तच्च । ताहृशधर्माणामवाश्रुतत्यात् प्रतिद्दस्य वीप्सायां रूढस्वेन तत्परित्यागा- 
नोचित्याच्च भगवत्पादीयं विवस्णमेव साधु | 

वास्तु--प्रतिबोधः स्वस्वयोग्यतानुसारेण बोधः । तथा पुंभिः श्रुतं ब्रह्म अमृतत्वं विन्दत 
प्रापयतीत्यथः । अच ब्रह्मज्ञानस्य अनियतविषयस्य मोक्षसाधनत्व।भ्यपगमो विन्दत इत्यस्य गिजर्था 
घ्याहूारद्च दोषौ । आत्मना ज्ञानोत्तरकालीनकमंगेत्यथंः । वीर्य = आनन्दातिश्ञयं प्राप्नोतीव्य्थंस्वा- 
प्रसिद्ध! । इदं च स्वमतस्य कथच्धिदुपनिषल्प्रवेडनमाच्रम् । 
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सटीकदाद्धुरभाष्योपेता [ मन्त्रः-१२, खण्डः-२, मरन्त्रः-४ 

यत्पुनः स्वसंबेद्यता प्रतिबोधविदितमित्यस्य वाक्यस्थार्थो वण्यते \ तत्र भवति सोपाधिकत्व- 
मात्मनः । बुद्धचुपाधिस्वरूपत्वेन भेदं परिकल्प्याऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्तीति संव्यवहारः \ “आत्मनेवाऽऽत्मानं पश्यतिः" 
“स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम" इति । नतु निरुपाधिकस्याऽऽत्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा 
सम्भवति, संवेदनस्वरूपत्वात्संवेदनान्तरपिक्षा च न सम्भवति यथा प्रकाशस्य प्रकाश्लान्तरपेक्षाया न सम्भवस्तद्रत्। 
बोद्धपक्े स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभङ्गुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात् । “न हि विज्ञा्तुवज्ञातेविपरिकोपो 
विद्यतेऽविनाशित्वात्"' “नित्यं विभुं संगतम्” “स वा एष महानज अत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः'' इत्याद्याः श्रुतयो 
बाध्येरन् । यत्पुनः प्रतिबोधश्ब्देन निनिमित्तो बोधः प्रतिबोधो यथा सुप्रस्येत्यर्थं परिकत्पयन्ति । सकृद्विज्ञानं 
प्रतिबोध इत्यपरे) निनिमित्तः सनिमित्तः सकृटवाऽसकृट्रा प्रतिबोध एव हि सः! अमरतत्वममरणभावं स्वात्मन्यवस्थानं 
मोक्षं हि यस्माद्धिन्दते भते यथोक्तातप्रतिनोधाल्प्रतिबोधविदितात्मकात्तस्मात्प्रतिबोधविदितमेव मतमित्यभिप्रायः । 
बोधस्य हि प्रत्यगात्माऽऽत्मविषयं च मतममृतत्वे हेतुः \ न ह्यात्मनोऽनात्मत्वममूतत्वं भवत्यात्मत्वादात्मनोऽमतत्वं 
निनिमित्तमेव । एवं मत्यंत्वमात्मनो यदविदयाऽनात्मत्वप्रतिपत्तिः । 

कथं पुनयथोक्तयाऽऽत्मविद्ययाऽमृतत्वं विन्दत इत्यत आहु-आत्मना स्वेन स्वरूपेण विन्दते लभते वीय 
बलं सामर्थ्य, धनसहायमन्त्रोषधितपोयोगक्रतं वीयं मृत्युं न श्क्नोत्यभिभवितुमनित्यवस्तुकृतत्वात् \ आत्मविद्याकृतं 
तु वीयंमात्मनेव विन्दते नान्येनेत्यतोऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयंस्य तदेव वीयं मृत्युं शक्नोत्यभिभवितुम् । यत 
एवमात्मविद्याकृतं बीयंमात्मनेव विन्दतेऽतो विद्ययाऽऽत्मविषयया विन्दतेऽमृतम्, “नायमात्मा बलहीनेन रभ्यः" 
इत्याथवंणे 1 अतः समर्थो हेतुः, अमृतत्वं हि विन्दत इति \\ १२-४॥ 

वाच्यमिति निरूपाधिकस्वरूपस्थितिनं स्यादित्याह्- - तत्र भवति सोपाधिकत्वमिति ! काणादस्य स्वसंवेद्यत्वानङ्खी- 
कारबलात्प वेद्यत्वं प्रसज्यत इत्यपि न वाच्यमित्याहु-संवेदनरूपत्वादिति ! बौद्धेन स्वसंवेद्यं विज्ञानमिष्टं तव 
कि न स्यादित्यत आह-बौद्धपक्ष इति ! प्रत्यक्षस्य वत्तमानावभासकत्वात्षणान्तरविशिष्टे स्वात्मनि क्षणान्तरः 
विरिष्टं तदेव विज्ञानं प्रत्यक्षं न सम्भवति । अत्तः स्वात्मनि स्वयमेव विज्ञानं प्रत्यक्षं चेहतंमानक्षणमाचरं सत्वं 
स्यात् । स्वसंवेदयत्वेन साक्षिणोऽनद्धीका राच्चिरात्मत्वं च स्यादेव तच्छुतिविरुद्धमित्यथंः । प्रतिबोघवाक्यस्यार्थान्तरं 
राद्धुते-यत्पुनरिति । ब्रह्माहमस्मीति चिन्तयतो यावच्चेतोव्यापृतिस्तावल्सम्प्रज्ञातसमाधिनिवृत्ते चेतोव्यापारे 
य परमानन्दसता्षात्कारः सौषुप्तानन्दसाक्षात्कारवत्सोऽसम्प्रज्ञातसमाधिः प्रतिबोध उच्यते । तदुक्तं बातिककृता-- 
(“अपरायत्तबोधो हि निदिध्यासनमुच्यते” इति । अथवाऽक्रियब्रह्मात्मत्वानुभवे सति प्रमातुत्वानुपपत्तौ पुनर्ञाना- 
सम्भवात्सद्योमुक्तिकारणं सकृद्विजञानं प्रतिबोध उच्यते । 

(सङृखवृच्या मृद्नाति क्रियाकारकरूपभृत् 1 अज्ञानमागमज्ञानं साद्धत्यं नास्त्यतोऽनयोः ॥ 

पक्षदरयेऽप्यरुचिमाह्--निनिमित्त इति ! भयमारायः-न तावदविद्यानिवतंकस्याऽऽगन्तुकस्य बोधस्य 
निनिमित्तत्वं सम्भवति । कायंस्य सनिमित्तत्वग्याप्तेः । सौषुप्तस्यापि न निनिमित्तत्वमविद्यायाः पुकपूवंनिरोधा- 
वस्थासंस्का रोदुभूतताहशवृत््यभिव्यक्तचेतन्यस्य तत्र सुखसाक्नात्ता रोपगमात् । अत एव वृत्तिविरिष्स्य विनाशे 

` स्मरणमुपपद्यते । अत्रापि तर्यावृत्तिसंस्कारप्रचयाचिवृत्तेऽपि चित्ते ब्रह्माभिव्यक्तं स्यादित्ति चेन्न । तथा सत्यप्रमात्वेन 
विनषटपुत्रापरोक्षादिवाविदयानिवृत्तिनं स्यात् । शान्दज्ञानसंवादासमात्वे परतन्त्रतवप्रसद्धः शब्दमूकत्वास््रमात्वे न 
निनिमित्ततेति । प्रवृत्तफलकरमप्रसिबन्धाद्रतंमानप्रमातुत्वाभासानिवृत्तेरसकृदोधोऽपि सम्भवतीति पक्षद्रयेऽपि 
नाऽऽदरः। सवंथाऽपि परमात्मा प्रतिबोध एव बोधं प्रति बोधं प्रति साक्षितया भातीति । कक्ष्यपदाथंविवेचनपूवंक 
महावाक्योत्थं परमात्माऽस्मीति ज्ञानमेव सम्यग््ञानं यस्मात्तत्त एवामृतत्वं खभ दत्याह्--अभ्रतत्वमिति \ उक्तमर्थ 
संक्षिप्याऽषह्-बोधस्य हीति) बुद्धिपरिणामस्य सवस्य भासकं प्रत्यक्चैतन्यं परमात्मा न भवति किन्तु ब्रह्माण्डाद्रहिः 
स्थितस्तत््रापिश्च मोक्ष इत्यारङ्खयाहू-न हीति! अनात्मप्राप्तेः कमंफर्वदनित्यत्वेनामृतत्वप्रसिद्धिनं स्यादित्यथंः। 
यदयुक्तदोषपरिहारायौपाधिकमेदेन भिन्नत्वं ब्रह्मणः स्वतस्त्वात्मत्वमेवेति मन्यसे तव्राऽऽहु--अत्मत्वादिति ! ब्रह्मण 
आत्मत्वादेवाऽऽत्मनोऽमृतत्वं स्वभावत एव सिद्धम् । तहि विद्याया आनथंक्यं प्राप्तमित्याशङ्कुघाऽऽह-एवं मत्यंत्व- 
मिति । अविद्यया देहादयात्मत्वप्रतिपत्तिरिति यत्तदात्मनो म्यंतवं तसघिवृत्तिविच्याफलमित्यर्थः । वीर्यं विदयाकृतमुक्तं 



मन्त्रः-१३, १४, खण्डः-२, ३, मन्व्रः-५-१ | केनोपनिषत् 

इह चेदवेदीदथ सरयमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
मृतेषु मतेषु विचित्य धीराः प्रेस्यास्माल्लोकादम्रता भवन्ति | १३-५॥ 

| | इति द्वितीयः खण्डः 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य हइ ब्रह्मणो षिजये देबा अमहीयन्त । 
त॒ पेक्षन्तास्माकमेषायं बिजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १४-१। 

कषा खलु सुरनरतियक्प्रेतादिषु संसारदुःखबहुरेषु प्राणिनिकायेषु जन्मजरामरण रोगादिसम्प्राप्निरज्ञानादत 
इहैव चेन्मनुष्योऽधिकृतः समर्थः सन्यद्यवेदीदात्सानं यथोक्तलक्षणं विदितवान्यथोक्तेन प्रकारेण अथ तदाऽस्ति सत्यं 
मनुष्यजन्मन्यस्मिन्नविनाशोऽथे वत्ता वा सद्धुमवो वा परमाथंता वा सत्यं विद्यते । न चेदिहावेदीदित्ि । न चेदिह 
जीवंहचेदधिकृतोऽवेदीन्च विदितवांस्तदा महती दीर्घाऽनन्ता विन्िवनाशनं जन्मजरामरणादिप्रबन्धाविच्छेदलक्षणा 
संसारगतिस्तस्मादेवं गुणदोषौ विजानन्तो ब्राह्मणा भुतेषु भूतेषु सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चेकमात्मतच्वं ब्रह्म 
विचित्य विज्ञाय साक्नात्करुत्य धीरा धीमन्तः प्रेत्य व्यावृत्य ममाहुभावरक्षणादविद्यारूपादस्माल्लोकादुपरम्य 
सवत्मिकत्वभावमदरेतमापन्नाः सन्तोऽम्रता भवन्ति ब्रह्मेव भवन्तीत्यथंः । “सयोह् वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव 
भवतिः इति श्रुतेः ॥ १२-५ \ 

इति श्रीमत्परमहुसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छङ्कुरभगवत्पादकृतौ केनोपनिषत्पदभाष्ये दवितीयः खण्डः 

¶ब्रहय ह देवेभ्यो विजिग्ये । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातसविजानताम्' इत्यादिश्रवणाद्यदस्ति तद्वि्ञातं 
°प्रमाणेयश्नास्ति तदविज्ञातं श्विषाणकत्पमत्यन्तमेवासदृदृष्टम् ।! तथेदं ब्रह्माविन्ञातत्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां 
व्यामोहो मा भूदिति तद्थेयमाख्यायिकाऽऽरभ्यते । तदेव हि ब्रह्य सवप्रकारेण प्रलञास्त् देवानामपि परो देव 
ईश्च राणामपीश्चरो इुविनज्ञेयो देवानां जयहेतुरसुराणां पराजयहेतुस्तत्कथं नास्तीत्येतस्याथेस्यानुक्खानि ह्यत्तराणि 
वचांसि दुश्यन्ते । अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये \ कथं ? ब्रह्मविज्ञानाद्धयग्न्यादयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुस्ततोऽप्य- 
तितरामिन्द्र इति! अथवा दूविज्ञेयं ब्रह्येत्येतत्प्दश्यंते । येनार्यादयोऽतितेजसोऽपि क्छेडेनेव ब्रह्म विदिलवन्तस्तथेन्दरो 
देवानामोश्चरोऽपि सिति । वक्ष्यमाणोपनिषद्विधिपरं वा सवम् \ ब्रह्मविच्यान्यतिरेकेण प्राणिनां कतुत्वाद्यभिमानो 
मिथ्येव्येतदश्ेना्थं वाऽऽख्यायिका ! यथा देवानां जयाद्यभिसानस्तटहदिति ! ब्रह्म यथोक्तलक्षणं परं हु किल 
देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जयं रुन्धवहेवानामयसुराणां च सर्ग्रामेऽसुराञ्जित्वा जगदरातीनोश्वरसेतुभेत्तन् देवेभ्यो जयं 

मुक्तत्वे दाढ्चं तच्च स्वाभाविकमेव मुक्तत्वं वास्तवं सवंशरी रा्यसंसगित्वाच्चमोवन्नि रवयवत्वादेव । ततश्च 
नित्यमुक्त एवाह्मित्यवष्टम्भो विद्याकृतं बङमित्यथंः ॥ १२-४ 1 

उत्तरवाक्यस्यपेक्षितमथं माह्--कष्टा खल्विति \ खौकिकमपि सत्यम् । चिरं जीवनं धनवत््वम् । सद्धावः 

साधुभावः ख्यातिः । एतदपि सवं ब्रह्मविद्यो भवत्तीति स्तुत्यथंमुच्यते । परमाथतो ब्रह्मरूपस्थित्तिस्तु फरमवश्यं 
भवतीत्यथंः ।। १२-५॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 

उत्तरग्रन्थस्य प्रतीकमादाय तात्पयंमाहू-्रह्येत्यादिना 1 अभिप्रेतं तात्पयंमाहु--वक्ष्यमाणेति । उत्तमाधि- 
कारिगोचरमविषयब्रह्मात्मताज्ञानं पुवत्रोक्तमुत्तरतर तु मन्दाधिकारिगोचरं सगुणब्रह्मोपासनं वक्ष्यते! तत्परं 

१. अत्राग्नेः वायोः इन्द्रस्य च स्वयमवगन्तुमशक्यं ब्रह्य देव्या ब्रहाविद्यास्वरूपिण्या उपदेश्चादेवावगतम् | 
इत्यनेन ब्रहाविद्या उपदेशदेवावगन्तुं शक्येति सूत्रितम् | इयं कथा देवीमागवते शिवपुराणे 
च विस्तरतो वणिता । 

२. यद्वित्तं तदेवास्ति विपयंये नास्ति अतः अविज्ञातत्वाच्नास्ति ब्रह्मेति योजनीयम् । 

॥ २९ 

५ 

१५ 

१५ 

२०५ 

९५ 

३५ 
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तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुबेभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ १५-२॥ 
तेऽग्निमनुबञ्जातवेद एतद्विजानीहि कफिमेतदक्षमिति तथेति ॥ १६-३ ॥ 
तदमभ्यद्रवत्तमस्यवदत्फोऽसीत्यग्निर्घा अहमस्मीत्यन्रबीनल्जातवेदा बा अहमस्मीति ॥ १७-४ ॥ 
तस्मिष्भ्स्खयि फं वीयेमित्यपीदग्श्सवं दहेयं यदिदं परथिव्यामिति ॥ १८-५॥ 

५ तस्म तरण निदधावेतदहाति तहुपप्रयाय सवेजवरेन तत्र शक्षाक दण्ध् 
प॒तत ष निवत्ते नैतद विज्ञातु यदेतद्यक्षमिति ॥ १६-६ ॥ 
अथ  वायुमनुवन्यायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ २०-७॥ 

 तदम्यद्रवत्तमस्यवदत्कोऽपीति बायुवां अहमस्मीर्यन्रवीन्मातरिशवा वा अहमस्मीति।॥ २१-८ ॥ 
 तस्मिछस्त्वयि क्रि वीयेमित्यपीदर स्ेमाददीय यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ २२६ ॥ 

९ तस्म तणं निदधावेतदादस्स्वेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन तन्न सशाकाऽप्दातुं 
(~ 

स॒ तत एव निधवृते नैतदशकं चिज्ञातुं यदेतयक्षमिति ॥२३-१०॥ 

तत्फलं च प्राथच्छस्जगतः स्थेस्ने \ तस्य हू किल ब्रह्मणो विजये देवा अगन्थादयोऽमहीयन्त महिसानं प्राप्नु- 
वन्तस्तदाऽऽत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन ईश्वरस्य सवज्ञस्य सवेक्रियाफङसंयोजयितुः प्राणिनां सवेश्क्तेजंगतः स्थिति 

 चिकी्षरथं जयो महिमा चेत्यजानन्तस्ते देवा रेक्षन्तेक्षितबन्तोऽस्न्यादिस्वरूपपरिच्छिच्ात्यशछतयेज्स्माकमे कायं चिजयोऽ- 
१५ स्माकमेवायं महिमाऽग्निवाध्विन्द्रस्वादिलक्षणो जयफलभूतोऽस्माभिरनुभूयते नास्सल्मत्यगात्मभूतेश्वरछत इति ।\१४-१) 

एवं मिथ्याभिमाचेक्षणवतां- 

तद्ध किलेषां निथ्येक्षणं विजज्ञौ विन्नातव्गह्य \ सर्वेभ्लित हि तत्सर्॑भुलकरण्रयोक्तुत्वाटेवानां च 
मिथ्याज्ञानमुपलम्य सेवायुरवहेवा मिथ्याभिमानात्पराभवेयुरिति तदनुकम्पया देवान्सिः्याभिमानापनोदनेनानु 
गृह्तीयामिति तेभ्यो देवेभ्यो हु किलार्थाय ब्रादुलेभूव स्वयोगमाहुस्म्यर्निमतेनाव्यद्धतेम विस्मापनीयेन रूपेण 

२० देवानामिद्ियगोचरे व्रादुबेभूव । तत्मादुभुतं ब्रह्य न व्यजानत चैव विद्यातवन्तो देवाः । किमिद यक्षं पुज्यं 
महद्भूतसिति \ १५-२॥ 

ते तदजानन्तो देवाः सान्तभयास्तद्िजि्लासवोऽग्निग्रगामिणं जातवेदसं सवंसंफत्पमनुवन्नुक्तवन्तो ह 
जातवेद एतदस्मद्रोचरस्थं यलं विजानीहि विहेषतो बुध्यस्व त्वं स्तेजस्वी किमेतद्यक्चषयिति । तथाऽस्त्विति 

 तथक्षमम्यद्रवचखत्रति गतवानग्निः । तं च गतवन्तं पिपुच्छिषुं तत्समीपेऽप्रगल्भत्वाचुष्णीम्मूतं तद्यक्षमभ्यवद- 
२५. दग्नि प्रत्यभाषत कोऽसीति \ एवं ब्रह्मणा पृष्टोऽग्निख्रवीदग्तर्वा अग्निनासाऽह् प्रसिद्धो जातवेदा इति च नामहयेन 

प्रसिद्धतथाऽऽत्मानं इलाघयन् \ इत्येवमूक्तवतं ब्रह्यावोचस्तस्मिन्चेवं प्रसिदढधगुणनामवति त्वयि ¶क वीर्यं साम्यमिति) 
सोऽब्रवीदिदं जगत्सर्वं दहेयं भस्मीकुर्थम् ६ यदिदं स्थावरादि पृथिव्यामिति । पुथिव्यामिल्युपलश्चणार्थं यतोऽन्त- 
रिक्षस्थमपि दह्यत एवाग्निना \! तस्मा एवमभिमानवते ब्रह्य ॒त॒णं निदधौ पुरोऽग्नेः स्थापितवद्भह्येतत्तणमाघत 
ममाग्रतो दह् न चेदस्य द्धं समर्थो सुच दग्ध॒त्वाभिमानं सवत्रव्युक्तस्तत्तणसुपप्रेयाय तृणसमीपं गतवान्सवंजवेन 

३० सर्वेत्साहुकृतेन वेगेन गत्वा न शलाक नाश्यकहृण्धुं स जातवेदास्तृणं दग्धुमशक्तो व्रीडितो हतप्रतिज्ञस्तत एव 
 यक्षादेव तुष्णीं देवान्प्रति निववृते निवृत्तः परतिगतवान् ! नंतदयक्षमश्शकं शक्तवानहुं वि्धातुं विशेषतो यदेतदाक्ष- 
मिति ॥ १६-२ \॥ १७-४ ॥ १८-५ ।॥ १९-६।। | | 

वक्ष्यमाणं सवेवाक्यजात्तं, स्पष्टविधिदशंनात् । अत्तोऽचैव तात्पयंमर्थान्तरतात्पयंप्रददांनं तु सम्भावनामात्रेणेति 
द्रष्टव्यम् | ईइवरस्य सेतवो मर्यादा वर्णाश्रमादिधर्मास्तिद्धंदकान् | जगतः स्थेम्ते स्थेर्याय । स्वयोगमाहात्स्य- 

३५ निर्मितेन सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणा गुणानां योगो युक्तिवंटनं माया तन्माहात्म्ये [न निमित्तं ते] 
 .. नैत्यथंः | १४-१ ॥ १५-२॥ | 



` मन््ः-२४-२८) खण्डः-२,४, मन्त्रः-११-१२,१-२ } केनोपनिषत् ३१ 

अथेन्द्रमन्रुबन्मघवननेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदम्यद्रयत्तस्मात्तिरोदधे । २४-११॥ 
स॒ तस्मिन्नेवाऽऽकाशे सियमाजगाम बहुक्लोभमानायुमाणणदैमवतीं  . 

मेति ॥ २५-१२॥ तार दोषाच किमेतवक्षमिति ॥ : 
हति तृतीयः खण्डः 

सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हेव विदाश्चकार बह्येति ॥२६-१॥ ५ 
तस्माद्रा एते देवा अतित्तरामिवान्यान्देवान्यदग्निर्वायु रिन्द्रस्ते 
द्ेनननेदिष्ठं पस्पषुस्ते द्ेनस्परथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ॥ २७-२॥ 
तस्मादा इन्द्रोऽतितयमिवान्यान्देवान्स द्येननेदिष्टं परस्प 
स दय नसथमो विदाभ्कार रहयति ॥ २८-३ ॥ 

अथ वायुमिति। अथानन्तरं वायुमलुबन्हे वायवेतद्विजानीहीत्यादि समानार्थं पूर्वेण । वानादमनाद्वन्यनाट्वा वायुः! १ २ 
मातयन्तरिक्षे श्वयतीति मातरिश्या \ इदं सवंमप्याददीय गृह्णीयाम् । यदिदं पुथिव्यामित्यादि समानमेव ॥२०-७।\ 
२१-८ ॥ २२-२ ॥ २३-१० \ | 

अथेन्द्रमिति ! अथेन्दरमन्ुवन्मघवच्रेतद्विजानीहीत्यादि पूववत् । इः परमेश्वरो मघवान्वसवस्वात्, तथेति 
तदमभ्यद्रवत्तस्मादिन्द्रादात्मसमीपं गतात्तद्भद्य तिरोदधे तिरोभूतमिन््रस्येच्छत्वाभिमानोऽतितरां निराकतंग्य इत्यतः 
संवादमात्रमपि नादाद्धह्येन््राय ! तदक्षं यस्मिच्चाकार्च आकाशग्रदेदा आत्सानं दशंयित्वा तिरोभूतमिन्दह्च १५ 
ब्रह्मणस्तिरोधानकारं यस्मिन्ना आसीत्स इन्द्रस्तस्मिसेवाऽकाङ्चे तस्थै हिः दयक्षमिसि ध्यायन्न निदनुतेऽ- 
ग््यादिवत्। तस्येन््रस्य यन्ने भाक्त बुद्ध्वा विद्योमारूपिणी प्रादुरभृच्छीरूपा । स इन्द्रस्तामुसां बहुशौभेमानां सर्वेषां 
हि शोभमानानां शौभनतमां विद्यां तदा बहुशोभमानेति विहेषणमुपपन्नं भवति \ हैमवतीं हेमक्रताभरणवतीमिवं 
बहु शोभमानामित्यथंः ! अथवोमेव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सवेेनेश्वरेण सह वतत इति सातं समर्थेति 
कृत्वा तामुपजगाम । इन्द्रस्तां होमां किरीवाच पप्रच्छ बूहि किमेतहकषयित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥२५.११।२५-१२॥ २० 

इति श्रीमत्परमहुसपरिव्राजकाचायंश्रीमच्छ्कुरभगवत्पादकरृतौ केनोपनिपत्पदभाष्ये तृत्तीयः खण्डः 

सा ब्रहेति होवाच ह किरु ब्रह्मण ईरवरस्यैव विजये, ईङवरेणेव जिता असुरा युयं तत्र निमित्तमात्रं 
तस्यैव विजये यूयं महीयध्वं महिमानं प्राप्नु ! एतदिति क्रियाविकेषणाथेम् । मिथ्याभिमानस्तु युष्माकमय- 
मस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । ततस्तस्मादूमावाक्याद्धेव विदाच्कार ब्रह्मेतीन्द्रोऽवधारणात्ततो 
हैवेति न स्वातन्व्येण \ २६-१॥ २५ 

यस्मादग्निवाप्विन्द्रा एते देवा ब्रह्मणः सम्बाददशंनादिना सामीप्यमुपगतास्तस्मादेहवयंगुणरतितरामिव ` 
शक्तिगुणादिमहाभाग्येरन्यान्देवानतितरामतिश्षयेन शेरत इवैते देवाः! इचश्षवब्दोऽनथंकोऽयधारणार्थो वा ! 
यदग्तर्वायुरिन्छस्ते हि देवा यस्मादेनद्भह्य नेदिष्ठमस्तिकतमं प्रियतमं प्पुश्ुः स्पुषटवन्तो यथोक्तब्रह्यणः सम्बादादि- 
प्रकारेस्ते हि थस्माच्च हितोरेनङ्गद्य प्रथमः प्रथमाः प्रधानाः सन्त इव्येतत्, विदाच्चक्ररित्येतद्ग्येति ॥ २७-२॥ 

यस्मादग्निवाभ् अपीन्द्रवाक्यादेव विदाच्नक्तुरिन्देण द्युमावावयास्प्थमं श्रुतं ब्रह्यन्यतस्तस्माट्वा इन्दोऽ- ३० 

तितरामतिशयेन शेत इवान्यान्देवान्स द्यनभेदिष्ठं पस्पक्ञं यस्मात्स द्यनसप्रथमो विदाच्चकार ब्रह्यत्यक्ताथं 
वाक्यम् ।॥ २८-३ ॥ 

तुतीयखण्डदोषभाष्यं स्पष्टमतो न विवृतमिति || १६-३ ।। १७-४।। १८-५ ।। १९.-६ ।। २०-७ | २१-८॥ 

॥ २२-९ । २३-१० ॥ २४-११॥ २५-१२॥ | 
इति तत्तीयः खण्डः 

२६-१ ।) २७-२ ।। २८-२३ ॥ 



३२ 1 सर्दीर्कलाङ्करभाष्योपेता  { मन्त्र-२९३९, खण्डः, मन्त्र- ४.६ 

तस्यैष आदेशञो यदेतदि्युतो “व्यवुतदा३ इतीनन्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम् ।। २६-४ ॥ 

अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च॒ मनोऽनेन वेतदुपस्मरत्यभीश्णं सङ्कल्पः | २०-५ ॥ 

तद्ध तद्रतं नाम तद्नमित्युपा्षितव्यं सय एतदेवं 

वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ३१-६॥ 

५ तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष अदेश उपमोपदेशो निरुपमस्य ब्रह्मणो येनोपमानेनोपदेशः सोऽयमादेश 

इत्युच्यते ! फ तद्यदेतस्रसिद्धं लोके विद्युतो व्यद्युतद्धि्योतनं कतव दित्येतदनुपपन्नमिति विद्युतो विद्योतनमिति 

` कल्प्यते । आ इत्युपमार्थे \ विद्युतो विद्योतन निवेत्यथेः । “यथा सङृदिदयत्तस्” इति श्रुत्यन्तरे च दशंनाद्वि्युदिव 
हि सकृदात्मानं द्ंयित्वा तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः । अथवा विद्युतस्तेज इत्यध्याहायंम् । व्यद्युतदि्ोतितवत्, 

आ इव ! विद्यूतस्तेजः सष्द्विद्योतितवदिवेत्यभिप्रायः ! इतिशब्द आगदेशग्रतिनिरदेह्लाथं इत्ययमारदेदा इति । 
१० इच्छब्दः समुच्चयार्थः । अयं चापरस्तस्याऽऽदेशः । कोऽसौ ? न्यमीमिषत् \ यथा चक्ुन्येमी मिषन्िमेषं कृतवत् । 

स्वाथे णिच्! उपमां एवाऽऽकारः । चक्षुषो विषयं प्रति प्रकारातिरोभाव इव चेत्यथंः 1 इत्यधिदेवतं देवता- 
विषयं ब्रह्मण उपमानदशनम् ॥ २९२ ॥ 

अथानन्तरमध्यात्मं प्रत्यगात्सविषय अदेश उच्यते \ पदेतद्गच्छतीव च मन एतद्भह्य ढोकत इव विषयी- 
करोतीव यच्चाऽनेन मनतेतद्धह्योपस्मरति समीपतः स्मरति साधकोऽनीक्षणं भृशं सङ्कतपहच मनसो बरहा विषयः । 

१५ मनरउपाधिकत्वाद्धि मनसःसङल्पस्प्रत्याविप्रत्ययैरभिव्यञ्पते ब्रह्म भिषयोक्रियमाणमिच चातः स एष ब्रह्मणोऽ- 
ध्यात्ममावेश्लो विदयु्निमेषणवदयिदेवतं द्ुतप्रकाङानधम्यध्यात्मं च मनः प्रत्ययसमकाराभितव्यक्तिधर्मत्यिष 

आदेः । एवभादिरयमानं हि ब्रह्य मन्दबुद्धिगम्यं भवतीति ब्रह्मण आदेशोपदेशः । नहि निरूपाधिकमेव ब्रह्य 
मन्दबुद्धिभिराकरयितुं शक्यम् ॥ ३०-५॥। 

किच्च तद्रह्य हु क्रिल तद्वनं नामं तस्य वनं तद्रसं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्सभुतत्वाद्ननीयं सम्भजनीय- 
२० मतस्तदनं नाम प्रस्यातं ब्रह्म तनद्रमिति यतस्तस्मात्तदनमित्यनेनेव गुणाभिधानेनोपातितन्यं चिन्तनीयमिति । 

अनेन नास्नोपासकस्य फरुमाह--स यः करिचदेतद्यथोक्तं ब्रह्य॑वं यथोक्तगुणं वेदोपास्तेऽभि हैनमुपासकं सर्वाणि 
भुतान्यभिसंवाञ्छन्ति हं भ्राथंवन्त एव यथा ब्रह्य ।\ २३१-६ ॥ 

विद्युतः सकाला्वि्योतनं कृतवदियनुपपन्नं ब्रह्मणः स्वंज्योतिष्ट्वात्पराधीनप्रका्ञानुपपत्तेविदयत्सम्बन्धि 
द्योतनं कृतवदित्यनूपपत्तमन्याश्चरयस्य विद्योतनस्यान्यकतुं[कः)]त्वानुपपत्तेरतो यथाश्रुतासम्भवादन्त्र॒ तात्पर्य 

२५ वक्तव्यमित्यथः । प्रतिनि्देशाथं इति । परामर्शायंः । चक्षुषो निमेषणं दतं भवत्तीति प्रसिद्धं तदरद्बरह्यणि 
क्षिप्रकारित्वं सृष्टयादौ प्रतिबन्धाभावेनाऽऽयासाभावेन च दरुतकारित्वं धर्मोऽधि देवतम् । यद्धचेयं ब्रह्म तद्यथा 
विच्युतः प्रकाशो युगपद्विश्वव्यापकस्तथा निरतिङशयञ्योतीरूपं दरुतं सकलसृष्टयादिकारि पारमेश्वयंसम्पन्नमिद्युप- 
मानोपदेशेनोक्तम् ॥ ८९.-४ ॥ 

अधुना प्रत्यगात्मतया म्हयणो यथाऽभिव्यक्तिः स्यात्तथोपदिर्यत इत्याहु--अथान्तरमिति। एतत्पक्रतं 
३० ज्योतीरूपं ब्रह्म प्रति मदीयं मनो गच्छदरतंत इति चिन्तयेदिति य उपदेशः स॒ आध्यात्मिकोऽभीक्षणं पौन पुन्येन 

मम मनसः सङ्कुल्पो ब्रह्मविषय एवेति ध्यायतः प्रत्भूतन्रह्याभिव्यक्तिः स्यादित्याहु--मनउपाधिकत्वाद्धीति । 
उक्तमथं संक्िप्याऽऽह--विचु्तिमेषणवदिति ! सगुणब्रह्मोपासनमैदव यंफरकमुक्तम् ।। ३०-५ ॥ २९-६॥। 

१. उभयच ष्टुतिः आश्चर्या्था-श्रीशङ्कुरानन्दीये एवमेव व्याख्यात्तम् । 
२. तष्नं इति तच्छन्दघरितं ब्रह्मणो नाम तस्य प्राणिजातस्य वननीयमित्यर्थः । रामानुजीये वनमिस्येव 

२५ नमेयुक्तं त्र । तद्ध तद्टनमिति तच्छब्दद्वयोपादानवेय्यप्रसङ्घात् । 



` मन्व्र--३२, खण्डः-४, मन्त:-७ 1 केनोपनिषत् ३३ 

उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्ता त उपनिषद्बाष्ठीं बाव त उपनिषदमनमेति ॥ ३२-७ ॥ 

एवमनुरिष्टः क्षिष्य आचयसुवाच-- 
उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं भो पगवन्ब्रूहीष्येवमुक्तवति शिष्य आहाऽऽचायंः--रउक्ताऽभिहिता ते तवोप- 

निषत् \ का पुनः सेत्याह ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मन इयं तां परमात्मविषयत्वादतीलविक्ञानस्य \ बदेव त 
उपनिषदमन्रमेत्युक्तामेव परमत्मविद्यामरुपनिषदमत्रूमनव्यवधारयत्युत्तराथम् \ परमात्मविषयापरु्पानवदं श्रुतवत 
उपनिषदं भो बहीति पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः ? पदि तावच्छुतस्याथंस्य प्रहनः कृतस्ततः िष्टयेषणवलयुन- 
रुक्तोऽन्थंक्ः प्रहनः स्यात्। अथ सावशेषोक्तोपनिषत्स्पात्ततस्तस्या-फलव्चनेनोपसंहारोन युक्तः श्रेत्यास्सास्लोकादमृता 
भवन्ती""ति। तस्माद्क्तोप निषच्छेषविषयोऽपि प्रर्नोऽनुपपन्च एवानवहेषितत्वात्। कस्तद्यमिषायः प्रष्टुरिति ? उच्यते \ 
नि पवक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहुकारिखाघनास्तरापेक्षा । अथ निरपेक्षेव \ सपक्षा चेदपेक्षिसविषयसरुपनिषदं 
बरहि ॥ अथ निरपेक्षा चेदवधारथ पिप्पलादवच्नातः परमस्तीत्येवमभिप्रायः\ एतदुषपन्नमाचायस्यावधारणवचनसुक्ता 
त॒ उपन्षिदिति। ननु नावधारणमिदं यतोऽन्यद्रक्तव्यमाहू-तस्थे तपो दमं इत्यादि । सत्थं वक्तव्यमुच्यत 
अगचार्येण नतक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहकारिसाधनान्तराभिप्रयेण वा ¦ किन्तु ब्रह्यविद्याप्रप्त्युपायाभिप्रायेण 

 वेदेस्तदद्धेश्च सहु पाठेन समोकरणात्तपःप्रभतीनाम् ! न हि वेदानां रिक्षादङ्खानां च साक्षाद्गलयविद्याञेषत्वं 
तत्सहुकारिसाधनत्वं वा । सहपछतानामपि यथायोग्यं विभज्य विनियोगः स्यादिति चेत्, यथा 'सूक्तवाकानरूमन्त्रण- 

 सन्त्राणां यथादेवतं विभागस्तथा तपोदमकमंसत्यादीनां ब्रह्मविद्यारोषत्वं तत्सहकारिसाधनत्वं वेति कत्प्यते। वेदानां 
तदङ्खानां चाथप्रकाक्चकत्वेन कमत्मिज्ञानोपायत्वमिति, एवं ह्ययं विभागो युज्यतेऽथंसम्बन्धोपपसतिसमर्ध्यादिति 
चेत् । न, भपुक्तः। न ह्ययं विभागो घटनां प्राच्तति। न हि सवह्ियाकारक्फलमेदनुद्धितिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्याया 
ेषापेश्ना सहकारिसाधनसम्बन्धो वा युज्यते । सवंविषरयव्यावृत्तप्रत्यगात्मनिषठत्वाच्च बअह्यविद्यायास्तत्फलस्य 
च निशेयस्रस्य-- ` | 

“मोक्षमिच्छन्सदा कमं त्यजेदेव ससाधनम् \ त्यजतंव हि तज्जेयं त्यक्तुः पत्यक्यरं पदम् ॥'” 
तस्मात्कमणां सहकारित्वं कम्ेषापेक्षा वा न जानस्योपपद्यते । ततोऽसदेवं सुक्तवाकानुमन्त्रणवद्यधायोगं 

तत्र विरक्त उत्तमाधिकारी परमरहस्यं पृच्छतीद्याहु-एनमनुङिष् इति । 
परमरहस्यं श्रोत्रस्य श्चोत्रमित्यादिनोक्तमेवोच्तरायंमित्य॒त्तरग्रन्थेन विदयप्राप्ट्युपायविधानाथंपुक्ता विद्या 

नि रपे्ेवेत्यवधारयति । अवधारणाथंत्वं प्रतिवचनस्य चो्यमुखेन स्प्टट्यति-परमात्मविषयामित्यादिना) किं 
पूवक्तिपनिषच्छेषतयाज=्य दपेक्षते । रोषशब्देन फलो पकायंज्धं विवक्षितम्! सहकारिशब्देनातरुपसजंन मपि समुच्चयार्हं 
विवक्षितम् । एवं शिष्यामिधघ्रायमुपवण्यं समाधानमाह्--एतदुपपन्नयिति । विद्या द्धत्वहीनं: सद् पाटात्तप प्रभृतीनां 

विदयाङ्खत्वं नास्तीत्युक्तम् । तत्र योग्यतावशेन दषदोषिभावः सहुपाठस्त्वकि चत्वर इति र द्धुते-सहपरितानाम- 
पीति । “अग्निरिदं हविरजुषतावीवृधत महो ज्यायोऽकृत । अग्नीषोमाविदं ह्विरजुषेतामवीवृधेतां महौ ज्यायोऽ 
क्राताम्'" इत्यादिनैव सूक्तवाकेन सवंयागसमाप्तौ देवत्तानुमन्वणं क्रियते । तत्र॒ यद्यप्यस्मिन्सुक्तवाके जद्यो देवता 
पठ्यन्ते तथाऽपि यस्मिन्यागे या देवताऽऽता तस्या एव विसजने योग्यतावयादस्य सक्तवाकस्य यथा विनियोगस्तथा 
तप प्रभृतीनामेव विद्याशेषत्वेन विनियोगो भविष्यतीत्यथ : | भवेल्सूक्तवाकस्य विनियोगो योग्यतासम्भवातु | न 
कमणां विच्याविरुद्धतवेन बयोग्यत्वादित्याहू-नायुक्तेरिति । विद्यया विषयपर्यालोचनया फट्पर्बालोचनया च नास्ति 
तत्वतः सम्बन्धयोगयत्ता कमणां प्रत्युत अनुपयोगात्कमंणां व्याग एव मुमुक्षुणा कत्तव्य इत्याह--सर्वेविषयेति । 

१. सूक्तवाकः । दशंपुणं मासयोः प्रधानयागसमाप्ट्यनन्तरं हुविर्घारणोषयुक्तस्य प्रस्त रस्याग्नौ प्रकषेपरूपो होमो 
: विहितः सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति, इति । भत्र प्रक्षेपः प्रत्तिपत्तिक म॑, द्रव्यत्यागः अहष्टाथं-, सूक्तवाक- 

परितदेवतानां स्मरणं देवतोहेांशेन क्रियते तत्त॒ यागोपयुक्तदेवतासंस्काराथंम् । संस्कारश्च स्मरणमेव | 
` ततश्च दशगताना पुणमाप्तगतानां च देवतानां सूक्तवाके पठितत्वेऽपि या देवताः दशं इष्टाः ता एव 

दर्शाङ्खप्रहरणें पठनीयाः नान्ये । एवं पूणेमासाङ्खदेवताः एव तत्र पठनीया इति विमज्य विनियोग उक्तः 
तन्न्यायेनेत्यथेः । ( पू० मी” ३-२-९६) | 
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तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठ वेदाः सर्बाङ्गाणि सस्यमायतनम्र् ।॥ २३-८॥ 
यो वा एतामेवं बेदापहस्य परप्मानमनन्ते स्वं लोके ज्येये प्रनितिष्ठति प्ररितिष्ठति॥ ३४-६ ॥ 

इति चतुथं: खण्डः 
पहु ना० भप्यायन्तु° इति शान्तिः 

५ इति सामवेदीयतरवकारक्ञाखीयोपनिषत्समप्रा 

विभाग इति ॥ तस्मादवधारणाथंतैव प्रहनप्रतिवचनस्योपपद्यते । एतावत्येवेयमुपनिषदृक्ताऽन्यनिरपेक्ताऽप्रत- 
त्वाय ।} २२७ 1) 

यामिमां ब्राह्यीसुपनिषदं तवागरेऽ्रम तस्यं तस्या उक्ताया उपनिषदः प्राप्त्युपायभरुतानि तपञदोनि } तपः 
कायेद्रियमनसां समाधानम् । दम उपङ्लमः । कर्माग्विहोत्रादि । एर्तौहि संस्कृतस्य सत्तवशुढिहवारा तच्वज्ञानो- 

१० त्पत्तिरहं्टा। दष्टा ह्यभ्रदितकतल्मषस्योक्तेऽपि बह्यण्यप्रतिपत्तिविपरीतप्रतिपत्तिश्च यथेद्द्रविरोचनप्रभृतीनाम्। तस्मादिह 
वाऽतीतेषु चा बहुषु जन्मान्तरेषु तपञदिभिः कृतसच्वश्ुदेर्लानं समूत्पद्यते यथाश्रुतम् । 

यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । तस्यते कथित दर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥। श्व. उ, ६-२३ ॥ 
इति मन्त्रवर्णात् । “श्नानमु्पदयते पुंसां क्षपात्पापस्य क्मंणः'' इति स्मृतेः । इतिशब्द उपलक्षण्रदशञं नाथः । 

इत्येवमाखन्यदपि ज्ञानोत्पत्तेरपकारकममानित्वमदस्मित्वमित्याद्युषदक्रितं भवति॥ प्रतिष्ठा पादौ पादाविवास्याः, तेषु 
१५ हि सत्पु भ्रतितिषटति जह्यविदया प्रव॑ते पद्ू्यामिव पुरुषः ! वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाद्धानि शिक्ादीनि षट् कमं 

जलानप्रकाराकत्वष्रेदानां तद्क्षणा्थेत्वादङ्खानां प्रतिष्ठात्वम् । ` अथवा प्रतिष्टाशब्दस्य पादरूपककल्पनाथ॑त्वाष्ेदास्त्वि- 
तराणि सर्बाद्धाणि क्षिरादीनि \ अस्मिन्पक्षे शषिक्नादीनां वेदग्रहुणेनेव ग्रहणं कृतं पत्येतव्यम् ! अद्खिनि गृहीतेऽ 
दधानि गृहीतान्येव भवन्ति \ तदाथतनत्वादद्धानाम् । सत्यमायतनं यत्र तिष््पुपनिषत्तदायतनं, सत्यमिति 
अमापिताऽकोटिल्यं वाङ्मनःकायानां, तेषु ह्यश्रयति विद्या येऽमायाविनः साधवः १ नासुरप्रकृतिषु मायाविषु । 

२० “न येषु जिह्यसनृतं त माया च इति भुतः । तस्नात्सत्यमायतनमिति कठ्प्यते \ तपञररिष्वेव प्रतिष्ठात्वेन 
प्राघ्स्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयत्वज्ञापनाथेम् । 

““अश्वमेधसहखं च सत्यं च तुल्या धृतम् \ अश्वमेयसहल्नाच्च सत्यमेकं विदिष्यते ।। इति स्पते: ।\ ३३-८ ॥ 
घो वा एतां ब्रह्मविद्यां केनेषितभित्यादिना यथोक्तामेवं महाभागां ब्रह्म ह देवेभ्य इत्यादिस्तुनां सवविद्या- 

प्रतिष्ठां वेदाऽमृतत्वं हि विन्दत इद्युक्तमपि ब्रह्यविद्याफलमन्ते निगमयति--अपहूत्य पाप्मानमविद्याकामकमंलक्षणं 
२५ संसारबीजं विध्रूयानन्तेऽपर्यन्ते स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत् । अनन्त इति विशेषणान्न चिविष्पे । अनन्त- 

शब्ड ओपचारिफोऽपि स्यादित्यत आहू--ज्येय इतति--ज्येये ज्यायसि सवंमहत्तरे स्वात्मनि मस्य एव परतितिष्ठति । 
ने पनः संसारमापदात इत्यभिप्रायः ।१ ३४९ 1) 

| इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायंश्रीमच्छ द्ुरभगवत्पाव्छरृतौ केनोपनिषत्पदभाष्ये चतुथं; खण्डः 
समाप्तमिदं तलवकारोपनिषदपरपर्यायकेनोपनिषतदभाष्यम् | 

३० सर्वेभ्य उत्पाद्यादिम्यः कमंगोचरेभ्यो व्यावृत्तो यः प्रत्यगात्मा स एव ब्रह्मह्पेण विचाया व्यावततको विषयस्तन्निष्ठत्वा- 
दविद्यायास्तत्फलस्य च कमैवेलक्ष्ादित्येः ।। ३२-७ |) 

चछन्दापे्िततं यच्छब्दं पूरयति--यामिमामिति \ प्राप्तिः सगुणविषया निर्गुणन्रह्यात्मविषया चेत्यथं: | 
पादरूपककल्पनेति ! प्रसिद्धपादसामान्यस्य कल्पित्तस्वादितरेरप्य ङ्कः कल्पनारूपेभंवितग्यमिव्यथंः । तस्ये तपो दमः ` 
कर्मेत्यत्रत्येतिङब्दस्योपलक्षणायंत्वात्सत्यमपि संग्रहीतव्यं कथं पृथगुच्यत्त इत्यादद्धुयाऽ्ट्-तपआदिष्वेवेति ॥२२-५॥ 

२३५ सगुणविच्ायाः ऋममुक््यथेत्वात्रमेण प्राप्यं यत्कवल्यं निर्गुणविद्याफठं तव्पुर्वोक्तमिहोपसं दियत इत्याह्-- 
धो वा एतामित्यादिना 11 ३४-९॥। 

योऽसौ सर्व॑द्वरो विष्णुः सर्वात्मा पवंददांनः। शुद्धो बोधाम्बुधिः साक्षास्सोश्हं तिव्योऽभयः प्रभुः ।। १॥ 

इति श्रीमस्परमहुस्परित्राजकाचारय॑श्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादरिष्यश्नीमसनन्दन्ञानकृतौ 
श्रीमच्छाङ्ुरतरवकारोपनिपदपरपर्यायकेनोपनिषत्पदभाष्यरिप्पणं सम्पूण । 
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सामवेदोयतलवक्ारशाखीया 

केनोपनिषत् 

सह् नाववतु° जआप्यायन्तु° इति शान्तिः 

ॐ केनेषितं प्रतति प्रेषितं मनः फेन प्राण; प्रथमः प्रेति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्ष: श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥ १॥ 

श्रीमच्छद्ूरभगवत्पादाचायंविरचितं केनोपनिषद्राक्यभाष्यम् 
समाप्रं कर्मात्मभूतप्राण विषयं विज्ञानं कर्म॒ चानेकप्रकारम् । यर्योविकत्पसमुच्चयानुष्टानादृक्षिणोत्तराभ्यां 

सूृतिम्यासावच्यनावत्तो भवतः! अतः ऊर्वं फएरुनिरपेक्तक्तानकसंसमुच्चयानुष्ठानात्कृतात्मसंस्कारस्योच््छित्नात्मन्नान- 
प्रतिढन्धकस्य देतविषयदोषर्दशिनो निर्लताक्ेषबाह्यविषयत्वात्संसारबोजमक्ञानमुच्चिच्छित्सतः प्रत्यगात्मविषय- 
निन्ञासोः केनेषितमित्यात्मस्वरूपतत्वविन्ञानायायमध्याय अारभ्यते ६ तेन च पृत्युपदमन्लानसृच्छेत्तव्यं तत्तन्ो हि 
संसारो पतः । अनधिगतत्वादात्मनो युक्ता तदधिगमाय तद्टिषया जिज्ञासा । कमंविषये चानुक्तिः । तहिरोधित्वात् । 

ध्रीमदानस्दगिर्याचायंकृता टीका 

प्रयत्नादन्तरेणेव मनभादेः म्रवत्तंकम् । 

 विदिताविदितान्यत्वसिद्धं ब्रह्याहुमद्रयम् ।। १ ।। 

केनेषितमित्यादिकां सामवेदशाखाभेद््राहा णोपनिषदं पदशो व्याल्यायापि न तुतोष भगवास्भाष्यकार 
शारो रकर्न्पायरनिर्णीताथं त्वादिति न्यायप्रधानश्रुत्मथंसंग्राहुकेवव्पि््यीचिख्यासुः पव॑काण्डेन पम्बन्धमभिषिस्सु 
पूवकाण्डार्थं संक्षेपतो दशंयति- समाप्तमिति । कमंणामात्ममूत्त आश्चयभूतः प्राणस्तस्य शुद्धत्वादिगुणविरिष्टस्यो 
पासनं पूक॑त्रातिवृक्तं कमं च नित्यनमित्तिकाद्यनेकप्रकारमविदुषामतिक्रन्तरमित्यथंः । ताभ्यां ज्ञानकमंभ्यामेव मोक्ष- 
सिद्धेन मुमुक्षोः पृथगुपनिषदारमभ्येतिशङ्खानिरासाय ज्ञानकमंणी विशिनष्ि-ययोरिति। ज्ञानमनाहत्य कमंण एव 
निरेक्षप्ताघनतयाऽनष्ठानं विकल्पस्ततश्चन्द्रमण्डलं प्राप्याऽऽवत्तंते । केवेरूस्य ज्ञानस्य कमंससुच्चित्तस्य वाजनुष्ठानाद्- 
ब्ह्यछोकं प्राप्य स्थित एव तस्मात्चाऽऽवत्तेत इत्य पेक्षिक्यनावृ त्तिभंवति न पुनरात्यन्तिकी । कृतकत्वपरिच्छेदाभ्याम- 
नित्यत्वानुमानात् । अतः संपारफक्कमेव कमकाण्डमित्यथंः । अस्त्वयं कमेकाण्डाथंस्तथाऽपि नियतपुर्वोत्तिरभावानु- 
पपत्तिलभ्यः कथं हेतुहेतु मद्धावः सम्बन्धः कमंकाण्डेन ज्ञानकाण्डस्येत्याकादक्चायामाह्-अत ऊ्वेमिति। 
कामिनाभनुष्ठितं कमं यद्यपि संसाराय भवति तदेव तु निष्कामेना[णात्ठितं सच्वुद्धये स्यात् । शुद्धसत्त्वस्य 
चानात्मज्ञानाभिमुख्यं न नायते । अनात्माभिनिवेरास्यानयं साधनतयाऽवधारितत्वादात्मविषयेव जिन्नासा जायते | 
जिज्ञासोश्वाऽऽत्ननिरूपणायोपनिषदारम्यत इति हेतुहेतुमद्भाव इध्यथंः । आत्मस्वसूपब्रह्मतत््वविज्ञानायायमध्याय 
आरभ्यते चेक्कि तेन विज्ञानेन फलं स्यादित्यत अआहु-तेन चेति \ यतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामक्ञानतत्वा संसार 
प्रसिद्धिस्तद्ुच्छेदे नाऽत्यन्तिकसंसा रोच्छेदः फमित्यथंः । मत्युकार्णमात्माल्नानमृच्छ्तुमिच्छत आत्मजि्नासा जायत 
इव्युक्तं; तदसत् । भहुप्र्येनेवाऽऽव्मनोऽधिगतत्वादधिगते जिज्ञासानृपपत्तेरित्याश द्याऽष्ह॒-अनधिगतस्वादिति 
अह प्रत्ययस्य मनुष्यत्वादिसमानाधिकृतस्म व्यतिरिक्तात्मपमापकत्वासिद्धेर्वदिनां विप्रतिपद्तिदरोनाच्च युक्ता 
जिज्ञासेत्यथंः । तथाऽपि कमंकाण्डे देहग्यतिरिक्तस्पाऽऽत्मनो विध्यपेक्लितत्वेन तिरूपितत्वा्पुनगिन्नासानुपपत्तौ क्थ 

५ 
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निन्ञासोस्पनिषद्यरभ्यत इत्य राङयाऽऽहु--कसंविषय इति । भंरित देहादिव्यतिरिक्तः परलोकसग्बन्ध्यातमेत्येतावदैव ३० 
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| सटीक द्ूुरवाक्यभाष्योपेत्ता [ खण्ड--१, मस्तः-१ 

अस्थ विजिक्नासितव्यस्थाऽऽत्पतस्वघ्य कमंविषयेऽवचनम् ! कस्मादिति चेदात्मनो हि पथावद्वि्ञानं कमणा विरुध्यते । 

निरतिशयनरह्यस्वरूपो ह्यात्मा विनिन्ञापयिषितः \ “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तदं यदिदम्, ॥ इत्यादिभुतः । नहि 

स्वाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं गमितः कच्चन नमितुमिच्छल्यतो ब्रह्मास्मीति सम्बुद्धो न कमं कारपितुं शक्यते 

न ह्यात्साचमव प्रां बरह्म मन्यमानः प्रत्त प्रयोजनवती पद्यति। न च निष्प्रयोजना प्रवृ तिरतो विरुध्यत एव कमणा 

ज्ञानम् । अतः क्मविषयेऽनुक्तिविल्लानविशेष विषयेव जिन्लासा \ कर्मानारम्भ इति चेन्न । निष्कामस्य संस्काराथत्वात् । 

यदि ह्यात्मविज्लानेनाऽ्त्माविद्ाविष्रयत्वात्परितित्यानयिषितं कमं ततः “श्रक्नालनाद्धि पङ्कस्य दूराद्प्पश्चन वरम्" 

इत्यनारम्भ एव कममणः श्रेयानल्पफकत्वादाधासबहुखत्वात्तत्वज्ञानादेव च श्रेध्राप्ेरिति चेत्, सत्यमेतत् अविद्याविषयं 

 कर्माल्पफछत्नाहिदोषवह्रम्बरूपं च सकामस्थ । “कामान्यः कामयते” “इति नु कामयमानः" इत्यादिषरुतिभ्यः। 

त निष्कामस्य । तस्य तु संस्कारा्थन्येव कर्माणि भवन्ति तच्निवंतंकाश्रयप्राणविज्ञानसहितानि । “देवयाजो 

भ्रेयानात्मयाजी वा" दत्युपक्रम्याऽ“ऽत्मयाजी तु करोति इदं मेऽनेनाद्धः संस्क्रियते" इति संस्का रार्थान्येव कर्माणोति 

वाजसनेयके । | 

“महाधनेश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः"* १ “यज्ञो दानं तपग्चेव पावनानि मनोषिणाम् ।' इत्यादिस्पतेश्च । 

प्राणादिविज्ञानं च केवलं कमंसमुच्चितं वा सकामस्य प्राणात्मप्राप्त्यथेमेव भवति \ निष्कामस्य 

त्वात्मजलानप्रतिबन्धनिमट्ये मवति ! आदश्ंनिर्माजंनवत् । उत्पल्चात्मविदयस्य त्वनारम्भो निरथंकत्वात् । 

““कर्मणा बध्यते जन्तुविद्या च विमुच्यते । तस्माक्कमरे न कुवन्ति पतयः पारर्दाशिनः \\* इति 

““क्रिपापयधेव पुरस्तात्संन्यासश्च तयोः संन्याप्त एवात्यरेचयत्” इति ^त्याणेनेके” “नान्यः पन्था विद्यते” 

इत्थादिशभ्रतिम्श्च, स्थायाच्च ! उपायभूतानि हि कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य, ज्ञानेन त्वमृतत्वप्राप्तिः, “अमृतत्वं 
हि विन्दते" ¢विद्यया विव्दतेऽन्रतम्" इत्यादिश्युतिस्स्रुतिभ्यश्च \ नहि नद्याः पारगो नावं न मुञ्छति यथेष्टदेशगमनं 

` ` स्वगंकामादिचोदनाभिरेश्ितं नतु ब्रह्यात्मत्त्त्वं तस्य कमंविरुद्धत्वात्ततस्तज्जिन्नासा युक्तव्यथं : । सङ्ग्रहवाक्यं 
विवृणोति--अस्थेत्यारिना । निरतिशयत्रह्यस्वरूप आत्मोपनिषदि विजिज्ञापयिषितोऽस्तु । कथमेतावता कमणा 
विरोध इद्याकाड्क्षायामाहू-न हीति । देवताराधनसूपो हि यागो ब्रह्मविच्च सवंदेवतात्मभूतः १पशुभावाच्च 
व्यावृत्तः कथं देवतां प्रणमेदित्यथंः । ब्रह्मास्मतत्वज्ञानं कमंविख्ढधं चेत्तहि श्रुत्या ब्रह्मात्मत्वोपदेशेनार्थात्कमं 
तिव्याजयिषितमित्यननुष्ानमेव प्रसन्येतातो निन्ञासाहेतुतेनाभिमतः कमंकाण्डेन सम्बन्धोऽसङ्खत इत्याशङ्का 

 मुद्धान्याभिहितं सम्बन्धं समथंय ति--कर्मानारम्भ इत्यादिसूत्रेण । उत्पत्तिविधि विदितानां कमणां .संस्का राथत्वे 
२५ प्रमाणमाहू-देवधाजी श्रेयानित्यादिना \ फलकामनया देवान्यो यजते स किं श्वेयानुताएऽत्मशुद्धयथमेव स्वर्गायासङ्खं 

हित्वा यो यजते स आत्मयाजी श्रेयानिति प्रश्नं कृत्वाऽऽत्मयाजी श्रेयानिति निरूपित्तं शतपथे कामानुपघातसहित्तं मे 
ममाङ्खमनेन कमणा संस्क्रियत इति संस्का राथंत्वेनैव करोति न कामवशग इत्यर्थः । ब्राह्मी ब्रहमज्ञानाह्। क्रियते तनु- 
रिति। तरुस्थ आत्मा लक्ष्यते । ननु प्राणादयुपासनं प्राणादिभावप्राप्त्य्थ॑मेव, ' तेनो एतस्यै देवताये सायुन्यं सलोकतां 
जयति इति श्रुतैः । कथमुक्तं कसंनिवं्तकाश्रयप्राणोपासनसहितानि कर्माणि संस्कारार्थानीति तवाऽश्ट-प्राणादि- 
विज्ञानं चेति । विविदिषावक्येन यत्नाद्युपलक्षितस्य सर्वस्य कम॑ण आत्मज्ञानाथंत्ेन विनियुक्तत्वाद्पासनस्य च 
मानसकम॑त्वादात्मन्ञान प्रतिबन्धकस्य कत्मषस्य निबहंणहवारेण स्यादात्मज्ञानाथंलमिव्यर्थः । अज्ञाभिप्रायेणः 
सप्रयोजनत्वातत प्रत्यनारम्भप्रसङ्ख भाश्रयहीन इद्युक्तम्। ज्ञान्यमिप्रायेण त्वनिष्टपादनस्येष्ठा पादन हूपत्वास्रसङ्खस्याऽऽ- 
भासतमाह--उत्पन्नात्मविदयस्येति \ न केवलं श्रुतिप्रामाण्यादेव विवेकिनः कर्मानारम्भः साध्यसिद्धौ साधनं 
नाऽद्रियत इत्तिलौकिकन्यायाच्च क्म्गनारम्भः सिद्ध इत्यर्थं: । ज्ञानफले केवल्येऽनपयोगाच्च ज्ञानिनः कमनारम्म इ 

२५ ९. पुभावाच्च व्यावृत्तः यथा पशुः क्षीरादिना स्वामिनं प्रीणयति । स्वामो च यवसादिदानेन पदं 
पोषयति एवं इतः प्रदानं देवा उपजीवन्ति अमुतः प्रदानं मनुष्याः इति शस्वोक्तरीत्या देवेभ्यो 
हविदनिन तेभ्यो वृष्ट्यादिना उपकारस्वीकारेण च सर्वोऽनात्मज्ञः पडुः। ततो व्य वृत्तः। त्निवंतकाश्रयः 
प्राणः कमचिवत्तकः तदाश्रयङ्च प्राणः प्राणात्सप्रा्िः प्राणः समष्टिरूपो हि्रण्यगभं तदावप्राप्तिः 1.- .. 



खण्डः-१, सन्तरः-२ | ` केनोपनिषत् ` ` [ ३७ 

श्रोत्रस्य ध्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह षाचं स उ प्राणस्य प्राणध््ुष्क्ुः । 
अतिषच्य धीराः प्रत्यास्माल्लोकादम्ता सरन्ति ।। २॥ 

प्रति स्वातन्ब्ये सति । तहि स्वभावसिद्धं वस्तु सिषाधयिषति साधनैः स्वभावसिद्धन्धाऽऽत्मा तथा नाऽऽपिपियिषितः। 
आत्सत्वे सति नित्याप्रत्वात् \ नापि विचिकारयिपितः आत्मत्तरे सति तित्यत्वादविकारित्वादविषयत्वादमूतंत्वाच्च । ` 
श्रुतेश्च न वधते कमणा” इत्यादि ! स्मृतेश्च “अविकार्योभ्यसुच्यतै? इति \ न च सच्चिर्कोषतः । “शुद्धमपापविद्धम्” 
इत्थादिधुतिम्यः \ अनन्यत्वाच \! अन्येनान्यत्संस्कियते ? न चाऽऽत्ममोऽन्यभूसा क्रिधाऽस्ति, न च स्वेनेवाऽपत्मना 
स्वमात्मानं सच्िकीषत् 1 न च वस्त्वन्तराधानं नित्यप्राप्रि्बां वस्त्व्तरस्य नित्या । नित्यत्वं चेष्टं मोक्षस्य । अत 
उत्पन्नवि्यस्य कर्मारम्भोऽनुपपन्नः । अतो व्यावृत्तबाह्यबरुदधेराव्मविज्ञानाय केनेषितमित्याचारम्भः । 

प्रवृत्तिलिद्धाष्िेषाथंः प्रहन उपपन्चः \ ! रथादीनां हि चेतनावदधिष्ठितानां प्रवृत्ति ननधपिष्ठितानाम् ! . ` 
 मनभादौीनां चचेतनानां प्रवृत्तिहंशटयते \ तद्धि लिद्धः चेतनावतोऽधिष्ातुरस्तित्वे । करणानि हि मनञआदीनि नियमेन 
प्रबतन्ते ! तघ्लासति चेतनावत्यधिष्ठातयुंपद्यते । तद्धिशेषस्य चानधिगमाच्चेतनावत्समान्ये चाधिगते विशेषाः 
प्रन उपपद्यते ¦ केनेषितं केनेष्टं कस्येच्छामात्रेण मनः पतति गच्छति स्वविषये नियमेन व्याप्रियत इत्यथः । 
मनुतेऽनेनेति विज्ञाननिमित्तमन्तःकरणं मनः। प्रेपितमिवे्युपमाथंः। न स्विघितप्रेषित्ब्दयोरर्थाविह् सम्भवतः । न हि 
शिष्यानिव मनञदीनि विषयेश्यः प्रेषपव्यात्सा \ विविक्तनित्यचित्स्वहूपतय तुं निमिसमात्रं प्रवृत्तौ `निव्यचिकित्या- 
धिष्ठातूवत् । प्राण इति नासिकाभवः \ प्रकरणात् । प्रथमत्वं चलनक्रियायाः प्राणनिमित्तत्वात्स्वतो विषयावभासमात्रं 
करणानां प्रवृत्तिः) चिक्रिया तु प्राणस्यैव मनआदिषु तस्माप्राधस्यं २ प्राणस्य । प्रेति गच्छति युक्तः भरयुक्त इत्येतत् \ वाचो 
वदनं किधिमित्तं प्राणिनां चक्षुःश्चोत्रयोश्च को देवः प्रोक्ता करणानामधिष्ठाता चेतनावान्यः स किविश्ेषण इत्यथः ॥१।। 

श्रोत्रस्य श्रोत्र मित्यादिप्रतिवचनं निरविज्ेषस्य निमित्तत्वायंम् ! विक्रियादिविशेषरहितस्याऽऽत्मनो मनभारि- 

इत्याह्--नहि स्वभावसिद्धमित्णादिना । उत्पत्तिराप्तिविकृतिः संस्कतिश्चेति चतुविधं क्रियाफरं स्वरूपावस्थाने 
क्रेवल्ये त ॒सम्भवतीद्युक्तम् । यदि च प्रमानन्दगुणस्याऽऽत्मन्याधानं ब्रह्माण्डाद्रहिःस्थितव्रह्प्राप्तिर्वां जीवस्य 
कवल्यं कल्प्यते त ह्य॑नि सत्वं दुर्वारमित्याह-नच वस्त्वन्तराधानमिति । 

एवमुपनिषदारम्भं सम्भाव्य वाक्यस्यार्थं संगृह्मति--प्रवृत्तिकिद्धमदिति । शिष्याचायंयोः प्रस्नप्रतिवचनरूपा 
श्रुतिः सुखं प्रतिपत्यर्था प्रवृत्ता । तत्र प्रश्नः कि ज्नातेऽज्नाते वेतिचोद्यनि रासाय सामान्यतो ज्ञत्तिऽपि विशेपतर्चाज्ञति 
सम्भवति विकल्पकं रणवदिति सूवितमेतद्िवृणोत्ति--स्थादौनां हीति । मनञादीनामेव चेतनत्वादचेतनप्रवत्ित्वा- 
दित्यसिद्धो हेतुरिति नाञऽकङ्कुनीयमित्याहू--करणानि हीति । अन्यत्रमना अभूवं नादर्यौमत्यादिलोकानुभवान्मन- 
आदीनां करणत्वं सिद्धं ततः प्रदरीपवदचेतनत्वं सिद्धमित्यथंः। इच्छामात्रेणेति प्रयत्नाच भावो लक्ष्यते नस्विच्छास्तित्वं 
निविकारताया विवक्षितत्वात्। प्रेषितमिवेती वश्ब्दाध्याहूारेण क्रिमिति ग्याख्यातम्। यथा रन्न दुच्छामात्रेण काचिद्- 

प्रवृत्तिः काचिच्च वागादिन्पापारेण तद्वदिह कि न स्यादिव्याशशङ्कुयाऽऽह्--त त्विधि । सक्रियस्य स्वैस्यानित्य- 
तयाऽवधारितत्वान्निण्कियं वस्तु पिपृच्छिपिततं ततो नाथं भेदः सम्भवतीत्यथंः । विषयेभ्यः । विषयग्रहणार्थ; नित्य 
चिकित्सायामधिष्ठातुरचकोरस्य सिधिमात्रेण यथा राजभोजनादिप्रवृत्तिमिमितत्वं तर्दिदिल्यथंः । प्रकरणादिति, 
करणसत्निधानादित्यथंः 1 १॥ 

प्रतिवचनवाक्याथंपंग्रहं विवणोति--पिक्ियादीत्यादिना। मनभादीनां यः अ्रवत्तंकः स॒ किविदोष इति 
परदनस्य नि विरोषत्तेव विशेष इत्युत्तरम् । क्रियाया गुणस्य सम्बन्धस्य वा विषस्य व्यावत्तकधमंस्य दशंयितुमशक्यत्वा- 

१. मनअदीनां प्रवृत्तिः चेतनाधिष्ानपूविका सचेतन प्रवृत्तित्वात् र्थादिप्रवृत्तिवेदित्ति प्रयोगः | हत्तौ 
अचेतनप्रवृत्तित्वं असिद्धं मनसः चेतनत्वात् इतिश द्ावारणाय मनभादीनामचेततनत्दंमाह् | 

२. प्रत्यहं राजादेः स्वभोज्यमन्चादिकं चकोरः पश्यति अन्नादौ विषमिश्रता भवेच्चेत् चकोरस्य चक्ष 
रक्त भवतति! न चेत् यथाभृतमेव मवति | अनथा परीक्षया भघ्लादेः बुद्धि बुद्ध्वा राजा भर्नाति | 
अतः चकोरः सल्लिधिमात्रेण राज्ञां भोजनादो प्रवत्तकं उच्यते तद्वत् । ` ` 

२. प्राणः प्रथमं चलति ततो मनः ततः इन्द्रियाणि चलन्ति अततः प्राथम्यं तस्य | 

१० 

१५ 

२०५ 

२५ 

२० 

२५ 
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१० 

१५. 

प्रवतत निमित्तत्वमिस्येतच्छोत्रस्य श्रोचमित्यादिग्रतिवचनस्यायथेः! अनुगमातृ । तदनुगतानि ह्यत्रास्मिश्वथऽक्षराणि । कथं? 
श्ुणोत्यनेनेति श्रोत्रं तस्य श्ब्दावभासकत्वं भ्रोत्नत्वम् ! शब्दोपलब्धरूपतयाऽवभासकत्वं न स्वतः श्नोत्रस्याचिद्रपत्वात्! 

आत्मनश्च चिद्रपत्वात् । यच्छरोतरस्योपरन्धप्वेनावभासकतेवं तदात्मनिमित्तत्वाच्छोत्रस्यं भोत्मित्युच्यते । यथा क्षत्रस्य 

क्षत्रं थथा वोदकस्यौष्प्यमग्निनिमित्तमिति दण्धुरप्युदकस्य दर्धाऽग्निरुच्यते! उदकमपि ह्यगििसंयोगादग्निरुच्यते तदत् ॥ 

अनित्यं यत्पंयोगादुपरब्धृत्वं तत्करणं श्चोत्रादि । उदकस्येव दश्युत्वमनित्यं हि तत्र तत् । यत्र तु नित्यमुपलब्धृत्वमग्ना- 
विवोष्ण्यं स॒ नित्योपरुब्िस्वरूपत्वाहग्धेवोपलनव्धोच्यते \ श्रोच्रादिषु श्रोतुत्वाद्युपलब्धिरनित्या नित्या चाऽऽत्मन्यतः 

 भरोत्र्य भोत्रमित्याचक्षराणामर्थानुगमादुपपद्यते {निविञेषस्योपरन्धिस्वरूपस्याऽऽत्मनो मनआदि प्रवृत्ति निमित्तत्वमिति! 
मनञादिष्वेवं यथोक्तम्! वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण इति विभक्तिद्रयं सवत्रेव द्रष्टव्यम् 1 कथं? 

पषठत्वात्स्वरूपनिर्देक्षः प्रथमयैव च निर्देशः ! तस्य च ज्ञेयत्वात्कसंत्वमिति द्वितीया । अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य 

प्राण इत्यस्मात्सवंचेव विभक्तिदयम् १ यदेतच्छोचादुपलल्धिनिमित्तं रोत्स्य श्चोत्रमित्यादिलक्षणं नित्योपरस्धिस्वरूपं 
निविशोषमात्मतक्वं तद्वुद्ध्वाऽतिमुच्यानवबोधनिमित्ताध्यारोपितादनरुद्धघारिलक्षणतत्संसारान्मोक्षणं कृत्वा धीरा 

धमन्तः प्रतयास्माव्छोकाच्छरीरास्रेस्य वियुन्थान्यस्मिन्नप्रतिसन्धोयमने निनिमित्तत्वादम्रुता भवन्ति \ सति ह्यज्ञाने 

त्करियादिमत्वे घटादिवदनात्मत्वप्रसङ्कादतो निविहेषचेतन्यात्मकोऽहमित्येवं ज्ञानं सम्यश्ञानम् । न चाभावेन 
सद्वयत्वप्रस ङ्कः । तस्य॒ पुथक्सत््वाभावात्स्वरूपेण व्यवहारा ङ्गतवादित्युक्तमन्यत्र;१ यदि शौक्ल्यादिवत्कोऽपि 
विरेषोऽभविष्यत्तदा तमवक्षयत् । श्र॒तिस्तूपलक्षणवच्येव प्रतिवचनं ब्रुवाणा निविशेषत्वं मन्यत इति श्रुव्यक्षरानु 

` सारादगम्यत इत्याहू--अनुगमादिति । निविल्चेषत्ववाचकपदाभावात्कथं निविश्ेषेऽ्तरानुगम इत्याह्-- कथमिति । 
निविेषस्य वाचकराक्त्या वाक्याथंत्वाभावेऽप्युपलक्नषणवृत्या भविष्यतीतयभिप्रेत्य श्रो त्ररन्दस्य तावन्मुख्याथमाहू-- 
श्युणोतोति । शब्दावभासकत्वं स्वदाक्त्येव भविष्यति श्रोच्नस्य कथं तस्य शब्दावमाप्तकत्वेनाऽभ्त्मोपलक्षयित्तग्य 
दत्याकाडक्षायामाह्--शब्दोपलन्धृरूपतयेति । राक्तिः सतः प्रकाशामानस्यैव वाच्या नासतोऽप्रकाशमानस्य नरः 
विषाणायमानल्वेन शक्तिमतत्वातुपपत्तेः । सत्ता प्रकाल्यश्चाऽऽत्मरूपं तद्धेदे मानाभावादत्त उपलब्धृतादात्म्येनेव 

 श्रोत्रस्याव भासकत्वं न स्वातन्त्येण जडत्वात् । जडस्य च सताहीनत्वाच्छुक्तिरप्यस्येवेत्यथंः । श्रोत्रस्या वभास्कत्व- 

२९५ 

मपलब्धृतादात्म्येनेति यचुपलब्धोपरृक्ष्यते तह्य पङन्धु रप्यवभासकत्वमन्याधीनमित्यनवस्था प्राप्नोतीत्याशङ्कयाऽऽह- 
आत्सनश्चेति \ स्वप्रकाश्ञत्वादुपछन्धुः सत्ताप्रतीव्यो रनच्यापत्तत्वान्नानवस्थेत्यथंः । भवतवेवमनवस्थाभावः । तथाऽपि 
कथं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यात्मोच्यत इत्याराङ्कचाऽऽ्ह--यच्छो्स्येति । तदात्म निमित्तत्वादिति । तस्याऽऽत्म- 
निमित्तत च्छ्रोत्रस्य श्रोचमिद्य॒परक्ष्यते निविद्ेषं चेतन्यमात्रमित्यथं; । यथा क्षत्रस्येति । क्षत्रजातिनियामकं कमं 

` क्षत्रमित्युच्यते यथेत्यथंः। यदि ओरत्रादिसश्ष्यात्माऽस्ति कथं लोकायत्तिकादेः श्रोत्रादिष्वेवो पलन्धत्वग्यवहार 

२०५ 

इत्याशङ्कय) ऽऽट्--उदकमपीति । तद्रदुपरन्धृसम्बन्धाच्छोत्रादिषूपलन्धुत्वव्यवहार इत्यथः 1 भवन्मते तहि नित्योपः- 
छब्धिस्वभाव भातेति श्रोचादैः करणत्वं न स्यात् । क्रियायां हि करणपेक्षेव्याकाङ्क्षायामाह्-अनित्यं यदिति । 
प्रमातुंत्सम्बन्धादनित्यमुपरन्धृत्वं भवति बृद्धिपरिणामेस्तच्छोवादि करणं बुद्धिवृच्यपेक्षया भवतीत्यथंः । श्नोत्रादि. 
सद्खते प्रमाततयंनित्योपलब्धुत्वसम्मवेऽपि तवास द्धस्य साक्षिणः कथमुपलब्धुत्वव्यपदेश इत्याश _्याऽऽ्टु-यच 

 . व्विति \ उक्तमर्थं संक्िप्याऽऽह-ध्रोत्रादिष्विति । श्रोत्रादिषु निमित्तेषु सत्पु श्रोत्रादिसंहते प्रमातरि प्रोतृत्वादि- 

३ 

रूपोपरल्धिरिप्युपरुग्धृत्वमित्यथंः । मनसो मन इत्यािष्वेवमतिदिडाति-मनभादिष्वेवमिति ! न्यायसामान्या्थोक्तं 
व्याष्यातं द्रष्टग्यम् । नहि मनसो मनस्त्वं वाचो वाक्त्वं वा स्वात्तत्त्येण सम्भवति अध्यस्तत्वादतोऽपिष्ठानसत्ता- 
प्रकालाभ्यामेव सत्ताप्रकारत्वं मनभदेः । तच्चाधिष्ठानं निविदोषमेवोपलश्तयितव्यम् । सविशेषत्वेऽध्यस्तत्वप्रसद्खा- 
दिति भावः} विभक्तिदयतिर्दशतात्स्ंमाह् --बाचो हित्यादिना \! मनभदेः प्रवत्त॑कः फिस्वभाव इति पृष्टत्वात्स्वरूप- 

` ; निदः कतव्य: । स च प्रथमया । “निदशे प्रथमा प्रोक्ता" इति स्मरणादित्यथंः । अत्तिमच्य धीरा इत्यत्तरं वाक्यं 

साध्याहारं योजयत्ति-यदेतदित्यादिना \ पएतदबदध्वाऽमृता भवन्तीति सम्बन्धः। तादात्म्येनाध्यायेपितो यो 
बुद्धवादिरनवनोधनिमित्तः संसारस्तत्तो मोक्षणं त्तादाठम्याध्यासनिवृ्तिहष्टं फलप् । अमृता भवन्तीति विदेहमुक्तिर- 
हृष्टं फलमितयथंः। कमणां सम्बन्धानुपपत्तिरिति शेषः । निमित्ताभावाच्छरी रान्तरा्यनारम्भेऽमताः मवन्तीति 

४0 १. तत्तवप्रदीपिकारौ | 
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न तत्र बश्ुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनः। न विभ्नो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् । 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तदचाचचक्षिरे ॥ ३ ॥ 

कर्माणि शरीरान्तरं प्रतिस्रन्दधते । आगत्मावबोधे तु सवंकर्मारम्भनिमित्तान्नानविपरीतविद्याग्निविष्लुष्ठत्वात्कमणा- 
मित्यनारम्भेऽमृता एव भवन्ति । शरीरादिसनतानाविच्छेदप्रतिसन्धानाद्यपेक्षयाऽध्यारोपितमृत्युवियोगात्पुवमप्यभृताः 
सन्तो नित्यात्मस्वरूपत्वादमृता भवन्तीत्युपचयंते ।} २।। 

न तत्र चक्षुगंच्छतीत्युक्तेऽपि पयंनुयोगे हैतुरप्रतिपत्ते: 1 श्रोत्रस्य श्वोत्रमित्येवमादिनोक्तेऽप्यात्मतस्वेऽ- 
प्रतिपललत्वात्स्ष्मत्वहेतोवेस्तुनः पुनः पुनः पयनुयुयुक्षाकारणमाह--न तत्न चश्चुगेच्छतीति । तत्र श्रोत्राद्यात्मभूते चक्षुरा- 
दीनि वाक्चक्षुषोः सर्वेन्द्रियोपलक्षणाथत्वान्न विज्ञानमुत्पादयन्ति \ सुखादिवत्तहि गृह्येतान्तःकरणेनात आह्- नो 
मनः । न युखादिवन्मनसो विषयस्तत् \ इन्ियाविष्रयत्वात् \ न विद्यो न विजनीमोजन्तःकरणेन यथेतद्भह्य मनञदि- ` 
करणजातमनुक्ञिष्या दनुश्ासनं कुर्थास्पवृत्तिनिमित्तं भवे्तथाऽविषयत्वान्च विद्मो न विजानीमः ! अथवा भोजादीनां 
भ्रो्ादिलक्षणं ब्रह्म विरेषेण दशेयेत्युक्त आचायं आह-न शक्यते दशंयितुं कस्मान तच चश्नुगच्छतीत्यादि पूवंवत्सवंम्, 
अत्र तु विशेषो यथेतदनुरिष्यादिति । यथेतदनुशिष्यात्रतिपावयेत्! अन्योऽपि रिष्यानितोऽम्येन विधिनेत्यभिप्रायः । 

सवंथाऽपि ब्रह ॒बोधयेत्युक्त अचायं आह्, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्यागमम् \ विविता- 
विदिताभ्यामन्यत्वम् । यो हि जाता स एव सः । सर्वात्मकत्वात् । अतः सर्वत्मिनो जातुन्ञचरन्तराभावाद्िदिता- 
दन्यत्वम् । “स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता" इति च मन्त्रवर्णात् \ “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्!" इति च 
वाजसनेधके । अपि च व्यक्तमेव विद्धि तस्मादन्पदित्यभिभरायः। यद्िदितं व्यक्तं तदन्यविषयत्वावत्पं सविरोधं 
ततोऽनित्यमत एवानेकल्वादञ्चुद्धमत एव तद्विलक्षणं ब्रह्मेति सिद्धम् । अस्तु तद्वि वितमर् ! न विन्ञानानयेक्षत्वात् । 
यद्धघविदितं तद्विज्ञानापेक्षं अ विदितविक्ञानाय हि लोकवृत्तिः । इदं तु विज्ञानानपेक्षं कस्माद्ि्ञानस्वरूपत्वात् । 
न हि यस्य यत्स्वरूपं तचतेनान्यतोऽपेक्ष्यते । न च स्वत एवपेक्षा । अनेक्षमेव सिद्धत्वात् । प्रदीपः स्वरूपाभिव्धक्तौ 

९०७ 
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न प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेक्षते स्वतो वा । यद्धचनपेक्षं ॒तत्स्वत एव सिद्धं प्रकाशात्मकत्वास्प्रदीपस्यपेक्षितोऽप्यनथंकः २० 
स्यात् । प्रकाशे विेषामावात् । नहि प्रदीपस्य स्वरूप भिव्यक्तौ भ्रदीपप्रकाोऽथवान् । न चेवमात्मनोऽन्यच्र विज्ञान- 
मस्ति येन स्वरूपविज्ञानेऽप्यपेक्ष्यते । 

भ्रयोगादागन्तुकत्वममृतत्वस्येतिङङ्कनिवृत््यथमाहू--श्रीरादीति । अनादिभवपरम्परया शरीर्यासिं परस्ताच्च 
भविष्यामीति दारीरादिसन्तानाविच्छेदस्य प्रतिसन्धानं धरम्यधिकारित्वाध्याप्तः कामादिदोषकल्पनं चेतस्मादध्या- 
सोपितो यो म॒ल्युस्तद्टियोगापेक्षयाऽमुतत्वस्य अवनमौपचारिक मित्यथंः ॥ २॥ 

न तच चक्ुगंच्छतोत्िवावयार्थं संगृ ह्ति-माचार्येगोक्तेऽपि तत्त्वे रिष्य्याप्रतिपत्तेहंतोः पय॑नुयोगे हेतुनं 
तत्र चक्षुगंच्छतीति । एतद्विवृणोति--शरोच्रस्य श्रोत्रमित्थादिना \ आत्मा नेन्द्रियविषयोऽभौतिकत्वाघ्नरविषाणवत् । 
मनश्चेद्धियं प्रसिद्धं ततस्तस्याप्यविषय इत्याहू-इन्द्रियाविषयत्वादिति । न विद्यो न विजानीम इत्याचभ्यासः 
सवंथाऽन्तःकरणाविषयत्वख्यापनाथं- । अक्षेपपरतया ग्याष्याय शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे--अथवेत्यादिना । इत 
उपलक्षणप्रकारादन्येन प्रकारेण न रक्यते दशयतु क्रियागुणादिविरोषरुन्यत्वादित्यथंः { आगममिव्युपदेशपारम्पयं- 
महेति सम्बन्धः । अागमस्याथंमाह-विदिताविदिताभ्यामन्यत्वमिति । अन्यदात्मनो विदितमविदितं वा स्यादतो 
 विदितत्वाविदिततत्वनिषे ैनाऽऽत्मनोऽन्यच ब्रह्यत्वं विदुषां विनिवर्त्याऽऽत्मा ब्रह्यत्युपदिष्टं भवतीत्यथं; । विदितान्यतवे 
युक्तिमाहू--यो हीत्यादिना । विदितान्यत्वव चनस्याऽर्भथकमथंमाह--अपि चेति ¦! का्य्भयावत्तिः सिद्धधतीत्यथः | 
आत्मा यद्यप्यन्यतो विज्ञानं नापेक्षते तथाऽपि स्वग्राहुकत्वात्स्वस्मादेव विज्ञानमपेक्षते तैन ॒विज्ञानानपेक्षत्वमसिद्ध- 
मित्याशङ्खयाऽ्ह--न च स्वत एवेति ए स्वभावतयाऽनपरक्षमेव सिद्धत्वादपेक्षादाब्दार्थो न घटते स्वग्राहुकत्वं चासिदधं 

` स्ववृत्तिविरोधादित्यथंः । विज्ञानं सजातीयानपेक्षं प्रका्षत्वात्प्रदीपवदित्यनुमानमभिपरेत्य हष्टान्तमाहु- नहीति \ 
तमोध्वस्तये ्यारोकापिक्षा तदभावश्चाऽऽछोके स्वत एव सिद्ध इत्यथं: । प्रदीपस्य तेजसस्य तेजसान्तरानयपेक्षतरेऽपि 

हयाणो म 

चाच्यमित्याह्-न चैवभात्मन इति ! ब्रह्मणोऽन्यस्य परवस्याज्ञानात्मकत्वाद्धानसम्भावनैव नास्त्य्यत्र ततो न 

२५ 

२० 

२३५ 



॥.4\. 
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] सटोकशाद्कुरवाक्यभाष्योपेत्ता [ खण्डः-१, सन्तः-३ 

विरोध इति चेच्नन्यत्वात् ! स्वरूपविज्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वाद्विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतदसत् ।! दुदयते 
हि विपरीतज्ञानमात्मनि सम्य्नञानं च न जानाम्यात्मानमिति ! भरुतेश्च “तत्त्वमसि' “आत्मानमेवावेत्” “एतं 

वै तमात्मानं विदित्वा इति च सवत्र शरुतिष्नात्मविज्ञाने विज्ञानान्तरपेक्षत्वं दृष्यते तस्मात्परतयक्षश्नुतिविरोध इति 
चेन्न \ कस्मात् । अन्धो हि स आत्मा बुद्धचादिकायंकरणसङ्खाताभिमानसस्तानाविच्छेदलक्षणोऽविवेकात्मको 

बुद्धयवभासप्रधानशक्षुरादिकरणो नित्यचित्स्वरूपात्मान्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानमवभासते) बोद्धप्रत्ययानामाविर्भाव- 
¦ तिरोभावधमम॑कत्वात्तद्धमतयैव विलक्षणमपि चावभासते \ अन्तःकरणस्य मनसोऽपि मनः सनोऽन्तगतत्वात् सर्वान्तर- 

रतेः 1 अन्तगंतेन नित्थविज्ञानस्वरूपेणाऽऽकाञ्चवदप्रचकितात्मनाऽन्तगंभेभूतेन बाह्यो बुद्धयत्मा तदिलक्षणो्ऽचभिरि- 
वाग्निः प्रत्यये राविर्मावतिसेभावधमकेविज्ञानाभासरूपेैरनित्येरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी दुःखीत्यभ्युपगतो लोकिकैर- 
तोऽन्थो नित्यविज्लानस्वरूपादात्मनः। तत्र हि विज्ञानापेक्षा विपरीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुर्नानत्यविज्ञाने । 

` त्वमसीति बोधोपदेक्षो नोपपद्यत इति चेत् आत्मानमेवावेदित्येवमादीनि च \ नित्यबोधात्मकत्वात् \ न ह्यादित्योऽ- 
नयेन प्रकाष्यतेऽवस्तदणंबोधोपवेश्लोऽन्थंक इति चेच । लोकाध्यारोपापोहाथैत्वात् \ सर्वात्मनि हि नित्यविज्ञाने- 

 विजातीयज्ञानपिक्षमपि ब्रह्मोत्यथंः । ज्ञानानपेक्षत्वे छौकिकानुभववि रोधं शास्वविरोधं चोदद्धाव्य परिहुरति--विरोध 
इति चेन्नान्यत्वादिति । सूत्रस्य पुवंपक्षभागं विमजते-स्वरूपविज्ञान इत्यादिना । विज्ञानानपेक्व्वं ब्रह्मणोऽभाणि । 

 सपिक्लत्वं जीवशब्दवाच्यस्योपाधिविशिष्टस्यानुभूयतेऽतो भिश्चविषयत्वान्न विरोध इत्याह--न कस्मादित्यादिना । 
, १५ वृद्धवादौ कायंकरणसङ्खाते य अआत्माभिमानसन्तानोऽनादिमवपरम्पराप्रापितस्तस्याविच्छेदरूपमनिर्वच्यमनज्ञानलक्षणं 

विहं यस्य चित्रतिनिम्व्य स तथोक्तः | वचित्तन्त्रं ह्यनिर्वाच्यमज्ञानं चैतन्यमवन्छिद्य स्वावच्छिन्न यथास्वरूपाव- 

भासं प्रतिबध्य मौटयाद्यध्यासहेतुभंवति । तस्मादविवेकात्मको जीव इत्युच्यते बुद्धेरन्तःकरणस्य यथा यथा नील- 

| २९ 

९५ 

पीताद्याकारावभासा जायन्ते तथा तथा चिद्प्रतिविम्बः प्रमातृत्वादिरूपेण भातीति ततप्रधानोऽध्यस्तस्य विशिष्टस्य 
तत्सत्तयंव सतत्वाद्विशिष्ठान्तनिविष्टो य आत्मा निल्यचित्स्वरूपः स एव साये यस्मिन्स तथोक्तः । बुद्धिपरिणामसरूपाणां 
नीलपीतादिप्रत्ययातामुत्पन्नविनाशवत्त्वत्तदुपरक्तरूपेणानित्यं चैतन्यं यत्रावभासते सोऽन्यो जीवः । सर्वाण्येतानि 
जीवविशेषणान्यन्यत्वस्फुटोकरणार्थानि । न केवरूमनित्यत्वम् विशिष्टोपाधिरूढतया विज्ञानस्य तद्धमंतेवावभासते 
मनुष्योऽहं जानामीति प्रतिशरीरं विलक्षणमपि चंतन्यमवभासते विशिष्टभेदादित्यथंः । परमाथंतः कहं चेतन्यं 
यस्य विशिष्टधमेताऽव भासते तत्राऽहू--अन्तःकरणस्येति । ननु विशेषणसम्बन्धात्स्वरूपे समारोपित्तो विशिष्टो भात्ति 
तस्थ मिथ्यात्वात्कथमात्मत्वनव्यवहारास्पदत्वं तत्राऽऽह--अन्तगंतेनेति । विशिष्टान्तगंतेन चित्स्वक्पेण तादातम्याद्राह्य 
इत्यनात्माऽपि बुद्धिविक्िष्ट भल्मेव्युपगतो लौकिकंरिति सम्बन्धः । अत इति \ उक्तधमंवत््वादित्यथंः। अस्तु नित्य- 
विज्ञानाद्विलक्षणो जीवः । कथमेतावता विरोधः परिहूत इत्याकाङशक्षायामाहू- तन्न हीति । एवं लोकरानुभववि रोधे 
प्रिहूतेऽपि शास्वरविरोघो न परिहूत इत्याह-तच्वमसीति । विशिष्टस्य मिथ्यात्वाद्बरह्मास्मीत्यनुभवायोगान्मोक्ाह- 
त्वायोगाच्च ततत्वमसीत्युपदेशो न घटते चेत्तदि ब्रह्मण एवोपदेशोऽस्त्वत्याश ङ्कयाऽऽद्-- आत्मानमेवावेदिति \! एव- 

२० 

मादीनि वाक्यानि ब्रह्योपदेशपक्षे न सङ्खच्छन्ते तज्जनितफकाभावादिव्यथंः । विशिष्टस्य निरुपाधिकस्य च ब्रह्मण 
उपदशासम्भवेऽप्युपाधिविदिष्टचित्स्वरूपजीवपदलक्ष्यस्य वंरिष्टयद्वारेणोपदेशो भविष्यति फलं तस्याऽऽरोपितवबन्ध- 

` निवृत्तिरि्याह्- न लोकेति । नन रोकशब्देनाऽऽत्मोच्यतेऽनात्मा वा । नाऽऽ्यः | आत्मनोऽधिष्ठानतयाऽध्यासकतुंत्वा- 
सम्भवाच्चेवो हि शुक्तिकायां रजतमध्यस्यति न शुक्तिकव । अध्यासक तुत्वे चाऽऽत्मनः प्रागेवाध्यासात्करतृत्वं वाच्यम्। 
केतृत्वस्य प्राग्भावनियमात्तथा चानिमेक्षप्रस ङ्गः । कतृंत्वस्याध्यासत्वे .च न कतुत्वमात्मनस्तद्विषयकतुत्वान्तरा- 
भावात् । भावे चानवस्थानात्। न द्वितीयः । जडत्वादनात्मनोऽ््यासकतुत्वानुपपत्तेः चेतनो हि देव दत्तोऽध्यस्यतीति 

२५ प्रसिद्धम् । भथ जडस्याध्यासकतुतवं नाम श्रान्त्याश्रयत्वं यद्यपि न सम्भवति तथाऽपि भ्रान्तिनिमित्ततवं दृष्टं जपा- 
` कंुमादः । न, तस्य सत्यस्योपाधित्वसम्भवा(्ाष्यकारमते च जडस्य सवंस्याध्यासात्मकत्वादध्यासहैतुत्वं न 

४०. 

सम्भवति तस्मादस्म्बद्धमिदं भाष्यं लोकाध्यारोपापोहाथंत्वादितति। | 
न । लोकशब्देनाह द्भारादय उच्यन्ते । तेषां व्यावहारिकसत्यत्वस्याथंक्रियासमथंत्वेनाभ्युपगमात् । स्वधर्मा 

रोपनिमित्तत्ेनोपाधित्वसम्भवात्परमा्थंसव्यस्यैवीपाधित्वभित्यस्मान्प्रति हृष्टान्ताभावादहङ्कारादयस्च चित्तन्ानाद्- 
निर्वच्याविच्यामयभूतमूक्ष्मविकारा अविद्यावच्छिन्न एव चैतन्ये निपतन्ति | उपाधिविकाराणामुपहिते पक्षपातिताया 
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यद्राचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | तदेव बह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदयुपारते। ४।॥ 

बुद्धयाद्यनित्यधर्मा रोकेरध्यारोपिता आत्साविवेकतस्तदपोहार्थो बोधोपदेश्षो बोधात्मनः। तत्र च बोधाबोष्ठे 
समञ्जसौ ! अन्यनिमित्तत्वादृद्क इवौष्ण्यमग्निनिमित्तम् ! रात्यहुनी इवाऽऽदित्यनिथित्ते सेके नित्यावोष्ण्यः- 
प्रकालावग्न्यादित्यथोरन्यत्र मावाभावर्योनिमित्तत्वादनित्याविवोपचर्यते । धक्ष्यत्यग्निः प्रकाक्द्वष्यत्ति सितेति 
तद्त् ! एवं च सुखदुःखबन्धमोक्षाद्यध्यारोपो लोकस्य } तदपेकष्य तत्त्वमस्यात्मानमेव वेदित्यात्मावबोधोपदेशेन श्रुतयः 
केवरमध्यारोपापोषहार्थाः । यथा सविताऽसौ प्रकाशयत्यात्मानमिति तदत् । बोधाबोधकतृप्वं च निव्यब्धेधात्म॑नि 
तस्मादन्धदविदितात् \ अधिश्ब्दश्चान्याथं \ यद्वा यद्धि यस्याधि तत्ततोऽन्यत्सामर््याद्यथाऽधि भुत्पादीन्ं राजा । 
अव्यक्तमेवाविदितं ततोऽन्यदित्य्थंः \ विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते कायंकारणस्वेन विकते ताभ्यामस्थद्भहय 
विज्ञानस्वरूपं सर्वविक्चेप्रत्यस्तमितमित्ययं समुदायाः । अत एवाऽऽत्मत्वाच्च हेय उपादेयो वा \ अन्यद्धयन्येन् 
हेयमुपादेयं वए \ न तेनैव तद्यस्य कस्थचिद्धेयमुपादेयं वा भवति \ आत्मा च ब्रह्म॒ सर्वास्तरात्मत्वादविषयमतोऽन्य- 
स्यापि न हेयमुपादेथं वा ! अन्याभावाच्च । इति युश्ुम पूेषामित्यागमोपदेशः । व्याचचशक्षिर इत्यस्वालन्ञ्यं तक 
प्रतिषेधार्थम् ! ये नस्तद्रह्योक्तवन्तस्ते नित्यमेवाऽऽगमं ब्रह्यप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो न पुनः स्वनुद्धिभभवेन 
तकेणोक्तवन्त इत्यागमपारम्पर्थाविच्छेदं दशशंयति विद्यास्तुतये \ तकंस्त्वनवस्थितो श्रान्तोऽपि भवतीति ॥ ३ ॥ 

यद्राचेति मन्त्रानुवादो दृढप्रतीतेः ! अन्यदेव तहिदितादिति योऽयसागमार्थो ब्राह्यण्तोऽस्यैव द्र ठिम्ने 
मन्त्रा यद्राचेत्यादयः पठयन्ते ! यद्भह्य वाचा श्ञब्देनानभ्युदितमनम्युक्तमप्रकारितमिलत्येतत् \ येन बागस्युद्यत इति 
वाक्प्रकाशहेतुत्वोक्तिः \ येन प्रकार्यत इति वाचोऽभिधानस्याभिधेयप्रकाराकत्वस्य हितुत्वमुच्यते ब्रहएणः । उक्तं च 

दानात् । यथा जलचलनादीनाम् । तस्मान्नासङद्खतं भाष्यम् । ननु बोधात्मनो नाबोधः समञ्जसः भरकाशाप्रकाशयो 
विरोधप्रसिद्धेः। बोधोऽपि च बोधात्मनो न समञ्जसः। निविकारत्वात्। कथं बोधात्मनो बोधोपदेश 
साथंकस्तत्राह--तत्र चेति । बोधादन्यस्याबोधात्मकत्वेनाबोधाश्रयत्वं न समञ्जसम् । आत्माश्रयत्वप्रसद्धादनिवृत्ति- 
प्रसङ्खाच्च तस्य बोधासम्भवात् । तस्माद्रोधात्मन एवाबोधः समञ्जसः । परिशेषाद्विरोधस्चासिद्धः साक्षिवे्यत्वात् । २ 
बोधोऽपि तत्रेव समञ्जसो धटदेर्बोद्धृत्वाप्रसिद्धेः। चिद्रयाप्त एव बुद्धिपरिणामे बोधश्चब्दव्युत्पत्तेः परिणाम्यन्तः- 
कृरणोपहितस्य बोधात्मनो बोधवत्त्वं समञ्जसमिव्यथं; । सामञ्जस्ये हेत्वन्तरमाहू-अन्यनिमित्तत्वादिति । 
अन्यत्राहुद्धुारादिसङ्कते वादिनां लौकिकानां च बोधाबोधौ प्रसिद्धौ तौ चाऽऽ्त्मबोधाबोधप्षम्बन्वादित्याःमनो 
मुख्यौ नोधाबोधौ । यत्सम्बन्वादन्यत्र यदुपचय॑ते तत्तत्र मुख्यं यथाऽग्निसम्बन्धादुदकस्योष्ण्यमुपचारेणाग्नौ तन्पुख्य- 
मित्यथः । आत्मनिित्तौ चेदन्यत्र बोधाबोधौ तहि निमित्तव्वादात्मनो व्यापारवत्वप्रसङ्खस्तताऽऽह - याव्यष्टनी 
वेति । यथाऽऽदिव्यसन्निध्यस्निधिमात्रनिमिच्ते लोके राव्यहूनी भवतः । नद्यादित्यः कञ्चन स्वापयत्यत्थापयति 
वा। अतो निमित्तत्वं न व्यापारवत््वाविनाभूतमित्यथंः । नन्वात्मनि बोधस्य नित्यत्वे कथं कालावच्छेदन्यवहार 
प्रागज्ञासिषं शास्वराथंमिदानीं च जानामि पुनर्ञास्यामीति तत्राऽऽह हष्टान्तम्- नित्यावौष्ण्यप्रकाक्ञाविति। तद्रद्धिषयस्य 
कारावच्छिन्नत्वेन कालावच्छेदव्यवहारः स्वरूपेण नित्येऽपि बोधे न विरुध्यत इत्यथैः । आत्मनि बोधायोधयोः 
सामञ्जस्ये किं सिद्धमित्यत आह--एवं चेति 1 आगन्तुकविषयसम्बन्धात्तदुपरक्तरूपेण बोधस्याऽऽगन्तुकलेऽपीदानीं 
मया स्वात्मा बुध्यत्त इति नित्यबोधात्मनि कथं बोघकतुंत्वव्यपदेश इत्याश ङ्कुयाऽऽव रकापनयस्याऽऽगन्तुकतवेन 
भविष्यतीत्याहु-यथा सविताऽसाविति ! यस्मादन्योपाधिकमःस्मनि वोधकतृंत्वम् । स्वतः पुनधिज्ञानानयेक्षत्वमेव | 
तस्माद्विज्ञानानपेक्षत्वादविदितादन्यत्वं सिद्धम् कथमन्यत्वविवक्ायामधिरग्दः सङ्कुच्छते तत्राऽऽ्-अधिक्षष्टश्चेति। 
निपातानामनेकायंत्वाल्लक्षणया चेत्यथंः । अविदितादन्यत्वस्याऽर्भथकमथंमाह्--मव्यक्तमेषेति । विदितं न 
भवत्यविदित्तं च न भवतीव्येकंकनिषेधस्य तात्पयंमुक्त्वा समुदायाथं माह - विदितमविदितं चेति! व्याचचक्लिर 
इ्यस्वातन्त्रयं तकप्रतिषेधाथंमिव्येतत्सूत्रं विवृणोत्ति-ये नस्तदिति ॥ ३ ॥ 

यद्टाचेति मन्त्राचुवादो हदढप्रतीतेरिति। सूत्रमेतद्विमजते--अन्यदेबेत्यादिना। येन वागभ्युद्यत इल्यनेन वाव्प्रकाशे 
हेतुत्वोक्तिब्रदह्यणः क्रियत इति योजना 1 एतत्सूत्रं विवृणोत्ति-येनेत्यादिना । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धौत्याद्याम्नाय 
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यन्मनसा न मुते येनाऽऽहुमेनो मतम् । तदेव अह त्वं विद्धि नेदं यदिदशपासते ॥ ५॥ 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि प्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदपुपासते ॥ ६ ॥ 
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन भत्रमिदश्युतम् । तदेष बरह्म स्वं विद्धि नेदं यदिद्रुपासते ॥ ७ ॥ 
यसप्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदपुपाक्षते ॥ ८ ॥ 

| इति प्रथमः खण्डः 

यदि मन्यसे सुतरेदेति दहरमेवापि नूनं स्वं वेस्थ बरह्मणो सूपं 
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमाण्छस्यमेष ते मन्ये विदितम् ॥ &-१ ॥ 

केनेषितां वाचमिमां वदन्ति यद्वाचो हु वाचमिति । तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीत्थविषयत्वेन ब्रह्मण ञआत्मन्यवस्थापनाथं 
आस्नायः \ यद्वाचाऽनभ्युदितं वाक्प्रकाशनिमित्तं चेति म्रह्यणोऽविषधत्वेन वस्त्वस्तरजिधुक्ां निवत्थं स्वात्मन्येवाव- 
स्थापयत्याम्नायस्तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीति यत्नत उपरमयति । नेदमित्युपास्यप्रतिषेधाच्च ।! ४ ॥ 

यन्मनसेव्थादि समानम् । मनो मतमिति । येन ब्रह्मणा सनोऽपि विषयीछृतं नित्यविज्ञानस्वरूपेणेत्येतत् । 
सवंकरणानामविषयं तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि नित्यविज्ञानस्वरूपावभासतया येनावभास्यन्त इति 
दलोकाथंः \ “क्षे क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति" इति स्मृतेः \ “तस्य भासा" इति चाऽऽथवेणे \ येन प्राण इति । 
क्रियाश्क्तिरप्यात्मविज्ञाननिमित्तेत्येतत् \\ ५-६७-८ 1 

इति प्रथमः खण्डः 

यदि मन्यसे सुवेदेति शिष्यबुद्धिविचालना गृहीतस्थिरताये । विदिताविदिताभ्यां निवत्यं बुद्ध शिष्यस्य 
स्वात्मन्धवस्थाप्य तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीति स्वाराज्येऽभिषिच्योपास्यप्रतिषेषेनाथास्य बुद्ध विचालयति यदि मन्यसे 
सुवेदाहुं ब्रह्मेति स्वं ततोऽत्पमेव ब्रह्मणो रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निधिं मन्यत इत्याचायंः \ सा पुनविचालना 
किमर्थेतयुच्यते पूर्वगृहीते वस्तुनि बुद्धेः स्थिताय ! देवेष्वपि सुवेदाहमिति सन्यते यः सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दह्रमेव 
वेत्ति नूनम् । कश्मात् ! अविषधत्वात्कस्थचि्गल्णः ! अथवाऽत्पमेवास्थाऽऽध्यात्मिक मनुष्येषु देवेषु च आाधिदेविकः- 
मस्य ब्रह्मणो यद्रूपं तदिति सम्बन्धः \ अथ न्विति हतुर्मीमांसायाः \ यस्माहुहृरमेव सुविदितं ब्रह्मणो रूपमन्यदेव 
तद्विदितादित्युक्तत्वात्सुवेदेति च मन्यसेऽतोल्पमेव वेत्थ त्वं ब्रह्मणो रूपं यस्मादथ नु तस्मान्मीमास्यमेवाद्यापि ते तव 
ब्रह्म विचा्यंमेघ यावटिदिताविदितप्रतिषेधागमार्थानुभव इत्यथः । “मन्ये विदितमि''ति शिष्यस्य मीमांसानन्तरोक्तिः 

प्रत्ययत्रयसङ्कतेः । सम्यग्बस्तुनिश्चथाय विचारितः शिष्य आचार्येण मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते समाहितो 

आत्मन्येव वुद्धेरवस्थापनार्थं उपसंहारार्थः । अविषयल्वेन ब्रह्मणोऽतिरि्तस्वरूपेण वेद्यत्वासम्भवादिति योजना । 

एतत्पत्रं विभजते--यद्वाचेव्यादिना ।। ४॥। 

मन्वसमुदायस्यार्भमाहू- सर्वकरणानाभित्यादिना । यत्सवंकरणानामविषयं येन॒ निविशेषेण सर्वाणि 

करणानि भास्यन्ते तदब्रह्मैव स्वं ततोऽपतिरिक्तज्ञानाय यत्नो न कतव्य इति यत्नोपरम एव लक्ष्यते । विद्धीत्य- 

तेनातिरि क्तं मा विद्धीत्यभिप्रायः । ५-६-७८ ॥ 
दूति प्रथमः खण्डः 

यदि मन्यसे सूविदेत्यनेन वाक्येन शिष्यवुद्धिविचालना क्रियते स्थृणानिखननन्यायेन गृहीतस्य दाढर्याथंम् । 
एतत्सग्रहवाक्यं विवृणोति -विदिताविदिताभ्थामित्यादिना \ अल्पमेव ब्रह्मणो रूपं तनं तवं वेत्थेति को मन्यत 

इत्याकाङ्क्षायामाहू--मन्यत इत्याचायं इति ! यदिति । याहशमस्य ब्रह्मणो रूपं लवममंस्थास्तादृशं देवेष्वपि यो 

मन्यते सोऽपि दहरमेव नूनं मन्यत इति योजना । अथ न्विति हेतुर्मीमांसाया इति संग्रहवाकयं विवृणोति- 

यस्मादित्यादिना \ प्रतिवचनस्या्थ संगृहीतं विवृणोति--सम्यगित्यादिना \ विचार्येति । मया विदितं ब्रह्मेति कि 

प्रतिवचनं ददाम्युताविदितमिति वा | नाऽज्यः | अआगचार्यागिमग्रत्ययवि रोधादेदनविषयतया च धटवदत्रह्मतवत्रसर्गा- 
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नाह ` मन्य सुवेदेति नोन वेदेति वेदच। यो नस्तदरेद तदेदं नो न वेदेति वेद् च ॥१०-२॥ 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद् सः । अगिज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्।।११-३॥ 

भूत्वा विचायं यथोक्तं सुपरिनिशधितः सन्नाहाऽऽगमाचार्यात्मानुभवप्रत्ययत्रथस्थैकविषयत्वेन सद्धत्यथम् । एवं हि 
सुपरिनिष्ठिता विद्या सफला स्यान्चानिश्ितेति चयाथः पदितो भवति । मन्थे विदितमिति परिनिषठितनिधित- 

विज्ञानप्रतिज्ञा हैतुक्तः ॥ ९१ ॥ 

परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं प्रतिजानीते आचार्यात्मनिश्ययोस्तुल्यतये । यस्माद्धेतुमाहं नाह मन्ये सुवेदेति 
अहेत्यवधारणार्थो निपातो नैव मन्य इत्येतत् \ यपावदपरिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्सुवेद सुष्टु वेदाहं ब्रह्येति विपरीतो 
मम॒ निश्चय आसीत् सोपजगाम भमवद्भिविचारितस्य यथोक्ताथमोमांसाफलभूतात्स्वात्मनब्रह्यत्वनिश्चयरूपा- 
त्सम्यक्प्रत्ययादिरढत्वात् \ अतो नाहं मन्ये सुवेदेति । यस्माच्च तच्ैव न वेदेति मन्य इत्यनुवतंते । अविदितन्रह्य 
प्रतिषेधात् । कथं तहि मन्यस इत्युक्त आह-वेद चः । चशब्दद्रेद च न वेद चेत्यभिप्रायः ! विदिताविदिताभ्या- 
मन्यत्वाद्भह्यणस्तध्मान्मया विदितं ब्रह्येति मन्य इति वाक्यार्थः । अथवा वेद चेति नित्यविज्ञाननब्रह्यस्वरूपतया नो न 
वेद वेदेव चाहं स्वरूपविक्रियाभावात् \ विरेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न स्वतः इति परमाथतो न च वेदेति \ यो 
नस्तद्वेद तदेदेतिपन्षान्तरनिरासाथंमाभ्याय उक्तार्थानुवाद्त् \ यो नोऽस्माकं मध्ये यथाऽहं वेदेति स॒ एव तद्भय 
वेद नान्यः 1 उपास्यन्नह्यवित्वात् अतोऽ्यस्थ । वेद चेति यक्चान्तरे ब्रह्मविच्वं निरस्यते \ कुतोऽयमर्थोऽवसीयत 
इत्युच्यते । उक्तानुवादात् । उक्तं हयनुबदति नो न वेदेति वेद चेति ।॥ १०-२॥ 

यस्यामतमिति श्रोतमास्यायिकरार्थोपसंहाराथंम् \ शिष्याचायोत्तिप्रत्युक्तिलक्षणयाभनुभेवयुक्तिप्रधान- 

देदितृत्वेन मम विकारित्वापाताच्च | न हितीयः} गोपारादिभ्योऽविशेषप्रसद्खात्तृष्णीमवस्थाने वाञप्रतिभाप्रस 
दिति विचार्यककपक्षदोषपरिजिहीषंया विदितमविदिततं चेति समुच्चितं वच्मि । अज्ञानसंशयाद्यभावाद्विदितं वेदन- 
विषयत्वाभावाच्चाविदितमिति सुपरिनिर्चितः सन्प्रतिवचनमाहेत्यथंः । प्रत्ययत्रयस्य सङ्कृतिः सक्घुटनमेकरिमन्विषये 
किमथंमुच्यते । सम्वादाधीनं प्रामाण्यमिति ताकिकस्थितेनिस्चयाथंम् । स्वतःप्रामाण्यपक्षे त्वागमा्थें प्रत्ययान्तर- 
संवादस्तासय॑द्योत्तकः । प्रतिबन्धनि रासेनोपचारेण निश्चयहैतुरिति सवस्य प्रतिवचनवाक्यस्य तात्पयंमुक्त्वा मन्ये 
विदितमित्येकदेक्स्यार्थ संगृह््यति ।॥ ९-१॥ 

संगृहीतं स्पुटयति--परिनिष्ठितमित्यादिना ! विर्ढत्वादिति । विपरीतप्रव्ययस्य सम्यग््ञानविरुद्धत्वात्त- 
दुदयमात्राद्विपरीतप्रत्ययोऽपगत इत्यथ; । न कैवं विपरीतप्रत्ययस्य संशयस्य वाऽभावान्मम निर्चितं विज्ञानम- 
ज्ञानाभावास्वेत्याहू-यस्माच्चेति । अथवा वैद चेत्यस्यान्योऽथंः कथ्यते । यद्यनित्यमात्मविज्ञानं स्यात्तहि तस्य 
प्रागभावकाले प्रध्वंसाभावकाले वाऽ्ञानं संभाव्येत नतु तदस्ति । नित्यं हि विज्ञानं ब्रह्य मम स्वरूपं ततोनोन 
वेद । यदि च वेदनं मम विक्रिया भवेत्तदा विक्रियायाः कादाचित्कत्वात्कदाचिदहं न वेदेति शङ्कयेत नतु तदस्ति 
स्वरूपविज्ञानस्यान्यथात्वासम्भवात्सदा वेदेवाहुम्। यथा स्वाभाविकाचरुतया पवंतास्तिष्ठन्तीत्ि ग्यपदेशस्तद्रदित्यथंः। 
स्वसत्तायां स्वयं प्रमेति स्वप्रकाशत्वमादाय व्याख्यातम् । चशब्दाथमाह--विशेषविन्नानं चेति । आगमाद्विचारसह्- 

कृताज्जातं ब्रह्यात्मकताग्यञ्चकमन्तःकरणपरिणामरूपं ब्रह्मास्मीति विशेषविज्ञानं तत्परेणान्त.करणेनोपाधिनाऽऽन्मल्य- 
ध्यस्तं न परमाथतो ज्ञानवत्वमात्मन इति न वेद चेति घटत इत्यथः । प्रकारान्तरेणापि ब्रह्मविज्ञानं सम्भवतीति 
श ङ्कानिरासा्थं वाक्येकदेश इत्याहु--यो नस्तषटेद तद्वेदेति । इदं सूत्रवाक्यं विवृणोति-यो नोऽस्माकमिति \ यो 
नोऽस्माकं मध्ये तद्विदिताविदितान्यव्वं वेदेति दोषः । यथाऽहं वेदातोऽन्येन प्रकारेण विदुष उपास्यत्रह्मवित्वादिति 
योजना । उरहानुषाक्षदिचि \ अभ्यासाख्यतात्पयंलिङ्घदशेनादविषयतयेव ब्रह्मविज्ञानं विवल्ितमिल्यथंः ।। १०-२॥ 

यस्यामत्तमितिवाक्याथं संगृहीतं व्पराख्याति-श्चिष्याचार्पेत्यादिना । श्रौतमिति शिष्यरस्याऽभ्चायंस्य चोक्तिनं 

१. अहेति पाठः वाक्यभाष्ये घृतः । 
२.वेद च इत्यमैन नित्यविन्ञानस्वरूपत्वमुक्तं न वेद चेति वृत्तिज्ञानविरहः। अहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मास्मत्ता- 

व्यज्जकमन्तःकरणवृ्तिरूपं ज्ञानं न पस्पा्थंतो मय्यस्ति अपितु अन्तःकरणेनोपधिनाऽत्मन्यध्यरस्तमित्यथंः । 
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प्रतिवोधधिदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । आत्मना षिन्दते बीयं विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥१२-४॥ 

याऽऽख्पाधिकया योऽथः सिद्धः स श्रोतेन वचनेनाऽऽगमप्रधानेन निगमनस्थानीयेन संक्षेपत उच्यते । यदुक्तं विदिता- 
दन्यट्रागादीनामश्चेचरत्वात् । मीमांसितं चानुभवोपपत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथेव ज्ञातव्यं; कस्मात् ? यस्यामतं यस्य 
विधिदिषाप्रधुक्तप्रवुत्तस्य साधकस्यामतमविज्ञातमविदितं श्रह्येव्यात्मततत्वनिश्चयफलावसानावबोधदया विविदिषा 
निवृसेत्यभिप्रायः । तस्य मतं ज्ञातं तेन विदितं ब्रह्य येनाविषयत्वेनाऽऽत्मत्वेन प्रतिबुद्धमित्यथंः ! स सम्यग्दर्शी यस्थ 
विज्ञानानर्तरमेव ब्रह्वात्सभावस्पावसितत्वात्सवतः कार्याभावः । विपयंयेण मिथ्याज्ञानो भवति । कथं, मतं विदितं 
सातं पथा ब्येति यस्थ विज्ञानं स मिश्याद्शौ विपरीतविज्ञानो विदितादन्यत्वाद्भहयणो न वेद स न विजानाति । 
ततश्च सिद्धमवेदिकस्य विज्ञानस्य मिथ्यात्वम् ! अब्रह्यविषयतया निन्दितत्वात्तथा कपिलकणभुगादिसमयस्यापि 
विदितब्नन्यविषयत्वादनवस्थिततकंजन्यत्वादि विदिषाऽनिवृततेश्च मिथ्यात्वमिति \ स्पृतेश्च-- 

“या वेदबाह्याः स्प्रतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फलाः प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः 1” 
इति विपरीतमिथ्याज्ञानयोरनष्त्वादिति । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतासमिति पुवहेतुक्तिरनु- 

वाद्याऽऽन्थंक्यात् । अनुवादमात्रेऽनर्थकं वचनमिति पूर्वोक्तयोयंस्थामतमित्यादिना ज्ञानाज्ञानयो्हृत्वथेत्वेनेदमुच्यते \ 
अविज्ञातमविदितमात्मत्वेनाविषयतया ब्रह्य विजानतां यस्मात्तस्मात्तदेव ज्ञानं यत्तेषां विज्ञातं विदितं व्यक्तमेव 
बुदधयादिविषयं  ब्रह्याविजानतां विदिताविदितव्यावृत्तमात्मभूतं नित्यविज्ञानस्वरूपमात्मस्थमविक्रियममृतमजरमभय- 
मनन्यत्वादनिषयमित्येवमविजानताम् ! बुद्धचादिविषयात्मतयेव नित्यं विज्ञातं ब्रह्म । तस्माद्िदिताविदितव्यक्ता- 

` व्थक्तय्मध्थारोपेण का्थ॑कारणभावेन सविकत्पमथथा्थंविषयत्वात् \ शुक्तिकादे रजतशयध्यारोपणन्ञानवन्मिथ्याज्ञनं 
तेषाम् \। ११-३ ॥ 

प्रतिबोधविदितं मतमिति । वीप्सा प्रत्ययानामात्मावबोधदारत्वात् । बोधं प्रति बोधं प्रतीति वीत्सा सव- 
प्रत्ययव्यप्त्यर्था । बोद्धा हि सरवे प्रत्यास्तप्तरोहवचित्यविजानस्वरूपात्मव्याप्त्वाद्विज्ञानस्वरूपावभासास्तदन्याव- 
भासश्चाऽऽत्मा तद्विलक्षणोऽग्निवदुषलम्यत इति तेन ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलम्धौ । तस्मात्प्रतिबोधावभासप्रत्यगत्म- 
तथा यद्विदितं तद्भह्य तदेव मतं जातं तदेव सम्यग्ज्ञानं यत्म्त्यगात्मविज्ञानं न विषयविज्ञानम् \ आत्मत्वेन 

भवतीति स्यापनाथंम् । तेन श्रौतेन वचनेन कथमुच्यत इत्याकाङक्षायामाह्--यदृक्तमिति \ यद्ब्रह्म विदितादन्यदृक्त- 
मिति सम्बन्धः । गोपालादीनामिवाऽऽत्मतत््वं न विवक्षितं किन्तु ब्रह्मण आत्मत्वफलावसानो योऽबोधो यस्थ स 
तथोक्तस्तस्य भावस्तत्ता तया बुभुत्सा निवृत्ता । विचायमाणे ब्रह्मण आत्मत्वेन पयंवसानादतिरिक्तमन्तव्याभावाद- 
मतमित्यथंः । अविज्ञातं विजानतामिद्युत्तराधंस्यार्थं संगृहीतं विवृणोति--अनुवादमात्र इत्यादिना । हत्वथेत्वेनेति 
भयमथंः--ूर्वेषां ब्रह्म विजानत्तामविज्ञातस्वेनैव ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वादिदान्ीमप्यविषयतया ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तथा 
ूर्वषामविदुषां विज्ञात्वेनैव ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वादिदानीमपि विषयतया ज्ञानमसम्यग्ज्ञानमिति । बुद्धयादिविषयं 
सद्रपतया बुद्धिरात्मा मन आलत्मेन्द्रियमास्मेतति विज्ञानं वेदबाह्यानां ब्रह्म बौद्धादीनां प्रसिद्धं तत इदानीमपि तन्मतानु 
सारिणां श्रान्तानामेव बुद्धयादिविषयमनात्मरूपमात्मतयाऽभिमतमित्यथः ॥ ११-२ ॥ 

केन द्वारेण तद्यंविषयसयाऽऽत्माऽवगम्यतामित्याकाङक्षायामाहू--ग्रतिबोधेति । संग्रहवाक्यं विवृणोति-- 
बोधं प्रतीत्यादिना । यथाऽस्मिञ्शरीरे बुद्धिपरिणामा जडा अपि चिद्रयाप्ततया संवेदनवदवभासन्त इति सम्भाव्यते । 
जडानां स्वामाविकप्रकादानुपपत्तेः तथा सवंशरीरेषु बौद्धाः प्रत्यया यद्व्याप्त्तया संवेदनव द्ूयसन्ते सोऽस्तीति 
सम्भाव्यते | एतदुक्तं भवति । श्रोतृशरोरयावच्छिक्चबोद्धश्रत्ययसश्िकस्त्वमथंः । तदितरसवंशरीरावच्छिन्नोद्ध- 
प्रत्ययसक्ष्येकस्तदथंः । चिन्मात्रे व्यावत्तंकधर्मानुपलम्भाद्विभक्तत्वे चानात्मत्वादिदोषप्रसङ्ख त्सम्भावितमेकत्वं तदेव 
ब्रह त्वमितिवाक्यजबुदधिवृत्तावविषयत्तया प्रकाशते ब्रह्मास्मीति । यस्मात्तदन्याञ्चडानवभासयतीति तदन्यावभास 
आत्मा सवंजडविलक्षणोऽवगन्त्ं शाक्यते तस्मादिष्युपसंहारः । प्रतिबोधमवभासारिचतस्रतिबिम्बास्तेषां प्रत्यगात्मतयाऽ- 
व्यभिचरितस्वलूपेण बिम्बस्थानीयेनेकेन रूपेण यद्ब्रह्मवेदनं तत्सम्यग्दशेनमित्यथंः । विषयविज्ञानं सम्यग्ज्ञानं न 
भवतीत्यत्र हैतुमाह--अत्मत्वेनेति । ब्रह्मण आत्मत्वेन विषयत्वासम्भवादित्यथंः । अद्वयानन्दरूपस्य सवंज्ञत्वादि- 

१. विषयशब्दस्य नित्यपृस्त्वात् बुद्धयादेः विषयत्वं यस्येति विग्रहो बोध्यः | 
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इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 

मतेषु मतेषु विचित्य धीराः प्रस्यास्मान्लोकादमूता भवन्ति ॥ १३-५॥ 
| इति द्वितीयः खण्डः | 

प्रत्यगात्मानमेक्षदिति च काठके । अमृतत्वं हि विन्दत इति हेतुवचनं विपये मृत्युप्रापेः 1 विषयात्मविजाने हि मरत्युः 
प्रारभत इत्यात्मविज्ञानममृतत्वनिमित्तमिति युक्तं हेतुवचनममृतत्वं हि विन्दत इति । आत्मज्ञानेन किममरतत्व- 
मुत्पाद्यते। न \! कथं ताह ।! अआत्मना^ विन्दते स्वेनैव नित्यात्मस्वभावेनामृतत्वं विम्दते । नाऽऽछम्बनपुवेकम् । 
विन्दत इत्यात्मविजानापेक्नम् । यदि हि विद्योत्पादममृतत्वं स्यादनित्यं भवेत्कमंकायंवत् । अतो न विद्योत्पाद्यम् । 
यदि चाऽऽत्मनेवामृतत्वं विन्दते कि पुनविदयया क्रियत इत्युच्यते ।! अनात्मविज्ञानं निवतंयन्ती सा तचल्चिवृत्त्या 
स्वाभाविकस्यामृतत्वस्य निमित्तमिति कल्प्यते ! यत आह् वीयं विद्यया विन्दते! वो्यं सलामश्यंमनात्माध्यारोप- 
मायास्वान्तध्वान्तानभिभाव्यलश्चणं बलं विद्यया विन्दते \ तच्च किविशिष्टम् ! अमृतसविनाशि ! अविद्याजं हि वीयं 
विना्जि ! विद्ययाऽवि्ाया बाध्यत्वात् । न तु विद्याया बाधकोऽस्तीति विश्याजममूृतं बवीयंम् \ अतो विद्याऽमृतत्वे 
निमित्तमात्रं भवति \ “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" इति चाऽऽथवंणे \! रोकेऽपि विद्याजमेव बलमभिभवति न 
कारीरादिसामथ्यं यथा हस्त्यादेः \ अथवा प्रतिबोधविदितं मतमिति सक्रदेवाेषविपरीतनिरस्तसंस्कारेणर स्वप्न- 

प्रतिबोधवद्यद्विदितं तदेव मतं ज्ञानं भवतीति ! अथवा गुरूपदेशः प्रतिबोघस्तेन वा विदितं मतभित्युभयत्र प्रतिबोध- 
राब्दग्रयोगोऽस्ति \ सुप्रप्रतिब्रुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित इति । पूवं तु य्थाथंस् \ १२४ ॥ 

इह चेदवेदीदित्यवहयकतव्यतोक्तिवपयेये विनाश्नश्चुतेः। इह मनुष्यजन्मनि सत्यवश्यमात्मा वेदितव्य 
इत्येतद्िधीयते । कथमिह चेदवेदीद्टि दितवान् ! अथ सत्यं परमाथंतच्वमस्त्यवाप्तं तस्य जन्म॒ सफरमित्यभिप्रायः। 

धमंकस्य ब्रह्मणः सापस्तरेकसमधिगम्यत्वात्तटस्थस्यापरोक्षत्वं न सम्भवति किन्तु प्रत्यम्रुपेणेवेत्यभिग्रेव्य काठकेऽपि 
विरोषणमित्यथंः: । प्रत्यक्तयाऽपरोक्षब्रह्यज्ञानं तदेव सम्यग््ञानमित्यत्र को हेतुरित्याशद्गुयापरोक्षबन्धाध्यासस्य परोक्ष- 
ज्ञानान्निवृत्यसम्मव(दपरोक्षज्ञानस्य च तस्निवतंनेनामृतत्वसाधनत्वादित्युतरवाक्यार्थं संगृ ह्लयति--अमरतत्वं हीति ! 
मूत्रं विभजते--विषयात्मेति । विषयेषु बुद्धयादिष्वात्मविज्ञाने विषयत्तया चा व्यतिरिक्तस्योपास्यतया ज्ञाने मृल्युः 
प्रारभते भयमिति प्रसिद्धं बुद्धवयादिसङ्कातमत्मानं मन्यमानस्योपासकस्य च कतुत्वश्रमानिवृत्तेः। “अथ येऽन्यथाऽतो 
निदुरन्य राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति" इत्यादिनुतिभ्यस्व “तरति शोकमात्मवित् इत्यादिश्रुतिषु चाऽऽत्मज्ञानम- 
मृतत्वनिमित्तं प्रसिद्धमित्यथंः । नाऽऽरृम्बनपुवंकमिति । किञिदुपास्यमालम्बनीकृत्य तदुपासनसाध्यत्तया न विन्दत 
इत्यथ: । कथं ताहू विन्दत इति प्रयोग इत्याकाङक्षायामाहु-आत्मविज्ञानापेक्षमिति ।! आत्मविज्ञानेन मत्यंत्वभ्रम- २ 
निवृत्तिमपेक्ष्यामुतत्वमुपचयंतत इत्यथः । मुख्यार्थं बाधमाहु--यदि हीत्यादिना । अनात्मा विज्ञायते येन तदनात्म- 
विज्ञानमनाद्यनिर्वाच्यमात्माज्ञानमित्यथंः । पुनरज्ञानान्तरोदयेन बन्धशशङ्ायां कथं सकरदज्ञाननिवृत्तिमात्रेणामृतत्व- 
निमित्तत्वं ज्ञानस्पेत्याश ्ुयाऽऽ्--पत आहति \ स्स्यान्तोऽवच्छेदो भवति येन ध्वान्तेन तरस्वान्तध्वान्तमतात्मा- 
ध्यारोपो मनुष्यत्वाद्यभिमानः पारमेश्वरी दाक्तिर्माया जीवत्वनिमित्तमज्ञानं स्वान्तध्वान्तम् । एतैः सर्वैरभिभवनीयो 
न भवत्यात्मा येन विदयाक्ृतेनातिश्षयेन तद्ये विद्वाल्छंभते । पूवंसिद्धस्याज्ञानादेर्नाशान्मायायाश्च स्वत्तो जीवबत्ध- 
कत्वाभावादभिनवस्याज्ञानस्योत्पत्तौ कारणाभावात् । प्रवृत्तफककर्माकषप्तस्य चाज्ञानलेरस्य द्ेतावभासस्य च 
विद्दनभिभावकत्वादुदुवंलत्वाचिस्चीयते सम्यग््ञानस्यामतत्वहैतुत्वमित्यथैः । ननु विद्याजं चेत्कथमविनारि कृतकस्य 
विनारित्वनियम दिव्य ङ्कुयाह्--न तु विद्याया इत्ति । यावहेहुपातं जायमानो द्वैतावभासो विद्या बाध्यत एव न 
मामभिभवितुं शवनोतीत्यवष्टम्भो वीर्यं त्स्याविनाशोऽमृतत्वं तत्कारणविद्याया अवाध्यत्वाभिप्रायेणोच्यते न 
स्वरूपनाशाभावाभिप्रायेणेत्यथं; । प्रतिबोघपदस्य यौगिकमर्थं व्याख्याय शूढयभिप्रायेण व्याचष्ट-अथवेति । 
अशेषतया विपरीतो निरस्तः संस्कारो येन बोधेन स प्र्तिवोधो युगपक्छृत्स्नाविद्यातत्कायंनिवत्तंकः सद्योुक्तिहेतु- 
रित्यथं; । प्रतिबोधशब्दस्त्ेधा व्याख्यातस्तव्राऽप्यं व्याख्यानं युक्तमित्याह-पूर्व॑ त्विति! गुरूपदेशे सत्यपि 

_ प्रतिबोधन्यापकात्मानुसन्वानं विनाऽपसेक्षावगमासम्भवात्सद्योमुक्तेदचाशास्तरीयत्वादित्यथंः ।। १२-४॥ 
१. आत्मना इत्यस्य पूर्वेणान्वयः । २. निरस्ताशेषविपरीतसंस्कारेण । 
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१० 

१५ 

२५ 
अनि 

रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो षिजये देवा अमहीयन्त | 
त॒ पेश्चन्तास्माफमेवायं बपिजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १४-१॥ 

न चेदिहावेदीच्च विदितवान्वथेव जन्म । अपि च महती विनष्टिमहान्विनाश्षो जन्ममरणप्रबन्धाविच्छेदप्राप्निलक्षणः 
स्थाद्यतस्तस्मादवर्यं तद्विच्छेदाय ज्ञेय आत्मा \ ज्ञानेन घु कि स्यादित्युच्यते-मूतेषु भूतेषु । चराचरेषु सर्वेष्वित्यथेः। 
विचित्य । पुथङनिष्डृष्येकमात्मतच्वं संसारधर्भरस्पुष्टमात्मभावेनोपलभ्येत्यथः ।! अनेकाथंत्वाद्धातुनाम् । न पुनश्च 
त्वेति सम्भवति विरोधात् \ धीराः धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्तबाह्यविषयामिलाषाः । प्रेत्य मृत्वाऽस्मात्लोकाच्छरी- 
राद्यनात्मलक्षणाद्यावृत्तममत्वाहङमयः सन्त इत्यथः । अमरता अमरणधर्माणो नित्यविन्ञानामरतत्वस्वभावा एव 
भवन्ति ।॥ १२५ ॥ | 

इति द्वितीयः खण्डः 

ब्रह्म हृ देवेभ्य इति ब्रह्मणो दुविज्ञेयतोक्तियत्नाधिक्यार्था । समाप्रा ब्रह्मविद्या यदधीगः पुरषाः \ अत 
उध्वेमथंचादेन ब्रह्मणो दुविज्ञेयतोच्यते। तद्विज्ञाने कथं नु नाम यट्नमधिकं कुर्यादिति ! शसमाद्यर्थो वाऽऽम्नायोऽभिमान- 
शातनात् । शमादि वा ब्रह्मविद्यासाधनं विधित्सितं तदर्थोऽयमथवादाम्नायः । न हि शमादिसाधनरहितस्याभिमान- 
रागद्रेषादिथुक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामथ्यंमस्ति , व्यावृत्तबाह्यमिण्याप्रत्ययग्राह्यत्वाद्भल्यणः ! यस्माच्चाग्न्धादीनां 
जयाभिमानं शातयति \ ततश्च ब्रह्मविजानं दशंयत्यभिमानोपक्षमे ! तस्साच्छमादिधाधनविधानार्थोऽयमथंवाद 
इत्यवसीयते । सथुणोपासनार्थो बाऽ्पोदितत्वात् । नेदं यदिदमृपासत इत्र पाध्यत्वं ब्रह्मणौऽयोदितमपोदितत्वाद्नु- 
पास्यत्वे प्राप्रे तस्येव ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदेवमध्यात्मं चोपासनं विधातव्धभित्येवमर्थो वा, इत्यधिदेवतं तदटनमित्यु- 
पासितव्यमिति हि वक्ष्यति , ब्रह्मेति परो लिङ्खात् । नह्यन्यत्र परादीश्वराच्चित्यसवंज्ञात्परिभूयागन्यादींस्तृणं वस््रीकतु 
सामथ्यंमस्ति तश्च शाक दण्धुभिव्यादिलिङ्ाद्रह्यश्चब्दवाच्य ईश्वर इत्यवसीयते \ नह्यन्यथाऽग्निस्तृणं दग्धुं नोत्सहते 
वायुर्वाऽऽदातुम् । ईश्वरेच्छया तृणमपि वच्रीभवतीष्थुपपदते \ 

तत्सिद्धिः जगतो नियतप्रवृत्तेः \ श्ुतिस्मृतिप्रसिदि्भिनित्यसवंविज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि सवशक्तो सिद्धेऽपि 
शास्राथनिष्चयाथमुच्यते \ तस्येश्वरस्य सद्धावसिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते \ यदिदं जगहेवगस्धर्वयक्षरक्षःपित्- 
पिशाचादिलक्षणं द्युवियत्पृथिव्यादित्यचन््रग्रहुनश्चत्रविचित्रं विविधप्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधनसम्बन्धि तदत्यन्त- 
कुशललित्पिभिरपि दुनिर्माणं देशकालनिमित्ताचुरूपनियतम्रवुचिक्रमं एत-दोक्तकमं विभागज्ञप्रयत्नपु वकं भवितुमहंति । 

इह॒ वचेदवेदीदित्यादिवाक्याथं संगुहोतं विवृणोति--इह मनुष्यजन्मनीत्यादिना । विरोधादिति । 
एकस्मिचिरंले चिन्मात्रे चयनस्योर्ध्वषधोदेशनिवेरानप्येष्ठकानामिवासम्भवादित्यथः । १३-५॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 

("यः सुराणां जये हैतुरमुराणां पराजये । सत्तवप्रधानथा शक्त्या सम्पदः सोऽहमीश्वरः ॥* 

इति । ब्रह्म हैत्याचयस्यायिकायास्तात्पयं संगृहीत्तं विवृणोति-समष्रेव्यादिना । तात्पयन्तरमाह-- 
` शमादयो वेति । संग्रहवाक्यं विवृणोपति-श्मादि वेति । अभिप्रायान्तरमाष्यायिकायाः संगुह्लयति--सगुणेति । 

२० 

२५ 

संगृदीतं विवृणोति--ने््मित्यारिना ! कृत्स्नाख्यायिकायास्तात्पयं मुक्त्वा ब्रह्मशब्दाथंमाह्-ज्रह्येति परो लिङ्घादिति।. 

एतदन्याख्याति-नह्यन्यत्रेव्यादिना \ ̀ 

कथं तर्हदिवरसिद्धिरिव्याकाङक्षायामाह-तत्सिद्धिरिति । ननु श्रृत्यादिभिरेवेश्वरे सिद्धे किमिति जगतो 
नियतप्रवृत्तिलिङ्खकानुमानं सूत्रितं तत्राहु-धतिस्मरृतिप्रसिष्टिभिरिति । यावत्तकेण सम्भवो नानुगृ ह्यते तावच्छास्व- 
प्रतिपन्नोऽपीश्वरो न निश्चीयतेऽ्थंवादत्वश ङ्काप्रतिबन्धादतः शस्त्राथंस्येरवरस्य निश्चयाय नियमाय सामान्यतो 
दृष्टमनुमानं शास्तराुग्राहकरूपं सूत्रेणोच्यते । एतद्रवाख्याति-तस्येश्वरस्येत्यादिना । अनादिप्रसिद्धकतुव्यतिरिक्तं 
जगद्ध्मक्ित्य यद्यपीश्वरः सिषाधयिषित्तस्तथापि जगतो बहूनि विदेषणानि संस्ारिविलक्षणकतृसम्भावनाय, 
नैयायिकास्तु व्याप्यस्य पक्षघमंतावलाद्वयापकविशेषः पक्षधमंः सिध्यति ततः स्वतन्व्रमनुमानमीद्वरनिश्चायकमाहुः। 
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कार्यत्वे सति यथोक्तलक्षणत्वात् \! गृहुप्रासादरथक्षयनासनादिव्विपक्ष आत्मादिवत् ! कम॑ण एवेति चेत् \ न, 
परतन्त्रस्य निमित्तमात्रत्वात् \ यदिदमूपभोगवेचित्रयं प्राणिनां तत्साधनवेचित्यं च देश्षकालनिमित्तानुरूपनियत- 
प्रवृत्तिनिवृत्तिक्रमं च तच्च नित्यसवेज्ञकतुंकम्\ कि र्ताहि कमंण एव, तस्याचिन्त्यप्रभावत्वात्स्वेदच फलहेतुत्वाभ्युपगमात्। 
सति कमणः फलेतुत्वे फिमीश्वराधिककत्पनयेति न नित्यस्येश्वरस्य नित्यसवंज्तश्क्तेः एलहेतुत्वे चेति चेत् । न 
कसमंण एवोपभोगवेचित्यादयुपपदेत \ कस्मात् । कततन्त्रत्वात्कमंणः । चितिमत्प्रयत्ननिवृत्तं हि कमं तत्प्रयत्नोपरमादु- 
परतं सहेशान्तरे कालान्तरे वा नियतनिमित्तविकेषपिश्नं कतुः फलं जनयिष्यतीति न युक्तमनपेक्ष्यान्यदात्मनः प्रयोक्तु । 
क्तव फलकाले प्रयोक्तेति चेत्, मया निर्वेतितोऽसि त्वां प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्मानुरूपं फलमिति) न, देशकारनिमित्त- 
विज्ञेषानभिन्ञत्वात् ! यदि हि कर्ता देद्राविशेषाभिन्ञः सन्स्वातन्त्येण कमं नियुज॒ज्यात्ततोऽनिषटफलस्याप्रयोक्ता स्यात् । 

‹तदृदूषणं प्रकटारथे द्रष्टव्यम् । सामान्यतो दष्टं स्वयति । एतज्जग द्भोक्तृणां कमणां च विभागं यो जानाति तत्पुवेकं 
भवितुमहतीति प्रतिज्ञा । अत्र जगलचिमित्तादृष्टनिष्पच्यर्थो यो जीवानां प्रयत्नस्तत्पूवंकत्वं जगतः सिद्धमिति सिद्ध- 
साधनत्वं वदतां निरोख्वरवादिनां निरासाय विहोषणं मोक्तुकमं विभागज्ञेति । न हि जीवानामेते भोक्ता रोऽस्मिन्देशे 
काले वाऽस्य कमेफटस्येति विभागज्ञानं सम्भवति । विरोषानभिज्ञत्वादित्यथंः । यथोक्तरक्चषणत्वादिति \! विचित्र 

त्वादिल्युक्ते व्यभिचारः स्यात् । आत्मादिस्वभाववेचित्रयस्य प्रयत्नपूवंकत्वाभावात्तदर्थं कायंत्वे सतीति विशेषणम् । 
कायंत्वादियुक्तेऽबुद्धपुवंका रिका विभाग्ञप्रयत्नपुवंकत्वं नास्तीव्यनेकान्तिकलत्वं स्यादर्थं यथोक्तलक्षणत्वादिति । 
यद्विचितरें तद्धिभागज्ञप्रयत्नपूवंक यथा गृहादि । जानात्येव हि तक्षादिरयं गृहादिरस्य स्वामिनो दरव्यदानादिपूवंकं 
चाऽस्य निर्माणमित्थं चेति । ततो न साध्यवेकल्यं यथाशब्दं हि साधनदूषणे । नािप्रायवशात् । विपक्षे व्यतिरेक 
आत्मादिवदिव्युदाहुरणम् । यद्धिभागन्ञप्रयत्तपुवेकं न भवत्ति तद्विशिष्ठकायंमपि न भवति। यथाऽऽ्व्माकाश्ादीत्यन्वय- 
व्यतिरेकिप्रयोगं इत्यं; । विचित्रकायत्वमस्तु वि मागज्ञप्रयत्नपूवंकत्वं न भविष्यति किं बाधकं जगद्रैचिव्यस्य कमं- 
वेचित्यादेव सम्भवादतः पक्ष एव साध्याभावशङ्कया शद्कितिविपक्षे वत्तंमानो हेतुः शङ्धतन्यभिचार इत्यभि- 
प्रत्याऽऽह्--कमेण एवेति चेदिति । परिहरति-न परेति ! कतुपरतन्वरस्य कमणो निमित्तमा्रत्वात्स्वाततन्त्येण 
निमित्तत्वासम्भवात्कायंवेचित्यस्य भ ङ्घप्रसद्धो बाधकः कर्तारमन्तरेण । अतः पक्षे साध्याभावशङ्कुानुपपत्तेनं 
दाङ्धुितव्यभिचारित्वमिति भावः। संग्रह्वाक्यस्य पूव॑पक्षभागं विवृणोत्ति-यदिदमित्यादिना । यदिदमीर्वरादि- 
भिरपि वेषम्यनेघुण्यदोषपरिहाराय कमणो जगद्रेचिच्यहेतुत्वमिष्ठं तत्सम्प्रतिपन्नं विहायापूवं ईइवरः कल्प्यते धर्मी 
तस्य फरहेतुत्वं च धमः कल्पनीय इति गौरवं स्यादित्याहु--न निस्यस्येश्वरस्येति \ सति लाघवे गौरवं दूषणं 
स्याल्लेह तदस्तीत्यमिप्रेत्य सिद्धान्तं विवृणोति--न कम॑ण एवेत्यादिना । आत्मनोऽन्यत्प्रवततंकमनपेक्ष्य कमं चेन्न फल 
जनयति तहि कर्ता जीव एव प्रयोजकोऽस्त्विति शङ्कित्वा परिहुरत्ि--करतेवेत्यादिना ! अनिष्टफलमोगसिद्धयन्यथानु- 
पपत्त्या कर्तुः कमंनियोक्तुत्वं न सम्भवति वचेत्तहि निनिमित्तमेव कम फराकारेण परिणमत इति जरत्कर्ममीमांसकानां 
मतमाराङ्याऽश्ट--न च निनिमिततमिति । कतुरनिच्छया कमं विकरोतीत्यत्र हृ्टान्तामावास्चमंगोऽपि विकारस्य 
सनिमित्तत्वादित्यथंः । यच्च सौगतेनोच्यते फलकालपयंन्तं कर्तुरवस्थानाभावाच्न कतुंसमवेतं कमं किन्तु क्षणिक- 
विज्ञानेनाऽऽ्मना कृतं कदाचित्फङस्याऽऽक्रष्ट् भवति । यथाभयस्कान्तो मणिः कदाचिच्चेततनेन प्रयुक्तोऽन्यदाऽपि 

१. प्रकटाथे जन्माद्यधिकरणे उक्तम् । न कायंमात्रस्य तद्विशेषस्य वा सवंज्ञाशरीरकर्तरा व्याप्षिः क्वाप्युप- 
कन्धा । अतः पक्षधमंताबङादपि पुथिव्यादेः कायंता कथङ्कारं सव॑न्ञशरीरकतूंकत्वं साधयेत् । विमतं 
सकतुंक कायत्वात् कुम्भवत् इति सिद्धसाधनम् । यथाशब्दं हि अनुमाने साधनदूषणे नाभिप्रायवशात् 
अन्यथाप्रसिदिध्वंसात् । कतुंजन्यतापि तथा | अदृषटद्रारेण नीवजन्यत्वात् । कायंत्वं सप्रतियोगिकं 
तच्चिश्चयं विना न निश्चीयते भेद इव प्रत्यक्षेण । अत्तः सन्दिग्धासिद्धो हेतुः--यद्वायं व्यतिरेकी 

` क्षित्यादिकं सवंज्ञकतुंकं कायत्वात् न यदेवं न तदेवं यथा नभ इति तत्र सवंज्ञकतृंत्वाभावप्रमितेः 
सवंलञमिति सपिक्षत्वात् इतरेतराश्रयः । ततश्च व्यतिरेकानवधारणप्् इति सन्दिग्धानेकान्तः | 

किच्ाप्रसिद्धविशेषणः पक्षः अन्यथा शशविषाणकतुंकत्वप्रसाधनेऽपि ग्यत्तिरेकिणो निवारकानुप- 
कुम्भात् दत्यादि | 

९५ 

१५ 

२३५ 
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त च निनिमित्तं तदनिच्छयाऽऽ्मसमवेतं सस्वमंवद्विकरोति कमं । नचाऽऽत्मकरुतमकतंसमवेतमयस्कान्तमणिवदाक्रष्ट 
मवति, प्रधानकतंसमवेतत्वात्कमंणः \ 

भूतश्नयमिति चेच साधनत्वात् । कतक्रियायाः साधनभूतानि भूतानि क्रियाकालेऽनुभूतव्यापाराणि समाप्तो 
च हलादिवत्कर््रा परित्यक्तानि न फलं कालान्तरे कतुंमुत्सहुन्ते । न हिं हर कषेत्राद्धीहीन्गृहं प्रवेशयति मूतक्मंणोहचा- 

५ चेतनत्वात्स्वत.श्रवृत्यनुपपत्तिः । वायुदिति चेन्नासिद्धत्वात् ! न हि वाथोरचितिमतः स्वतःप्रवृत्तिः सिद्धा रथादिष्व- 
दशंनात् । शाख्रात्कमंण एवेति चेत्, श्रां हि क्रियातः फएकसिदिमाह- नेश्वरादेः स्वगंकामो यजेतेव्यादि । नच 
प्रमाणाधिगतत्वादयानयक्यं युक्तम् 1 न चेश्चरास्तित्वे प्रमाणान्तरमस्तीति चेत् । न, दृष्टन्यायहानानुपपसतः । क्रिया हि 

` द्विविधा दुष्टफलाऽदृष्टफला च } दृष्टफलाऽपि दि विधाऽनन्तरफराऽऽ्गामिफला च, अनन्तरफला गतिभुजिलक्षणा ! 
कालान्तरफला च कृषिसेवादिलक्षणा । तत्रानन्तरफला फलपर्वागिण्येव कालान्तरा तुत्पन्चप्रध्वंसिनी । आत्म- 

१० सेव्याद्यधोनं हि कृषिसेवादेः फर यतः । न चोभयन्यायव्पतिरेकेण स्वतन्त्रं कमं ततो वा फलं दृष्टम् । तथा च कमं- 
 फलप्राप्रौ न दृषटन्यायहानमुवपद्यते । तस्माच्छान्ते यागादिकमंणि नित्पः कर्त॑कमंफलविभागज्ञ ईश्व रः सेठ्परादिवद्या- 
 गा्यनुरूपफरदातोपयद्यते \ स चाऽऽत्मभूतः सवस्य सवंक्रियाफलप्रत्ययसाक्षी नित्पविज्ञानस्वभावः संसारधर्मेरसंस्पष्टः। 
भरुतेक्च \ “न लिप्यते रोकदुःखेन बाह्यः" † जरामूत्थुमत्येति” “विजरो विभृत्युः"" । “सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः" “एष 
सर्वेश्वरः पुण्यं कमं कारयति “अनदनन्नन्यो अभिचाकशीति \ “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने इत्ाद्या असंसारिण 

१५ एकस्याऽऽ्मनो नित्यमुक्तस्य सिद्धो श्रुतयः 

लोहस्य प्रेर्रो भवति तदिति तत्राऽश्ट-न चाऽऽत्मक़ृतमिति \ करणादीनि कारकाणि यः प्रेरयन्करोति सं 
प्रधानकर्त¶ | तत्समवेतं कमं परसिद्ध तस्य च फरुकाल्पयंन्तं स्थायित्वमेष्टव्यम् । अन्यथा्कृताभ्यागमक्रततविप्रणाश्च- 
प्सद्धात्प्त्यभिन्ञाप्रामाण्याच्चेत्यथैः | 

लोकायतिकाभिप्रायमुद्धाव्य दूषयति--भूताश्चयमित्यादिना ! आधुनिककमंमीमांसकानां मतमु दवयति 
२० श्ञाख्रादित्यादिना ! यजेतेत्याल्यातपदात्सामान्थेन समीहित्तसाधनं यागः प्रतीयते । कस्य समीहितस्य साधनमित्ति 
 विरेषाकाङक्षायां स्वगेकामपदसक्निधानात्काम्यमानस्वगंसाधनत्वं यद्प्यवगम्धते तथाऽपि क्षणिकस्य यागस्य 

काछान्त रीयस्वगंसाघनत्वासम्भवान्निष्फरत्वश ङ्कुत्याशङ्कुयाऽश्-न चेति । ओौषधघपानादेः कमणः स्थायिसंस्कार- 
द्वारेण कालान्तरीयारोग्यादिफलहेतुत्वप्रसिद्धर्यागस्य श्ुतसाधनत्वनिर्वाहाय स्थाय्यवान्तरापू्वं परिकल्प्यते तेनं 
न त्वानथंक्यं निरदोषिवाक्याधिगत्तत्वादित्यथंः । श्रतसाधनत्वसिद्धयन्यथानुपपत्या किमित्तीर्वर एव नेष्यते तत्राऽ्ट॒- 

२५ न चेश्वरेति \ नेयमर्थापत्ति रीर्व रास्तिते प्रमाणमन्यथा्प्युपपन्नत्वात् । न च मानान्तरमस्ति । तद्विषयश्चत्यदेरथं- 
वादत्वादिद्यथः । नापूवद्वारेण श्रुतनिर्वाहः कल्पनीयः । यद्व्यवहितिफटं कमं तच्चेतन्यप्रयुक्तफकमिति दृष्टया 
व्याप्ते्हानिप्रस द्गादतः श्रुतसाधनत्वसिद्धयन्यथानुपपत््येदवरः फलदाता कल्पनीय इत्याह--न द्ष्टूति ! संग्रहुवाक्यं 
विवृणोति- क्रिया हीत्यादिना! फलोदयेनापवर्गो नाशो यस्याः सा फलापवगिणी न फलदातारं पथगवेक्षत इत्यथैः । 
उत्ननप्रध्वंसिनोति । उत्पन्ना सती फलमदत्त्वेव प्रध्वंसते ततस्तत्र फठदातारं कालान्तरेभ्ेक्षतं इत्यथ; । यगादिफलं 

३० कंर्माद्यभिज्ञेन दीयमानं व्यवहितिफल्त्वात्सेवाफलवदित्याह्-तस्माच्छान्ते यागादीति ! ननु जीवस्तावत्स्वोपमोग- 
 साधननियन्ता, तस्यापीश्वरः फख्दानेन नित्यन्ता चेदिष्यते तहि नियन्तुः स्वव्यततिरिक्तनियम्यत्वाङ्गीका रादीश्वरस्या- 
प्यन्यो नियन्ता प्रसज्येत्त नियन्तृत्वाविशेषात् । अतोऽनवस्थाप्र् द्वाधितमनुमानमित्याच द्ुयाऽऽह्- स चाऽऽत्मभूत 
स्वेस्येति । कल्पितभेदमात्रेण नियम्यनियामकभावोपपत्तेनं तात््विकमेदावकाशः | तास्विकमेदवत््वे च घटादिव- 
त्कायंत्वादिप्रसद्धस्ततोऽतिरिक्तनियम्यत्वव्याप्ट्य भावान्नानवस्थाप्रसङ्ख इत्यथः । राजवदीर्वरः फर्दाता वचेत्तहि 

३५ निग्रहानुग्रहकतुत्वाद्रागादिमान्स्यात्तत्राऽह्--सवेक्रिथाफरेति ! यथा खौकिकसाक्षी कस्यचिज्जयहेतुरन्यस्य पराजय- 
हेतुरपि न रागादिमान्कथ्यते । यथोपरुढब्धभावित्वात् | तथेश्वरः क्रियादिसाक्षौ रगादिमान्च भविष्यति । अननुरूपा- 

 दातुत्वात् । सजाऽप्यसाधृन्दण्डयन्साधृन्परिरक्नन्न रागादिमाच्कथ्यत इति भावः| साक्षित्वे तरहीश्वरस्पेक्षणक्रिया 
स्यात्तत्राऽऽह--नित्येति ! निव्यविज्ञानस्वभावस्यानिर्वाच्यविषयावच्छेदेन साक्षित्वं कत्पितमिद्यथंः । सवस्य 
जीवस्याऽऽत्मभूतस्चेदीदवरस्तहि संसारधर्मे लिप्येत संस्ाय॑मेदादिव्याशङ्कयाऽऽह- संसारेति ! न केवटमुपपत्तेरीश्वर- 

४० सिद्धिः श्नते रपीद्युक्तं ताः श्रुतीरुदाहरति-- सं छिप्यतं इत्यादिना । | 
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स्मृतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते! न चाथंवादाः शक्यन्ते कल्पयितुम् \ अनन्ययोगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात् । 
न चोत्पलं विज्ञानं बाध्यते ! अप्रतिषेधाच्च । न चेहवरो नास्तीति निषेधोऽस्ति  प्रप्त्यभावादिति चेन्न, उक्तत्वात् । 
न हिस्यादितिवसमराप्त्यभावात्प्रतिषेधो नाऽऽरभ्यत इति चेन्न \ ईदइवरसद्धावे न्ायस्योक्तत्वात् ! अथवाऽप्रतिषेधादिति 
कमणः फलदान ईहवरकालादीनां न प्रतिषेधोऽस्ति \ न च निमित्तान्तरनिरपेक्षं केवखेन कत्र॑व प्रयुक्तं फरुदं दृष्टम् । 
न च विनष्टोऽपि यागः कालान्तरे फलदो भवति ! सेव्यबुद्धिवत्सेवकेन सर्वनेशवरबुदधौ तु संस्कृतायां यागादिकमंणा ५ 
विनष्टेपि कमणि सेव्यादिवेशवरात्फलं कतुंभवतीति युक्तम् ! न तु पुनः पडार्था वाक्यक्ञतेनापि देशान्तरे कालान्तरे 
वा स्वं स्वं स्वभावं जहति । नहि देक्षकालान्तरेषु चाग्निरनुष्णो भवति ।! एवं कर्मणोऽपि कालान्तरे फठं द्विप्रकार- 
मेवोपलभ्यते । बीजक्षे्रसंस्कारपरिरक्षाविज्ञानवत्कनपक्षफलं कृष्यादि विज्ञानवत्सेव्यबुद्धिसंस्कारपेकश्षफरं च सेवादि । 
यागादेः कर्मणस्तथाऽचिन्चानवत्कच्रयेक्षफलत्वानुपपत्तौ कालान्तरफङत्वात्कमेदेशकालनिमित्तविपाकविभागन्तबुद्धि- 
संस्कारयेक्षं फरं भवितुमर्हति ।! सेवादिकर्मानुरूपफलज्सेव्यवुद्धिसंस्कारपेक्षफलस्येव । तस्मात्सिद्धः स्वं्ञ ईदवरः १० 
सवजन्तुबुद्धिकमंफलविभागसाक्ची स्वेभूतान्तरात्मा । “यत्साक्षादपरोक्नाद्य आत्मा सर्वान्तर" इति श्रुतेः! 

स एव चात्राऽऽत्मा जन्तूनां “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता" “नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्नि"व्या्या- 
त्मान्तरप्रतिषेधशुते“^स्तततवमसी'ति चाऽऽत्मत्वोपदेश्ात् । न हि मृत्पिण्डः काञ्चनात्मत्वेनोपदियते । जानश्षक्तिकर्मो- 
पास्योपासकश्ुद्धाश्चुदमुक्तामुक्तभेदादात्मभेद एवेति चेन्न \ भेददृष्टयपवाात् । 

स्मृतयश्च-“यथा स्वगत्तं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते" । "समं सर्वेषु भूतेषु" । “ईङ्वरः सवभूतानाम” १५ 
इत्याद्याः । यदुक्तमथवादत्वादप्रामाण्यं तत्राऽह्-न चेति । ईदवरविषयाणि वाक्यानि न कमेविधिसच्निधिसमाम्ना- 
तानि । अतोऽनस्यशेषत्वे सति बोधकत्वास्वार्थे प्रमाणानि कमंविधिवाक्यवदित्यथंः । किञ्चाथंवादत्वेपि नाप्रामाण्यं 
पदस॒मन्वयबलेन जायमानस्य ज्ञानस्य बाधादरानास्स्वतःप्रामाण्यादस्य बाधयिता नोपपद्यत इत्याह--न चोत्पन्न- 

मिति। इतश्च नाप्रामाण्यमित्याह्--अप्रतिषेधाच्चेति। यथा “द्रे वाव ब्रह्मणो रूपे मृतं चेवामूतं त्रेत प्रस्तुत्य “नेति 
तेत्ती''ति परस्ताल्रतिषेधति नेव मीश्वरं प्रस्तुत्य प्रतिषेध उपरम्यत इत्यथः । प्रत्तिषेधाभावः सत्त्वाच्च भवतति किन्त्व- २० 
प्राप्तत्वात् । यथा रागतः प्राप्ता भूततहिसा निषिध्यते नेवमीश्वरस्य प्रा्तिरस्तीव्यन्यथासिद्धिमाङद्खवय परिहरति- 
प्राप्ीत्यादिना । अप्रतिषेवादितिसंग्रह्वाक्यं प्रकारान्तरेण व्याचष्ट--अथवेति । स्वगंकामो यजेतेत्यादिशास्त्रं यागस्य 
फलदायिनीं शक्त योत्तयति न सहकायन्तरं निषेधयति । वाक्यभेदप्रसङ्खादित्यथंः । इतश्च शास्त्रमयोगव्यवच्छेदकं 
वाच्यं नान्ययोगन्यवच्छेदकम् । सखक्चन्दनवनितादिनिमित्तनि रपेश्षस्य कमणः फलहेतुत्वानुपलम्भात् । अतो यथा 
मानान्तरसिद्धं सक्चन्दनवनितादेनिमित्तत्वमिष्टं तथेशरस्याप्येष्टव्यमित्याहु--न च निमित्तान्तरनिरयेक्षमिति । २५ 
इतश्चेश्वरः फलदाता वक्तव्यः प्रध्वस्तस्प यागस्य कारणत्वासम्मवात् । नियतपुववंक्षणसत्तवं हि कारणत्वम् । न 
च पुवद्वारेणोपपद्यते । असति द्वारवति द्वारत्कानुपपत्तेः । न चौषधपानादिषष्टान्तः । भौषधाद्यवयवानां संस्छरतानां 
फककालपयंन्तमनुवततेमानानामेव कालान्तरीयफरहेतुत्वादिव्यमिप्रेल्याऽऽह्-न च विनष्ट इति । कथं तहीश्वरो 
वाऽपि नष्टस्य फलदातोपपदयते तत्राऽऽह--सेव्यबुद्धिवदिति \ एतत्कमनिनानुष्ठितमिति कसंणेश्वरस्य बुद्धावारोह् 
एव कमणा संस्कारस्तद्रशाद्धिनष्ेपि कमंणीरव रात्फरु युक्तम् । यथाऽनेनाहुं सेवित इति सेव्यवृद्धौ संस्कृतायां ३० 
कालान्तरे विनष्टायामपि सेवायां सेव्याद्राजादेः फं भवतति तद्वदित्यर्थः । यद्यपि लौकिकानां कर्मणां फलसाधनत्वं 
चेतनाधीनं दृष्टं तथाऽपि वेदिकस्य यागादेः फलं दातारं विनाऽपि वाक्यप्रामाण्याद्धविष्यतीति नाऽऽशङ्कनीय- 
मित्याह-न तु पुनरिति । अन्वययोग्यानां पदार्थानां संसगंबोधकमेव वाक्यं ततु तद्रलाद्दृष्ः पदाथंस्व भावस्त्यक्तं 
शवयत इत्यर्थः । बीजक्षेत्रयोः संस्कारस्तत्परिरक्ना च तद्विज्ञानवान्यः कर्ता तदपेक्षफलं कृष्यादि हम् । सेवादिकं 
च विज्ञानवान्यः सेव्यस्तदुबुद्धिसंस्कारपिक्षफकं दृष्टम् । तथा यागादेः कमणः कालान्तरफरत्वादविज्ञानदत्कवपेक्च- २५ 
फलत्वानुपपत्तौ कर्मादिविमागज्ञकत्रपेक्षफकत्वं भवितुमरहंतीत्यथंः | कौकिककमंस्वनेकविरष्वपि मध्ये सेतायागादिरनु- ` 
रूपो दृष्टान्त इत्यमिग्रेटय पुनराह्-सेवादीति ! सेवादिकर्मानुरूपं फलं जानात्ति य: सेव्यस्तद्बुद्धौ य: संस्कारस्तद- 
पेश्चफलस्य सेवादेयंथा न स्वातन्त्यं तद्रदित्यथंः । एवं तावन्नि रीदवरवादिनं प्रतीश्वरं प्रघाध्य सेश्वरवादिनामसि- 
मतवास्तवभेदनि रासाय प्रक्रमते-स एवेति! जीव ईव राद्धित्नस्तद्विरुढधर्माक्रान्तत्वात् । यो यद्विरद्धघमाक्रान्तः 
स ततो भिन्नः । यथाऽस्वान्महिष इत्यनुमानमुद्धाग्य तस्य भेदनिन्दानुपपत्यनुगृहीत भेदश्नुत्तिविरोधाकारत्यया- ४० ७ 
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यदुक्तं संसारिण ईदवरादनत्या इति ! तच्च, कि तहु भेद एव संसार्यात्मनाम् । कस्मात्, रश्षणभेदादश््व- 
महिषवत् \ कथं लक्षणभेद इत्युच्यते । ईइवरस्य तावश्चित्यं सवेविषयं ज्ञानं सवितुप्रकाशवत् \ तद्विपरीतं संसारिणां 
खद्योतस्येव \ तथेव शाक्तिभेदोऽपि । नित्या स्वंविषया चेहवरशक्तिविपरीतेतरस्य \! कमं च चित्स्वरूपात्मसत्तामात्र- 
निमित्तमीह्टवरस्य \ ओष्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमिस्त दहनकमंवत् \ राजायस्कान्तप्रकाश्क्मवच्च स्वात्माधिक्रिया- 
रूपम् 1 विपरीतमितरस्य । उपासीतेतिवचनादुपास्य ईइवरो गुरुराजवत् । उपासकश्चेतरः शिष्यभृत्यवत् ! अपहत- 
पाप्मादिश्वणाचचित्यशुद्ध ईश्वरः । पुष्यो वे पुण्येनेतिक्चनाष्िपरीत इतरः 1 अत एव नित्यमुक्त एवेहवरो नित्यङुद्धि- 
योगात्संसारीतरः । अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणभेदोऽस्ति तत्र भवो दृष्टः। यथाऽ्वमहिषयोस्तथा ज्ञानादिलक्षण- 
मेदादीश्वरादात्मनां भेदोऽप्तीति चेत् । 

न्, कस्मात् “अन्योऽसावन्योऽहमस्मोति न स वेद” ^ते क्षय्यलोका भवन्ति” । “मृत्योः स मुत्युमाप्नोती'"ति 
भेददृष्ट्यपोह्यते ! एकत्वप्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहुखशो विद्यन्ते । यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणमेदादिति । अत्रोच्यते, न, 
अनभ्युपगमात् । बुद्धचादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्चेकवराद्ि रक्षणा आत्मानो न सन्ति \ एक एवेशवरश्चाऽऽत्मा 
स्॑भूतानां नित्यमुक्तोऽभ्युपगम्यते । बाह्यश्चक्षुबुंद्चादिसमाहारसन्तानाहङ्ारममत्वादिविपरीतप्रतययप्रबन्धाविच्छेद- 
लक्षणो नित्यञनुद्बुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगर्भो नित्यविन्ञानावभासथधित्तचेत्यबीजवीनिस्वभावः कल्पितोऽनित्यविज्ञान 
ईश्वररक्षणविपरीतोऽभ्युपगम्यते \ यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः । विच्छेदे च मोक्चव्यवहारः \ अन्यश्च मृत्प्ररेपव- 
तप्रत्यक्षप्रध्वंसो देवपितुमनुष्यादिलक्षणो भूतविशेषसमाहारे न पुनश्चतुर्थोऽन्यो भिच्रलक्षण ईश्चरादभ्युपगम्यते । 
बुद्धयादिक्पितात्मव्यतिरेकाभिप्रायेण तु लक्षणभेदादित्याश्रयासि-टो हेतुः 

ईश्वरादन्यस्याऽऽत्मनोऽसत्वात् । ईश्वरस्यैव विरूढलक्षणत्वमयुक्तमिति चेत्युखदुःखादियोगश्च \ न, निमित्तत्वे 
सति जोकविपयंयाध्यारोपणात्सवितुवत् \ यथा हि सविता नित्यप्रकाश्चरूपत्वाल्छोकाभिव्धकेत्यनमिव्यक्तिनिभित्तत्वे 
सति रोकदृष्टिविपयेयेणोद्यास्तमयाहोरात्रादिकरतत्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीश्वरे नित्यविन्ञानक्षक्तिरूपे रोकन्ञानापोह- 
सुखदुःखस्मृत्यादिनिमित्तत्वे सति रोकविपरीतबुद्धचाऽध्यारोपितं विपरीतलक्षणत्वं सुखदुःखादयश्च न स्वतः । 
आत्मदृष्टयनुरूपाध्यारोपाच्च । यथा घनादिविप्रकोणेऽस्बरे येनैव सवितुभरकाह्रो न दु्थते ` स आत्मदृष्टयनुरूप- 

पदिष्त्वमाह--ज्नानशक्तीत्यादिना । संग्रहवाक्यं विवृणोति--यदृक्तमिस्यादिना । स्वात्मनोऽविक्रियारूपं जगदु 
पादानादिलक्षणं कमेरवरस्येत्यथंः । 

दूषणान्तराभिधित्सयाभ्नुवदति--यदुक्तमिति \ जीवाः कि बुद्ध्यादिविशिष्टारिचसप्रतिबिम्बा धर्मत्वेन 
गृह्यन्ते किवा देवमनुष्यादिशन्दवाच्याः सचित्तिका देहाः किवा तुतीयो विलक्षणः निरुपाधिकभेदभिन्नश्चेतनः । आद्यं 
सिद्धसाधनत्वमाह--नानभ्युपगमादित्थादिना ! चित्तं ज्ञानं चैत्याः सुखादयो बीजमविद्यादि बीनि शरीरं तत्स्वभाव 
विशिष्टस्य विशेषणततादात्म्यादित्यथंः । यस्य विशिष्टरूपस्याविच्छेदे तत्प्रविष्टचित्स्वशूपस्य संसारव्यवहारो यस्य च 
विच्छेदे प्रतिबिम्बरूपस्य विम्बसम्पत्या मोक्व्यवहा रो भवति स॒कल्पित्तरूपः पृथगभ्युपगम्यतेऽतः सिद्धसाधन- 
मित्यर्थः । द्ितीयविकल्पेऽपि सिद्धसाधनत्वमाह--अन्यक्ष्चेति ! तुतीयविकल्पे बुद्ध्याद्िस्पितेभ्यो विशिष्टात्मभ्यो 
व्यतिरेकेण निरूपाधिकस्वरूपाभिप्रायेण पक्षोकरणे हितुराश्रयासिद्धस्ताहसस्याऽश्रयस्य मानविकर्त्वादिल्यथंः । 

ईर्व रादन्य आत्मा नास्तीति वदता सर्वौपाधिस्थ ईश्वर एवाऽऽ्मेत्ुक्तं भवति । तदा च बद्धत्वमुक्तत्वादिविरुदध- 
धमंत्वं सुखदुःखादियोगक्वासद्धस्य विरुद्धः प्रसज्येतेत्यत वास्तवमसंसारित्वं कल्पितेन संसारितवेन न विरुध्यत 
इति दशयित यस्य यस्यान्तःकरणादिविकारस्योदयादेः सन्निधिमात्रेणाऽस््मा निमित्तं तस्य तस्य खोक रहा रादिभि- 
विपरीतरूपस्याध्यारोपणादात्मनः संसारित्वमित्याह--न निमित्तत्वे सतीत्यादिना । ईश्वरे सुखाद्यारोप इत्युक्त 
मायोपाधिके ब्रह्मणीर्वरशब्दवाच्ये युखाद्यध्यासश्का स्यात्तच्निवुत््यथंमाह्-नित्यविजानश्क्तिरूप इति । 
यथाऽग्यादिशक्तिः शक्तयन्तरमन्तरेण स्वस्वेभावादेव कार्योत्पादनानुकूला तथा नित्यविज्ञानं स्वभावसनिधि- 

` मात्रेणान्तःकरणादिप्रवत्तिनिमित्तमिति शक्तरूपमुच्यते । तस्मिन्स्वातन्त्यादीरवरपदर््ये विरुद्रानेकधर्माध्यासो 

न विरुध्यत इत्यथः । रोकस्य ज्ञानापोहो विस्मरणम् । न स्वत इति । न परमाथतो विरुद्धानेकधमंवत्वमित्यथंः। 
भ्रान्तस्य स्वशृषटयतुरूपाध्यासासेपददंनाच्च नाध्यासो वस्तुक्षत्तिकर इत्याहू-आत्मदृष्टीति ! वौद्धादिवृत्तीना- 



मन्त्र-१५, खण्ड--३, मल्त्ः--र | केनोपनिषत् [ 

तद्रषां पिजज्ञो तेभ्यो ह् ्ादुबेभूव त्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति || १ ५-२ ॥ 

मेवाध्यस्यति सवितेदानीमिह् न प्रकाल्लयतीति सत्येव प्रकाशेऽन्यत्र आ्ास्व्या \ एवमिह बौद्धादिवृत्युःडधवामिभवाकुल- 
शन्त्याऽध्यारोपितः सखदुःखादियोग उपपद्यते । तत्स्मरणाच्च ! तस्थेवेश्वरस्येव हि स्मरणम् \ “मत्तः स्मृतिर्ञानम- 
पोहनं च” ““नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापम्" इत्यादि । अतो नित्यमुक्त एकस्मिन्सवितरीव रोकाविचाध्यारोपितमीश्वरे 
संसारित्वम् । लाश्ादिप्रामाण्याइभ्युषगतमस्ंसारित्वमित्यधिरोध इति ! 

एतेन प्रत्येकं ज्ञानादि सेदः प्रत्युक्तः । सौकष््यचेतन्धसर्वंगत्वाद्यविक्ञेषे च भेदहित्वभावत् । विक्रिधावत््वे 
चानित्थत्वात् 1 मोक्षे च विेषानभ्युपगमादभ्युपगमे चानित्यत्वध्रसङ्धात् \ अविद्यावदुपरभ्यत्वाच्च भेदस्य ततक्षयेऽनु- 
पपत्तिरिति सिद्धमेकत्वम् । तस्मषच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासन्तानस्याहङधारसम्बन्धाद्ञानबीजस्य नित्यविज्ञा- 
नान्यनिमित्तस्थाऽत्मतत्वयायातम्यविज्ञानादिनिवृत्तावन्ञाननीजस्य विच्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञा विपयंये च बन्धसंज्ञा \ 
स्वरूपपेन्नत्वादुभयोः । ब्रह्य हः इत्येतिह्याथंः। पुरा किल देवासुरसङ्ग्रामे जगत्स्थितिपरिषिपारयिषयाऽऽत्मान- 
शासनानुवतिभ्यो देवेभ्योऽथिभ्योऽर्थाय विनिग्येऽजेषीदसुरान्बरह्मण इच्छानिमित्तो विजयो देवानां बभूवेत्यथः । तस्य 
ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ! यज्ञादिरोकस्थित्यपहरिष्वसुरेषु पराजितेषु देवा रवृद्ध पूजां वा 
प्राप्रवन्तः ।\ १४-१ ॥! 

त एेक्षन्तेति मिथ्पाप्रत्ययत्वाद्धेयत्वख्यापनाथंमाम्नायः । ईश्वरनिमितते विजये स्वसामण्यनिसित्तोऽस्माक- 

मेवायं विजथोऽस्माकमेवायं महिमेत्यात्मनो जयादिरेयोनिमित्तं सर्वात्मानमात्मस्थं सवंकलत्याणास्पदमीश्व रमेवाऽऽत्म- 
` त्वेनाबुद्ध्वा पिण्डसात्राभिमानाः सन्तो यं मिण्याप्रत्ययं चक्कस्तस्य पिण्डमात्रविषयत्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सर्वल्मिश्वर- 

याथालसप्राववोधेन हातव्यतास्यापनाथेस्तद्धेषामित्याद्यास्याधिकाम्नायः 1 तद्ह्य हं किटेषां देवानामभिप्रायं मिथ्या- 
हङ्ाररूपं विजन विज्ञातवत् । ज्ञात्वा च मि्याभिमानश्ातनेन तदनुजिघुक्षया देवेभ्योऽर्थाय तेषामेवेन्दरियगोचरे 
नातिदूरे प्रादुबंभूव । महेश्वरल्क्तिमायोपाततेनात्यन्ता द्धतेन प्रादुभूतं किर केनचिद्रूपविक्ेषेण \ तत्किलोपरुभमाना 
भपि देवा न व्यजानत न विज्ञातवन्तः ¦ किमिदं यदेतद्यक्ं पूज्यमिति ॥ १५-२॥ 

मुद्धवाभिभवाभ्यामाकुलस्य । वेचित्यमापन्नस्य वृत्तीनामेवोदधवामिभवौ न तद्व्यापकचेतन्यस्येति विवेकशून्यलोकस्य 
भ्रान्तयेति योजना । चेत्तन्यस्य ज्ञानसुखादयुत्पादे निमित्तत्वं न केवलमन्वयव्परतिरेकसिद्धम् । तत्स्मरणार्च भगवद्रा- 
क्याच्च सिद्धमित्यथंः । ईश्वरे संसारित्वमीद्वरः संसारीतिप्रसिद्धयमावाद्िशि्ानुगतचिस्स्वरूप इति व्याख्येयम् । 

एतेनेति ! सिद्धसाधनत्वादिदूषणेन प्रतिशरीरं ज्ञानसूखादीनामाश्रयमेदस्ता्िकः प्रत्युक्तो मन्तव्यः । किञ्च 
व्यावत्तकधमंवशाद्रयावृत्तिः सिध्यति । सांख्यमते च पुरुषाणां चेतन्यमात्रह्पाणां न व्यावत्तैको धर्मोऽस्ति] वैशेषिक- 
मते त्वन्त्यविशेषकल्पनाऽन्योन्याश्रयपराहता । अतो निविरेषत्वात्पुंसां न भेदस्तास्विक इत्याह्- सौक्ष््येति 
करिचद्दुःखी करिचत्सुखीति दुःखादितिक्रियाव्यवस्थान्यथानुपपत्त्याऽऽश्रयभेदस्तात्तविकः कसर्प्यते तत्राऽऽ्ह-विक्रयाव्वे 
चेति! सुखादिविक्रियाणामुपाधिवमंत्वा्राऽऽत्मभेदसाधकत्वं व्यधिकरणासिद्धत्वादित्यथः‹ । किञ्च न सर्वैरेव मोक्षे 
विक्रियादिविशेष इष्यते । स्वहूपावस्थानं च मोक्षस्ततः सविरेषत्वं न स्वाभाविकमित्याह-मोक्षे चेति । 
किञ्च॒ जाग्र्स्वप्नयो रविद्यावद्धिः घरान्तेरूपरुम्भात् सुषुप्तिसमाध्योर्रन्त्यभवेऽनुपलस्भात् मिथ्यात्वं भेदस्य 
सिद्धमित्याह्-अविद्यावदिति । जीवानां क्रमेणानेकश्चरीरानूयायिलाल्रातिभासिकस्य शरी रादिसन्तानस्य मिथ्या- 
भिमानविषयत्वाच्छुक्तिरूप्यवदन्ञाननीजस्य विच्छेद आत्मनो सोक्नसंज्ेति सम्बन्धः| आत्मन इति कस्मादुच्यते 
विशिष्टस्य वन्धसोक्षौ कि नेष्येते तत्राऽऽहू--स्वरूपायेक्षत्वादिति ! विशिष्टस्य मोक्षेऽन्वयासम्भवादन्वये वा संसारा- 
निवृत्तिप्रसद्कादन्यस्य च बन्धेऽन्यस्य च मोक्षे साधनवेयर्परादपाधिवेलिष्वद्ारेण स्वह्पस्यैवोपाधिप्रतिविम्बकल्पस्य 
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बन्धमोक्षौ । प्रतिबिम्बो हि वाच्प्र्येण मिथ्या लक्ष्यरूपेण तु विम्बमेव स्वषूपावस्थानं मुक्तिरपपद्यते | तदुक्तम्-- ३५ 
“उपाधिना साधंमुपाधिजन्यमौपाधिकं सर्वमवेहि मिथ्या | 
भागं मुषा चिस्प्रतिविम्बकेऽपि बिम्बं पुनः सत्यमदोषमेव'* इति च ।। १४-१॥ 

त॒ एशन्तेति देवानामीक्षणस्य मिथ्याप्रत्ययत्वान्मिथ्यामिमानस्य हियत्वख्यापनार्थो ब्रह्मणः प्रादुरभावि 

१. विरुद्धं अधिकरणं यस्य ततु, तच्च तत् असिद्धं चेति व्यधिकरणासिद्धम् | 
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 तेऽग्निमन्रुवञ्जातवेद एतद्विजानीहि किमेतदक्षमिति तथेति ॥ १६-३ ॥ 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यग्निवां अहमस्मीत्यज्रवीज्जातवेदा बा अहमस्मीति ॥ १७-४ ॥ 
तस्मिशस्त्वयि क्षिं ब्रीय॑मित्यपीदर्ण्स्वं दहेयं यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ १८-५॥ 
तस्मे वणं निदधावेतददेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन तनन शशाक दग्धं 

५ स तत॒ एव निवद्रेते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतवक्षमिति॥ १६-६॥ 
अथ वायुमनुघन्वायवेतद्िजानीहि किमेतधक्षमिति तथेति ॥ २०-७॥ 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति बायुषां अहमस्मीत्यत्रवीन्मातस्णि वा अहमस्मीति। २१-८ ॥ 
तस्मिपस्त्वयि करि वीयेमित्यपीद सवेमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति ॥ २२-६& ॥ 
तस्म तृणं निदधाबेतदादत्खेति तदुपप्रेयाय सुवेजवेन तन्न श्ाकाऽऽ्ातुं 

१० स तत॒ एव निवनवरृते नैतदशकं किज्ञातुं यदेतघक्षमिति ॥२३-१०॥ 
अथेनद्रमनरुबन्मधवन्नेद्विजानीहि किमेतबक्षमिति तथेति तद्यद्रबत्तस्मात्तिरोदपे ॥२४-११॥ 
स॒ तस्मिननेनाऽऽकाशे स्रियमाजगाम बहुशोममानायुमाशहेमवतीं 

ता दोवाच किमेतयक्षमिति ॥२५-१२॥ 
इति तृतीयः खण्डः | 

१५ सा व्रह्ेति होवाचजहमणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव बिदाश्वकार व्रहोति।। २६-१ ॥ 
तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देबान्यदग्निर्वायुरिनद्रस्त 
देननरेदिष्टं पस्पृशुस्ते दयेनस्थमो बिदाश्चकार ब्रह्मेति ॥ २७-२॥ 
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देबान्स द्येननेदिष्टं पस्पशे 
स दय नस्थमो  पिदाश्चकार रहयति ॥ २८-३ ॥ 

२९ तद्विज्ञानायाग्निमनरुवन्! तुणनिधानेऽयमभिप्रायः, अत्यन्तसम्भावितयोरग्निमारतयोस्तणदहनादानाशक्त्याऽऽत्म- 
सम्भावना लातिता भवेदिति \ इन्द्र आदित्थो वच्रभृहा । अविरोधात् \ इन्द्रोपसपेणे ब्रह्य तिरोदध इदयत्रायमभि- 
प्राथः--इनद्रोहमित्यधिकतसमोऽभिमानोऽस्य सोऽ्हमग्न्यादिभिः प्राप्रं वाक्सम्भाषणमात्रमप्यनेन न प्राप्नोऽस्मीत्यभिमानं 
कथं न नाम जह्यादिति \ तदनुग्रहायेवार्न्ताहुतं तद्भह्य॒ बभूव ।\ १६-२ ॥ १७-४ ॥ १८-५ \ १९६ ।॥ २०-७॥ 
॥ २१-८ \\ २२-९ \1 २३-१० \। २४-११ ॥ 

२५ स शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यथं ब्रह्य विजिनज्ञासुयंस्मिन्चाकाशे ब्रह्मणः प्रादुर्भाव आसीत्तिरोधानं च तस्मिन्नेव 
खियमतिरूपिणीं विद्यामाजगाम ! अभिप्रायोद्रोधहेतुत्वादुद्रपतन्युमा हैमवतीव सा शोभमाना विद्येव । विरूपोऽपि 
विद्यावान्बहु शोभते \\ २५-१२ ॥। 

इति तुतीयः खण्डः 

तां च पुष्ट्वा तस्या एव वचनाद्विवाच्चकार विदितवान् ! अत इन्द्रस्य बोधहेतुत्वाद्विद्येवोमा । “विद्य 
२० सहायवानीश्वर'' इति स्मृतिः! यस्मादिन्दरविज्ञानपूवंकमग्निवायिवन््रास्ते ह्येनवेदिष्ठमतिसमीपं ब्रह्मविखया ब्रह्य प्राप; 

इति योजना । सूत्रमिदं व्यास्याति--ईश्वरनिमित्त इत्यादिना । जयादि श्रेष्ठत्वे निमित्तं मन्यमाना इति 

शेषः ।। १५-२।। १६२३ 1] १७-४।1 १८-१।1 १९-६॥ २०-७) २१-८।) २२-९॥ २३-१०।।२४-११।। २५-१२॥ 

इति तृतीयः खण्डः 
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तस्येष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यदयुतदार इतीन्न्यमीमिषद्ा २ इत्यधिदैवतम् ॥ २६-४ ॥ 
अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च॒ मनोऽनेन चेतदुपस्मरत्यभीश्णं सङ्कल्पः । ३०-५ ॥ 

तद्ध तद्वनं नाम तद्नमिद्युपासितव्यं स य एतदेवं 
वेदाभिहैनं सर्वाणि मतानि संवाञ्छन्ति ॥ ३१-६॥ 

उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्ता त उपनिषदुत्राह्मीं बाघ त॒ उपनिषदमनमेति ॥ ३२-७ ॥ ५ 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गाणि सत्यमायतनम् ॥ ३३-द ॥ 

सन्तः पस्पुशयुः स्पृष्टवन्तः । ते हि प्रथमः प्रथमं विदाच्चकार विदाच्चकुरित्येतत् । तश्मादत्विरामतीत्यान्यानतिकश्येन 
दीप्यन्तेऽन्यान्देवास्ततोऽपीन््रोऽतितरां दीप्यते । आदौ ब्रह्मविज्ञानात् ॥ २६-१॥ \\ २७-२ ॥ २८-२३ ॥ 

तस्यंष आदेशस्तस्य ब्रह्मण एष वक्ष्यमाण अदेश्ष उपासनोपदेश इत्यथंः । यस्माहवेभ्यो विन्युदिव सहसैव 
प्रादुभरतं ब्रह्य युतिमत्तस्माद्विद्यतो विद्योतनं यथा यदेतद्भल्य व्यद्युतद्धि्योतितवत् ! आ इवेत्युपमाथं आश्षब्दः । यथा १० 
धनान्धकारं विडायं विद्युत्सवेतः प्रकादात एवं तद्गह्य देवानां पुरतः सवतः प्रकाश्चवच्यक्तौभूतमतो व्यद्युतदिच्त्यु 
पास्यम् । “यथा सढृद्विुत्तभि"ति च वाजसनेयके । यस्माच्चेन्द्रोपसरेणकाले न्यमीमिषत् । यथा कथ्िच्चक्चनिसेषणं ` 
कृतवानिति । इतीदिस्यन्थंकौ निपातो । निमिषितवदिव तिरोभूतमित्येवमधिदेवतं देवताया अधि यद्शंनमधि- 
देवतं तत् ।! २९-४॥ 

अथानन्तरमध्यार्ममात्मनोऽध्यात्मभुच्यत इति वाक्यशेषः \ यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्य गच्छतीव प्राप्नोतीव १५ 
विषयीकरोतीवेत्यथंः \ न पुर्नाविषयीकरोति मनसोऽविषयत्वाद्भह्यणेऽतो मनो न गच्छति । “येनाऽऽ्ुमंनो मतमिति 
हि चोक्तम् \ गच्छतीवेति तु मनसोऽपि मनस्त्वात् । आतत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मणस्तत्समीपे मनो वतंते इत्युपस्मरत्थनेन 
मनसव तद्रह्य विद्वान्यस्मात्तस्माद्रह्य गच्छतीवेत्युच्यते । अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च ! सङ्धुत्पो ब्रह्यप्रेषितस्य मनसः । 
अत उपस्मरणसङ्ल्पादिभिकिद्धैब्रह्य मनोऽध्यात्मभूतमुपास्यनित्यभिप्रायः \\ २०५ 

तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो विधीयते तद्ध तदनं तदेतद्भह्य तच्च तदनं च तत्परोक्षं वनं सम्भजनीयम् । २० 
वनतेस्तत्कमंणस्तस्मात्तदनं नाम । ब्रह्मणो गौणं हीदं नाम । तस्मादनेन गुणेन तदनमित्थुपासितव्यम् ! स यः 
करचिदेतद्यथोक्तमेवं यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन नास्नाऽभिघेयं बरह्म वेदोपास्ते । तस्थेतत्फछमुच्यते ! सर्वाणि 
भूतान्येनमुपासकमभिसंवाञ्छन्तीहाभिसम्भजन्ते सेवन्ते स्मेत्यथंः \ यथागुणोपासनं हि फलम् \! ३१-६ ॥ 

उपनिषदं भो बही्युक्तायामयप्युपनिषदि शिष्येणोक्त आचाय आह्--उक्ता कथिता ते तुभ्यमुपनिषदात्मो 
पासनं च । अधुना ब्राह्यीं वाव ते तुभ्यं ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेरुपनिषदमब्रूम वक्ष्याम इत्यथः । वक्ष्यति हि ! ब्राह्यी २५ 
नोक्ता । उक्ता त्वात्मोपनिषत् ! तस्माच्च भूताभिप्रायोऽत्रूमेस्ययं शब्दः ।। २२७ ॥ 

तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदस्तयो ब्रह्मचर्यादि दम उपशमः कर्माग्निहोत्रादीत्थेतनि प्रतिष्ठाऽऽश्रयः । एतेषु 
हि सत्यु ब्राह्योपनिषस्प्रतिष्ठिता भवति । वेदास्चत्वारोऽद्धानि च सर्वाणि । प्रतिष्ठेत्यतुवतते । ब्रह्माश्रया हिं विद्या । 
सत्थं थथाभूतवचनमपीडाकरमायतनं निवासः सत्यवत्यु हि स्वं यथोक्तमायतन इवावस्थितम् ॥\ २२-८ \। 

विद्येति सत््वप्रधाना शक्तिदिचत्तादात्म्यापत्त्या बोधहेतुः ।॥ २६१ ॥ २७-२ ॥ २८२३ ॥ ३० 
तस्मादित्यस्यापेक्षितं पाऽव्यव्यासेन व्याचष्ट--यस्मादित्यादिना \ अथंवादोपसंहारोऽय' विध्युपक्रमाथंम् । _ ` 

विचयुदटृटन्तेनाव्यन्तदी्षिमत्वं निमेषणहृष्टान्तेन देवैरपि दुरञेयत्वमिति गुणद्वयं देवानधिह्ृत्य विवक्षितम् । अत एव 
तद्गुणद्र्रविशिष्टोपासनमाधिदेविकमुच्यते | २९-४॥ 

अहुग्रहृणेवेतत्कतंव्यमित्यसिप्रेत्याऽऽध्यारिमकब्रह्यरूपमाह् -आशत्सित्थादिना ।। ३२०-५ ॥ 
वनतेश्तत्कमंण इति ! "वन" संभजन इत्यस्य धातोः संभजनाथंस्य रूपं वनमिति । तस्प्रसिद्धं वनं न ३५ 

गृह्यत इत्यथः । गौणमिति । अवयवश्चक्तिङभ्यं न रूढ्या समुदायशक्त्येत्यथः ॥ २१-६॥। » . 

ब्राह्मणजातेरहपनिषदमिति । ब्राहयणजाव्यनृष्ठेयां विचामात्मज्ञानसाधनभूतामित्यथः ।। ३२७ ॥ 
ब्रह्मेति वेदस्तन्मखत्वात्तदाश्रया ।॥ ३२-८ ॥। | | 
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योषा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे छोड न्यये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ̀  ३४-६ ॥ 

इति चतुथं: खण्डः 

सह नाषवतु सह नौ भनक्त सह वीयं करवावहै । तेजसिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

५ 'अप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्माणहचक्षः भरोत्रमथो. बरूमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सवं ब्रह्मोपनिषदं 
माऽहं बह्म निराङ्यां सा सा तह्य निराकरोदनिराकरणमस्तनिराकरणं 
मे अस्तु, तदात्मनि निरते य उपनिषरछु र्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥ 

ॐ शास्तिः शान्तिः शान्तिः | 

इति सामवेदीयतलवकारशाखोयोपनिषत्समाप्रा 

१० तामेतां तपञद्यङ्खां तत्प्रतिष्ठां ब्राह्यौमुपनिषदं सायतनामात्मजानहेतुभुतामेवं यथावद्यो वेद अनुवतंतेऽनु- 
तिं्ठतिः। तस्यतत्फरमाहु-अपहत्य पाप्मानम् ।! अपक्तथ्य ध्मधिर्मावित्यथेः । अनन्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते \ स्वे 
लोके सुखध्राये निःदंखात्मनि परे ब्रह्मणि । ज्येये महति सवेमहत्तरे प्रतितिष्ठति सववेदान्तवेद्यं ब्रह्याऽऽत्म- 
त्वेनावमम्य तदेव ब्रह्य प्रतिपद्यत इत्यथः ।\ २४-९. ॥ | 

इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरशिष्यश्री मत्प रमहं सपरित्राजकाचायं- 
१५ श्रोमच्छ्कुरभगवत्पादष्ृतौ केनोपनिषट्वाक्यभाष्ये चतुथं: खण्डः 

समाप्तमिदं तरूवकारोपतिषदपरपर्यायकेनोपनिषद्वाक्यमाष्यम् । 

तपभादीनि वेदाङ्कान्यन्याङ्कानि यस्याः ।) २३४९ ॥ 
सत्यकामः स्वयंसिद्धः सर्वेशो यः स्वशक्तितः । स एवाम्तःप्रविष्टोऽहुमुपास्यः सवंदेहिनाम् ॥ १॥। 

इति श्रीपरमहुसपरितव्राजकाचायंश्रीशुद्धानन्दमगवत्पुज्यपादशरिष्यभगवदानन्दस्चानकतौ 
२० श्रीमच्छा द्ुरतरवकारोपनिषदपरपर्यायकेनोपनिषद क्य भाष्यविवरणं समाप्तम् 

१. तदयश्च-मम अङ्खानि हस्तपादादीनि वाक्प्राणः चक्षुः श्रोत्रं, अथो अपि बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि 
प्यायन्तु = दधंन्तामित्यथंः । सवं ब्रह्मौपनिषदं इति पाठः, स्वं पूर्वोक्तमुपनिषत्प्रतिपाद्न्रह्येव न 

तद्रयतिरेकेण किञ्चिदस्ति । अहु ब्रह्य न निराकूर्यामु- ब्रह्म नास्तीति न वदेयम् तथा वदने असन्नेव 
सम्भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्-इति स्वस्याप्यसत्वापत्तेः | 

२५ मा मा ब्रह्य निराकरोत् पुरुषार्थाद्श्रंशयेत् ब्रह्म तं परादादयोऽन्यत्रात्मनस्सर्वं वेद इत्ति मेत्रेयी 
ब्राह्मणोक्तरीत्या सवं त्रह्यव्यतिरिक्तमिति यो मन्यते तं ब्रह्म पराकुर्यात् पुरूषार्थाद्भ्रंशयेदित्यथंः | 
अनिराकरणमस्तु ब्रह्मणः सकादात् मम सकारास्च इत्ति पूनक॑चनमादसथंम् । 



. 
ॐ 

कुष्णयजुर्वदीयकठश्ालीया 

काठकोपनिषत् 
सह नाववतु सह नौ भूनक्त॒ सह वीयं करवावह । तेजस्विनाघधीतमस्तु मा विदिषावरै ॥ 

ॐ शान्तिः रन्तिः शान्तिः 

जथ प्नयस्नोऽध्यायः 

ॐ उशन्ह वै वाजशवस्षः सवेवेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 

श्रीमच्छङ्कुरभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् ५ 

ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च 
अथ काठकोपनिषटल्लीनां सुखेनाथप्रबोधनाथंमत्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते ! सदेधतिोविश्चरणगत्यवसाद- 

श्रीमदानन्वगि्यचियक्रता रीका 

धर्मधि्मचिसंसृष्टं कायंकारणवजितम् । 
कारादिभिरविच्छिननं ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहुम् ।। १॥ | १० 

यः साक्षाकृतपरमानन्दो यावदधिकारं याम्ये पदे वतंमानोऽकतुब्रह्यात्मतानुभवबलतो भूतयातनानिमित्त- 
दोषेरलिप्तस्वभाव आचार्यो वरप्रदानेन पखत्रह्मासम॑क्धविद्यामुपदिदेश् यस्म चोपदिदेश ताभ्यां नमस्कुवंन्नाचायं- 
भक्तविद्याप्राप्त्यद्धत्वं दशंयति--ॐ नमो भगवते वेवस्वतायेति । 

अथकब्दो म द्वंलाथंः । चिकीर्षितं प्रतिजानीते-काठकेति । ननूपनिषदो वृत्तिरन¶ऽऽरन्धन्या प्राणिनां 
कामकलुषित्तचेतसामुपनिषच्छवणात्पयाडमुखत्वाद्विशिष्टस्याधिकारिणो दुरनिरूपत्वाद्न्धस्य च सत्यस्य कमेभ्य एव १५ 

श्रोमद्गोपालयतीन्द्रकृता रीका 

ब्रह्माद्यं परानन्दं धर्मादीनामगोचरम् । 
कायंकारणनिमुंक्तं शिवं परमुपास्महे। १॥। 
नत्वा देवमुमाजानि स्मुत्वा गुरुपदाम्बुजम् । ` 
ध्यात्वा गौरीम कुवे कठमाष्यविवेचनम् ॥ २॥ २० 
क्व भाष्यमतिगम्भीरं क्व चाहु मन्दवुद्धिगः। 
तथाऽपि गुरूवर्याणां पादसंस्मृतितो यते ।। ३॥। 

भगवान्माष्यकारो यमनचिकेतःसम्बादरूपेण प्रवृत्ताः कठवल्लीर्याचिख्यासुश्चिकोषितस्य भाष्यस्य निविप्न- 
समाप्निप्रचयगमनादिप्रयोजनाय ब्रह्मविद्याचार्य॑नतिलक्षणं मङ्गलमाचरन्नादौ यमं नमस्करोत्ति-नम इति । म॒त्यवे 
नम इत्यन्वयः । ननु न यमो नमस्कार्यो मास्यतीति मृष्युरिति ब्युत्त्या भूतयातनादिकतुंत्वेन दोषवत्त्वा्निरृषटो २५ 
ह्याचार्यो नाम भवतीत्याशङ्कयाऽऽह॒ू-भगवत इति \ “उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामागति गतिम् । वेत्ति 
विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।।' इतिस्मतेयंमः करतटीकृतव्रहतस्वोऽपि यावदधिकारं याम्ये पदे वत्तमान 
प्रारन्धमतिवाहयन्नकतुब्रह्यात्मताऽनुभवबल्तो भूतयातनादिदोषेरछिप्तस्वभाव इत्ति युक्तं तस्य नमस्कायंत्वमिति 
भावः । तस्य हिरण्गर्मात्मिकमसूयंप्रमवत्वेन महत्वं दशेयत्ति-वैवस्वतायेति । विवस्वतोऽपत्यं पुमान्वेवस्वतस्तस्मे 
वेवस्वत्ताय भगवते ब्रह्मतिद्याचार्याय मृत्यवे नम इत्यन्वयः । एवं यमनति कृत्वा वरप्रदानेन यस्म यमो नचिकेतसे ३० 
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ताथस्योपनिपुवेस्य विवप्प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति ! उपनिषच्छब्देन च व्याचिष्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्वस्तु 
विषया विद्योच्यते\ केन पुनरथंयोगेनोपनिषच्छड्देन विदयोच्यत इति, उच्यते। ये मुमृक्षवो ह ए्टानुश्चविकविषयवित्ष्णाः 
सन्त उपनिषच्छबदवाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणा विद्यामुषसद्योपगम्य तच्निष्ठतया निश्ष्वयेन श्ीलयन्ति तैषामविद्यादे 

आनन्दगिरिटीका 

तिवृत्तेरुपनिषज्जन्यविद्याया निष्प्रयोजनत्वाज्जीवस्य चासंसारिब्रह्मात्मतायाः प्रतिपादयितुमराक्यस्येन निविषयत्वा- 
स्चेत्याशङ्कयोपनिषच्छब्दनिरव॑ चनेन विद्याया विशिष्टाधिकार्यादिमत्त्वप्रदशंनेन तज्जनकस्य ग्रन्थस्यापि विशिष्टधि- 
कार्यादिमक्वेन ग्याख्येयत्वं दशयिततुं प्रथममुपनिषच्छब्दस्वरूपसिद्ध तावदाहु-उपनिपूवेस्येति । ब्रह्मविद्याया- 
मुपनिषच्छब्दस्योपनिष्रदं भो ब्रूहीत्यादिप्रयोगदशंना द्वात्वथं माह--उपनिषच्छब्देनेति । क्लुप्तावयवशाक्त्येव प्रयोग- 
सम्भवे समुदायशक्तिरपनिषच्छब्दस्य न कल्पनीयेत्याह्-केन पुनरिति! षद्लृ ' विशरणगत्यवसादनेष्विति धातो- 
विशरणमथंमादाय योगवृत्तिमाहु--उच्यत इति । विषयेषु क्षयिष्णुत्वादिदोषदशेनाद्धिरक्ताः केचन मुमुक्षवः प्रसिद्धा 
त सवे भवादृशाः कामुका एवेति यच्छब्देन प्रसिद्धादयोतकेन कथयति। आनुश्रविकाः शब्दप्रतिपन्नाः स्वगं भोगादयः। 
उपसद्येति । आचार्योपदेशाल्रग्ध्वा यावत्साक्षात्कारं शीलयन्ति संसाय॑संसार्येक्यासम्भावनादि निरस्यन्तीत्यथंः। 

गोपालयतीद्धटीका 

ब्रहाविदयां प्राह यस्माच्च ब्रह्मविद्या लोके वृद्धि गता तं नमस्करोति--नचिकेतस इति। नम इति सम्बन्धः । चकारो 
म्लद्यसमुच्चयद्रा रा भव्तेविद्याप्राप्त्यद्खत्वसूचकः । 

यदथं मद्धलाचरणं कृतं तस्प्रतिजानीते-अथेत्यादिना \! अथशब्दो मद्धलाथंः । काठकोपनिषट्रल्टीनां 
मृत्युनचिकरेतः सम्बादपरिसमाप्तिपयंन्ता काठकोपनिषत् । तदेकेदेशा वल्ल्यो लताः कल्पलतावदभीष्टफल्दाः । तासां 
वृत्तिभष्यं तव्लक्षणसतत्वादारभ्यते प्रक्रम्यत्त इत्यथंः । ननु भतुंप्रपञ्चादिभिरेव ग्याख्यातत्वाच्चाऽऽरम्भणीया 
वृत्तिरित्यत भाह्--अत्पग्रन्थेति । अन्येषां राब्दतो बहुत्वादथंतस्व न्यनत्वात्तंरगता्थं भाष्यम् । अल्पा ग्रन्था 
दाब्दा यस्या सा तथोक्ता । ननु अत्ता चराचरग्रहणात्' इत्यादिमिरधिकरणेरेव निर्णीतायेत्वादुपनिषन्च व्यास्येयेत्यत 
आह--सुार्थेति । सुखेनानायासेनाथंस्य वाकव्याथंस्य प्रबोधनार्थं सम्यग्ज्ञानाय पदाथंज्ञानपुवंकवाक्याथंज्ञानायेति 
यावत्। ननूपनिषदो वु्तिर्नाऽऽरन्धन्याऽधिकारिप्रयोजनविषयसम्बन्धानामभावात्। तथा हि~ प्राणिनां कामकटुषित्त- 
चेतसामुपनिषच्छवणात्पराङ्मुलतवेन विवेकादिमतोऽधिकारिणो दुरभत्वादुपनिषद्धिः कतुंत्वादिविरिष्टजीवस्या- 
संसारखिब्रह्मात्ताया प्रतिपादयितुमशक्यत्वेन ब्रह्मात्मेक्यविषयाभावादेव प्रयोजनमपि नं भ्यते बन्धस्य सत्यत्वेन 
विद्यायास्तचिवत्तकत्वायोगात्कमंभिरेव तच्निवृत्तेः सम्भवाच्चात एव सम्बन्धो नेत्याश ङ्कयोपनिषच्छन्दनिवंचनेन 
विद्याया विशिष्टाधिकार्यादिमत्वप्रदशंनेन तञ्जनकम्रन्थस्यापि विषयादिमत्वं दशंयितुमादावु पनिषच्छब्दस्वरूपनिष्पत्ति- 
भकारं तावदाहु--उपनिपूवस्येति ! शिधिरीकरणप्राप्तिनाशा्थंकस्य विवबिति प्रव्ययोऽन्ते यस्य स॒ त्था त्तस्य 
सदेरधातोरुपपूवस्य निपूर्वस्य रूपं निष्पन्चशब्दस्वेरूपमुपनिषदित्यथंः । एवमुपनिषच्छब्दस्वरूपं निरूच्यो.पनिषदं भो 
बरही 'त्यादौ ब्रह्मविद्यायामुपनिषच्छब्दप्रयोगदडंनादुपनिषच्छब्देन ब्रहयविद्योच्यत इत्याहु--उपनिषच्छब्देनेति 
उक्तशरुतिप्रसिद्धियोतकदचशब्दः। व्याख्यातुमिष्टो ग्रन्थ उपनिषद्रूपस्तस्य प्रतिपाद्यमधिकारिणङ्च वेद्यं यदस्तु 

 ब्रह्मात्मेक्यं तद्विषयो यस्याः सा तथा । ननूपनिषच्छब्देन विद्या करि समुदायशक्त्याऽभिधीयत उतावयवशक्त्या । 
नाऽज्यः। रोके विद्याधामुपनिषच्छब्दस्य प्रयोगाभावेन समुदायशक्तेरवलप्तत्वात्कल्प्यायादइच वलुप्तावयवशक्त्या 
बाध्यत्वात् । न् द्वितीयः । योगवुततेरन्यत्रापि सम्भवादिति शद्धुते-केनेति । अथं योगोऽयं सम्बन्धस्तेन कमर्थं सम्बन्ध- 
मादायोपनिषच्छब्दन विद्योच्यते इत्यथः । उक्तरीत्या न समुदायार्थ नाप्यवयवाथं इति भावः । "षद्लृ ' विशरण- 
गत्यवसादनेष्विति स्मृतेरूपनिषच्छन्दस्यावयववृत्ति विद्यायां दशंयिष्यामीत्याहु-उच्यत इति \ प्रथममुपशब्द- 
र््याथंमाहु-य इति } हृष्टाः परतयक्षेण सक्चन्दनवनितादयः शब्दश्चवणमनुगम्या आ1नुश्रविकाः । ते च ते विषयाश्च 
तेभ्यः क्षयिष्णुत्सातिशयत्वादिभिहेतुभिविगता तृष्णाऽऽशा येषां ते तथारूपा: सन्तः । इदमुपलक्षणं शमादेः | 
मुमुक्षवो मोक्षेच्छवः प्रसिद्धाः । शान्तो दान्त इत्यादौ वक्ष्यमाणलक्षणं स्वरूपं यस्याः सा तां विद्याम॒पसद्योपगम्य 

प्राप्येत्यथंः । निश्शब्दाथंमाहु--त्निषठतयेति ! तस्यां निष्ठाऽनन्यव्यापारता येषां ते तन्निष्ठास्तेषां भावस्तचचिष्ठता तया 



अ०~१, चऽ-~१, म०~१ | | काठकोपनिषत् ( 

संसारबीजस्य विश्रणाद्धिसनाहिनाज्ञनादिल्यनेनाथयोगेन विश्योपनिषरित्युच्यते । ̀  तथा च वक्षयति--“निचाय्य 
तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते”' इति 
.... ` पूर्वोक्तविहशेषणान्मृुमुक्षूम्बा परं ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितत्वेन योगाद्ह्यवि्योपनिषत्। तथा च वक्ष्यति- 
श्रह्य प्राप्रो विरजोऽभृद्िमृत्युः"” इति । लोकादिव्रह्यनज्ञो योऽग्निस्तद्विषषथाया विद्याया दितीयेन वरेण प्राथ्यंमानाया 
स्वगंलोकफलप्राप्निहैतुत्वेन गर्भवासजन्मजरादयुपद्रवध्रन्दस्य खोकान्तरे पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्यावसादयितत्वेन नैथिल्या- 
पादनेत घात्वथयोगादग्निविद्याऽ्प्युपनिषदित्युच्यते । तथा च वक्ष्यति--““स्वगंखोका अमरतत्वं भजन्ते" इत्यादि । 
ननु. चोपनिषच्छब्देनाध्येतारो ग्रन्थमप्यमिलपन्ति । उपनिषदमधोमहिऽध्यापयाम इति च । नैष दोषोऽविद्यादि- 
संसारहैतुविशरणादेः सदिधात्वथंस्य भ्रन्थमात्रेऽसम्भवाद्विचयायां च सम्भवात् । ग्रन्थस्थापि तादर्थ्येन तच्छब्दस्वो 
पपत्तेः! “आयुवं घुतमि'"त्यादिवत् ! तस्माद्िद्यायां मुख्यया वृर्थोपनिषच्छन्दो वतते ग्रन्थे तु भक्त्येति? ¦! एव- 
मुषनिषल्तिवचनेनेव विशिष्टोऽधिकारो विद्यायामूक्तः\ विषयश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं ब्रह्य प्रत्यगात्मभूतम् 

आनन्दगिरिटीका 

गत्यथंमादायाऽष्ट--पुर्बोरेति। अग्निविद्यायामप्यवसादनमादायोपनिषच्छन्दस्य वृत्तिमाहु--रोकादिरिति) 
भूरादिलोकानामादिः प्रथमजो ब्रह्मणो जातो ब्रह्मज: स एव जानातीति ज्ञः। ग्रन्थे तु भक्त्येति~उपचारेणोपनिषच्छब्द- 
प्रयोग इत्यथंः । उपनिषच्छन्दनिक॑चनेन सिद्धमथंमाहु-एवमित्यादिना । आव्यन्तिकी निदाननिवृत्या निवृत्ति- 
विवक्षिता । निदानं चान्वयव्यतिरेकशास्त्रन्यायेभ्यः संसारस्याऽऽ्त्मेकत्वाविद्या । सा च न कमंणा विनिवततंतेऽतो 
विद्यायाः प्रयोजनेन साध्यसाघनलक्षणः सम्बन्ध इत्यथंः । 

गोपाखयतीच्धटीका 

निवयेन फलावकष्यकत्ववृद्धया शीखयन्त्यसंसार्येक्यासम्भावनां निर्यन्ति साक्षात्कारपयंन्तमित्यथंः | धात्वथंद्रयं 
संगह्याऽ्ह- तेषामिति । संसारबीजस्य कतुत्वादिकारणस्याविद्यादेरादिपदेन कामकर्मादिपरिग्रहुः। विशरणादित्यस्य 
व््राख्यानं विशसनादिति । शिथिरीकरणाद्त्यथंः । अवसादनाथंमाह-हूसनादिति । उक्ताथमुपसंहरत्ति- 
इत्यनेनेति ! उवतेऽथं श्रुति प्रमाणयति-तथा चेति । 

सदेगत्यथंमादायाऽष्ट-पवोक्तिति। कतंत्वा्यनथंमूराविद्यां निहृत्य पूर्वोक्तविशेषणान्साधनचतुष्टयसम्पन्नान्साद- 
यत्ति परब्रह्म गमयतीति व्युत्पत्या ब्रह्मगमयितृत्वयोगेन योगात्सम्बन्धाद्ब्रह्मयविद्योपनिषच्छ्देनोच्यत इत्यथंः । 
उवतैऽथे व्यास्येयश्चुत्तिवाक्यं प्रमाणयत्ति-तथा चेति विद्यया ब्रहम प्राप्तो विगत्तं रजो यस्मात्स विरजोऽज्ञान- 
शुन्योऽमत्। अत एव कायंनिवृत्तिरित्याहु -विमृत्युरिति। मृत्योमेरणोपलक्षितसंसाराद्िगत इत्यथः । ननु 
व्याचिख्यासितग्रन्यप्रत्तिपाद्यविद्योपनिषच्छब्देनोच्यत इत्ययुक्तम् । तथात्वेऽग्निविद्याश्प्रकाशनापत्तेरित्याशङ्क्य 
सदेरग्निविद्यायामवसादनविशरणार्थावादायोपनिषच्छब्दस्य वुत्तिमाह--खोकादिरिति।! खोकानामादिः प्रथमजो 
ब्रह्मणो जातो ब्रह्मनः स एव जानातीति ज्ञस्तद्विषयायाः अग्तिविषयायाः। जरादीत्यादिपदेन मरणादिसंग्रहुः। वृन्दस्य 
समूहस्यावसादयितृत्वेन धात्वथंयोगादग्निविद्याऽप्युपनिषच्छन्देनोच्यत्त इत्यन्वयः । इतरक्रियात्तो वेषम्यमाह्-- 
लोकान्तर इति ! उक्तेऽथं वाक्यशेषं प्रमाणयति-तथा चेति \ स्वगंरोका यजमाना अमृतत्वं देवत्वं भजन्ते 
्राप्ुव्रन्तीत्यथंः । उपनिषच्छब्दस्थ ग्रन्थेऽध्यापकाध्येतुप्रसिद्धिवि रोधं शङ्कते---नन्विति \ प्रथमचकार एवकारार्थः 
क्रियान्वयी । द्वितीयः प्रयोगद्वयसमुच्चयाथं; । उपपादित्तयोगाथंस्य विद्यायामेव सम्भवात्सेव तच्छब्देनोच्यते इति 
परिह रति- नेष दोष इति ! प्रतिज्ञायां हेतुमाह--अविदेति । अविद्याकामकर्मेत्येवमादियः संसारस्तस्य कतुंत्वादे- 
हतुस्तस्य विशरणदेरादिपदेन गत्यवस्ादनयोग्रेहणं मवति । ननु ग्रन्थे प्रयोगः कथमित्यत आह्--ग्रन्थस्थापीति । 
ताद्यनेति सोऽथ: प्रयोजनं यस्य स तदथंस्तस्य. भावस्तादथ्यं तनज्जनकवेनेत्ति यावत् । स शब्द उपनिषदिति 
यस्य स॒ तच्छब्दस्तस्य भावस्तच्छब्दत्वं तस्योपपत्तेः सम्भवादिप्यथंः । तज्जनके तच्छब्दप्रयोगे दृष्टान्तमाह-- .. 
युरिति ! आयुष्प्रदे घृत आयुष्पदवदित्यथंः । उपसंहुरति- तस्मादिति । ग्रन्थे तु भक्त्येति लश्रणयोपनिषच्छन्द- 
प्रयोग इत्यथः । उपनिषच्छब्देन सिदढधमथेमाह्-एवमित्यादिना । उपनिषलिवंचनमुपनिषच्छब्दस्य योगाथंकथनं 

१. भज्यते मुख्यार्थात् च्यान्यते पदमनयेति भक्तिः गौणीवृत्तिरित्यथंः । 

५७ 

१५ 

२० 

२० 

२५ 
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तष्ण्ह छुमास्ण्यन्तं दश्िणाञ नीयमानाघ् श्रद्धाऽऽविवेश्ष सोऽमन्यत ॥ २॥ 

प्रयोजनं चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी संसारनिवृत्तिब्रह्यप्राप्निलक्षणा । सम्बन्धश्च व॑भतप्रयोजनेनोक्तः! अतो 
यथोक्ताधिकारिविषयप्रयोजनसम्बन्धाया विद्यायाः करतलन्यस्तामरकवत्प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वत्लछयो भवन्तीति । 

५ अतस्ता यथाप्रतिभानं व्याचक्ष्महे--तत्राऽऽख्याधिका। विद्यास्तुच्यर्था 1 उशन्कामयमानो हुं वा इति वृत्ताथ- 
स्मरणार्थो निपातौ । वाजमन्नं तदानादिनिमित्तं ्रवो यज्ञो यस्य स वाजश्चवा रूढितो वा तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल 
विश्वजिता सर्व॑मेघेनेजे तत्फलं कामयमानः! स तस्मिन्छतौ सवंबेदसं स्वंस्वं धनं ददो दत्तवान् ! तरय यजमानस्य 
हं नचिकेता नास पुत्रः किखाऽऽस बभूव ।। १ ॥ 

तं ह नचिकेतसं कुमारं प्रथमवयसं सन्तमप्राप्तप्रनननरशक्त बालमेव "शद्धाऽऽस्तिक्यबुद्धिः पिर्तुहितकाम- 
१० प्रयुक्ताऽऽविवेश्च प्रविष्टवती 1 कस्मिन्काल इत्याहू- ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नीयमानासु विभागेनोपनीय- 

मानायु दक्षिणार्थसु गोषु । स आविष्टशरद्धो नचिकेता अमन्यत ॥ २॥। 

जानन्दगिरिटीका 

'वश' कान्ताविच्यस्य शत्रन्तं रूपमुशन्निति। श्रवः कीतिः। स्व॑मेधेन सवंस्वदक्षिणेनेजे यजनं कृतवानित्यथंः।।१॥। 
सदसि यज्ञसभायां येऽन्ये मिलिता ब्राह्यणास्तेभ्यस्च ॥ २ ॥ 

१५ गोपाटयतीन्धटीका 

तेन विकशरणावसादलनार्थानुगमेन विद्याया विवेकादिविक्ञेषणविशिष्टोऽधिकार्युंक्तो गद्यर्थानुगमेन मुमुक्षुक्षव्दितत्वम्पद- 
लक्षयप्रत्यगात्मभूतं परं ब्रह्म विद्याया विशिष्टोऽ्ाघारणो विषय उक्तोऽस्या विद्यायाः प्रयोजनं चाविद्यानिवृत्तिद्रारा 
संसारनिवृत्तिरात्यन्तिक्यारोपितामावस्याधिष्ठानात्मकलत्वेन ब्रह्यप्राप्तिलक्षणा निवृत्तिः। अथवा ब्रहप्राप्तस्तद्ूष 
निरतिशयानन्दप्राप्तेलक्षणा ज्ञापिकेव्यथंः । सम्बन्धमाहु--सम्बन्धश्चेति \ एवंभूतप्रयोजनेन संसारनिवृत्त्यादि 

२० प्रयोजनेन सम्बन्ध उक्तो ज्ञानादीनामिति शेषः। अथं भावः-न हि सर्वो खछोकः कामादिपरतन्त्रस्तदवदनेकजन्भाजितः 
सृतपरिपाकाच्छुद्सत्वस्याधिकारिणः कस्यचित्सम्भवाद्रन्धस्य च मिथ्यात्वेनाविद्याकस्पितत्वात्कमंभिनिवृत्य- 
गगादन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां शुक्तितत्तवज्ञानेनेव रजतश्रान्तेन्ययिन शास्तेण च ज्ञानेनेव बन्धनिवृत्तेरत एवाकतुं 
ब्रह्मात्मक्यविषयस्यापि सम्भवः । एवं ज्ञानेनाविदयानिवत्तेजंन्यजनकभावः सम्बन्ध इत्यादयुहनीयमित्यधिकारिविषय- 
प्रयोजनसम्बन्धसत्वेन विद्यायास्तज्जनकवल्छीनामपि तेः सम्बन्धादधिकार्यादिमत्वमित्यभिप्रत्याऽऽ्ह॒-अत इति । 

२५ प्रकारकसेन जनकत्वेन । विष्टेति । विरिष्टान्यधिकारिविषयप्रयोजनानि तेः सम्बद्धा एता व्याख्येयत्वेन 
बुद्धिस्थाः । तासां व्याख्येयत्वमुपसंह॒रति---इत्यत इति । 

मौद्धत्यं परिहरति--यथेति । यथाप्रतिभानं यथाज्ञानं व्याचक्ष्महे व्याख्यानं कुमंहे । नन्वन्यच्य 
इत्यारभ्येवोपनिषद्रयाख्यानार्हा विद्याजनकलव्वासप्रथमायास्वाऽऽख्यायिकारूपत्वेन विद्यानङ्कत्वादित्यत आह- 
आस्यायिकेति। विद्याया प्रवृ्तिहेतुस्तुत्युपयोगिव्वेन तदधिकारहैत्वग्निविद्याप्रतिपादकवेनाऽऽ्याया भपि व्याख्येयत्व- 

३० मित्ति भावः| वरा कान्तौ कान्तिरिच्छा । वशधातोः शातुपरत्यय उशान्निति रूपं, वृत्तार्थो भूताथंः । यशः कीति; । 
रूढितो वा वाजश्चवा इत्यनुवत्तते । स्व॑मेधेन सवंस्वदक्षिणकरनेजे यजनं कृतवानित्यथंः । तत्फर विरवजितः फलम् | 
अर्थान्तरप्रसिद्धववद्योती द्वितीयो निपातः ॥ ६॥ 

अप्राप्तप्रजननक्षक्तिमप्राप्ता प्रजनने प्रजोत्पादने शक्तिर्येन स ततं श्वद्धाऽऽविवेशेत्यत्वयः। ननु गुवधीनः स्वार्थ 
ने व्यापाययेदिति न्यायात्कथं स्वे्टानुक्खा श्रद्धेव्यत आह्-पितुरिति । काम्यत इति कामो हितश्चासौ कामदच 

३५ हितकामः स्वर्गादिरिति यावत् । तेन प्रयुक्ता जनिता जनकोहेदाज्ञानाधीनेत्यथं; । प्रविष्टवतीति । स श्रद्धावाज्ञात 
इति भावः| दक्षिणास्विव्यादिवाक्यमाकाङक्षापूवंकमपेक्षितं पूरयन्व्याकरोत्ति--कस्मिन्लिति। सदस्येभ्यश्चेति । 

१. श्रद्धा--यथाशास्वं श्ास्त्रीयकमंणः दक्षिणा दातव्या इति बृद्धिः। अयं तु पित्ता जीर्णा अफलाः गावः 
दक्षिणातवे प्रतिषिद्धा ददाति इति चिन्ता;। | | 
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पीतोदक्रा जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । अनन्दा नाम ते रोकास्तान्स गच्छति ता ददत् ॥ ३॥ 
स॒ होवाच पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं तग््होबाच भ्रुत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४॥ 

कथमित्युच्यते- पीतोदका इत्यादिना दक्षिणार्था गावो विद्गष्यन्ते । पीतमुदकं याभिस्ताः पीतोदका । 

जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्धतृणा: । दग्धः दोहः क्षीराख्यो यासां ता दुग्धदोहाः । निरिन्हिया अप्रजननसमर्था 

जीर्णा निष्फला गाच इत्यथः । यास्ता एवेभुता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणाबुद्धचा ददत्प्रयच्छन्ननन्दा अनानन्दा असुखा ५ 

नामेत्यत ते लोकास्तान्स यजमानो गच्छति ॥ ३ ॥ 

तदेवं क्रस्वसम्पत्तिनिमित्तं पितरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता निवारणीयमात्मप्रदानेनापि" कतुसस्पात्त 

कृत्वेत्येवं मत्वा पितरभुपगम्य स होवाच पितरं हे तत तात कस्मै, ऋत्विग्विेषाय दक्षिणाथं मां दास्यसि प्रयच्छ 

आनन्दगिरिटीका 

पीतमुदकं प्रागेव नोत्तरकारूं पानशक्तिरप्यस्तीत्यथेः ॥ २-४॥) १० 

गोपालटयतीदटीका 

ऋत्विग्भ्योऽन्ये सदसि यज्ञसमभायां ये मिल्तास्तेभ्यद्व विभागेनेत्येतस्येतावदित्युपनीयमानासु दीयमानासु दक्षिणा. 
स्विति व्याचष्ट--दक्षिणार्थास्विति । विष्यं पुरयत्ि-गोष्विति ! ऋत्विग।दिभ्यो गोषु दीयमानायु तं श्वद्धाऽऽ 
विवेरोस्यन्वयः ॥ २॥। 

मननप्रकारं प्रदनपूवेकमवतारयति- कथमित्यादिना । विशेष्यन्ते पीतोदकत्वादिविरोषणेन संयुज्यन्ते । १५ 
 पीतमुदकं प्रागेव नोत्तरकारं पानशक्तिरप्यस्तीत्यथंः । एवं दानोत्तरकाठे तुणभक्षणे दोहने च न शक्तिरि्यर्थो 

द्रष्टव्यः । अप्रजननसमर्थाः प्रजनने वत्सप्रसवे सामथ्यंशून्याः । निष्फला इति ! शकृदपि द्रवीभूतेति निष्फला 
इत्युच्यन्ते । यः प्रयच्छन्स गच्छतीत्यन्वयः } कानित्यपेक्षायामाह-त इति! तच्छब्दः प्रसिद्धा्थंक इत्याह्--प इति) 
प्रसिद्धा लोका इत्यथः । कौहग्विधा इत्यपेक्षायामाहू--अनन्दा इति । न नन्दा आनन्दयन्तीति नन्दाः युखजन- 
कास्ते न भवन्तीत्यनन्दास्तदाहू-अनानन्दा असुखनामान इत्येतदिति ॥ २ ॥ २० 

मननप्रकारमुपसंह रल्नुत्तरवाक्यमुपसंह॒रति- तदेवमित्यादिना । एवं पूर्वोक्तगोदक्षिणया क्रतोरसम्पत्ति- 
रसाङ्खता निमित्तं यस्य फलस्य तथा । पत्रेण सता पुंनाम्नो नरकात् चायत इति व्युत्पत्तेः सत्पत्रेणेति यावत् | 
मपिशब्दो द्रव्यान्तरस्वातन्त्याभावयोः सूचकः । आत्मप्रदानेनापि क्रतुसम्पत्ति कृत्वा पृत्रेण सता मया पितुरनिषं 
फर निवारणोयमित्यन्वयः । दीर्घाभावशछान्दस इत्याहु- तातेति \ दास्यसीति स नच्किताः पितरमुवाचेत्यन्वयः । 

१. यद्यपि भार्यापृत्रादीनां सवंस्वदाने देयत्वेन ग्रहणं नास्ति तेषां यजमानस्वत्वेऽपि सवेस्वं दद्यात् २५ 
इतिवचनेन धनादिकमेव ग्राह्यं न तु पितृपूत्रादयं इति निर्णीतं षष्ठाध्याये सप्तमप्रथमाधिकरणें 
तथापि बारत्वात् पूत्रोऽपि देयः स्वत्वादिति मन्यते । यद्भा जानन्नपि जीणंगोदानेनोत्पन्चं क्रतुवेगुण्यं 
आत्मप्रदानेनापि जपनेष्यामीति मत्वा पृच्छति पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति । अत एव माष्ये-“मया 
पत्रेण सता पितुरनिष्टं फलं निवारणीमात्मप्रदानेनापि क्रतुसम्पत्ति कृत्वा'" इत्युक्तम् । 

नाचिकेतोपाख्यानमानुजश्ासनिकपवंणि भारतेऽपि श्रूयते । तत्रायं विदोषः । पिता उदारकः कदाचित् ३० 
प्रं नदीतीरे स्वेन प्रातनिक्षिप्तं विस्मृतं च दभंकलकशाद्किमानयेव्युक्तवान् । नदोतीरं गत्वा नचिकेताः 
नदीवेगसमाप्टुतं तत्सवंमपद्यन् प्रतिनिवृत्तः दर्भादिक नदीतीरे न पर्यामीत्यवोचत् । पिता तु कोपेन 
पतरं “यमं पश्ये'ति शश्चाप । पुत्रस्तु प्रसीदेति ब्रव्नेव भूमौ पतित्तः । पितापि कि मयोक्तमिति दुःखेन 
भूमो पतितः । नचिकेताः परदिने सुप्तेवोल्थितः स्वस्य पिताज्ञावशात् यमखोकदशंनं यमेन सत्कार 
पुण्यकृतां लोकानां दशनं, दशंनेनेव पित्राज्ञा निवंत्तितेति यमेनाभ्यनुज्ञातस्य पुनः पितृसमीपगमनं ३५ 

चोक्त्वा यमोक्तं गोदानफरं च प्रोवाच--इति । 
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बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । किष्छस्विधमस्य . कतेव्यं यन्मयाऽच करिष्यति ॥ ५} 
=^ | | 0 | 

अनुपश्य यथा पूरे प्रतिपश्य तथाऽपरे । सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिबाऽऽजायते पुनः ॥ ६ ॥ 

सीत्येततु \ एवमुक्तेन पित्रोपेक्ष्यमाणोऽपि दितोयं ततीयसप्युवाच कस्मे मां हास्यसि कस्मै मां शस्यसीति \ नायं 
कुमारस्वभाव इति करुद्धः सन्पिता तं ह॒ पुत्रं किलोवाच मृत्यवे वैवस्वताय त्वा ठ्वां ददामीति ॥ ४ 1 

स एवमुक्तः पुत्र एकान्ते परिदेवयाञ्चकार । कथमित्थुच्यते- बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वैमि गच्छामि 
प्रथमः सन्भुसख्या जिष्यादिवच्ेव्यथंः । मध्यमानां च बहूनां मध्यमो मध्यमयेव वश्यैमि । लाधमया कदाचिदपि । 
तमेवंविशिष्टगुणसपि पत्रं मां मृत्यवे सवा ददामीत्युक्तवान्पिता ! स किस्विद्यमस्य कतंग्यं प्रयोजनं मथा प्रत्तेत 
करिष्यति यत्कतव्यमद्य \ नृनं प्रयोजनमनपेक्ष्येव कोधवश्ञादूक्तवान्पिता ॥ ५1) | 

तथापि तत्पितुवंचो मृषा मा भूदित्येवं मत्वा परिदेवनापुवंकमाह् पितरं शोकाविष्टं कि मयोक्तमिति ¦ 
अनुपहयाऽऽलोचय निभारयानुक्रमेण यभा यैन प्रकारेण वृत्ताः पूुवेऽतिक्रान्ताः पित॒पितामहादयस्तव ! तान्हष्टवा 
च॑ तेषां वृत्तमास्थातुमहसि बतंमानाश्चापरे साधवो यथा वतन्ते तांश्च प्रतिषष्याऽऽखोचय तभा ! न च तेषु मूषाकरणं 
वृत्तं बतंमानं वाऽस्ति । तद्विपरोतमसतां च वृत्तं मृषाकरणम् । न च मृषाकृत्वा कथिरलरामरो भवति ! यत 

५१ 

भनन्दभिरिढीका 

थथवेसरं गुरोरिष्टं ज्ञात्वा शुश्रूषणे प्रवृत्तिमुंख्या । आज्ञागक्षेन मध्वना । तदषरिषालनेनाधमा । ̀  मया 
दत्तेन यत्कत्तेव्यमद्य यमस्य करिष्यति त्किं कतग्यमासीन्नासीदेव विघानाभावात् । कथं तद्य क्तवानित्यत आह- 
नतमिति 1! ५-६ ॥ 

गोपाल्यतीन्धगेका 

एवं पूर्क्तवचसोक्तेन प्रेरितेन द्वितीयं द्वितीयवारं तृतीयं तृत्तीयवारं पुनः पुनरप्युवाचेत्यथः । किमित्यत आाह्-- 
कस्मा इति \ अपेक्ित्तं पू रयन्तुत्तरमवतारथति- नायमिति । ४।। | 

एवमूक्त इति । पित्रेति शेषः । परिदेवयाञ्चकार दीघंचिन्तां कृतवानित्यर्थः । चिन्ताप्रकारं प्रर्नपूवंकमव- 
तारयत्ति--कथमित्यादिना । बहूनां मृख्यवृत्तिमतामिति क्षेषः। मुख्यया यथावसरं ज्ञात्वा शुश्वुबणे प्रव्तिरूपयेत्यथं:1 
रिष्यादीव्यादिपदेन पुत्रभार्यादयो गृह्यन्ते | मध्यमवृत्तिमाजां शिष्यादीनां मध्ययानाय् } चकारो वृत्तिद्रयं कारुभेदेभ् 
नचिकेतंसि विद्यत इति चोत्तनाथः । मश्यमयेवेति । आज्ञादिवश्चेन मुश्रुबणे प्रृत्तिरूषमेत्यथैः । नाधमया पित्रादिना 
कोपितः सञ्शुधरूषणेऽ्रवृत्तिख्पया। पित्रादिना कोपितः कदाविदप्यधमया नेथीति सम्बन्धः एवंविरिष्टगुषं हीनवत्ति- 
रहितम् । मुख्यमध्यमवृत्तिमाजो गुणवतः पत्रस्य मृत्यवे दानमनुचितमित्याह्--अपि पुच्नमिति ! मया प्रत्तेन दत्तेन 
दवाय यक्कतव्यमद्य यमस्य करिष्यति तस्रयोजनं कि कतंव्यमासीन्नाऽऽसीदेव विधानाभावात् । कथं तद्युक्तवानत 
माहू- नूनमिति } सूनं निश्चयः ।॥ ५॥ 

अपेक्षितं पुरयन्युत्तरमवतारयत्ति--तथापीति ! तचः पितुमृंषा मा भूदित्येवं परिदेवनापृवंकं किं मयोक्त- 
मिति शोकाविष्टं पितरमाहैव्यन्वयः । निभाल्येति । दीर्घाखोचनं कुविव्यथंः । उपसर्ग व्याचष्टे--अन्विति ! क्रमेण । 
पितुपित्तामहाः क्रमेण वृत्ताः स्वधमं सत्यवचनादौ स्थिताः । त्तव पितुपितामहादयो येन प्रकारेण वृत्तास्तं प्रकार 
मारोचयेत्यन्वयः | तदुवृत्ताखोचनेन मम कि स्यादित्यत आहु-तानिति । वृत्तं सत्यवचनाद्यास्थातु प्राप्तुमहंसि 
गग्यो भवसीत्यथः 1 आलोचयेत्यनन्तरं त्च हष्ट्वा तेषामपि वृत्तं प्रप्तुमहुसीव्यनुष ङ्गः । न च तद्वृत्तमसत्य- 
वचनादिसहितमित्याह्--न चेति । वृत्तं भूतम् । ननु भूताभावेऽपि वत्तंमानं भावि वा स्यादित आह्--बतंमान- 
मिति | वाशब्दोऽनृक्तभविष्यदुपसंग्रहमाथः । प्रव्यक्षादिप्रमाणवि रोधात्तेष्वसद्वक्ते नेति भावः! ननु मृषाकरणं 
चेहेवत्वादिग्राप्निहेतुस्तदा तत््यागोऽनुचितत इत्याशङ्कय तदेव नेत्याह--न चेति । तत्र हैतुत्वेन वाक्यमवत्तारयति-- 
यत इति \ सस्यमिवेति \ यथा सस्यं फलितं रसवियुक्तं नश्यत्येवं मनुष्योऽपि जीर्णो वृद्धावस्थां प्राप्य भ्रियते देहं 
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वैश्वानरः प्रविश्त्यतिथिर्त्राह्मणो गृहान् | तस्यैताश्श्छान्ति इषेन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥ 
आशक्ञाप्रतीक्षे संगतप्श्वनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपश्गश्य सर्वान् | 
एतद् वृङ्क्ते पुरूषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राक्षणो गृहे ॥ ८ ॥ 

सस्यमिव मर्त्यो मनुष्यः पच्यते जीर्णो चयते । मृत्वा च ‹सस्यमिवाऽऽजायते आविर्भवति पुनः एवमनित्ये जोवलोके 
कि मृषाकरणेन \ पालयाऽऽत्मनः सत्यम् । प्रेषय मां यमायेत्यभिप्रायः ॥ ६ \ 

स एवमुक्तः पिताऽऽ्मनः सत्यताये प्रेषयामास । स च यमभ्वनं गत्वा तिल्लो रात्रीरुवास यमे प्रोषिते । 
प्रोष्याऽऽगतं यमममात्या भार्या वा ऊधुर्बोधयन्तो वेश्वानरोऽग्निरेव साष्षास्विरात्यतिथिः सन् ब्राह्मणो गृहान्दहुञ्चिव 
तस्य दाहं शमयन्त इवाग्नेरेता पा्नासनादिदानलक्षणां शन्ति कुवन्ति सन्तोऽतिथेघंतोऽतो हराऽऽहुर है वैवस्वतोदकं 
नचिकेतसे पाद्याथेम् ॥ ७ ॥ 

यतश्चाकरणे प्रत्यवायः श्वयते-आश्षप्रतीक्षे अनिक्लतिप्राप्येष्ाथंप्राथंनाऽऽला निर्लातिप्रापष्याथप्रतीक्षणं 

६ 

५ 

१० 

प्रतीक्षा ते आाश्नाप्रतीक्षे \ सङ्खतं तत्संयोगजं फं सूनृतां च सुतृता हि प्रिया बाक् तत्निमित्तं च ! इष्टपूर्त इ यागजं ` : 
पूतंमारासादिक्रिधाजं फलम् \ पुत्रपश्शच युत्रांश्च पशुश्च सवनितत्सर्व यथोक्तं वृङ्क्त आवर्जयति विनाशयतीत्येतत् । 
पुरुषस्यात्पमेधसोऽत्पप्रजल्स्य । यस्यान्नन्चभुञ्जानो ब्राह्यणो गृहे वस्ति \ तस्मादनुपेक्षणीयः सर्वाविस्थास्वप्य- 
तिथिरित्यथंः ॥ ८ ॥ | 

आनन्दभिरिटीका 

शृत्यनुक्तपूवंभाषणादिकमपि कथायासपेक्षितं पुरयति-ख एवमुक्तः पितेति ।। ७-८॥ 

गोपाकयतीन्द्रदीका 

त्यजतीत्यर्थः | न केनरं मरामरणनानेव कि तु जनिमानपीव्याह्-मृत्वा शेति 1! अवस्थाद्वयसमुच्चयाथंश्वकारः | 
सस्यमिवेति । प्रावृट्काले वषंधारासिक्तं सस्यं वथा प्रादुभेवति तथा सञ्चितकर्माद्धिवे मनुष्योऽपि देहान्तरं प्राप्तो 
तीत्यथंः । पुनराविभेवति भ्रियते च यतोऽतो न कर्चिन्मुषा कृत्वाऽजरोऽमरो भवतीत्यन्वयः । प्रतिपदं व्याख्याय २ 
तात्पर्याथंमाह्-एवमिति । कि प्रयोजनं न किमपीत्यथंः । यमाय प्रेषय तदनम्वात्मनः सव्यं पारयेत्यत्वयः ।। ६1 

शुत्यनुक्तपूवं भाषणादिकं कथायाम्पेक्षितमिति पुर्यत्ि--स एवमृक्त इति \! सत्यत्तायं वचःसत्यत्वाय 
प्रोषिते ब्रह्मभवनं गते । स नचिकेता यमभवनं गत्वा तिस्रो रात्रीरुवासेत्यत्वयः । प्रोष्य ब्रह्मभवनं गत्वा तस्मावयगततं 
यमं बोधयन्त ऊचुरित्यन्वयः । अतिथिः सन्ब्राह्मणः साक्षादग्निरिव दहुचिव गृहान्प्रविङति । तस्यागनेर्दाहं शमयन्त 
इव सन्तोऽतिथेः शान्ति कूवन्ति यत इत्यन्वयः । किमथंमित्यपेक्षायामाह्- नचिकेतस इति ! नन्वतिथेः पूजा २ 

+ ॥ 

॥ ॥ १ ५ 

+ „५ - 

किमिष्प्राप्तयेऽ्थानिष्टनिवृत्तये । नोभयं मानाभावादित्यालद्धव यस्याग्निहोत्रमित्यादिश्रुतेरकरणे प्रत्यवायान्नर्त्य- 
कमवत्करणेऽभ्युदय इति मत्वाऽ्ट-पत इति ! चकारः दिष्टाचारावगताभ्युदयहेतुतवे समुच्चयाथः 1! ७ ॥ 

 श्रवेणमेव व्याकरोति--आश्ञेव्यादिना । अनिर्तातोऽत्यन्तमज्ञातः प्राप्यः प्राप्तु योग्यः कनकाचरादिस्तस्य 
प्राथंना मम भूयादितीच्छा। नित्तसा प्रत्यक्षादिना ज्ञातः प्राप्यो्थो राज्यादियंस्याः सा प्रतीक्षेत्यथः। योगो देवत्ताध्यानं 
तज्जं सद्खतमित्यथंः । तल्चिमित्तमिति ! सा प्रियवाङ्निमिच्ं यस्य तत्तन्निमित्तं फलमित्यनुवतंते । यागजं स्वर्गा. 
रामादिक्रियाजं पितुलोकादि । कोहग्विधस्येत्यल्पमेधस इति । को नाशयतीत्यपेक्षायामाह--यस्येत्यादिना \ यस्य 

१. एतदनन्तरं कम॑काण्डगतोऽ्ः पूरणीयः । त्थाहि-अस्मिच्नवसरे काचिदहस्यमानशरीरा देवीवाक् ` 
नचिकेतसं समनुजग्राह परतो गन्तुं सहसोत्थितं--हे नचिकेतः तव पिता मृत्यवे त्वां दत्तवानस्मि 
इत्युवाच अतः मृत्योगुहान् गच्छ । परं तु यदा प्रवासी मुत्युः तदा तद्गृहं गच्छ; तत्र च अनाश्वानु 
तिस्रो रात्रीः वस प्रत्यागत्य मद्युः यदि पृच्छेत् “कि प्रथमां रात्रिमादना इति । प्रजान्त इति ब्रूयाः | 
कि द्वितीयामिति परृस्ते इति, कि तृतीयामिति साधूक्रत्यां त इति !” अत ॒एवोपनिषदि मृह्युवरं 
व्रवीति तिस्रो दास्यन् "रा्रीयंदवात्सीगृह मे' इद्यादि । | 



६२ 1 दीकाद्रययुक्तभाष्योपेता [ अ०~१, व०-१, म०-९-११ 

तिस्रो राग्रीयेदवास्सीग हे मेऽनश्नन्ब्रहमन्नतिथिनंमस्यः। 
नमस्तेऽस्तु बह्नस्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन्वरान्ब्रणीष्व ॥ ६ ॥ 

वान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्याद्रीतमन्युर्गोतमो माऽमि मृत्यो | 
त्वस्प्रघष्टं माऽमिवदेसखतीत एतस्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥१०॥ 

५ यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत ओदालकिरारुणिमेलसृष्टः । 
सुखश्श्यात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददशिवान्मृष्युयुखात्पघक्तम्।।११॥ 

एवमुक्तो मत्युरुवाच नचिकेतसमरुषगस्य पुजापुरःसरम् ! तिलो राघ्रीयंयस्मादवत्सीरुषितवानसि गृहे मे 
ममानहनन्हेब्रह्मन्नतिथिः सच्चमस्यो नमस्काराहंश्च तस्माच्नमस्ते तुभ्यमस्तु भवतु । हे ब्रह्य्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु 
तस्मा-दूवतोऽनश्यनेन मदृगृहवासनिमित्ताोषात्त्मष्त्युपशमेन \ यद्यपि भवदनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात्तथाऽपि 

१० त्द्धिकसंप्रसादनाथंमन्नेनोपोषितामेकेकां र्णत्र प्रति चीन्वरान्ृणीष्वाभिषेताथंविशेषान्प्राथंयस्व मत्तः \\ ९ ॥ 

नचिकेतास्त्वाहु-यदि दित्युवेराञ्जान्तसङ्क्य उपश्चान्तः सङ्कल्पो यस्थ मां प्रति यमं प्राप्य किन्तु 
करिष्यति मम पुत्र इति स शान्तसङ्कल्पः सुमनाः प्रसच्वमनाश्च यथा स्याद्रीतमन्युतचिगतरोषश्च गोतमो मम पिता 
माऽभि मां प्रति हे म्रत्यो । किञ्च त्व्रसुषटं त्वया विनिमुंक्तं प्रेषितं गृहं परति मामभिवदेत्प्रतीतो रब्धस्मुतिः स एवायं 
पुत्रो ममाऽऽत इत्येवं प्रत्यभिजानचित्यर्थः । एतस्रयोजनं जयाणां वराणां प्रथममाद्यं वरं वृणे प्राथयेयं यत्पितुः 

१५ परितोषणम् \ १० \। 

मृत्युरुवाच--यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्पुवंमासीत्स्नेहसमन्विता पितुस्तव भविता प्रीतिसमन्वितस्तव पिता 
तथेव प्रतीतः प्रतीतवान्सन्नौहारुकिः ।! उदहालक एवोौहारकिः ! अरुणस्यापत्यमारणिद्र्यमष्यायणो वा मत्परसष्टो 

आनन्दगिरिटीका 

प्रेतीभूतोऽयमागतो नावखोकनीयं इति मत्वोपेक्षां यथा न करोति तथा प्रसादं कूरवित्याहुू-किञ् 
२० त्वत्परसृष्टमिति । ९-१०॥ 

ओंहाकुकिरिति तद्धितः स्वार्थं व्याख्यातोऽपल्यार्थं व्याख्येय इत्याह -- च्यामुष्यायणो वेति । अमुष्य 

गोपाछ्यतोचटीका 

देऽभुञ्चानो ब्राह्यणो वसतीव्यन्वयः । तात्पयंमाह- तस्मादिति । यस्मादनइनन्नपतिथिः स्वं नाशयतीति प्रत्यवायः 

श्रूयते यस्माच्च वृद्धाः पाद्यादिभिरतिथि पूजयन्ति तस्मादित्यथंः । सर्वावस्थास्विति। कष्टायामप्यापदीत्यथंः । 
२५ अपिशचब्दात्स्वस्थायां किमु वक्तव्यमित्ति भावः ॥ ८ ॥ 

एवमुक्तो भार्याभिरमास्येश्चेति रेषः। पुजापुर-सरं नचिकेतसमुपपद्घम्य समीपं गत्वा मृत्युरुवाचेत्यन्वयः । 
वचनप्रकारमेव प्रतोकमादाय व्याचष्ट--ति् इति! यस्माद्गृहेऽनरानपूवंकमुषितवान्नमस्का सयोग्यश्च तस्मादित्यथंः | 

 तस्खादित्यृत्तस्वाक्याद्पिदोक्ताहयोषादुपशमनं प्राथ्यंते--स्वस्तीति । अनरनेनानशनपवंकम् । तत्प्राप्त्युपशमेन 
दोषप्राप्तेस्पश्ञमो नि रासस्तेनद्रा ( तद्रा ) रा | नन्वतिथ्यनुग्रहणेव सर्वं सम्पत्स्यते कि वरदानेनेव्या्ञ्कय परिह रति- 

२३० यद्यपीत्यादिना ! प्रसादनं प्राथंनम् । उपित्तां स्थिताम् । अभिप्रेता इच्छाविषयास्तान् ॥ ९ ॥ 

दित्सुदातुमिच्छुः । यमं प्राप्य किन्तु करिष्यति म्पुच्र इति सङ्कल्पः शान्तो मां प्रति यस्य स शान्तसङ्धुस्प 
इत्यन्वयः । मृत्यो मां प्रति शान्तसङ्कल्पः सुमनसा वीतमन्युद्व यथा स्यान्मत्पिता गौतमः एतल््रयोजनमित्यन्वयः । 
्रतीभूतो यमादागतोऽनवलोकनीय इति मत्वोपेक्षां यथा न करोति तथा प्रसादं कुवित्याहु--किञ्च त्वत्प्रसष्टमिति । 
माऽभि मां प्रति छन्धस्मृत्तिरिव्येतद्व्याचष्ट-स एवेति ।! यत्पितुः परिततोषणमेतत्तवहत्तानां वराणामाय्ं वर 

३५ वृण इत्यन्वयः । १० ॥ 
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स्वर्गे रोके न भयं किश्चनास्तिन तत्र त्वं न जरया बिमेति । 
उभे तीतवाऽशनायापिपासे शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥१२॥। 
स॒ त्वमग्निषछस्वग्येमध्येषि मृत्यो प्र्ूहि चश्टधदधानाय मह्यम् । 
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण ॥१३॥ 

मयाभनूज्ञातः सन्नितरा अपि रात्रीः सुखं प्रसन्नमनाः शयिता स्वप्रा बीतमन्युविगदमन्युश्च भविता स्यात्तां पुत्रं ५ 
ददृक्षिवान्द्ष्टवान्सन् मृत्युमुखान्मव्युगोचरात्परमुक्तं सन्तम् \! ११।। 

नचिकेता उवाच--स्वगे लोके रोगादिनिमित्तं भयं कच्चन किचिदपि नास्ति) नच तत्र त्वं मृत्यो सहसा 
प्रभवस्यतो जरया युक्त इह लोकवच्वत्तो न बिभेति कुतथित्तत्र \ किच्चोभे अङ्ञनायापिपासे तीर्त्वाऽतिक्रस्य 
दोकमतीत्य गच्छतीति रोकातिगः सन् मानसेन दुःखेन ्वाजतो मोदते हष्यति स्वगंरोके दिव्ये ॥ १२) 

एवंगुणविशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्निसाधनभूतर्माग्नि स त्वं मृत्युरध्येषि स्मरसि जानासीत्यथंः \ है स॒त्यो १५ 

ततस्त्वं प्रब्रूहि कथय शहधानाय भद्धावते महयं स्वर्गाथिने ! येनाग्निना चितेन स्वगंलोकाः स्वर्णो लोको येषां तै 
स्वशंलोका यजमाना असुतत्वममरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नुवन्ति तदेतदग्निविज्ञानं द्वितीयेन वरेण वृणे ॥ १३ \। 

अआसन्दगिरिटीका 

प्रद्यातस्यापत्यमामुष्यायणः । दयोः पित्रोः पूवंभाषादिना सम्बन्धी चासावामुष्यायणश्च । न जारज 
इत्यथः ।॥ ११ ॥ १५ 

स्वगंसाधनमग्निज्ञानं प्रष्टुं स्वगंस्वरूपं तावदाहू--स्व्गे खोक इति ॥ १२.१२ ॥ 

गोपालयतीन्दरटीका 

प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं वृण्वते नचिकेतसे वरप्रदानपरत्वेनोत्तरमवत्तारयत्ति-- मृत्युरिति । पूर्वं 
वेवस्वतगमनात््वत्पिता यथा स्नेहसमन्वि्त आसीत्तथेव प्रीतिमान्प्रतीतवान्प्रत्यभिजानन्भवितेत्यन्वयः । यथा 
बुद्धिस्त्वयि पुरस्तालूवंमासीत्स्नेहसमन्विता भविता प्रीतिसमन्वितस्त्व्पिता तथेव प्रतीत्तः । प्रतीत्तवान्सन्निति पाठे २० 
यथा पूरवंस्नेहसमन्विता बुद्धिस्त्वय्यासीत्तथेव बुद्धिः पितुभंवितित्येकोऽन्वयः। द्वितीयस्तु यथा पूर्व प्रीत्तिसमन्वितस्त्वत्पित्ता 
तथेव प्रतीतवान्सन्स एवायं पुत्र इति प्रत्यभिज्ञावान्संस्त्वत्पिता प्रीतिसमन्वित्तो भवितेति । प्रतीत इत्यस्य प्रतीति. 
मानिति क्वचित्पाठः । ओहालकिरिति ! तद्धितं स्वाथे व्याख्यायापत्यार्थे व्याचष्टे हयामुष्यायण इति ! अमुष्य 
परष्यात्तस्यापत्यमामुष्यायणः । उत्पन्नः पृत्रोऽस्यामुभयोरिति भाषादिना द्वयोः सम्बन्धी द्ववामुष्यायणो न जारज 
इत्यथः । अनुज्ञातोऽनुग्रहसम्पन्नः । पखमनायासं स्वप्ता स्वापकर्ता स्यास्प्मुक्तं सन्तं त्वां दृष्टवान्वीतमन्युः स्यान्मया २५ 
यमाय प्रेरितो मद्वचनमुल्लङ्घ्य समागत इति बुद्धिरहितः स्यादित्यथ; ॥ ११ ॥ 

| पितुः सौमनस्ये दत्ते स्वगंसाघनमग्निज्ञानं प्रष्टं स्वगंस्वरूपं तावदाहू-स्वरगे रोक इति ! आदिपदादाधि 
भौतिकाधिदेविकचौ रादिसंग्रहुः । नच रोगादिनिमित्तभयाभावेऽपि म्चिमित्तं स्यादित्यत आह-न चेति । सहसा 
प्रमवसि ज्ञटिति प्रभवसीत्यथं : । यत एवमतौ जरादियुक्तः सन्निह् रोक इव तत्र करिचदपि त्वत्तो न बिभेतीत्य- 
न्वेयः। उभे तीत्वंतति वाक्यमन्वयमुखेन व्याचष्टे--कि चेत्यादिना \ अत्िक्रम्याप्राप्येव्यथं; । शोकातिगः सञ्शोकमंत्ति- ३० 
क्रान्तः सन् । शोकशब्दाथं माह्-मानसेनेति । चकायाद्राह्यनिमित्तदुःखराहिव्यमुच्यते। दुःखाभावे सुखस्य 
सम्भावितत्वादाह-मोदत इति ।। १२॥ 

 एवंगुणविरिष्टस्येति । मयमरणादनायापिपासाशोकरहितत्वगुणेन विदिष्टस्येत्यथंः । अवबोधहेतुमाहू- 
है भृत्यो इति । देवतात्वाज्ज्ञानमस्तीति भावः । ज्ञानफलं किमिव्यपेक्षायामाहू--यत इति । अत इत्यध्याहारः । 

अग्निज्ञानं श्रद्धारहिताय तत्फलेच्छाविरहिणे च न वाच्यमित्यत आह--श्वहधानायेति । श्रद्धया स्वर्गाधित्व मुपलक्ष्यतत ३५ 
इत्याह्--स्वर्गाधिनः इति । देवत्व प्राप्तौ हेतुमाह--पेनेति ! चितेनोपासितिनेत्यथः । यस्मादमृतत्वसाघनमग्निस्तस्मादे 
तस्याग्नेविज्ञानं वृणे प्राथये ॥ १३ ॥ 
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प्रते बरवीमि तहु मे निबोध स्वग्यंमग्नि नचिकेतः प्रजानन् । 
अनन्तलोकाभिमथो प्रतिष्ठां विद्धि मेतं निहितं गुहायाम् ॥१४।॥। 
सोकादिमग्नि तथुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा वा| 
स चापि त्प्रस्यवदद्यथोक्तमथास्य मृत्युः परनरेवाऽऽह तुष्टः ॥१५॥ 

५ मत्योः प्रतिज्ञेयम् । प्र ते तुभ्यं प्रब्रनीमि ! यत्त्वया प्रथितं तद्र मे मम वघसो निबोध बुध्यस्वेकाग्रमनाः 
सन्स्वग्यं स्वगयि हितं स्वगसाधनर्मग्नि है नचिकेतः प्रजानन्विज्ञातवान् सन्न्टमित्यथंः भ्रब्रनीमि तच्चिबोधेति च 
शिष्यब्रुदधिसमाधानाथं वचनम् \ अधुनार्जग्न स्तति--अनन्तलोकापि स्वगलोकफलप्राप्निसाधनमित्येतत् \ अथो अपि 
प्रतिष्ठामाश्चयं जगतो विराडरूपेण तमेत्मग्नि मयोच्यमानं विद्धि जानीहि त्वं निहितं स्थितं गुहायां विदुषां बुद्धौ 
निविष्टमित्यथः ॥ १४ 

१९ . ` ` इदं भरुतेवंचनम् । खोकारि लोकानामादि प्रथमशरीरित्वादग्नि तं प्रकतं नचिकेतसा प्राथितभुवाचोक्त- 
वान्भृत्युस्तमे नचिकेतसे 1 किच्च या इष्टकाश्चेतव्याः स्वरूपेण ! यावतीर्वा संस्णया । वथा बा घीयतेऽर्नर्येन प्रकारेण 
सवंमेतदुक्तवानित्यथः। स चापि नचिकेताः तन्मूृत्युनोक्तं यथवेतप्रत्ययेमावदत्म्व्युज्बारितवान् ! अथ तस्य 
प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृत्युः पुनरेवाऽऽह् वरञ्रयग्यतिरेकेणान्यं वरं दित्सुः ॥ १५॥ 

आनन्दमिरिटोका 

१५ इयं च वक्ष्यमाणा मृत्योः प्रविज्ञाऽ्वगन्तव्या । "स त्रेधाऽन्त्मानं व्यकुरुत" इति शतैरग्निवाय्वादित्मरूपेण 
समष्टिरूपो विराडेव व्यवस्थित इति । तेन विरादल्पेणाग्निजंगतः प्रतिषठेटयुच्यते ।। १४ ॥ 

सप्रपञ्चमग्निज्ञानं चयनप्रकरणाद्दरष्टव्यमिति श्रूतिरस्मान्बोधयतीव्याह्-इदं शुतेवेचनमिति ।। १५-१६॥। 

गोपाख्यतीन्द्रटीका 

` प्रब्रवीमीत्यन्वयः। उ यदित्य्थे । यत्वा प्रथितं तत्पत्रवीमि मे वचसो निबोधेत्यन्वयः । अस्मच्छब्दस्य 
२० वचने रक्षणेत्याह्--वचस इति } वाक्यादेकाग्रमनाः सावधानचित्तः सन् । ह्ित्ताथे यस्प्रत्यय इत्याहु--स्व्मायेति । 

प्रतिज्ञायाः सम्बोधनस्य च कि प्रयोजनमिव्यपेक्षायामाह्- प्र त इति । समाधानं विषयान्तरव्यावृत्तिपवंकं चित्तस्येक- 
विषयत्वापादानं तदथंमित्यथं: । प्ररोचनायाः प्रवृत्तिहेतुत्वमिव्यमिप्रेव्याऽऽह--अधुनेति । स त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरतेति 
्रुतेरग्निवाय्वादित्यरूपेण समष्टिरूपो विराडेव व्यवस्थित इति तेन वि याइ्रूपेणाग्निजंगतः प्रतिष्त्युच्यते 11 १४॥ ` 

सप्रपञ्चमग्निज्ञानं च येन प्रकारेण द्रव्यमिति श्रुतिरस्मास्नोधयतीत्याह्--इदं भुतेक्चनभिति ! ` 

२५. “सवे शरीरी प्रथमः सवै पुरुष उच्यते । आदिकर्तास भूतानां ब्रह्माऽग्रे समवतत॑त ।" 

इति स्मुतेविराजोऽगनेरादिषत्वं । प्रकृतत्वं व्याचष्टे--नचिकेतसेति । वक्ष्यमाणमपि भ्रुतेवंचनमित्याह्-- 
किञ्चेति \ चेतव्या उपधातव्याः स्वरूपेणेति पूवं णान्वितम् । यथाच्यब्दाथंमाह- येनेति । तत्तदिष्टकाप्रकाशक 

तन्मन्तोच्चारणनेत्यथं; । तदग्निज्ञानं; यथोक्तावधारणसमर्थ्यं नककित्तस आहू--यथावदिति  यथोक्तमग्नि यमं 
, प्रति प्रत्युच्चारितवान्प्रतिपादित्तवानित्यथं: । अथ नचिकेतसः प्रव्युक्त्यनन्तरमस्य नचिकेतसः प्रत्युच्चारणेन तुष्टो 

३० म॒त्युवं रत्रयव्यतिरेकेणान्यं वरं दित्मर्दतुमिनच्छः पुनरेवाऽऽटोक्तवानिति योजना । १५॥ 

खोकादिः वियट्पृरूषः तदात्मना उपास्यत्वात् चयनसाध्याश्निरपि लोकादिरिवयुक्तम् । या इष्टकाः । 
 नाचिकेतचयनं तेत्तिरीयन्राह्यणान्तगंतकारकद्धितीयप्रह्ने समन्तरकमुपदिष्टम् । एकविदातिहि रण्येष्टका 

शकरा वा आज्ये अभ्यक्ता नाभ्यां उपधीयन्ते चतुरश्रं परिमण्डलं वा कायम् | र, | 
: ,. ..: . यत्त विर्िष्टाद्रेतभाष्ये स्वग्यंमग्ति" स्वगंलोका अमतत्वं भजन्ते इत्यादौ स्वगंशब्दो मोक्षपर इति 
३५ ` ` समथंनं तत्र नाद्ैत्तिनां काचित्क्षतिः कमणां चित्तशुद्धिद्रारय परम्परया मोक्षसाधनत्वस्यास्मदिष्टत्वात्ः। 

साक्षात् मोक्षसाधनत्वं तु नेष्यते नास्त्यतः कृतेन इति तक्निषेधात् । तेषामपि मते चयस्य 



अऽ~१, व०~१, म०.-१६, ९७. | काठकोपनिषत् { ६५ 

मनवीरपरीयमाणो महात्मा वरं तवहा ददामि भूयः 
तवेव नाम्ना भविताऽयमग्निः चुज्लं चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥ 
वरिणाचिकेत्िभिरेस्य सन्धि त्रिकमेद्रत्तरति जन्ममृत्य् | 
ब्रह्मज देवभरीदयं विदिता निचास्यमाश्शज्ञास्तिमत्यन्तमेति ॥१५७। 

कथं, तं तधिकेत्समन्रवीत्परीमाणः शिष्ययोग्यतां पयन्प्रीयमाणः प्रीतिमनुभवन्महात्माऽषुद्बुदधिवेरं तरव 
चतुर्थमिह प्रीतिनिमिच्यसेदालयीं ददामि भूधः पुनः प्रयच्छामि । तवेव नचिकेतसो नास्नाऽभिधानेन प्रसिद्धो भविता 
मधणोच्यतानोऽयमग्िः \ किश्च सुदं छऋदवतीं रत्नमयीं मालामिमामनेकरूपां विचित्रां गृहाण स्वीकुर् \ यदा 
सुङामकुत्सितां गति कमेष्यीं गृहण \ अन्यदपि कम॑विज्ञानमनेकफलहैतुं स्वीकरुवित्यथंः । १६ ॥ 

तुनरपि कसदतुत्तिमेवाह्-तिणाचिकेतखिःकरुत्वो नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन स न्रिणाचिकेतस्तदिज्ञानस्तद- 
घ्ययनस्तदनुष्ठानवान्व! । चिभिर्मातुपित्राचार्येरेत्य प्राप्य सन्धि सन्धानं सम्कधं मात्रादयनुलासनं यथावत्पराप्येत्येतत् । 
तद्धि प्रामाण्यकारणं श्रुत्यन्तरादवगस्धते “यथा मातुमान्पितृमानि"'त्यदेः । वेदस्मृतिशिष्टेरवा प्रत्यक्षानुमानाममेर्वा। 

ग् । पारयतं गि गि ग्व्रट गक 0) 

 , वदनमेव प्र्नपुवंकमाहू--कथमित्यादिना । रिष्ययोग्यतां यथोक्ताथंग्रहणपुवंकेधारणाख्यास् । मदुक्तं 
ग्रहीष्यतीव्यत्तिलोभवुद्धिः क्षुदरवुद्धिः सा न विद्यते यस्य सोऽक्षद्रबुद्धिः । च्तुथंमिति । पितुः सौमनस्याग्निविद्यात्स- 
विद्यपेक्षया चतुथमित्यथं: | इति व्याचष्टे-प्रीतिनिमित्तमिति , प्रीतिनिमित्तं प्रयोजकं यस्य तत्] कि तत्प्रयोजक- 
मि्यपेक्षायामाहू-तवेवेति ! प्रसिद्ध इति! नचिकेत इत्ति त्वन्नास्ना प्रसिद्धि गमिष्यततीत्यथंः। नेतावस्मात्रं 
वरमन्यदपीति नचिकेतसं प्रखोभयन्नाहुः- किञ्चेति । शब्दवत्वे हेतुमाह--रःत्नवतीमिति । रत्नमयीमित्ति 
पाठान्तरम् । योग्यतयेदंशब्दस्य सन्निहितमाखाथंकत्वमित्याह--मालामिति । अनेकरूपामनेकानि रूपाणि नीलादीनि 

यस्यां सा तामत एव विचित्रामित्यथंः । सुजिघातोगत्यथमादायाऽऽहु--यद्रेति । अक्रत्सितां गतिमिति ! अकुत्सिता 

गतिधुमादिनाऽचिरादिना च प्राप्यं फलं तामित्यथंः | नन्वक्रते कमंणि लाभाभावात्कथं वरप्रदानेन कमंफल- 
पराप्षिरित्याशङ्कय तात्पर्याथमाह--अन्धदपीत्यादिना । कमेविज्ञानं सृङ्काशब्दलक्षयं फकुतोऽनेकरूपं चास्त्रसिद्ध 
स्वीकुरवित्यथंः ॥ १६॥। 

प्रीतिनिमित्ताधिकवरदानानन्तरमवरिष्टमग्धिज्ञानस्थ फं वदिष्यन्पुनरपि तस्स्तुत्तिमाह--प्र॑नरपीति । 
त्रिकतवस्व्रिवारं नाविकरेतोऽग्निदिचत्तौ येन तद्िल्ानवता स त्रिणाचिकेत इत्ति । अर्थान्तरममिप्रेत्याऽऽह--तद्िज्ञान- 
वान्वेति । यथावद्यथाकाटमुपनयनपयंन्तं मातृती वदाघ्ययवेपयन्तं पितृत आचायंतः शिक्षां प्राप्येत्यर्थः | 
तदनुशासनमनपेक्ष्य कमंविज्ञानमाव्राल्िकमंक्रत्स्यादिव्याशङ्कुयाऽऽह--तद्धीति । तदनुशासनम् । हिशब्दः स्मा. 
प्रसिद्धिद्योत्तकः । प्रामाण्यकारणं घमंन्नानस्येति शेषः । यथा मातूमान्पितूमानाचायंवान््रूयात्तथा तच्छैङिनोऽब्रवी- 

मोक्षसाधनत्वं ब्रह्मविद्या प्राप्तिद्रारेणेवयुक्तत्वात् ¦ अत एव “स्वगकामो यजेते''त्यत्रापि स्वगंशञब्दो सोक्षपर 
इति विवृण्वन्ति, परन्तु इन्द्राधिष्ठितस्वगंखोकमप्रा्तिसाधनं किमिति प्रदने सङ्कल्पे स्पर्गोल्रेखादिति 
कृथर्चित्समाधेयम् | 

स्वगे लोके न भयं किञ्चनास्ति इति प्रकरृतमन्तरे श्रूयमाणः स्वशब्दः भोगभूमिपरः “न तत्र 
त्व जरया विभेत्ति'' इत्यादीनां त्रिद्सानामावास एव प्रसिद्धेः । परे तु नचिकेता अत्यन्तविरक्तः, 
अत्तः स्वगं नाभिरुष्येदिति वदन्ति | परन्तु स्वगे स्वस्य वेराग्येऽपि जनोपकाराय अग्निविद्यां 
प्रकाशयितुं यमं प्राथंयामासेति दिलष्यते । कमैकाण्डे नाचिकेताग्तिचयनप्रकरणे “स्वर्गं लोकमेति 

५ 

२० 

आदित्यस्य सायुज्यं योऽग्नि नाचिकेतं चिनुते" इति वाक्यैः नाचिकेताग्निचयनं रागिणमधिकृत्येव ३५ 
, प्रवृत्तम् 1 नचिकेतसा तदा यमसमीपे वेराग्यादयप्रदलनात् तत्र स्वगं इत्यनेन इन्द्राधिष्ठितलोक एव 

ग्राह्य इति स्थिते अत्रापि तदेकार्थ्यं शोभनं भाति । 



६६ | टीकाट्रययुक्तभाष्योपेता [ अ०~१, व०-१, म०~१८, १९ 

त्रिणाचिकेतच्लयमेतद्विदित्वा य एवं विद्धां. धितुते नाचिकेतम् | 
स॒ मृस्युपाशान्पुरतः प्रभोध शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१८॥ 

एष तेऽग्निनेचिकेतः स्वर्यो यमदृणीथा द्वितीयेन वरेण 
एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्त्तीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१६॥ 

५ तेभ्यो हि विशुद्धिः प्रत्यक्षा त्रिकमंकृदिज्याध्ययनदानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति जन्मम्त्य ! किच्च ब्रह्मजनं ब्रह्मणो 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

२५ 

हिरण्यगभन्नितो ब्रह्मज । ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्वेति ब्रह्मजज्ञ: सवज्ञो ह्यसौ । तं देवं द्योतनाज्ज्ञानादिगुणवन्तमीडचं 
स्तुत्यं विदित्वा शाख्रतो निचाय्य दुष्ट्वा चाऽऽत्मभावेनेमां स्वबुद्धिप्रत्यक्नां शान्तिमुपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति । 
वेराजं पदं ज्ञानकमंसमुच्चयानुषठानेन प्राप्नोतीत्यथंः । १७ ॥, | 

इदानोमग्निविज्ञानचयनफलमृपसंहरति प्रकरणं च-ज्रिणाचिकेतखरयं यथोक्तं या इष्टका यावतीर्वा यथा 
वेत्येतद्धिदित्वाऽवगम्य यश्चैवमात्मरूपेणाग्नि विद्वाधिनूते नि्व॑तंयति नाचिकेत्मारिन क्रतुं स मूत्युपाशानधर्माज्ञान- 
रागद्रेषादिलक्षणन्पुरतोऽग्रतः पुवेमेव शरीरपातादित्यथंः ! प्रणोद्यापहाय शोकातिगो मानसैरदःखर्वोजित इभ्येतत् । 
मोदते स्वगंलोके वैराजे विराडात्मस्वरूपप्रतिपत्त्या । १८ ।। 

एष ते तुभ्यमग्निवंरो है नचिकेतः स्वम्यंः स्वगंसाधनो यसग्नि वरमवुणीथाः प्राथतवानसि द्वितीयेन वरेण 
सोऽग्निवेरो दत्त इत्युक्तोपसंहारः \ किञ्चेतर्माग्नि तवेव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो जना इत्येतदेष वरो दत्तो मया 
चतुथस्तुषटेन । तृतीयं बरं नचिकेतो वृणीष्व ! तस्मिन्ह्यदत्त ऋणवानहमित्यमिप्रायः ॥\ १९॥ 

आनन्दगिरिटीका 

विशुद्धिरिति धर्माद्यवगतिः। ष्ट्वा चाऽऽत्मभावेनेति । भयमथं--विरत्यधिकानि सप्त शतानीष्टकानां 
संख्या संवत्सरस्योरात्राणि च तावत्संख्याकान्येव संख्यास्ामान्यात्तेरिष्टकास्थानीयेश्चितोऽग्निरहमित्यात्मभावेन 
ध्यात्वेति ।। १६-१७-१८-१९ ॥ 

 गोपाठयतीन्द्रटीका 

दितिभरुत्यन्तरात् मात्राद्यनुशासनं प्रामाण्यकारणमवगम्यत इति योजना । वेदाश्च स्मृतयश्च रिष्टश्च तैः प्रत्यक्ष 
चानुमानं चाऽभमश्च तै; सन्धिमेत्येत्यथंः । विशुद्धिधंर्मा्यवगतिः । इज्या ज्योतिष्टोमादियागोऽध्ययनं वेदस्य, दानं 
बहिर्वेदि दोयमानम् । यथा तरिकेम॑कृत्तरत्ति तथा त्रिणाचिकेत इत्ति स्तुत्तिद्रारा फं प्रदश्यं फलान्तरमपि सविज्ञान- 
माह--किच्चेति । हि यस्माद्धिरण्यगर्भाशस्तस्मादसौ संज्ञ इत्यथंः । दयोतनादिगुणवन्तमादित्यादिरूपत्वादिति 
रोषः । ईडयं प्रतिमासमुषिभिर्दवगन्धरवेश्च स्तूयत इति पूराणे प्रसिद्धम् । हष्ट्वा चाऽऽत्मभावेनेति । अयमथं- 
विरात्यधिकानि सप्त शतानीष्टकानां संख्या संवत्सरस्य च प्रातःसायंकालयोरनृष्ठीयमानान्यग्तिहोत्राणि तावत्संख्या- 
कान्येव तेरिटकास्थानीयेरिचितोऽग्निरहमित्याद्मभावेन ध्यात्वेति स्वबुद्धि: = स्वेन कतव्य बुद्धिः उपासना; तया 
साक्षात्कृतं शान्ति वेराजं फलम् । तावप्यथ माह--वेराजमिति । ज्ञानमुपासनं चयनं कमं । १७ ॥ 

चशब्द उपसंहुरतीतिक्रियानुकषंणाथंः । त्रयं किमित्यत्तो व्याचष्ट-पयोक्तमिति \ इष्टकानां स्वरूपं 
संस्था प्रकारइचंत्दूर्ोक्तम् । चशब्दः कमंसमुच्चयाथंः । एवंशब्दाथंमाह--आत्मरूपेणेति ! अग्नि्ब्देन तद्िषयक- 
ध्यानमुच्यत इत्याहू-क्रतुमिति । सङ्कल्पं ध्यानमिति यावत् । यो ध्यानं निवंत्तंयत्ति यत्नेन करोति स इत्यन्वयः । 
पाराशब्दो बन्धकत्वगुणयोगादधर्मादीनमिधत्त इत्याह -अधर्मेत्यादिना । कस्मादित्यपेक्ायामाह्--शरीरेति । 
रागादिरहितो भूत्वाऽपहाय वैराजे पद इति रोषः । किभूयेत्यपेक्षायामपेक्षिततं पूरयति--विराडिति ॥ १८ ॥ 

उक्तमुपसंहरति--एष इति! स्वग्यं; स्वगंसाधनमित्यथंः । द्वितीयेन वरेण यमग्नि वृतवानस्येष 

तेऽग्निवं रोऽग्निरुक्त इत्यन्वयः 1 पौनस्क्व्यं परिह रति--उक्त इति । इदमप्युक्तोपसंहार इत्याह-- किञ्चेति \ नतु 

पराथेनामन्तरेण स्वयमेव प्रेरणमनुचितमित्यत आहु-इत्त इति । तुतीये वर इति शेषः ॥ १९ ॥ 



अ०-१, व०-१, म०-२० ] काठकोपनिषत् [ ६७ 

` येयं प्रेते विचिकित्सा मुष्येऽस्तीस्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्वि्ामनुरिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ 

एतावद्धचतिक्रान्तेन विधिप्रतिषेधार्थेन मन्तरब्राह्मणेनावगन्तव्यं यद्रद्रयसूचितं वस्तु नाऽऽत्मतक्वविषय- 

आनन्दगिरिटीका 

पितापृत्रस्नेहादिस्वगंलोकावसानं यद्वरद्रयसूचितं संसाररूपं तदेव कम॑काण्डप्रतिपाद्यमात्मन्यारोपितं 
तन्निवर्तकं चाऽऽत्मज्ञानमिद्यध्या रोपापवादभावेन पूरवोत्तरग्रन्थयोः सम्बन्धमाहू--एतावद्धीति । प्रथमवल्टीसमाप्ि- 

गोपाल्यतीन्धरीका 

पितुः सौमनस्यमारमभ्य स्वगंछोकपयंन्तं यद्वरद्रयसूचित्तं संसाररूपमेव कम॑काण्डप्रतिपाद्यमत्मन्यारोपितं 
तन्िव्तकं चाऽऽत्मज्ञानमिव्यध्यारोपापवादत्वेन पूर्वोत्तर्न्थयोः सम्बन्धमाह्--एतावद्धीति । यस्माद्र यसूचितं 
पितपूत्रस्नेहादि यद्रस्त्वेतावदेवावगन्तव्यमित्यन्वयः। हिशब्द एवकारार्थः । विधिप्रतिषेधार्थेन = प्रृत्तिनिवृच्यथंकेन 
मन्तरत्राह्मणेनोपनिषद्टयतिरिक्तेनावगन्तव्यम् । एवकारव्यावत्यंमाहू--नाऽऽत्मेति ! आगत्मतत्वविषयं विज्ञानम् । 

१. अच मुखतः नचिकेताः रारीरव्यतिरिक्तमेवात्मानं पुच्छति न तु धर्माधर्मायतिक्रान्तं स्वरूपं; परन्तु 
तस्य एवं प्ररने कृतेऽपि क्रमेण आत्मनः शुद्धस्य स्वरूपं यत्मोक्षसाधनं तद्वक्ष्यति इत्यभिप्रायः । स्वयमेव 
मोक्षसाधनमात्मज्ञानमुपपादयेत्यादिरीत्या प्रश्ने “यतो वाचो निवत्तन्ते'' इत्यादिरीत्या वाङ्मनोगोचरत्वा- 
भावं यमो ब्रूयात् । तेन स्वस्य नात्मनि व्युत्पत्तिमेवेत् । अत्तः शरीरभ्यत्तिरेकमेव म्रक्ष्यामीत्यभिप्रत्ति 
नच्किताः। मृद्यस्तु तदीयगम्भीराभिप्रायं जानन्नेव अपरीक्षिताय न ज्ञानमुपदे्टव्यमिति मत्वा तद्रेराग्यं 
परीक्ष्य तदनन्तरमेव शिष्यभ्रशंसापुवंकमात्मन्नानोपदेशे प्रवत्तंत इति दिरुष्यते । 

विशिष्टादरेतिनस्तु--अग्निविद्याप्रदनादेव नचिकेताः भस्तिकागरेसरः शरीर्यतिरिक्तः आत्मा परलोक- 
भागस्तीति जानाति । अतः नायं प्रन: शरीराततिरिक्तात्मविषयः अपि तु मोक्षस्वरूपदारेणोपेयस्वरूप- 
मुपेतुस्वरूपमुपायस्वरूपं चात्र पृष्टमिति वदन्ति । प्रेतशब्दो मुक्तात्मपर इति चाहुः । यथाश्वतेऽपि : 
भगवत्पादमते न काचनासद्धतिः। आस्तिकानां कुरे जातः नचिकेताः शरीरातिरिक्तात्मा देहान्तर- 
सम्बन्धी भस्तीत्याप्तमुखात् श्रुत्वा तत्र विश्वासेन परखोकफलानि कर्माणि कुमे श्रद्धामात्रेण | 

१०७ 

१५ 

तत्र निर्चयस्तु भवतेव वक्तव्य इति पृच्छति यमम्र॒ । यमलोकं गतोऽपि यमं पद्यन्नपि अत्र यात्यमानाः ` 
मुवि दुष्कृतकारिण इति ज्ञातुं न प्रभवत्ति, सूक्ष्मशरीर णामप्रव्यक्षत्वात् । 

वस्तुतस्तु शरीरब्यत्तिरिक्तजीवप्रश्न एवायमन्यथा "न जायते सिते वा विपश्चिदि"व्यादिना जन्म- 
मरणनिषेवानुपपत्तेः परमात्मनो धर्मिग्राहुकमानेन जन्ममरणादिरहितवेनैव सिद्धेः । यदि तस्यापि 
जन्मादिकं स्यात् तदा तद्धेतुरन्यो वाच्य इति स॒ न परमात्मा स्यात्। अतः शुद्धजीवस्वरूपमेव समाधाने 
उक्तमिति शरोरातिरिक्तजीवप्रश्नः सुतरां सङ्खच्छते । मरणं मानुप्राक्षीरित्ति लिङ्गाच्च । 

माध्वास्तु--“^तं वे प्रवसन्तं गन्तासीतति होवाच तस्य स्म तिघ्रो रात्रीरनाश्वान् गृहै वसतात्" 
इत्यादिको नचिकेतसं प्रति कृतः शाप इत्युक्तवन्तः। तच्च तैत्ति रीयत्राह्मणान्तर्गतकाठक--"तं ह् स्मोत्थितं 
वागभिवदत्ति'” इति श्रुत्या प्रस्थानायोत्थितमभिमुखीकृत्य तस्य हितैषिणी काचिद्छशरोरिवाग् आह् 
इत्युक्तेः । अपि च माध्वाः रोकादिमग्निमिव्यादिना विष्णोरेवोपासनं विहितमिति लिखन्ति। तत्र च 
अनन्तलोकात्ति उरगाय, निहितं गुहायामित्यादीनि लिङद्धानि । अग्निपदं सग्रयल्वगुणयथोगात् विष्णु 
परम्, ब्रह्मजः वदेऽभिव्धक्तः ज्ञः सवंज्ञ इति ब्रह्मजज्ञपदमपि विष्णुपरमेव । अस्थोपासनस्य साक्षाद्- 
मोक्षसाधनत्वाभविऽपि परस्पर्या तत्साधनत्वात् । अत एव अनन्तलोकापिफलमुपपयत इत्याहः । 
अद्ेतिनां तु परम्पस्या विष्णूपासनस्य मोक्चफल्कत्वे न काप्यसम्प्रतिपचिः । परं तु अस्थोपासनस्य 
प्रतीकोपास्नलवाव् ब्रह्मलोकसाधनत्वानुपपत्निः भघ्रतीकारुम्बनान्नयतीति सूत्रका रोकतैः । 

२५ 

२३०७ 

२५ 



६८ 1 टीकाद्वययुक्तभाप्यौपेता { अ०--१, ०-१, म०--२० 

याथहम्यविज्ञानस् ! अतो विधिप्रततिषेधाधंविषयस्याऽऽस्सनि द्वियाकारच्त्फलाध्यारोपमरुक्चषणस्य स्वासाविकस्प्क्ञानप्य 
संसार्नीजस्य निवृच्यथं तद्विपरीतब्रह्यात्मेकत्वविज्ञानं श्ियाकारकफखाध्यारोपणलष्षणक्नुव्यसाल्यन्तिकनिःशरेयस- 
पयोजनं वक्तन्यमित्युत्तरो ग्रन्थ आरम्यते ! तमेतमर्थं द्ितीयवरप्राप्त्याऽप्यज्रतांत्वं तृतीयव रण रमात्प्चान- 
मन्तरेणेत्याष्यायिकया प्रपच्चयति--यतः पुवंस्मात्कमभोष्यसत्साध्यसाधयलक्षणादनिर्यद्विर्तस्या(ऽऽत्मन्तानेऽधिश्टार 

५ इति ठिल्दार्थ पत्रादयपल्यासेच प्ररोभनं क्रियते \ नचिकेता उच्छ ततीयं वरं यचिक्षसे वणीष्टेस्थछः सद ! भेयं 

९१५ 

0 

२५ 
क 

विचिकित्सः संख्यः प्रेते मृते मनुष्येऽस्तीत्येकेऽस्ति शरीरेच्ियमनोदुखिन्यतिरिक्तो देहान्छर्सस्बन्ध्यास्सेलेदे ना्- 
स्तीति चके नायसेर्वविधोऽस्तीति चैके । अतथ्चास्माकं न प्रत्यक्षेण नापि वाञ्नुलनेन निगेयविद्वानम् । 

{ 

= नन्द रट् का 

र ८ म् ९ दे ६ र रि ~~ दि ६ . < चे रि 
पयन्तास्यायिकाया भवान्तरसम्बन्धमाह्--तमेतमथमिति । देहव्यतिरिक्तात्मास्तित्वे यादिविप्रतिपत्तेः संदयशवचेत्तहि 
प्रत्यक्षादिना स्वस्येव निणंयज्ञानसमस्भवात्तन्चिणंयस्य निष्प्रयोजनत्वाच्च त सद्यः प्रदः कतव्य इत्याद द्ुयाह्- 
अतश्चा्माकेमिति । प्रत्यक्षेण स्थाणौ निर्णीति पुरुषो न वेत्ति सन्देहादशंनादयत्तिरिक्तात्मास्तित्वे च सन्देहदशंनान्न 

गो पार्यत रि न््रटी क 

एवमारोपं प्रददयं तस्य स्वरूपहैतुफरेरनुवादपुवंकमपवादमाह--अते इति \ यत्तो निवृत््यविषयत्वं कमेकाण्डस्यात 
इत्यथः । विध्यथंः प्रवृत्तिनिषेधार्थो निवृत्तिस्तद्विषयस्येव्यनेन प्रमाणोपन्थासः । स्वरूपमाह--आत्मनि किये 
आदिशब्देन प्रमातुप्रमेयादिसंग्रहः । हेतुमाह--स्वाभाविकस्थेति । अस्य व्याख्याऽज्ञानस्येति । तस्यान्थ॑हेतुप्वं 
स्फुटयत्ति-संसारबीजस्येति । तस्माद्विपरीततं संखारभिन्नं ब्रह्मात्मेकत्वमेव वृत्यारूढ विज्ञानम् । सद्धिपरीतं स्फुटयति- 
क्रियेति । आल्यन्तिकनिःश्रेयसं सवासनाविद्यानिवत्तिरानन्दावास्तिश्च तदेव प्रयोजनं यस्य तत्तथ! । प्रथमवल्ली- 
समाप्तिपयंन्ताख्यायिकाया अवान्तररतात्पयंमाह--तमेतमिति \ तं भरुत्यादिप्रसिदमेत्तं विददयुभवगप्रसिद्धम् । आत्म- 
शानमन्तरेण द्वितीयवरं प्राप्याप्यक्रताथेंतवमित्याख्यायिकया प्रपश्चयतीत्यन्वयः । कामादिप्रखोभनद्यायिकाया 
विशेषमाहू-यत इति । पूरवस्मादुवैकाण्डोदितात् । क्म॑गोचरः कमंसाध्यः तस्मात् अत एवाभित्यत्वसातिश्चयत्वदोषेण 
दष्टत्वात्तस्माद्विरक्तस्य } इति तस्मादिःव्यथं । तचिन्दाथं कमंनिन्दार्थं निन्दया च निवृत्तावुपथृञ्यते। आदिशब्द 
पौत्रादिपरिग्रहाथः प्रलोभनं रागानुकूरो व्यापारः । अपेक्षितं समप॑यन्नुत्तरमवतार्यति--नचिकेता इति । उक्त 
सन्तृवाचेत्यन्वयः । या सवंसाधारणा । इयं प्रत्यक्षसिद्धा । मनुष्यग्रहणं प्राणिमाध्ोपलक्षणाथंम् । शरीरे पतित 
भल्माऽस्ति वा न वेत्ति संशयो यः प्रसिद्धस्तद्िषयात्मास्तित्वं विद्यामिव्यन्वयः। संशयस्य वादिविप्रतिपत्ति- 
हेतुत्वात्तामाहु-अस्तीति । शरीरव्यततिरिक्त नेत्येका तिप्रतिपत्तिः । इन्द्रियव्यतिरिक्तो नेत्यन्या । मनोव्यतिरिक्तौ 
तेत्यन्या बृद्धिव्यत्तिरिक्तो नेत्यधिका । कर्ता भोक्ता वा न वेतिविप्रतिपत्तिमरुकोऽशनायाद्यतीतब्रह्माभेद- 
विषयः संशयोऽन्यत्र धर्मादित्यतर द्रष्टव्यः । वादिविप्रत्तिपत्तिमलकः संायश्चेत्तहि प्रत्यक्षादिना स्वस्येव नि्ण॑य- 
सम्भवात्त्चिणंयार्थं प्रदनोऽनथंक इत्यत्त आह--अतश्चेति ! स्थाणौ निर्णीति पुरुषो न वेतिसन्देहादशंनाटृहादि- 
व्यतिरिक्तात्मास्तित्वे च संशायदनशनान्न प्रत्यक्षेण तन्निणैयः । परखोकसम्बन्ध्यात्मव्याप्यलिद्धाभावात्रानुमानेन 

(1 
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परे तु येयं प्रेत इति तृतीयप्रशनः मुक्तात्मनि नियामकत्तया ब्रह्मास्ति न वेति प्रर्नः अस्य समाधानं 
जणोरणोयानित्यादिना वक्ष्यतीत्याहुः। तच्च, शरीरे पञ्चत्वमापन्चे तद्वयतिरिक्तजीवस्यैवासिद्धौ तन्नियामध 
प्रस्नस्य दू रापास्तत्वात् । यदि उपनिषदन्तरात् समुक्तामुक्तजीवप्रसिद्धिः तदा तत्रैव तन्नियामकः 
ईस्वरोऽपि सिद्ध एव । यमेवेष वृणुते इत्यनेन मुक्तः सिद्धयेच्चेत् तल्नियामकोऽपि तस्यैष आत्मा विवृणुते 
(तन् स्वामिश्त्यनेनेव तन्मन्त्रवाक्येन सिद्धयेत्, इति नायं प्रश्न आवश्यकः | यत्तु अणुरेष धमं इति 
परमात्मपरमिति । तन्न; एवं धर्मान् पुथक् पश्यन् इत्यत्र प्रकृतग्रन्थ एव धमंपदस्य जीवपरस्य दशनात् | 
अपि च मुक्तात्मनः भनभ्याधिपत्वं सूत्रकारेरेवोच्यते--अत्त एव चानन्याधिपतिरिति सूत्रेण । कुत्रापि 
मुक्तस्य मुक्त्यनन्तरं नियामकः उपनिषत्सु नोच्यते । दुःखाप्रसक्तेः । यथा-- तस्थ तावदेव चिरं यावन्न 
विमोध्येऽथ सम्पस्ये--इत्यादौ । अतो मुक्तात्मनः नियासकृप्ररतस्य नावसरः । 

¢ 



भ०-१, व०-१, म०-२१-२३ | ` कास्कोपनिषत् । 
दैरप्रापि विचिकित्सितं पय न हि सुज्ञेयमणुरष धमं; । 
अन्यं वरं नचिकेतो ब्रणीष्व मा भोपरोरसीरति मा चृजेनम् ॥२१॥ 
देवेरत्ापि विचिकिस्सितं किर स्वं च मृस्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ | 
वक्ता चास्य स्वादगन्यो न रम्यो नान्यो बरस्तुल्य एतस्य कथित् ॥२२॥ 
शतायुषः पुत्रपौतरान्वृणीष्य वबहुन्पशृन्दस्तिदिरण्यमश्वान् । 
भूमेमेददा यतनं व्रणीष्य स्वयं च जीवर शरदो यावदिच्छपि ॥२३॥ 

एतष्ठिज्ञाचाधीनो हि परः पुरुषाथं ईत्यत एतष्ठियां विजानीधामहमनुलिष्टो ज्ञापितस्त्वया । वराणामेष वर- 
स्तृतीयोऽवद्िष्टः ५ २० ५ 

स्िमयमेकान्ततो चिःश्ेयपसाधनात्सन्लानारहो म वेत्यैतत्परीक्षणाथमाह--देवैरष्यत्रेतस्मिन्वस्तुमि विचिकित्सितं 
संशयितं पुरा पथ न हि सुर्यं सुष्टु जेयं श्रुतमपि भ्राकृतेजनैयतोऽणुः सूक्ष्म एष आत्मास्यो धर्मोऽतोऽन्यमसन्दिर्धफलं 
वरं नचिकेत वृणीष्व मा मां सोपरीत्सीरुयरोधं मा कार्बौरधमणेमभिवोक्तमणेः ! अतिभुज विसुञ्चेनं वरं मा 
मां प्रति \\ २९१॥ 

एवमुक्तो सिक्ता आह--देवेरन्राप्यतस्मिन्वस्तुनि विचिकिस्सितं किलेति भवत एव नःश्रुतम् \ त्वंच 
मृत्यो यद्घ्मान्च युन्नेयमास्थतच्छमास्य कथयध्यतः पण्डितस्पदे्य नीधल्वाद्रक्ता चस्य धमेस्य त्वादक्त्वुत्योऽन्यः 
पण्डितश्च न छम्योऽल्यव्यशागोऽपि । अयं दुं वरः निमशैयसस्रातिहैदरती सन्य बरस्तुत्थः सदृरणेऽस्त्ये्तस्य कथ्िष्प्य- 
नित्यफसत्वादन्यस्य सवेत्यव॑त्थसभिध्रायः ॥ २२॥ 

एवमुक्तोऽपि पुनः प्रखोभयन्तुदाच सत्युः-शताधुषः शतं वर्षाण्यादरूषि येषां तान् शतायुषः पुतरपौतरान्वुणीष्व । 

आनन्दगिरिटीका 

प्रत्यक्षेण तिणेयः परलोकसम्बन्ध्यात्मना च कस्यचिल्किद्धस्याविनाभावादरानान्नानूुमानेनापि निर्णय 
इत्यथः ॥ २०-२१-२२॥। 

गोपारयतीन््रटीका 

निद्चवय इत्यथः । ननु तद्विज्ञानं निष्फलमित्याश् ्खुयाऽऽह--एतद्विजञानेति\ यस्मात्तदधौनः परमपुरुषार्थोऽत इत्यथंः। 
एतदात्मास्तित्वम् । सच पितुः सौमनस्यमप्यग््यात्मविद्यपेक्षया ततीयं तत्कथमेष वरस्तृतीय इत्याशङ्य पाटक्रमा- 
पक्षयाऽवरिष्टाथं कस्त तीयश्चव्द इत्याहु--अवशिष्ट इति । २० ॥ 

नन्वात्मास्तित्वे पृष्टे तद्रक्तव्यं तत्कथमन्यदुच्यत इत्या _्याऽऽशयमाह्--किमयमिति \ एकान्तौ 
नियमेन, अथित्वेन विवेकादिकं संगुहीतम् । विवेकादिशाछिनि एव ज्ञानयोग्यतेति परीक्षणार्थमुत्तसो ग्रन्थ इत्यथैः | 

प्रसिद्धेः कथं संशयस्तत्राऽऽह्--पुरेति \ सृष्टिकाले । अपिशब्दादन्येषां संशयः सूप्रसिद्ध इति गम्यते । तैः श्रुतमपि 
ुर्ञेयमित्याह्--कहीति । तत्र हैतुमाहू--यत इति । नतु नाणुपरिमाणस्तत्कथमणुरात्माऽत आहु--क्ष्म इति । 
दुविज्ञेय इत्यथंः । पूर्वं युविज्ेयमिति वस्तुश्ब्देन निदंश इहाऽऽत्मशब्देनेति पुलि _्खनिर्देशः । अत इति \ आत्मन्ञाना- 
दित्यथंः । असन्दिधफलं पशुपुत्रादि । उपरोधं निबन्धम् । तत्र हष्टान्तमाह्-अधमणंमिवेति \ उत्तमर्णो धनदाता | 
अधमणंः प्रतिग्रहीता । २१॥ 

उपदेशनीयत्वादित्यनन्त रं त्वमुपदिरोत्ि शेषो द्रष्टव्यः । ननु पण्डितैरुपदेरनीयत्वेऽन्ये पण्डिताः सन्ति तत 
याहीत्यत आह्--अक्तेति । धमंस्याऽप्त्ाल्यस्य । न रभ्य इति कथमन्विष्यतां त्त्राऽऽह--अन्विष्यमाणोऽपीति \ 
यद्यपि छोके यमादन्ये ब्रह्मविदः सन्ति तथाऽपि यमस्य सघ्िष्ितत्वादन्यत्र गमनम क्कयैवमुक्तम । एतस्य कश्चिदपि 
तुल्यो वयो नेदयन्वयः । तात्पर्याथंमाह--अनिव्येति ॥ २२ ॥ ` ~ 

रिष्याय सम्यक्डोधिताय विद्या देयेत्यभिप्रायेण यमस्य पूनरक्तिरितयाह--एवमित्यादिना ! बहूनित्ति 

६९, 

१० 

१९५ 

२० 

२५ 
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एतत्तुल्यं यदि मन्यसे घरं व्रृणीष्व वित्तं चिरनीषिकां च । 
महाभमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां खा कामभाजं करोमि ॥२४। 

ये ये कामा दुरुभा मत्यलोके सवान्कामा इछन्दतः प्रथयस्व । इमा रामाः सरथाः सतूर्या न 
हीद्शा लम्भनीया मदुष्यैः । आभिमेलमत्तामिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं माऽनुप्राक्षीः ॥२५॥ 

५ किच्च गवादिलक्षणान्बहुन्यशून् । हस्तिहिरण्यं हस्ती च हिरण्यं च हस्तिहिरण्यम् । अश्वांश्च । किञ्च भूमेः पृथिव्या 
महदिस्तीणमायतनमाश्नयं मण्डलं साम्राज्यं वृणीष्व । किच्च स्वेमप्येतदनथंकं स्वयं चेदत्पायुरित्यत आह--स्वयं 
च जीव त्वं जोव धारय शरीरं समग्रेनधियककूपं श्षरदो वर्षाणि यावदिच्छसि जोवितुम् ।॥ २३॥ 

एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन सहश्ामन्यसपि यदि मन्यसे चरं तमपि वृणीष्व । किञ्च वित्तं प्रभुतं हिरण्य- 
रत्नादि चिरजीविकां च सहु वित्तेन वृणीष्वेत्थेतत् 1 कि बहुना महत्यां भूमौ राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव। 

१० किव्वान्यत्कामानां दिव्यानां मानुषाणां च त्वा त्वां कामभाजं कामभागिनं कामार्ह करोमि। सत्यसङ्कल्पो 
ह्यहं देवः \॥ २४॥ 

ये ये कामाः प्राथंनीया दुंभाक्व मव्यंलोके सर्वास्तान्कामाछन्दत इच्छातः प्राथंयस्व । किञ्चेमा दिव्या 
अप्सरसो रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सहं रथेवतंन्त इति सरथाः । सतूर्ाः सवादित्रास्ताश्च्च न हि कम्भनीया 
प्रापणीया ईहा एवंविधा सनुष्येमर्त्येरस्मदादिश्रसादमन्तरेण । आभि्मंसत्ताभिमंया दत्ताभिः परिचारिणीभि 

१५ परिचारयस्वाऽऽत्मानं पादप्रह्नालनादिश्ुधूषां कारथाऽऽत्मन इत्यथः ! नचिकेतो भरणं धरणसम्बद्धं प्रहनं प्रेतेऽस्ति 
सास्तीति काकदम्तपरीक्लारूपं माभनूप्राक्षी्सवं प्रष्टुमहंसि ॥ २५ ॥ 

एकक पृत्रधनादीनां वरत्वेनोपन्यस्य समुच्चित्तमिदानीमुपन्यस्यति-- क्रञ्च वित्त प्रभूतमिति । मस्" भृवोति 
धात्तोर्छोण्ध्यमपुरुषेकवचनान्तस्य निपात एधीत्ति ततो भवेति व्याख्यातम् ॥ २३-२४-२५-२९-२७ ॥ 

२० गोपालयतीन्द्रटीका 

ट्स्त्यादिष्प्रप्यस्वेत्ति । हस्ती चेतति जाघ्येकवचनं हिरण्यमिव्यपि | आयतनशब्दो जनपदरक्षणे लक्षणया वततत 
रव्याहू-मण्डटेति ! चत्वारिशदयोजनमिते दशे सम्राजः कमं साम्राज्यं जनपदरक्षणमित्यथेः। धारणकमं दशंयति- 
शरीरमिति । इन्द्रिपाटवादिरुत्यजीवनस्याप्रयोजनत्वादाह्-- समग्रेति 1 समग्राः सम्पूर्णां अविकला इति यावत् । 
जीवितु यावदिच्छसि तावद्धारयेत्यन्वयः 1 २३ ।। | 

२५  सदृकशमित्यधिकोपलक्षणाथंम् | प्रथमोऽपिष्राब्दः पुत्रादिसमुच्चयार्थो ह्ितीयो वरसमुच्चयाधंः | अतच्र पुत्र 
धनादीनामेकंकपरत्वेनोपन्यस्य समुच्चितमिदानीमुपन्वस्यति--किञ्छ वित्तं प्रभृतमिति! प्रभूतमधिकं हिरण्यं 
रत्नमादियंस्य तत्तथा । चशब्दाथं माहु- सहैति । क्रियापदानुष द्वमाह-वृणीष्देति । मवनक्रियायाः कर्तारमध्या- 
हरति-राजेति\ अस्" मूवीत्तिवातोर्खोण्मध्यमेकवचनान्तस्येधीति । दिव्यानां दिवि भवा दिव्या रम्मोवंशलोकल्पवृक्ष- 

 कामधघेन्वादयस्तेषां मानुषाणां मनुष्यसम्बन्धिनो मावुषाः खक्चन्दनवनितादयस्तेषां च | कामां कामयोग्यमित्यथैः । 
२० नन्वकृत्तकमंणः पुंस इष्टप्रदाने तव सामथ्यं कुत इत्याश _्ुयाह्-सत्य्ङ्कल्प इति \ हि यस्मादहं देवोऽप्रतिहुत- 

ज्ाेश्वयतेजोबच्वास्तस्मात्सत्यसङ्कुल्पः । तस्मात्सामथ्यं यमस्येत्यथः ॥ २४ ॥ 

कामा इत्यस्य व्याष्या प्राथनीया इति । दिवि भवाः पुरुषा अननुकूखा न भोग्या ईइत्याकशङ्याऽऽहु- 
रमयन्तीति \ ननु पुरूषरमयितुत्वं भृरोकस्थानामपीत्यारद्धय भोमस्त्रीवेलन्ञण्यमाह- सहेत्यादिना । तूय वाद्य- 
विशेषो वादित्रं हृस्तवाघप्। ननु देवप्रसादादीहशा भपि प्रापणीया इत्याहु-अस्मददीति,! आभिः पूर्वोक्ताभिरात्मानं 

३५ परिचारयस्वेव्यन्वयः । तात्पर्थाथंमाह् -पादेति ! मरणशब्दस्य तत्सम्बन्धिनि प्रदे लक्षणाममिप्रेत्याऽऽह-सरण- 
सम्बद्धमिति । काकदन्तपरीक्षारूपं प्रश्नं माञ्नुप्राक्षीर्मा कार्पीरिव्यथः । साभ्नुप्रोगस्याधंमाह-सेवमिति । २५॥ 
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श्रोभावा मत्यंस्य यदन्त्कैतत्स्वन्द्रियाणां जग्यन्ति तेजः | 
अपि सवं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव सृत्यगीते ॥२६॥) 
न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेवा | 
जीषिष्यामो यावदीशिष्यसि स्वं बरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥ 
अजीयताममृतानाघुपेत्य जीयन्मत्यंः क्वधःस्थः प्रजानन् । 
अभिध्यायन्वणेरतिप्रमोदानतिदीधं जीविते को रमेत ॥२८॥ 

एवं प्ररोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाह दवदक्षोभ्य आह-- श्यो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति सन्दिह्यमान 
एव येषां भावो भवनं त्वथोपन्थस्तानां भोगानां ते भ्वोभावाः) किञ्च मत्यंस्य मनुष्यस्धान्तक हे म॒त्यो यदेतत्सर्वेन्दरिपाणां 
तेजय्तज्जरयन्त्यपक्षपयन्त्यप्सरःभ्रमतयो भोगा अनथयिवेते । धमेवीयंप्र्नतिजोवक्षःप्रभतीनां क्षपयितत्वात् । यां चापि 
दीघंजी विकां त्वं दित्ससि स्रापि श्युणु। सर्व यद्भल्यणोऽपि जोवितमायुरत्पमेव किमुतास्मव्यदिदीघंजीविका! अतस्तवेव १० 
तिष्ठन्तु बाहू रथादयस्तथा नृत्यगीते च \) २६॥\ 

किच्च न प्रभूतेन वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः) न॑ हि लोके वित्तकाभः कस्यचित्तृप्तिकरो दुष्टः । यदि 
नामास्माकं वित्ततुष्णा स्याल्लम्स्यामहे प्राप््यामह इत्येतद्धिततमद्राक्ष्म ह वन्तो वयं चेर्वा त्वाम्) जोवितमपि तथेव, 
जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे व्वमीरशिष्यसि ईिष्यसे प्रभुः स्याः । कथं हि मव्यंस्त्वथा समेत्यात्पधनायुभवेत् ! वरस्तु मे 
वरणीयः स एव यदात्मविज्ञानम् † २७ 

यतश््चाजी्यतां वयोहानिमप्राप्नुवताममृतानां सकाश्मुपेत्योपगम्याऽऽत्मन उत्कृष्टं प्रयोजनान्तरं प्राप्तव्यं 

गोपारख्यतीन्ढरीका 

सवत्तो विरक्तस्य शमादिमतो ज्ञानाधिकार इत्याख्यायिकया सूचयन्तुत्तरमवतारयरति--सूत्युनेति \ एवं 
पूवादिना प्रकारेण त्वया यभेनोपन्यस्तानामुदाहूतानां येषां भवनं सन्दिह्यमानमेव तत इत्यन्वयः । अपि च नते 
पुरुषोपकारिण इति निन्दायामतिशयमाह--किच्छेत्यादिना \ अपक्षयं नाशं कुवन्ति | क इ्यपेक्षायामाहु--अप्सरः- 
प्रभृतय इति । हिशब्देन प्रवयक्षानुमानाम्यां विषयाणां तेजक्षपयितुत्वं प्रसिद्धमेव योत्यते । अथवा हि यस्मादप्प॒रः- 
प्रभृतयः क्षपयन्ति तस्मादेतेऽनर्थायेवेत्युत्तरेणान्वयः । तत्र पूर्वोक्तं तेजःक्षपयितुत्वमुपलक्षणीक्कत्य हितुमाहू--धर्मेति । 
धमं इष्टापूर्तादिर्वीयं सामथ्यं प्रज्ञा शास्वार्थावगहनशक्तिस्तेजः प्रागल्भ्यं त्वग्गता वा दीप्ियंशः कीतिः। ननु 
त्वयोक्तं सत्यं तथाऽपि चिरजीवने विपरणोपभोगः पुरुषाथं इत्याशङ्कय तत्रापि दोषं श्युण्वित्याहू--यां चापीति । 
चकारापिकारो विषग्रदोपसमुच्चयार्थो । दित्ससि दातुमिच्छसि श्रतिस्थापिशब्द पेक्ष पूरयित्वा क्रियापदमध्याहरति- 
श्यृण्विति । सवंशब्दप्रयोगाद्धिरण्यगभयुगुं ह्यते । सर्वायुषां तचान्तर्मावात् । एवकास्योतिततकैमृतिकन्यायमाहू- 
किमुतेति \ जीविका यतत एवं जाताञ्तस्तदधीनविषयभोगस्तुच्छ इट्याहु--अत्त इति ।। २६॥ 

दृदवं राग्याथं पूवक्तिं सर्वं निन्दनीयमित्याह्-- किञ्चेति । प्रभूतेनाधिकैन तपंणीयः श्रीणनीयः । ननु वित्तं 
चेतप्रीतिकेरं भवस्येवेति चेच्ेत्याहु- न हीति । हिशब्देन तुत्तिकरत्वाभावो लोकं प्रसिद्ध इति दोत्यतेऽ्थानामजंने 
दुःखमिति न्यायात् । किञ्चातुप्निक्रे वित्ते तृष्णेव नास्ति । अथापि नामास्तु तथाऽपि वरं विनैव रप्स्यामह् इत्याह्- 
यदि नामेति । त्वां वयं हृष्टवन्तश्वेद्िक्तं कप्स्यामहे प्राप्स्यामह् इत्यन्वयः | वित्तन्पायमन्यत्राप्यतिदिशक्ति--जी विक्तेऽ- 
पीति! याम्ये यमस्यं स्थानं याम्यं तस्मिन्स्थि्वेति शेषः। ईशिष्यसीति। परस्मेधदं छान्दसमित्याहू--ईक्लिष्यरा इति! 
प्रभुरिति । पुण्यपापवतां नियामकः स्याः | यावत्कारं प्रभुः स्यास्तावत्कालं त्वदनेन जीविष्याम इत्यन्वयः | 
त्वद् शंनेनेव स्वं छप्स्यामह् किमुत त्वया समेत्य त्वत्समीपं प्राप्य सम्माषणादिकं कृत्वेति केमतिकन्यायं मनसि 
निधायाऽश्--कथं हीति । हिशब्देन दैवतासमागमादिनाऽभोप्सितप्रासिः श्रतिस्मत्िखोकसिद्धेत्यच्यते । अल्पेति 
धनायुषोविशेषणम् । कि तवेप्सितं तदाहु--वर इति \ कि तदाहु--यदिति । २७॥ 

किञ्चो्कष्पुरुषाथंलामे सम्भवत्यधमं कामयमानो मूष एव स्यात्ततो मम स एव वर इत्याहु--पतश्चाजीयंता- 
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मित्यादिना । सकारं निकटं तेभ्यो वित्तादिभ्मो देवेभ्यो वा प्रयोजनान्तरं प्रापतव्यमित्यन्वयः । ननु सवे किमिति ` 
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यस्मिन्निदं धिचिषित्पनिति मृत्यो यसक्ाम्पराये महति बरूहि नस्तत् । 
योऽयं रो गृढमनुप्रविषटो नान्यं तस्मान्नचिकेता वरमीते ॥२६॥ 

इति कारको प्रथमा वष्ली समाप्रा 

तेभ्यः भ्रजानन्नुपरुमसानः स्वयं तु जोयेन्मटषा असमरगवान्फधःस्यः कूः पृथिन्यधरव्तरिक्षादिलोकषक्षया तस्यां 
तिष्ठतीति क्रधःस्थः सन्कथमेवमविवेकिभिः प्रायंनीयं पूत्रवि्तहिरण्याद्यस्थिरं वृणीते । फ़ तद्यस्य इति वा वाठ न्सरम्। 
भस्मिन्पल्ने चाक्षरयोजना, तेषु पुत्रादिष्वास्थाऽऽस्थितिस्तात्पर्येण बर्तन पस्य सर सदष्यस्ततोऽधिकूतरं पुरुषार्थ 
दष्प्रापमयि प्रेष्यः प्रापिपयिबुः क्र सदस्यो भवेन कदविक्तस्पारस्लस्वषथय स्याद्वित्ययैः \ सर्वो ह्युपयुंयर्थेच बुभरुषति 
रोकस्तस्मान्च पुच्वित्तादिल्योभैः प्ररोम्योऽहुन् ! किि्राप्यरस्रमलान्वर्णरलिप्रमोदानतयस्थितरूपतयषएनिघ्यायन्नि- 
रूपयन्यथाचद तिदीधं जौविते केरे विवेकी रेत \ २८॥। 

अतो विहयानिव्येः कामेः प्रखोभनं यन्मयः प्रावि यत््मिस्रेत्त इदं विचिकित्पमं विचिकित्सन्त्यस्ति 
तास्तीत्येवप्रकारं हे मूल्यो सम्पराये परलोकविषये महति महु्योजननिमिक्त आत्मनौ निणेयविज्ञानं यत्तदूब्रहि 
कथय नोऽस्मम्यम् । † बहुना योऽयं प्रकृत आत्मविषयो वरो शृं गहनं विवेचनं प्रप्रोऽनुप्रविष्टस्तस्माद्ररादन्यम- 
विवेकिभिः प्राथेनोधमनित्यविधयं वरं सधिकेता न वुगोते मनसाऽपि धुतेकंचमिति ॥ २९५ 

इति श्रीमत्परमहपपरिव्रानकाचायंगोविन्दभगवस्पूज्यपादिष्यरश्रौमदाचायेश्री श क्ुरभगवतः छतो 
काठकोपनिष-ङ्ाष्ये प्रथमाध्याये प्रथमवच्ली भाष्यं समाप्तम् 

किच्त्कृष्ट्पुशषाथलाभे सम्मवत्यधमं कामयमानो मुखं एवाहं स्यां ततोऽपि मम स एव वर इत्याह- 
यतश्चाजीघंताभित्थादिना ।। २८-२९ ॥ 

दति श्रीमत्परमष्ट परिव्राजका चाग्र्॑रोमच्छृद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्नानविर न्वते 
काठकोपनिषन्ाष्यव्याख्याने प्रथमा वल्डी समाघ्चा 

गि गी 4॥ 

गपार्शध्रतान्द्रट(कय 

प्रध॑यन्ते वित्तादिदषं पदयन्त इत्याश ङ्कयाविवेकरित्वात्तेषां, विवेकिनो सस न प्राथनेव्याहू-प्रनानल्िति । तेभ्य 
प्राप्तव्यं प्रथोजनं प्रजानन्नित्यन्वयः | एव्रमविवेकिवदुवुणात रत्यस्वयः प्रजनन्प्रयाजनमुपलममानः क्व तदास्थ 
द्त्यन्ययं मनसि निदाय पाठान्तरं व्याचष्टे--अस्मिन्पक्न इति । नन्वधिकत सपुरुषार्थाविवगमे तेषु पूत्रादिष्वास्या 
स्या दित्याश्ङ्कुय पेक्षितं पुरयति--त्तत इति । दुष्प्रापमपीतरन्ैरित्ति शेषः । दुष्प्रापमप्यधिक्रतरं पुरषार्थं प्रापिपयिषुः 
क्व तदास्थो मवेदिलखन्वयः | तातयथेमाह्--न कश्चिदिति । तत्र हतुमाह--सवं इति । वुभूषति भवितुमिच्छति । 
इयता प्रबन्घेनोक्तस्य प्रयोजनमाह--तस्मादिति \ यस्मादहं विवेकादिमांस्तस्पादिव्थेः | वर्णो गीतिः क्रिडा रतिः 
प्रमोदस्तन्जं सुखं निरूपपन्यथावदुत्पत्तिस्थितिनाशे विचारयन्नि्यन्वयः । अतिदीर्घे बहुपम्बत्सरपरिमिते जीविते 
जीवने प्राणधारणे ।\ २८ ॥ 

यत्तो जीवितेऽप्यादाऽपगताऽतो मम प्रलोभनं विहाय प्राथित्तं परं प्रदेहोव्याहु--अत इति । प्रररोक- 
विषयेऽस्ति नास्तीत्येवं प्रकारं यस्मिग्विचिक्रित्सनं विचिक्रित्सन्ति तस्थाऽभ्पमनो निणंयविन्ञानं यत्महृखयोजननिमित्ते 
मोक्षाथे तदब्रूहीत्यन्वयः । नचिकेतसं विषयीषृत्यान्यस्याप्यधिकारनिणेयाथं सम्वादरहित्तं शरतेवंचनमित्याह्- 
कि बहूनेति ॥ २९।। 

इति श्रीमसरमहुसपरिव्राजकाचायेवयंश्रीमद्वारुगोपारेनद्रमतीश्वरविरचिते काठ्कोपनिषनद्ाष्यविवरणे 

प्रथमाध्याये प्रथमा वल्ली समाप्ता 
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अन्यच्छेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानाथ पुरुषः. सिनीतः | 
तयो श्रेयः आददानस्य साधु मधति दीयतेऽ्थांद् इगप्रेयौ वृणीते ॥ १, 

परीक्ष्य शिष्यं चिद्यायोग्यतां चावगम्याऽप्ट॒--अन्यत्पुथगेव श्रेयो निश्रेयसं तथाऽन्यदुताप्येच ब्रेयः श्रिधतर- 
मपि ते प्रेयश्रेयसी उमे नाताथं भिच्चप्रयोजने सती परषसधिकृतं वर्णाश्रमादिविशिष्ं सिनीतो वध्नीतस्ताभ्यामात्म- 
कतेव्यतया प्रयुज्यते सवः पुरषः । प्रेधतरेयप्तोद्येभ्युदयाघ्रुतत्वा्थी पुरषः प्रवतंते \ अतः भेयःतरेय श्रयोजनकतंन्यतया 
ताभ्यां बद्ध इत्युच्यते सवं पुरषः ! ते यदाप्येकेकयुरुषाथंसम्बन्धिनी विदयाविदयारूपत्वाद्धिरूटे इत्यन्यतरापरित्यार- 
नेकेन पुरषेण सहाचुष्ठातुमश्चवयत्कात्तयर्शहत्वाऽविदास्यं प्रेयः श्रेय एव केवरमाददानस्योपादानं कुवंतः साघु लोभनं 
शिवं भवति ! यस्त्वहू रदौ विमरढो हीथते विधुज्यतेऽस्मादर्थान्पुरुषार्थात्पार्माधन्नातप्रयोजना्ित्यातच्यवत इत्यथः 
कोऽसो ? य उ प्रेयो वृणीत उपात्त इत्येतत् \\! १ \ 

जनन्दभिरिटीका 

अभ्युदयनिःश्रेयसविभागप्र दशनेन विद्याऽविद्याविमागप्रदशँनेन च केवख्विदयाथितया सिष्य प्रथमं 
स्तोतीत्याहु--परीशष्येति । श्रेयःप्रे सोरल्यत रपरिव्यागेनेवान्यत रोपादाने हेतुमाहू-ते यदपीति ! ते यद्यप्येकंक- 
पुरुषसम्बन्धिनी तथाऽपि विरुद्धे । १-२-२-४-९ ॥ 

गोपारूयक्तीहद्ररीका 

अभ्युदयनि श्रेयसविभागग्रदरनेन विद्याऽविदाविभागप्रदरशंनेन च केवरुविद्याथितया रिष्यं प्रथमं स्तौतीत्याह्- 
परोक्षयेति ॥ अवगम्य तस्मिन्निति रोषः । पृथगेव प्रेयसः सकाशादित्यथं: निःश्रेयसं मोक्षस्तत्साधतत्वाज्ज्ञानमत्र 
तिश्रेयसम् । तथेति । यथा श्रेयः पृथक्तयेत्यथेः । प्रियतरमप्यभ्युदयसाधनं ज्योतिष्टोमाय्स्यदित्यत्वयः | भिन्ने 
श्रयोजने ययोस्ते भिन्नप्रयोजने । अधिक्तमित्यस्य विशेषणं--वर्णाश्रमादीति ! आद्पिदेन वयोवस्थादिपरिगरहः। 
वणंविरिष्टस्याचिकारे-- ब्राह्यणो बृहस्पतिसवेन यजेत" इत्यादि चास्तं प्रमाणम् । भआश्रमविद्लिष्टस्याधिकारे- 

"गृहस्थः सहशीं मार्यापुपेयात्' ' इत्यादि 1 वयोविरिषष्टस्याधिकारे--“ जातपुत्रः कृष्णकेशोऽनीनादधीतः ' इत्यादि । 
अवस्थाविविष्टस्याधिकरारे--"अप्रतिसमाधयग्याधैरपां प्रवेशो वा इत्यादि प्रमाणम् | "पित्र बन्धनः इति 
घात्वथंमादाय व्याचष्टे--सिनीत इति \ ननु विद्याविद्ययोः कथं बन्धकत्वमित्यत आह् ताभ्यामिति । सवः कमणि 
वर्णाश्रमादितिरिष्टोऽधिकृतो विद्यायां साघनचतुष्टयसम्पन्ते स्ताभ्यां प्रयुज्यते प्रेयंते | तयोः प्रेरकत्वं वा कथमित्या- 
शङ्ुयाऽऽह् -आत्मकतंग्यतयेति \ आत्मनि विद्याविद्ययोः कर्तव्यता कृतिसाध्यता तया । विधितस्तद्धिषयन्ञाने- 
नेत्थं: । ननु वेधकततग्मताज्ञानद्वारा विद्याविद्याम्यां पुरूषः प्रयत इत्ययुक्तं विधेविरेषकरतन्यतावोधित्वात्प्ामान्यतः 
सिद्धे केनचित्कत्तव्यताज्ञाने तस्स्यात्तदेवं नास्तीत्याशङ्कवाऽऽह--श्रेयश्रेयघोरिति \! अभ्युद्यार्था प्रेयसि कमसंण्य- 
मृतत्वार्थी श्रेयसि मोक्षसाधने प्रवतत इति यथासंस्यमन्वयः । एवं फलकामनया सामान्यतस्तत्साधनं काय॑मिति 
ल्ानमभूदिति भावः। हिशब्दः प्रसिद्धियोतकः । यद्दोत्तर्रान्वेति ! हि यस्मत्सासान्येन कामनया करतेव्यताज्ञानं 
सिद्धमत ईत्युपसंहारेणान्वयः ! श्रेयसे प्रेयसे च कत्तव्ये विद्याविदे तयोर्भावः क्तव्यत्ता तयेत्यथंः । ताभ्यां विद्या- 
विद्याभ्यामर् । ननु कमरणो जन्मा दिहैतुत्वेन बन्धकत्वेऽपि पिद्यायास्तस्तिवत्तकत्वात्कथं बन्धकत्वमित्ति चेत्कमंणो 

ह 
[ भं 

१० 

१५ 

० 

९५ 

२० 

न्मादिहेतुतेनाला मेन च विद्याया बन्वकलत्वमिति भावः। तयोरल्यत्तरत्यागेनान्यतरपरिग्रहै हितमाह्-ते यदपीति ॥ 
तथाऽपि विरुदे । तत्र हैतुः--विदेति । इति यस्मादर्थे । यप्माद्टिचाविे विरुदे तस्मादन्यत पपरित्यगेनानृष्ठातु- 
मशक्यत्वादिव्यन्वयः । नन्वेकैनेका प्रेणापय कर्तृ दाक्येत्यत अह्--एकनेति । नु क्रमेणानूष्ठातु शक्येद्यतत 
माह--सहेति । देतुमुपन्यस्याक्षराणि गृहीत्वा व्याचष्टे--तथौरिति। निर्धारणे षष्ठी । अदिद्यारूपं कमं प्रेयो 
हित्वेत्यन्वयः। अपेक्षिताध््राहारेण सवं वाक्यं सावधारणमिति न्यायेनाऽऽ्ह्--श्वेय एवेति । रिवमानन्दरूपम् | २५ 
विद्योपादातुः श्रेय इत्युक्त्वा तद्धिपरीतस्यानयंप्राप्तिमाह--यस्त्विति \ तुशन्दोऽविद्योपादातुर्वेलक्षण्याथंः । भदुर- ` 
दर्शत्यस्य व्याख्या विमूढ इत्यव्रिवेकत्यथंः 1 ननु कमकत; फठं स्यादिति श ङूति--अस्मादिति । तत्वर्थान्त हीयत 
इ्युक्तमत आह्--पार्माथकादिति ! मोक्षादित्यथंः । ननु मोक्षः स्वर्गाचन्यतम इत्यत आह्-नित्यादिति । 

१९७ 



७४ | | टीकाद्रययुक्तभाष्योपेत्ता [ अ०-१, व ०२, म~ 

प्रेयश्च प्रेय मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य धिविनक्ति धीरः, 
्रेयो हि धीरोऽभिग्रयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्ब्णीते ॥ २॥ 
स त्वं प्रियान्त्रियूपा अ कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्य्नाक्षीः । 
नैता" सृङ् वित्तमयीमवाप्रो यस्यां मन्जन्ति चहो मसुप्याः ॥ ३॥' 
दूरमेते विपरीते विषूची अविधा या च विद्येति ज्गाता। 
वि्यामीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहयोऽलोट्षन्त ॥ ४॥ 

यद्युभे अपि क्तं स्वायत्ते पुरषेण किमधं प्रेय एवाएऽदत्ते बाहुल्येन लोक इतथुच्यते-सत्यं स्वायत्ते तथाऽपि 
साधनतः फरत्च मन्दबुद्धीनां दुविवेकरूपे सती व्यामिश्नीभूते इव मनुष्यमेतः पुरषम्धा इतः प्राप्तूतः श्रेष्च 
प्रेयश्च । भतो हंस इवाम्भसः पयस्तौ श्रेयश्रेयःपदार्थौ सम्परीत्य सम्यक्परिगम्थ मनसाऽऽलोच्य गुंखुखाधवं 

१० विविनक्ति पृथक्करोति धीरो धीमान् । विविच्य च श्रेयो हि श्रेय एवाभिवृणीते प्रयसोऽ्याहितत्वात् श्चेपसः \ कोऽसौ ? 
धीरः! यस्तु मन्दोऽत्पन्रुद्धिः स ॒व्वेकासामर्ध्याचोगक्षेमादोगक्षेमनिमित्तं श्रीरादुप्चयरक्षणनिमित्तमिव्येतत्रेयः 
पद्ुपुत्रादिलक्नणं वृणीते ॥ २ ॥ 

स त्वं पुनः पुनमया प्रलोभ्यमानोऽपि ्रियान्पुवादीन्ियरूपांश्चाप्सरःप्रभुतिलक्षणान्कासानमिध्यायंशचिन्तयं- 
स्तेषामनित्यत्वासारत्वादिगोषान्हे नचिकेतोऽत्यसरक्तौरतिसृष्टवान्परित्यक्तवानस्यहो बुद्धिमत्ता तव ! नेतामवाभ्नवानसि 

१५ सद्धा सुति कुत्सितां मूढलनप्रवृत्तां वित्तमयीं धनघ्रायाम्। यस्यां सुतौ मन्जन्ति सीदन्ति बहुवोऽनेके मूढा मनुष्याः५२। 
तयोः श्चेय आददानस्य साघु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीत इत्युक्तं तत्कस्मात् ?-यतो वरं दूरेण 

गोपालयतीन्द्रदीका | 

विमूढत्वमक्षरम्याख्यानेन द॑शंयत्ति--कोऽसाविति । उ एवोपादत्तेऽनुतिष्ठतीत्यथंः । इत्येतत् = उपादतत इत्युक्ते 
यावानथंस्तावान्वुणीत्त इत्यथ: ॥ १ ।। | | 

२० नन्वधिकृतेन पुरूषेणोभे अपि विद्याविद्ये क्तुमन्वायत्ते यदि त्ति किमर्थं पुरुषो बाहुल्येन श्रेय एव न 
गृह्भतीयाश्ङ्कब सत्यं दे अपि स्वाधीने तथाऽपि फर्तः साधत मन्दमतीनामङक्ये मिलिते इव प्रेयःश्रेयसी 
पुरुषमधिङृतं भ्रप्चुत इत्याह--यद्युभे इत्यादिना । एत दत्याडपुवंकेणगत्ताविति धातो रूपमित्याह--भा इत इति । 
तस्य व्पाख्याऽनुत ईति । तद्ग्याचष्टे-प्रषप्तुत इति । परस्परसमुच्चयार्थोौ चकारौ व्याभिश्रद्योतकौ । यतः श्रेपः- 
प्रेयसो: स्वरूपतः फरतदच विवेकाभावाल्रोकः प्रेय एवाऽऽदत्तेऽतो वुद्धिमान्हसो यथाऽम्भसः सकादास्षीरं विविच्य 

२५ मुद्क्ते तथा प्रेयसः सकाशाद्धिविच्य श्रेयो ज्ञात्वा तदेव साधने: सम्पादनीयमित्याहू--अत इत्यादिना \ गुख्छाघव- 
मिति! कमंणोऽनुष्ठाने महानायासः फलमपि दुःखसंवकिततं विद्या प्राप्तावन्वयव्यत्तिरेकदृष्टानथंनिवृत्तिरानन्दावापिय॑ल- 
भाव इति विविनक्ति विवेचयति गुरूलाघवमित्यथंः । नियुव्तं दसँयति--घीर इति । संच्छ तमत्तिरिति यावत्। गुर- 
छाघवविचारस्य फलमाह्--शेय इति 1 हिरेवाथं; । छन्दसि प्रादयो ग्यवहिताश्चेत्यायेनाऽऽ्ट॒--अभिवृणीत इति । 
तत्र हृतुमाह-प्रयसर इति । केतृपदं साकाङ्क्षमाह--कोऽसाविति । यत्पदाध्याहारेण प्रेम इति व्याचष्टे--यरस्त्विति । 

३० तुशब्दो बुद्धिमहवलक्षप्याथः । अस्पवृद्धिरल्पाऽसंस्कृता बुद्धियंस्यः सः । प्रेय एव वृणीत इत्यत्र हैतूमाह--विवेकेति। 
योगस्य प्राप्तस्य क्षेमो रक्षणं तन्निमित्तं तदाहु--श्ररीरेत्यादिना \ शरीरेत्यादिशब्देनेन्दरिपादिपरिग्रहुः । उपचयो 
वद्धिः ! तत्लक्षणनिमित्ं तत्स्वरूपनिमित्तम् । प्रेथ-शब्दाथंमाहू--पञश्चिति । भत्र प्रेय-क्ञब्दः फलपरः ॥ २॥ 

` पत्ादीनां गौणात्मत्वाल्पिसत्वम् । प्रियरूपन्प्रियं रूप्यते जन्यते येस्तेऽप्सरःप्रमृत्तिलक्षणास्तदादिस्वरूपान् । 
चिन्तयन्तित्यपेकषित्तं पूरयत्ति--तेषामिति । वृत्तयमोक्तेस्तात्पर्यं दशंयति-अहो इति । अनेन रिष्यस्तुततिः कृता । 

३५ मूढजनेषु प्रवृत्ता मूढजनप्रवृत्ता तां धनप्रायां धनप्रचुरामित्यथः 1 सृत्तौ मागे । बहुशन्दस्य चित्वे न पयंवसान- 
 मित्याहु--अनेक इति ।३॥ | | _  _ 

पोनरुवव्यमाश द्य दुरमेते इति वाक्यस्य व्यावर्त्या शङ्धुामाहू--तथोरिति । विषो न हृद्यत इति भावः| 
परिदहिरमवतारयति--यत इति । दरमित्यस्य व्याख्या-ुरेणेत्यादि । अन्तरेण भेदेन । एते वक्ष्यमाणे । परस्परः 



अ०-१, वं ०-२े, म०~-५, ६ | काठकोपनिषत् [ ७४ 

'अगिद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति महा अन्धेनेव नीयमाना यथाञन्धाः ॥ ५॥ 
न साम्परायः प्रतिभाति बां ग्रमादयन्तं वित्तमोहेन मूढम् | 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशमापदयते मे | ६॥ 

महताऽम्तरेणेते विपरीते अन्योन्धग्यावृत्तख्ये विवेकाविवेकात्मकसत्वात्तमःप्रकाश्षाविव । विपूची विषुच्यो नानागतौ 
भिन्नफे संसा रमोक्षहतुत्वेनेव्येतत् । के ते इध्युच्यते-य ए चाविद्या प्रेयो विषया विद्येति च श्रेयोविषया ज्ञाता 
निर्ञतिाऽकगता पण्डितैः, तत्र विद्याभीप्सिनं विर्याथिनं नचिकेतसं त्वामहं मस्ये। कस्मात् ? यस्मादविद्रदुबुद्धिप्ररोभिनः 
कामा अप्सरःश्रभृतयो बहवोऽपि त्वा त्वां नारोटुपन्त न विच्छेदं कृतवन्तः श्रेोमार्णादात्मोपभोगाभिवाञ्छा- 
सम्पादनेन ! अतो विद्यार्थिनं श्वेयोभाजनं मन्य इत्यभिप्रायः ।\ ४।। 

ये तु संसारभाजनाः-अविच्ायामन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमति वतमाना वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्चादितुष्णा- 
पाशश्षतेः स्वयं वयं धीराः प्रज्ञावन्तः पण्डिताः श्ाखकुशला्रेति मन्यमानास्ते दन्द्रम्यमाणा अत्यर्थं कूटिलामनेकरूषां 
गति गच्छन्तो जरामरणरोगादिदुःखेः परियन्ति परिगच्छन्ति मूढा अविवेकरिनोऽन्धेनेव दृष्टिविहीनेनेव नीयमाना 
विषमे पथि यथा बहवोऽन्धा सहान्तमनथंम्रच्छन्ति वहत् \ ५१ 

अत एव--मटत्वात्र साम्यरायः प्रतिभाति। सम्परेयत इति सम्परायः परल्योकस्तत्प्राप्रिभणेजनः साधनविह्ेषः 

गोपटयतीद्टीका 

भिन्नत्वे हतुमाह्--विवेकेति \ तच हष्टन्तः--तम इति \ सुब्छोपद्छान्दस इत्याह्--विषुच्याविति । भिन्नफरत्वं 
व्याचष्टे--पंसारेति। संसारहेतूरविद्या मोक्षहेतुविद्येत्याकाद्क्नापुवकं म्याचष्टे-के ते इति । या कमंकाण्डे प्रसिद्धा 
परयोविषया । इतिक्षब्दो वेदान्तप्रसिद्धवथंः । परस्परसमुच्चयाथंर्चकारः । श्रेयो मोक्नो विषयः साध्यं यस्याः सा 
तथा | प्रसिद्वत्वात् तं पदमाह- पण्डितैरिति ¦ तत्र विदयाविद्ययो मध्ये । किमत्तोलन्यं नचिकेतसं जानाति नेत्याह्- 
त्वामिति । नच्कित्तसो विद्यायोग्यतायामाकादक्तापूकेकमुत्तरवाक्यं हेतुपरत्वेन व्याचष्टे--कस्मादित्यादि । 
अविद्रद्वुद्धिप्ररोभिनोऽविवेकवृद्धिवकशीकरण्मर्थाः । काम्यन्त इत्ति कामाः । शरेयोमार्गान्जानमार्गान्न विच्छेदं 
कृतवन्तो विच्छिन्नप्तम्बन्धं न कृतवन्तः । सम्बन्धविच्छेदे हुतूमाह्-आत्मेति ।! अगत्सनाऽप्सरःप्रभृतिकामेन जनितो 
यो मोगः सुखं तस्य वाञ्छेच्छा तस्या उत्यादनद्यारा न विच्छेदं कृतवन्त इत्यन्वयः । तात्पयं माहु--अत इति 
यतस्तेन वरं नीतोऽत इत्यथः । भाजनं पात्रं योग्यमित्यथेः ॥ ४ ॥ 

विद्यामिनिवेशायादिद्याधिकारिणो दशंयत्ति- पे त्वित्यादिना । संसारभाजनाः संसारयोग्याः | अन्तरं 
कायंकरणसङ्कातसारभूतो मध्यमो देशस्तत्र वर्तमानास्तादात्म्याभिमानवन्तः। वेष्टयमाना वध्यमानाः । केरिघ्या- 
का ङकषायामाहु- पुत्रेति! पुत्रादितुष्णा एव पाशडतानि तेरित्यथः । अत एव स्वयं धीराः प्रज्ञावन्तो वथमेव 
लोकिके प्रज्ञालालिनिः शास्तरीयप्रञञलाछिन इति मन्यमाना इत्यं: । कार्यंकरणाद्भिमानलाकिनां गतिमाद्- 
त इति । यडन्तद्रम गतापित्ति घातधमादाय दन्द्रम्यमाण इति पदं व्याचन्टे-कुटिामित्यादिना । अनेकरूपामृत्त- 
रायणादिरूपां गति मागंमिच्छन्तः ्राथंयन्तः । ज रारन्दो दु :खहेत्ववस्थोपलक्षणाथं; । रोगो धातुवेषम्यम् । भादि- 
रम्देन मनःपोडादिपरिग्रहः । तेजनिते्दसेः परिगच्छन्ति परितिः स्वर्गादिषु भ्रमन्तीद्य्थंः । अविवेकिनः सं्ारा- 
वध्यदरिनः | तत इष्टान्तमाहु-अन्धेनेवेति । नयनस्थानमाहू--विषम इति ! कण्टक्पाषाणादिगर्तादिसदित 
इत्यथः! यथान्धा इति श्वतिपदं व्याचष्टे--बहुव इति ! महान्तमनथं कण्टकतो दनपङ्गुत्वदेहविशीणंत्वादिरूप- 
मृच्छति प्रप्नुवन्ति यथा तद्रदभ्रमन्त्यविवेक्रिन इत्यन्वयः ।। ५ ॥ 

५ 

१५ 

२५ 

पूर्वाक्ताथं हेतूत्वेनाऽऽदायोत्तरं व्याचष्टे--अत एवैति! अतःशब्दाथंमाहू-मृढत्वादिति। परे काले २३५ 

१. अविद्यायामन्तरे वत्त॑माना--इत्यस्य माध्वेः पूत्रपौत्रादिकमवियेदयुक्तम् । तत् तत्राप्रणुक्तत्वादुपक्ष्यम् । 
भविद्योपगमे तु तत्कायैत्वादुपचरितुं शक्येत । विरिष्टाद्ेत्तिभिः कामकर्मादिक्षणाविध्यायामिति व्याक्रियते 
तत्रापि विच्याविरुद्धाविद्यानभ्युपगमदसामञ्ञस्यमेव । भस्मन्मते तु भावहूपाविद्ोपगमत् सामञ्जस्यम् । 



७६ 1 टीकाट्रययुक्तभाष्योपेता { अ०~-१, व०~-२, म~ 

“श्रवणायापि बहुमिथ न ङम्यः शृण्वन्तोऽपि बह्वी यं न विधुः । 
भार्यो वक्ता इुशरोऽस्य ठन्धाऽऽधरयो ज्ञाता ्लातुशिष्टः ॥ ७॥ 

सास्यीयः साम्परायः घ च बालमविवेकिनं प्रति न प्रतिति न अकाशे नोपतिष्ठत इत्येतत् । परमन्तं प्रमादं 
कुर्चन्तं धुरपश्वादिप्रयोजनेष्वासत्पनदं तथा वित्तमोहेन वि्तनिसितेनएलिवेकेन सूदं तनशाऽऽच्छच्चं सन्तसयमेव 

५ लोको योऽयं दुदप्मानः स्त्यच्चपानादिविचिष्टो नास्ति पणेऽ्ो लोक इत्येवं भननशीरे सती पुनः पुनननित्वा 
वशं मदधीनतामापदते मे परव्योम । जननमरणादिरक्षणदुःखप्रबन्धारूड एव भवतीह्ययेः \ प्रायेण द्येवविध 
एव लोकः ॥ ६६। 

यस्तु भेयी सहुखेषु कश्चिदेवाऽऽत्मविद्टवति त्वद्विधो यस्मात्-श्रवणायापि धदणा्थं श्रतुमपियो न रभ्य 
आत्मा षटु भिरनेकेः; शुष्वन्तोऽपि बहवोऽनेकषेऽन्ये यमात्मानं न विद्युनं विदत्त्थभागिनोऽसंस्कृतात्मानो त विजानीयुः । 

१० किञ्चास्थ वक्ताऽप्याश्र्थोऽ्धतवदेवानेकेषु कञ्चिदेव भवति \ तथा शनुत्वाःप्यस्याऽऽत्मनः कुक्चलो निपुण एवनेक्ेषु 
लन्धा किदेव भवति । यस्सादाश्र्यो ज्ञता कश्चिदेव कूशछानुिष्टः कुशेन निपुणेनाऽऽचा्येणानु्िष्टः सन् \1 ७ 1 

| आनन्दगिरिटीका 

सम्यवप राक्काले देहुपातादुध्वमेवेयते गम्यत इति शेषः ।। ६-७॥ 

गोपालयतोन्द्रटीका 

१५ देहपत्ततादृध्वं सम्यगीयते गम्यत इत्ति सम्परायः । अथवा सम्यक् , पर इत्युपलक्षणम् } पराप रत्रह्य प्राक्षिकाले श्रारू्ध- 
विगमानन्तरमित्यथेः । तल्प्रापिप्रयोजनः परापरब्रहमधाप्तिः प्रयोजनं पस्य स तथा । साधनविरोषश्चोङ्कारध्यानादिः 
शास्त्रीयः प्रसिद्धो यः प॒ वारं पृत्रपरवादिष्वासक्तसादविवेकिनं प्रति नोपतिष्ठते बालो नानुतिष्ठतीलखथंः । प्रमादं 
कुवंन्तं व्याचष्टे पुत्रेति ! पुचादिसघ्पप्रयोजनेषु न केवलमासक्तमनसं त भाति कि त्वन्यथाऽपोत्याह-तथेति । 
मृढनिति । विन्तात्तिरिक्तपुरुषाथमपर्यन्तं तदजंनादौ व्यासक्तचित्तमित्यथं: । अत एव तमसाऽऽच्छ्नमित्याह्-- 

२० तमसेति ! अविवेकेनेत्यथेः । तमसा साम्पययो न भातीत्यन्वयः । ननु द्रव्यासक्ततयाऽ्यं लोको न भायात्परस्त 
भातीत्याशङ्कय कमुतिकन्यायेनाऽश्॒--अयमेवेति । रोकं विशिनष्टि-स््च्चेति। इतिशब्द उक्तपरामशीं। मानीति 
वित्ततुष्णयाऽमि मानवानित्यथंः । सकदुत्पन्नस्य पुनः पुनयंमवश्यताञ्नुपपन्नेव्यत आहु--जनित्वेति । प्रबन्धः प्रवाह: । 
ननु धर्माथंकामेषु स॒वं एव लोक जासक्तदवेद्विचाधिकारिणोऽमावादूपनिषदां व्य्थ॑तेत्पारद्धूयाऽऽह्-प्रापेणेति । 

त्सगतः कामाद्यासक्तं एवं जनं इत्यर्थः । हिशब्दः प्रसिद्धाथंकः ॥ ६ ॥ 
२५ यस्त्वनेकजन्माजितसुक्ृतप्रसादासादितुद्धबरद्धिः कामादिवि मुखो निरतिद्यपुखषाथं ब्रह्य प्रद्यक्त्वेन जानाति 

सहसखेषु चचिकेतःसदशः कश्चिदेव भवतीत्याह्-- यस्त्विति ! तत्र हैतुपरमुत्तरमाह--पस्मादिति । नच मेधसन्देशाद- 
सन्तप्यथंः श्रूयत इत्याश _्याऽऽह्-भवणाथंमिति ॥ तस्य व्यास्या--श्रत्रुमपीति ! अनेकः श्रोतुमपि यो न रभ्य 
इत्यन्वयः | अयमारायः--न्रनणस्य हष्टफटरत्वान्निविषयस्य च साक्चत्काराजनकत्वाज्जनितस्थापि प्रतिभाप्र्ययवद् 
भ्रान्तित्वादात्माऽविषय एवेष्टव्य इति । केषाच्चिच्छ्रोतुं दुंभोऽन्येषां ज्ञातु दुलभ इध्याह्--श्युष्वन्तोऽपीति । अन्य 

३० इति पूर्वोक्ताधिकारिभ्य इत्यथः । न विदन्तीत्येतद्धेतुपुवंकं ग्या चष्टे--अभागिन इति 1 तद्या चष्टे--असंस्छृतैति । 
नित्यनेमित्तिक रसंस्छृत भलत्माऽन्तःकरणं येषां ते तथोक्ताः । यस्माच्छोतारश्व ज्ञातारस्व दुलंभास्तस्सा- 
त्कश्चिदेवाधिकारी भवतीति पूर्वणात्वयः। एवं श्रोतारं महीकृत्य वक्तारं महीक रोति--किञ्केति । न केवलं 
श्रोता दुमो वक्ताऽपीत्यथंः । अस्याऽऽत्मनः । अएचयदाब्दोऽद तवाचीति तत्सदशे रक्षणेव्याहु--अ(इतवदेवेति । 
यथाजनेकेषु पदार्थेषु कर्चिदेव पदाथं अरचयंकर एवं वक्ताऽपि करिचदेव भवतीत्यथंः । वक्तृत्वदौरुभ्यानन्तरं 

३५ श्रोतृष्वनेकेषु छन्वाऽप्यात्मनः कूकर एव केडचिदेव भवतीत्याहू-तथेति । यथा वक्ता दृखंभस्तशेत्यथेः । कुरा 
एव युक््यनुभवसमथं एव | तत हैतुमाह-यस्मादिति । निपुणेन साक्षाक्ृतन्रह्यतच्वे नाऽऽचायेणानुदिष्टो वेदान्तं 
शिक्षितः सन् ज्ञाता साक्लात्का रवा्करिचदेव भवति यस्म त्तस्माठ्कर्चदेवाऽऽत्मनो रच्धेत्यन्वयः ॥ ७ ॥ 

१ अस्य इरोकस्य गम्भीराथः गीतामूढाथेरीपिकायां श्रीमधुपुदनस्वामिभिर्व्यीद यातो द्रष्टव्यः (२-२९) 



अ०-१, च०~-२, म०-८ |  काटठक्रोपनिषत् | ७ 

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। 
अनन्यग्रोक्ते "गतिर नास्प्यणीयान्हतक्येमणप्रमाणात् ॥ ८ ॥ 

कस्मात्- तहि नरेण सनुष्येणावरेण प्रोक्तोऽकरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिनेव्येतत्, उक्त एष अत्मा यं त्वं मां 
पच्छसि ॥ न हि सुष्टु सम्थग्विज्ञेयो विल्लातुं शक्यो यस्मादरह्रघाऽस्ति नाप्ति कर्ताऽकर्ता श्युदढधोऽशुदध इत्यादनेकधा 
चिन्त्यमानो वादिभिः । कथं पुनः शुविज्ञेय इत्युच्यते--अनत्यप्रोक्तेऽनन्येनापुथर्दक्षिनाऽऽचार्येण प्रतिषादयत्रह्यात्मभूतेन ५ 
परोक्त उक्त आत्मनि गतिरनेकधाऽस्तिनास्तीत्याहिरक्षणा चिन्ता गतिरत्रास्मिन्नात्सनि नास्ति न विद्यते सवंविकत्प- 
गतिप्रत्यस्तमितत्वासस्मनः । अथवा स्वात्मभूतेऽनन्यस्मिन्नात्मनि प्रोक्तेऽनन्यपरोक्ते गतिरतान्यावगतिर्नाप्ति जेय- 
स्पास्यस्याभावात् \ ज्ञानस्य ह्येषा परा निष्ठा यदात्मेफल्छविनज्ातरप् । अतोऽवगन्तव्शभावात्न गतिरत्रावशिष्यते । 
संसारगतिर्वाऽत्रं नास्स्यनन्य आत्मनि प्रोक्तं नान्तरीयकल्वाद्चहिज्ञानष्छलस्य मोक्षस्य ! अथवा प्रोच्यमानन्रह्यात्म- 

६ ह गे 

अनन्दागारृटाका | १५ 

अणुत्वं परोक्षत्वस् 1} <-९ ॥। 

गोपारयतीन्द्रटीका 

तनु वाक्याथेव्युत्त्तिमताऽप्याच पेणानुरिष्टोऽधिकारी स्वाधिकारसामर्ध्याज्जास्यति रुब्धा च मविष्य- 
तीत्याशद्धुते कस्मादिति \ भोत्रियं ब्रहनिष्ठमितिभ्रव्यन्तरे व्युत्पत्तिव्यत्तिरेकेण ब्रह्मलछठताया भाचायंविरेषणत्वेन ` 
श्रतत्वात्ताहगाचार्योक्त आत्मा ज्ञातं ख्व्धं च दक्य इत्याद्ययेनाह्-न नरेणेत्यादिना ४ मत्रेण मनुष्यत्वाभि- १५ 
मानवताऽत एवावरण । अवरपदावसाहू--ष्टी मेसेति । पाकृतवृद्धिना प्रकृतित आगतेषु पश्वादिष्वमिमानरूपा 
बुद्धियंस्य स प्राङृतवुद्धिस्तेनेत्यधंः । यं पृच्छसि भयमित्यादिनेति शेषः । तत्र हेतुमाह --पस्मादिति । शून्यवादि- 
व्यतिरिक्तवादिमिरस्तीति चिन्त्यमानस्त्नास्तीति चिन्त्यमानोऽस्तीति पक्षे साह्भयव्यतिख्तेः कर्ता्लुद्ध इत्यकर्ता 
शुद्ध दति वेदान्तिभिस्व स एव ब्रह्मयाभिन्न इति चिन्त्यमानो यस्मात्तस्माटिप्रतिपत्तिमता ह्यपदिष्टोर््थो न 
रन्धं शक्य इति भावः 1 केनाञऽचायैणोपदिष्ट यात्मा जातग्य इति पृच्छतिकथमिति 8 प्रतिपाद्यब्रह्यात्मभूतेन २० 
जीवन्मुव्तेन शिष्यवुद्धिर्वरिपाकप्रे णावता ह्यपर्दिष्ट आत्मा छन्धुं सक्य इत्याह्--उ्यतं ईति । नन्योजन्थस्तेन । 
ब्रह्मणः सकाशादिति शेषः | विषयेण विषयी लक्ष्यत इत्याह -अयथरग्दशिनेति । अभेददरिनेत्यथेः । तदैव 

विवुणोत्ति--प्रतिपायेति \ वेदान्ते: प्रतिपाद्यो ज्ञेो रोऽभिन्नात्मा तत्स्म॑रूपेणेलथंः । जत्मन्पुक्ते सतील्यन्वयः | 
गतिशब्दस्य पूर्वोक्रविकल्पविषयचिन्तापरखमादाय ग्याचष्टे-गतिरिति । सवं च ते विकल्पाश्च सवंविकस्पास्त- 
द्िषया गत्िर्चिन्ता प्रव्यस्तमिता रीना यस्मिस्तस्य भावस्तत्वं तस्पात् । भाचायेपदाघ्याहारेणार्थान्तरमाहू-- २५ 
अथवेति \ स्वात्मभूते ब्रह्यत्मभूतैऽनन्य इत्येव॑र्पेणाऽऽत्मनि प्रोवते प्रकषंणोपदिष्टे सतीत्यन्वयः । अच्राऽऽ्मनि 
ब्रहमाहमस्मीत्यवगतेरन्येति शेषः । जेयस्यान्थस्याभावादिति । त्रह्याव्पेक्याद्धन्नस्याभावा दित्यर्थः । आस्सेकत्वेन 
विन्ञप्तिरभिव्यवितरात्मेकत्व विन्नानम् । फवलितमाहू--अत इति} यतो ब्रह्मात्मेकेत्वमेव ज्ञेयं तञ्ज्ञानं गत्िरत 
इत्यथः । गन्तव्याभावाद्गन्तव्यान्तराभावाचतो न प्राप्तव्यान्तसमतो गतिरन्नान्तरः भावरिष्यत इत्यथैः । गतिर 
नास्तीव्यंकस्यार्थान्तरमाह् -संसारणतिर्वेति \ अनन्य आसनि गृर्णा प्रोक्त त्मनि सपरारगणतिः संसारपतिभासः ` ३० 
सत्यत्वेन तास्ति कतुत्वादः संसारस्याभास एव प्रत्यय इति भावः | नत्र विज्ञानस्य न संसारनिवृत्तिमंस्यं फ 
तत्कथं संसारावगत्तिनिषेध इति । नेव्याहू--नान्तरीयकत्वाहिति ।! विज्ञानफलस्य मोक्षस्पाऽऽनन्दावाप्तैः संसार- 
निवृ चिनान्तरीयकस्वा दिस्यथंः । अगतिरिति पदच्छेदेनार्थान्तरमाहू--अथवेति । प्रोच्यमानं यद्ब्रह्म तदात्म- 
भूतेनाऽप्चा्यंण शिष्यवृद्धवा बिम्बेश्वरभूतिनीपद्छ्टि आत्मनि रिष्प्रस्याधिकारिणोऽनववोष अआत्मविषये नस्त्येव, 

{ यत्तु अनन्यप्रौके गतिरत्र नास्तोति ब्रह्माभिन्नेन जीवेन प्रोक्तं ज्ञानं न भवतीत्युक्तं । तन्न, अगतिः भन्ञानं ३५ 
नास्तोति पदच्छेदनात् अद्रैततिना प्रोक्त एव ज्ञानं भवतीति सिद्धत्वात् । युक्तं चतत् अभिच्चस्चेत् 
स्वस्य यत् स्वरूपं तदेव ब्रह्मण दति ब्रह्म जानीयात् अन्यप्रोकछे तु तस्य ब्रहमतत्वज्ञानं भवति वेति 

सन्देहं एव | 
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| टीकाद्रययुक्तभाष्योपेत्ता [| अ९-१, व ०२, म०-९ 

नेषा तेण मतिरापनेया 'प्रौक्ताऽन्येनेव सज्ञानाय ग्घ 
[1 ¢ नो [ (कोक 

यां तमापः परत्यृतिबितासि त्वादह्नो भूयान्नचिकेतः बरष्टा ॥ & ॥ 

मृतेनाऽचार्थेण नोक्त आत्मन्यगतिरनवबोधोऽपरिज्नानमत्र नास्ति । भवलत्येवावगतिस्तद्विषया श्नोतुस्तङस्म्यहुमिस्या- 
चा्यस्येवेतययथेः । एवं चुविज्ञेय आमएऽऽमवताऽऽचायंणानन्यतया परोक्तः ! इतरथाह्यणोयानणुप्रमाणादपि सस्पद्यत 
आत्मा । अतक्यंमतवयः स्वबुद्धचयाऽम्यूहेन केवखेन तकण । तक््यमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्स्थापित आत्मनि ततो 
 हयणतरमन्योऽभ्युहति ततोऽप्यन्योऽणुतमभिति } न हि कुतकंस्य निष्ठा कचिद्धिद्यते \\ ८ ॥। 

अतोऽन्यप्रोक्त आत्मन्ुखन्ना येयमागमधरतिपाद्यत्ममतिः- नैषा तकण स्वबुदधचभ्युहमानरेणाऽऽपनेया न 
प्रापणीयेत्यथंः । नापनेतव्या वा न हातभ्या । तर्णकको ह्य नाणमन्नः स्वबुद्धिपरिकल्पितं यत्किञ्चिदेव कथयति ! अत 

गोपारुयतीदटीका 

बोधो भवत्येवेत्यथः । इदमुपलक्षणं प्रतिबद्धबोधस्यापि । बोधे प्रतिविन्धो न भवतीति भावः। श्रोतुर्बोधिमभिनीय 
दशंयत्ति-तदस्म्यहूमिति । तसत्पगभिन्नमहमस्मीत्यथंः । तदनन्योऽहमिति पाठेऽप्ययमेवाथेः । तत्रोपमानमाह- 
भाचापंस्येवेति \ वृत्तानुवादपुवेकमुत्तरवाक्यमवता स्यति--एवमिति \ अनन्यतया स्थितेनाऽऽचार्येण प्रोक्त आत्मा 
युविन्तेय इति प्रथमन्यास्यानुवादः। त केवरूमाचायंणोपदिष्ट आत्मा, अपि त्वागमेनापी्याह-अगगमवतेति । 

 अवगमवतेति पाठः पुगमः। द्ितीयव्यास्यान आचार्येणानन्यतयाऽनन्थ इत्येवंरूपेण प्रोक्त आत्मा सुविज्ञेय 
१५. 
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इत्यनुवादः । तृतीये समः। चदुथं आचार्येणेव प्रोक्त त्मा सुविज्ञेय इत्येवकाराध्यहारेणानूवादो व्यष्येयः | 
पृथग्दशिना तपिष्ठ आत्मा परोक्ष एवेत्ाह--इतरथेति । पृथग्दशिनोपदिष्ट अआत्माऽणुः परोक्षः परोक्षादपि 
परोक्षोऽणीयानणुप्रमाणादप्यल्पपरिमाणाद्स्यणोयान्सम्पद्यतं इत्यथः । हि रप्यथः । अस्पपरिमाणादप्यणु तरः सम्पद्यत 
मास्मेदयत्र हेतुमाहू-अतक्यंमिति । अणीयानिद्ूपक्रमे पु्द्धनिर्देशलादतक्यं मिति नपुंसकः पंलिदङ्धस्वेन विपरिणेय 
इ्याह--अतक्षयं इति \ तकण ज्ञेयस्त्र्थो न तक्थोऽतक्यंः । ननु तकस्यानुमानरूपत्वेन प्रमा णत्वा च्ुतिवद्वस्स्ववबोध- 
कलत्वात्कथं तरकरागस्य आस्मत्यत भाह्--स्वबुद्धयाऽभ्पुरैनेति \ स्वाधीना बुद्धिः स्वबुद्धिनं गु्वाद्युपदेरेन संस्कृता 
तयाऽभ्यूह् मारोपस्तेन तकंणेव्यथंः । तथा सत्यनुमानस्य मन्तव्य इति श्रुत्या वेदान्तसहायत्वमुक्तं बाधितं 
स्ादित्पाशङ्कुवाऽश्-केवलेति । भ्रुत्यसह्येनेव्यथे>। तथा च श्रुत्पनुकूल्तकस्य समूरुत्वाघ्ामाप्पेऽपि केवलस्य 
नाथंनिश्चायकतेति भावः । कैवदेन तकं णातक्यं इत्यन्वयः । विपक्षे दण्डमाहू-तक्ध॑माण इति । तव्यमाण 
सात्मनि केनचिक्ताकिकिणणुपरिमाणे स्थापित इत्यन्वयः । एकेनाणुत्वेन स्थापित आत्मन्यन्योऽपि ताक्िक- 

. २५ मन्योऽन्यथाऽभ्यहुतीत्याह्--तत इति । तत्त: पूवंस्मात्परिमाणादणुतां ततोऽपि परोक्चताभन्पस्ताक्रिक ऊहति । 
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हि प्रसिद्धमेतत् । ततोऽपीति । पूववत् । ननु कस्चित्ताकिकाग्रणीः परिमाणस्य निष्ठां वेत्स्यत्तीति चेत्याह --न हीति ) 
वुत्सितितकेः कतकं उत्प्रक्षामात्रनिबन्धनस्तस्य निष्ठा कस्मिर्चिद्विषये परिसमाप्तिः काचिदपि न विद्यत इत्यथैः ।८॥ 

फकलितमाह्--अत इति ! यतस्तर्कानधीनाभ्त इट्यथंः । मनन्येनापुथग्दश्िना घोक्त अत्मनि विषय अागम- 
भतिपाद्या तरत्ति शोकमात्मविदित्यागमेन फरूत्वेन प्रतिपाद्या येयं मत्तिरेषा तर्केण न प्रापणीया च परिणेये्यधः । 
पुननकारग्रहेणमत्वयाथस् । अर्थान्तरमाह --नापनेतव्येति \ न दातव्या न बाधनीया । वाशब्दः पक्षान्तस्योती । 

२५ 

१. यच्च प्रोक्तान्येन मेदन्नानवतेस्यथं इति, तच्च । नेषा तककणेति पूर्वं ताक्रिकोक्तः तद्डिसेनेति स्वरस 
सिद्वाथ॑त्यागात् । यत्तु मृत्वा यमं प्राप्तस्य नचिकेतसः न शरीरख्यतिरिक्तात्मनि सन्देहः स्वस्येव 
तथात्वात्, इति । त्न । अस्मिन्प्रकरणे अन्यत्र वा नचिकरत्तसो मरणाचुक्तेः । मृत्वाऽऽगत इति कत्पनं 
न सम्भवति, तथा सति मुत्वा यमलोके सद्य एवोत्पन्नस्य यमेन सम्वादो वा पूवंजन्म स्मृत्वा पूरवेपितृ- 
सौमनस्यप्राथंनं वा नैव प्रम्भवेत् । पितरमेव जीवन्नयानि इत्ति च पितृसकाद्यात् वियुक्तो यमदशंनान्तं 
 जीवत्तीति जीवन्नेव वतत इति स्पटत्वाच्च । प्रथमं शरीरख्यतिरिक्तजीवास्तित्वं पृष्ट्वा पुनः अन्यत्र | 

धर्माद््याद्नां त्येव धर्मा्यतिक्रान्तं स्वरूपं पृष्टवततः शुद्धजीवप्रश्नोऽयं तेन कृत इति स्फुटमेव । 
तस्येव चादगु्ठमात्रः ईदानो मृतभव्यस्येति ईश्व राभेदः स्वयमेव यमेन प्रतिपादयत इति सृषट् | 
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जानाम्यहं . गेवधिरिप्य नित्यं च दयघ्ुवैः प्राप्यते हि धवं तत् । 
ततो मया नाचिकेतितोऽग्निरनित्यदरव्येः प्रा्चवानसिमि नित्यम् ॥१०॥ 
कामस्याऽऽधि जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् | 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठा दृटा धरत्या धीरो नचिकेतोऽत्यघ्ाश्रीः ॥१२॥ 

एव च येयमागमप्रभूता मतिरन्येनेवाऽऽपराभिज्नेनाऽऽ्चायेणेव रताकिकाल्प्रोक्ता सती पुललानाय भवति! हे प्रेष्ठ ५ 
प्रियतम । का पुनः सा त्कगस्या मतिरिव्युच्यते ! यां त्वं मति मदर रप्रदानेनाऽऽपः प्राप्रनानसि \ सत्याऽवितथविषया 
धृतियंस्य तव स त्वं सत्यचुतिवंतासीत्यत्रुकम्पयन्नाहु म्रत्युनचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञानस्तुतये । त्वाटृक्त्वततुल्यो 
नोऽस्मभ्यं भूयान वतादधुवलत्वन्ः पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा । कौोहग्पाहक्त्वं है नचिकेतः प्रष्टा \। ९ ।॥ 

पुनरपि तुष्ट आह्-- जानाम्यहं शेववि्िधिः कमंफरुखक्षणो निधिरिव प्राथ्यत इति । असावनित्यमनित्य 
इति जानामि ।! नहि यस्मादनि्येरघ्नुवेनित्यं ध्रुवं तस््राप्यते परमात्मास्यः शेवधिः । यस्तु अनित्यसुखात्मकः १० 
शेवधिः स॒ एवानिव्यद्रव्येः प्राप्यते \ हि यतस्ततस्तस्मान्मया जानतएपि नित्यमनित्यसाधनेनं प्राप्यत इति 
नाचिकेतकिचितोऽग्निरनित्येचव्येः पश्वादिभिः स्वगंसुखसाधनभूतोऽग्निनिर्वंतिते इत्यथः । तेनाहमधिकाराप्लो नित्यं 
याम्यं स्थानं स्वर्गाद्यं नित्यमपेध्लिकं प्राप्रवानस्मि ।\ १० ।॥ | 

त्वं तु-कामस्याऽऽप्रि समाप्रिम्, भन्रैवेहैव सवे कामाः परिसमए्राः, जगतः साध्यात्माधिभूताधिदेवादेः 
आनन्दगिरिटीका १५ 

मया जानत्ताऽपि बह्वायासं कमं कृतं त्वं दीयमानमपि तत्फलं भ गृह्णसि मत्तोऽधिकगप्रललोऽसीति 
सन्तोषात्स्तोतीत्याह--पुनरपि तुष्ट आदति ।। १०-११।। 

गोपाङ्यतीश्टीका 

प्रथमपक्षे ह्यात्सविषया मतिनं तकेण जननीयेत्यथं: । द्वितीये कुतर्कादिनिाऽऽगमजनित्तमतिनं बाधनीयेदथंः । नन्वा- ,. 
गमानुकूरुतकस्यापि निषेधः स्यादित्याशद्कुबव कुतकंस्येव निषेध दत्याहू-रताकिक इति } यत्किखिदेव कथयत्तीत्य- २० 
न्वयः | यक्किञ्ित्रत्यगसिन्चप्य तटस्थत्वादिक्षम् । तदपि प्रमाणमूलमिति चे षरेद्याह--स्वन्रुदधिपरिकल्पितमिति \ तत्र 
हेत॒ः-अनणामन्ञ इति । हि यस्मादागमर्थानभिन्ञस्ताकिकस्तस्मात्स्ववुद्धिपरखकिस्पितमेव यत्किञ्ित्कथयतीत्यन्वयः | 
अपुथग्दशिनाऽऽचायंणोपदिष्ट आत्मा ज्ञातुं छक्य इ्युक्तमर्थं श्रुतिर्निगमयतीत्याहू--अत एवेति । यतस्तकंजस्या न 
भवतीत्यत इत्यथ; । कस्मादन्येनेत्यपेक्नायां पुरयति--ताकिकादिति । प्रोक्ता प्रकरणोपदिषत्यथंः सृज्ञानाय पराक्षा- ` 
त्काराय । प्रियतमेति सम्बोधनं नचिकेतसः । आकाडक्षापूर्वकमुत्तरवाक्यमवतारयति--का पुनरिति । मतैरुत्तरक्षणे २५ 
प्राप्स्यमाणत्वत््राप्तवानसीति निर्देशः वरप्रदानस्याग्निविद्यादिप्राप्निपयंन्तत्वाक्याऽसीति निर्देशः । अवितथः परमां 
आत्मा विषयो यस्याः सा तथा | अनुकम्पयन्दयां कुव॑न्नित्यथंः । नचिकेतसमनुकम्पयत्वक््यमाण विज्ञानस्तुतय 
आहैत्यत्वयः ! है नचिकेतो याहक्त्वं प्रष्टा त्वत्तुत्योऽस्मभ्यं ताहृवपुत्रः शिष्यो वा भवत्वि्युत्त सवा क्यान्वयः।। ९॥। 

मया जानताऽपि बह्वायासं कमं छतं तःफलं दीयमानमपि न गृह्णसि ततो मत्तोऽप्यधिकतरप्रज्ञोऽसीति ` 
सन्तोषार्स्तौतीत्पाद्--पुनरपि तुष्ट आहेत्यादिना । शेवधिशम्देन निधिकब्दपयिण कथं क्म॑फलमुच्यते भूस्थापित- २० 
हिरण्ाचथंकल्वाननिषिशब्दस्येत्याशङ्कुय कामनाविषयत्वगुणयोग च्छेवधिकशब्दः क्मफरे विद्यत इत्याह-निधि- 
स्विति । रोनपिशब्दस्य पुंहिद्खत्वादाह--अनित्यमनित्य इतीति \ त्न प्राप्यत इत्यन्वयः! ध्रुवशन्दाथंमाह-- 
परमात्मेति । तद्यनित्यसुखप्राप्तिः केनेत्यतत आहू--यस्त्विति हे नचिकेतो नित्यमनित्यसाधर्ननं प्राप्यत इति 
जानताऽपि मयाऽग्निर्चित इत्यन्वयः । पदायंमुक्तवा वाक्यायंमाद्--अनित्यैरिति । तेन चितेनाग्निनाऽधिकारापन्नो ` 
धमाधम फलयोः प्रदानेन जन्तूनां नियन्तु भापत्नः। याम्मिति ! यमपति नियच्छतीति यमस्तस्थेदं याम्यं तेना- ३५ 
धिष्ठितमिति यावत् । ननु कमंफलस्य तचथेहैव्यादिश्रुतयाऽनित्यत्वश्रवणात्कथं नित्यत्वं तत्राऽह्--अषेकषिकमिति । 
किञ्चित्रूवस्थायीत्यधंः ।। १० || | 

आदिरण्यग भपदाद्विरक्तस्य ब्रह्मविद्यायामधिकार इत्येत दृश यितु प्रर स्तौति--स्वं त्विति \ अच्रैवेति पदं 
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तं दुदेधं गटमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरे्टं पुराणम् । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मला धीरो इषेक्लोको जहाति ॥१२॥ 
एतच्छरूत्वा सम्परिगृह्य मत्यः प्रवृह्य ॒भम्येमणुमेतमाप्य | 
स मोदते मोदनीयं . हि रुन्ध्वा विघ्ते. सञ्ज नचिकेतसं मन्ये ।॥१३॥ 

५ प्रतिष्टामाभ्यं सर्वात्मकत्वात्, क्रतोः फलं हेरण्यगभं पदमनन्त्यमानन्त्यम् \ अभणस्य च पारं परां निष्ठास् \ स्तोमं 

स्तव्यं, महदणिमादयेश्वर्याद्यनेकगुणसंहं स्तोमं च तन्महन्व निरतिक्षयत्वात्स्तोममहत् । उरुगायं विस्तीर्णां गतिम् । 
प्रतिष्ठां स्थितिमात्मनोभुत्तमामपि धृत्या धेर्थण धीरो धोमान्सन्नयिकेतोऽत्यसरान्नौ; परमेवाऽऽकाङक्ष्चतिसृष्टवानसि 
सवेमेतत्संसारभोगजातम् \ अष्टौ वतानुत्तमगुणोऽसि ।॥ ११ ॥ 

यं त्वं ज्ञातुमिच्छस्यात्मान--तं दुद दुःखेन दशंनमस्थेति दुदेश्पऽतिसुकष्मत्वात्) गदं गहनमयुपविष्टं प्राकृत 
१० विषयविकारविज्ञानेः भरच्छन्नमित्येतत् ! गुहाहितं हायां बुद्धौ स्थितं वत्नोषरस्यमानत्वात् । गह्वरेष्ठं गहु रे विषमेऽ- 

९५ 

२५ 

२३० 

२५ 

नेकानथंसङ्करे तिष्ठतीति गह्वरेष्टम् । यत एवे गुढसनुप्रविष्टो गुहाहितश्चातो गहुरेठः ! अतो दुरद्षैः \ तं पुराणं 
पुरातनमध्यात्मयोगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंहूत्य चेघस्र आत्मनि समभाधानमध्यात्मयोगस्तस्थाधिगमस्तेन मत्वा 
देवमात्मानं धीरो हषश्षोकावात्मन उच्कर्घापकषेथोरभावार्जहाति ॥ १२१ 

किञ्च॑तदात्मतस्वं यदहं वक्ष्यामि--एतच्छुत्वाऽऽधायंसकाश्चात् सम्यगात्मभावेन परिगृह्योपादाय मर्त्यो 

आनन्दगिरिटीका 
यश्च त्वया देहन्यतिस्कि आत्मा हष्टस्तस्येव परमाथंस्व्पज्ञानं संसारनिवतंकं पर्मानन्दप्राप्तिघाधनं 

धम्यं च नात्तः परं श्रेयःसाधनमस्तीत्ति पृष्टस्य वस्तूनः प्रशंसया च ब्र्टारं प्रशंसति-थं स्वं जातुमिच्छ- 
सीत्यादिना ।। १२-१३ ॥ 

गोपाख्यंतीन्द्रटीका 

7चष्टे--इहैवेति । हिरण्यगभंपद इत्यथः । हिरण्यगभंस्याध्यात्माधिभूतादिसहितसवेजगदाश्रयत्वे हेतुमाह-- 
वर्बात्मकत्वादिति ! आनन्त्यपदपिक्षितक्रतुफटं हिरण्यगमेपदमिद्याहू-क्कषेः फर्भित्यादिना ! क्रतुहिरण्यगर्भो- 
पासना । आनन्त्यमपिक्षिकम् । एवमुत्तरपदेष्वपि द्रष्टव्यम् । भाष्ये प्रथमचकार आनन्याभयसमुच्चयाथंः द्वितीय 
स्तोममहृत्वगुणसमुच्चयाथंः । संहतमिति । विशिष्टमित्यथंः । पदाथंमभिधाय्र तदनुवादेन हैतं दशंयत्ि-घ्तोमं 
चेत्यादिना । अनेककालावस्थायि हिरण्यगभेपदं गम्यत इत्ति व्युत्पत्या विस्तीणंगतिरिस्युच्यते । ह नचिकेत 
इति सम्बोधनमव्यखाक्षीरिव्यत्र द्रष्टन्यम् कि व्यक्तवानसीत्यपेक्षायां प्रोक्तहिरण्यगभंपयन्तसंसारभोग जातमित्याह- 
सवंमेतदिति । उपक्रान्तध्रोतुप्रशंसामुपसंह् रति--अहौ अतेति ।। ११॥ 

यश्च त्वया देहव्यतिरिक्त भात्मा पृष्टस्तस्येव परमाथंस्वरूपविज्ञानं सनिदानसंस।रनिवत्तंकं परमानन्द- 
प्रा्चिसाधनमतः परं श्रेयःसाधनं घमंश्चे नास्तीति पृष्टस्य वस्तुनः प्रशंसया च प्रष्टारं प्रशंसति- पं स्वं ज्ञातु- 
मिच्छसीत्यादिना 1 यमात्मानं ज्ञातुमिच्छसि तमित्यन्ययः। यं च त्वमिति क्वचित्पाठः दुःखेनेति । अत्यन्तायसि- 
नेत्यथंः । तदुक्तं करिचत्मां वेति तततवत इति । तत्र हतुमाहु-अविसु्ष्मस्वादिति । तमिति ! परमसूक्ष्माक शदिरपि 
कारणत्वादतिपूक्ष्ममतो दुद॑श्॑मित्य्थः । गूढमनुप्रविष्टमित्यस्य त्ात्पर्यायंमाहु--श्रा्तेति । विषयाः शब्दादयः । 
नन्वनन्तायामविस्तारस्य न वुद्धौ स्थितत््वमित्यारङ्कुयाऽऽहू--पत्रेति । वुद्धावित्यथं; । अनर्था रागद्वेषादयस्तेः 
सङ्कटेऽत्यन्तायासजनके कायंकारणसद्भात इत्ययं: । गृढमनुप्रावष्टत्वं गुहाहितत्वं च गह्वरेषत्वे हतुस्तय्च दुदंशंत्वे 
हेतुरित्याह्--यत एवमित्यादिना । यत्ता गह्ुरेष्ठोऽत इत्यथं :। पुरातनं सनातनमित्यथः। अधिगस्ेनेति । घरप्त्येव्यथंः। 
धीरोऽध्यात्माधिगमेन देवमात्मानं मत्वा हषशोकौ जह्ातीन्वयः । हषंशोकोपखक्षितसंसारनिवृत्तौ हेतुमाह्--जात्मन 

` इति । स्वोत्कषप्रयुक्तं सुखादि परोत्कषघ्रयुक्तं दुःखादि स्वापकषंश्रयुक्तं दुःखादि परापकषप्रयुक्तं सुखादि तथोरः 
भावस्तस्मादपगच्छत इत्यधेः । अत्र धीरो बुद्धिमानिति श्चवणमननसच्वमुच्यते । अध्यात्मयोगशब्दैन निदिध्यासन- 
मुच्यते । मत्वेति साक्षात्कार उच्यते ।। १२॥। । 

आत्मतत्वन्ञानस्य सनिदानसंसारनिवत्तंकत्वमादर्य{ऽतन्दावाप्िसाधनतामाह्--किञ्चेति \ वक्ष्यामीति । 
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अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमादन्यत्रास्माक्कृताकृतात् ।. ` 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पदयसि तद्वद ॥१४॥ 

मरणधर्मा धर्मादनपेतं घम्यं प्रवृह्योद्यम्य पृथक्कृत्य इरीरादेरणं सृक्ष्ममेतमात्मानमाप्य प्राप्य स मर्त्यो विद्रन्स्दते 
मोदनीयं हषंणीयमात्मानं ऊुम्ध्वा । तदेतदेवंविधं ब्रह्मसदा भवनं नचिकेतसं त्वां प्रत्यपावृतद्रारं विवृततमभिुली- 
भुतं मन्ये मोक्षाहं त्वां मन्य इत्यभिप्रायः ॥ १३॥ 

यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चासि भगवन्मां प्रति अन्धत्र धर्माच्छाखरीयाद्धर्मानुषठाना्तत्फलात्तत्कारकेभ्यश्च पथगभूत- 

आनन्दगिरिटीका 

यदि देहव्यतिरिक्तस्याऽऽ्त्मनः प्रथमं पृष्टस्य परमाथंस्वरूपज्ञानमेव श्रेयःसाधनं तहु तदेव ब्रहीत्याहु- 
यद्यहं योग्य इत्यादिना \! अत एव वरदानव्यतिरेकेणापूर्वोऽयं प्रन इति नाऽऽश द्कुनीयं पूवपृष्टस्येव याधातथ्यप्रडन 
पृष्टस्य वस्तुनो विशेषणान्तरं ज्ञानसाधनं वक्तुमित्यथः ।। १४॥। 

गोपारूयतीनश्द्रटीका 

न जायत इत्यारभ्येति द्रष्टव्यम् । स्वाधीनश्नरवणं व्यावतंयति-आचायंप्रसादादिति। अथवाऽभऽ्चार्थंप्रसादात्संपरि- 
गृ द्येति योजना । आत्मभावेन परिगृद्येति मननेन ब्रह्मतत्त्वं श्रुतं प्रत्यगात्मत्वेन नि्चित्येत्यथेः । प्रायेण मनुष्याधि- 

 कारत्वाच्छास्त्रस्येति मत्यंग्रहणम् ! तत्वज्ञानप्योत्तमधमंत्वमाहु--धर्मादिति । कस्मात्पथक्कृव्येत्यपेक्षायामाह-- 
 श्रीरादेरिति \ पृथक्करणं निदिध्यासनम् । प्राप्तिः पराक्षात्कारः । मोदनीयमत्मानं न्ध्व सर विद्टान्सोदल 

 इत्यनेनाऽऽनन्दावाप्तिरुक्ता । एवं वस्तुप्रशंसां कृत्वा प्रष्टारं प्रशञंसतीत्याह--तदेवमित्यादिना ! तदिति \ तस्मा? 
व्यथं: । यस्माद्विद्रान्साक्लात्कारािरत्तिशयनब्रह्म प्राप्नोति तस्मादित्यथंः । एवंविधमिति । निरतिक्षयानन्दस्वरूप 

 मिव्यथंः। ब्रहयोव सद्य ब्रह्मसद्य भवनं गृहं प्राप्यस्थानमित्यथंः । अभिसुखोभूतमिति ! प्रसन्नमित्यथंः । “यमेवेष 
वृणुत" इति श्रुतेः । पदाथंमुक्त्वा तात्पर्याथेमाह्-मोक्षाहंमिति ।॥ १३॥ ` 

यद्यादौ पुष्टस्य देहव्यत्तिरिक्तस्याऽऽत्मनः पारमाथिकस्वरूपन्ञानमेव श्रेयःसाधनं तहि तदेव ब्रहीति नचिकेता २ 
आह्--यद्यहं योग्य इत्यादिना \ अत एव वरदानव्यतिरेकेणापूर्वोऽयं प्रशन इति नाऽऽशद्कुनीयम् । येयं प्रेत इत्यादिना 

 पृष्ठस्येव देहव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनो याथात्म्यप्रदनोऽयं पृष्टस्य वस्तुन ओङ्कारोपासनादिरूपविदोषणान्तरं ज्ञानसाधनं 
 वंक्तुमित्यथंः । मां प्रति यदि प्रसन्नर्चासि मह्यं तष्रदेव्यन्वयः । कि तदित्यपेक्षायामाह्-अन्यन्रेद्यादिना । धमम॑त्वेन 
प्रसिद्धचेत्यदन्दनादेरधमंत्वद्यापनाय शास्त्रीयादिति विशोषणम् । ननु धर्मानृष्ठानादन्यदिः्युक्ते तत्फलं तत्कारकं 
चाऽऽत्मा स्यादित्याशङ्कय धमंग्रहणस्योपलक्षणत्वान्न दोष इत्याह्-तत्फखादित्यादिना । अधर्मादन्यदित्यत्राप्युप- 

१. अन्यत्र धममदित्यादि च शुद्धजीवपरत्वे सङ्गच्छते । अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् इति “निनं कृताक्रते तपत" 
इत्यत्र पुण्यपापपरताया व्यक्तत्वात् त्यरोर्जीव एव प्रसक्तत्वात् । वेदप्रतिपाद्यत्वं प्रणवे उपास्यत्वं 
च शुद्धस्यव । 

८१ 

५ 

९ ० 
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विरिष्टद्रेतिभिः घर्मादत्यत्र प्रसिद्धोपायविलक्षणोपाय इत्यथः । अधमः धमंतरः उपेयः प्रसिद्ध- ` 
साध्यविलक्षणं फरमित्यथंः । अस्मात् इत्यनेन वुद्धिस्थसाधको विवक्षितः । स चोपेता-तथा च 
प्रसिद्धोपेतुविलक्षण इत्यथः । कृताछृतादिति घर्माधिमंविलक्षणं इत्यथः कृतः । अत्र परमास्मोपासनस्या.प 
धम॑त्वात् तद्विरक्षणत्वमसम्भवीति प्रसिद्धत्याध्याहारः कृतः! स एव दोषः । अधमंशब्दो ध्म॑विरुद्े 
पापकमंणि रुढः तत्परित्यज्य प्रसिद्धाधर्मादन्थः प्राप्य इत्यप्रसिद्धाथंकथनम् । अपि च "यत्पश्यसि 

२० 

तद्रदे"व्यत्र चयाणां यच्छब्देन परामर्शानुपपत्तिः यत्पदेन हि सवंविलक्षमेकमेव वस्त्वमिधीयते तत्परि-" 
त्यज्य उपायोपेयोपेतुत्रयविषयत्वमसम्भावितमेव स्वमतानुगुण्यार्थं स्वीकृतमिति व्यक्तं भवति । न 
जायते ध्रियते" इत्यादिमन्त्रस्यं भगवतेव जी वपरताया गीतासूक्तत्वात् तस्य भगवत्परत्वं गीताविषुम् । 
भगवतो जन्मादिकमप्राप्तं तस्य तन्निषेधे अप्र सक्तप्रतिषेधर्च पुवमेवोक्तः | 

११ 

२३१५ 
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*सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यददन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद" संग्रहेण ्वीम्थोमित्येतत् ॥१५॥ 
एतद्वथेबाक्षरं बहम एतद्भयेवाक्षर परम् । 
एतद्रचेवरक्षरं ज्ञत्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥१६। 

५ मित्यथंः । तथान्यत्राघ्मात्तिथाऽन्यत्रास्मात्कताकृतात् \ कृतं कायंमक्ते कारणमस्मादश्यत्र । किञ्चान्यत्न भूताच्चाति- 

१०७ 

९५ 

२१५ 

२५ 

२० 

करान्तात्काराइूव्याच्च भविष्यतश्च तथा वतंमानात् । कालश्रयेण यन्न परिच्छिद्यत इत्यथः । यदीदृशं वस्तु सवे- 
व्यवहारगोचरातीतं पश्यसि जानासि तद्द मह्यम् \॥ १४ ॥। 

इत्येवं पृष्टवते मृत्युरुवाच पुष्टं वस्तु विशेषणान्तरं च विवक्षस्- सवे वेदा यत्पदं पदनीयं गमनीधमविभगे- 
नाऽऽमनन्ति प्रतिपादयन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यत्प्राप्त्यर्थानीत्यथः ! यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य गुरुकुलवास- 
लक्षणमन्यदवा ब्रह्यभ्राप्त्यथं चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यज्जातुभिच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो ब्रवीमि, ओमित्येतत् । तदेतत्पदं 
यदृबुभुत्सितं त्वया तदेतदोभित्योंशन्दवाच्यमोज्ञाब्दप्रतीकं च) १५ ॥ 

अतः-एतद्धचेवाक्षरं ब्रह्यापरमेतद्धचेवाक्षरं परं च ! त्योहि प्रतीकमेतदक्षरम् । एतद्धचेवाक्षरं ज्ञात्वोपास्य 

ब्रह्येति यो यदिच्छति परमपरं वा तस्य तधूवति \ पर चेज्ज्ातव्यमपरं चेस्प्राप्ठव्यम् ॥ १६ \ 

आनन्दगिरिटीका 

सवे वेदा इति \ वेदेकदेश्ा उपनिषदः । अनेनोपनिषदो ज्ञानसाधनत्वेन साक्षाद्िनियुक्तास्तपांसि कर्माणि 
दुद्धद्रारेणावगत्तिसाधनानि । मन्दाधिकारिणो विचारासमथंस्य क्रमेणावगतिसाधनं संक्षिप्याऽऽह॒--सङ्ग्रहेणेति । 

गोपाटयतीन्धटीका 

रक्षणं तुल्यम्--अम्यत्रेति ! अन्यदित्यर्थः । कायंकारणपरिच्छेदकात्कालादप्यन्यदित्याह् --किञ्चेति । प्रथमस्च- 
कारोऽतिक्रान्तवस्त्वन्यत्वसमुच्चया्ंः । भविष्यतश्च कालादित्यनुवत्त॑ते । द्वितीयश्चकारो मविष्यत्कालपरिच्छिन्न- 
वस्त्वन्यत्वसमुच्चयार्थो वत्तंमानकाखान्यत्वतत्परिच्छिन्नवस्त्वन्यत्वसमुच्चयोपलक्षणाथंस्च । पदाथमुक्त्वा वाक्याथ- 
माहु-काडेति ! ईहयं वस्त्विति व्याचष्ट-सर्वेति ॥ १४॥ 

उत्तरमवत्तारयति- एवमिति \ विक्ञेषणान्तरं चेति \ गोद्धारोपासनमित्यथंः । सवे वेदा इति तदेकदेश 
उपनिषद उच्यन्ते तं व्वौपनिषदमित्यादिश्नुत्या साक्षाज्ज्ानसाधनत्वेन विनियुक्ताः । गमनीयमिति ) प्राप्तव्यमित्यथः। 
अविभागेनाविप्रतिषेघेनैककण्ठयेनेत्यथः । तपांसि कर्माणि । शुद्धद्रारेण ज्ञानसाधनत्व स्रमाणत्वाभावाद्वदन्तीत्ये्त- 
दनुपपत्नमित्यार द्य वदन्तिरत्र लक्षणयेत्याहू-- पप्राप्त्यर्थानीति ! यदिति \ गुरकुलवासलक्षणमिति । नंष्ठिक 
ब्रहमाचयंमित्यथेः । अन्यद्वेति \ इन्द्रवि रोचनाख्यायिकामिहितन्रह्मविदयाङ्गं ब्रह्मचयंमित्यथंः । मन्दाधिकारिणोऽव- 
गतिसाधनं संक्षिप्याऽश्ू--संग्रहेणेति । यस्य शब्दस्योच्चारणे यत्स्परति तत्तस्य वाच्यम् । समाहितचित्तस्योङ्कारो- 
च्चारणे यत्साक्षिसंवेदनं स्फुरति तदोङ्कारमवरृम्ब्योङ्कारवानच्यं सत्तवप्रधानमायावच्छिन्नमोद्ारोपाधिकं ब्रह्ाह- 
मस्मीति ध्यायेदित्यथंः । यदि तत्राप्यसमथंस्तहि प्रणवे ब्रह्मदष्टि कुर्यादित्याह--ओंशब्दप्रतोकं चेति ।। १५॥ 

 त्त्वविचारानधिकृतानामोद्धारोपासनां विधाय तत्फरं दरांयन्तोङ्कारं स्तौतीत्याह-अत इति । यत 
ओकारो ब्रह्मवाचको ब्रह्मप्रतीकोऽत इत्यथं: । एतदक्षरमपरं ब्रह्वेत्यन्वयः । हिद्रयमत इत्यथे । एतदक्षरं परं 

२३५ 

१, विशिष्टदरेतिना दरेतिनां च “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इत्यनेन शद्धात्मस्वरूपं प्रतिपाद्त्वेनोक्तमिति 
वक्तु न शक्यते किन्तु सवंवेदप्रतिपाद्ो विष्णुरेव तत्प्रतिपादकः प्रणव इति मतम् । तन्न । नमस्ताराय 

च नमरराम्भवे चेति श्रीरुद्राध्याये प्रणवस्वरूपी तत्प्रतिपाद्यः रिव इति स्पष्टमभिधानात् । एतद्धध- 

वाक्षरं ब्रह्म-अपरं इत्यथं; उत्तरत्र परमिल्युक्तेः एतद्वै सत्यकामपरं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार इति 
प्ररनोपनिषद्राक्येनेकार्थ्यात् । यत्त रामानुजीयेः--त्रह्म-ब्रहप्राप्तिसाधनमिव्युक्त्वा यो यदिच्छति तस्य 

तत् यः यदभीष्टं फल्मिच्छतीव्यक्तं तदपि न ! तस्माद्धिद्रानेतेनैवायत्तनेनैकत रमन्वेति इति श्रुतौ 

परापरान्यतसमन्वेतीत्यनेन वि रोधात् 
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एतदारम्बनं _ रेष्ठमेतदारुम्बनं परम् । 
एतदालम्बनं ज्ञाखा ह्मरोके महीयते ॥१५७॥ 
न जायते प्रियते बा विपधितन्नायं दुतधिन्न बमुव कथित् ' । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणी न हन्यते हन्यमाने शयीरे ॥१८॥ 

यत एवमतः--एतदारम्बनमेतद्वह्यप्राप्त्यारम्बनानां श्रेष्ठं प्ररस्यतमम् \ एतदारम्बनं परमपरं च परापर- ५ 
ब्रहाविषयत्वात् । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, परस्मिन्ब्रह्मण्यपरस्मिश्च, ब्रह्मभूतो ब्रह्मवदुपास्यौ 
भवतीत्यथंः ।॥ ९७ ॥ 

अन्यत्र धर्मादिष्यादिना पूष्टस्याऽऽत्मनोऽरेषविशेषरहितस्याऽऽलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन चोद्धारो निर्दिष्टः, 
अपरस्य ब्रह्मणो मन्दमध्यमप्रतिपत्तर्प्रति ! अथेदानीं तस्योङ्काराखम्बनस्थाऽऽत्मनः साक्षात्स्वरूपनिदिधारयिषयेद- 
मृच्यते-न जायते नोत्पद्यते च्यते वा न स्यते च उत्पत्तिमतो वस्तुनोऽनित्यस्यानेका विक्रियास्तासामाद्यन्ते जन्म- १० 

आनन्दगिरिटीका 

यस्य शब्दस्योच्चारणे यत्स्फुरति तत्तस्य वाच्यं प्रसिद्धं समाहितचित्तस्योङ्कुा रोच्चारणे यद्विषयानुपरक्तं संवेदनं 
स्फुरति तदोङ्कारमवरम्ब्य तद्वाच्यं ब्रह्मास्मीति ध्यायेत्तत्राप्यसमथं ओंशम्द एव ब्रह कूर्यादित्यथंः ।। १५-१६॥ 

साधनहीनायोपदेशोऽनथंक इति मत्वोच्चावचमवगतिसाधनमुक््वा वक्तव्यस्वरूपं यत्पृष्टं तदमिधानायोप- 
क्रमत इत्याहू--अन्य्र धर्मादित्यादिनेति । यद्यास्मनोऽन्यद्ब्रहय स्यात्तत्र जन्मादिप्राप्त्यभावादग्राप्तनिषेधः स्यादतो १५ 

। | गोपाल्यतीन््रटीका | 

ब्रहंव । चकारः परापरात्मकत्वसमुच्चयाथंः । हिद्रयाथं स्फुटयति-तयोर्हीति \ हिशब्दो वाचकत्वसमुच्चयाथंः | 
अथवा प्रतीकपदेनेव वाचकत्वमुपरक्ष्य हिः वेदान्तेषु प्रणवस्य वाचकत्व प्रतीकत्वप्रसिद्धवर्थो व्याख्येयः । फलवचनं 
व्याचष्ट--एतदिति ! हिशब्दो भवतीत्यत्रान्वेति । एतदक्षरमुपास्यं परमपरं ब्रह्मेति ज्ञात्वोपास्य योऽधिकारी 
यत्परमपरं वेच्छति तदवति हीत्यथेः। ननु परापरोपासनयोस्तत्प्राप्षिः फलमित्युक्तं चेत्सम्यग््ानं व्यथंमित्या- २० 
राङ्खयोपासनाद्वयस्य फरुविभागमाह-परं चेदिति \ परं चेत्तदालम्बनत्वेनोपास्यं स्थितमिति वा तदा ज्ञातव्यं 
सस्प्राप्तव्यम् । अपरं चेत्तदा प्राप्तव्यमेवेत्यध्याहारेण योज्यम् । अथवा तदालम्बनत्वेन स्थितं परं चेदिच्छति तदा 
तज्ज्ञातव्यं भवति अपर चेत्तदारुम्बनत्वेन स्थितमिच्छति तदा तस्पराप्तव्यमेव भवतीत्यन्वयः ॥ १६ ॥ 

अत इति। परापरप्राप्षिसाधनत्वारस्त्यथंः। एवमुक्तप्रकारेण। एतच्छष्ठमित्यन्वयः। केषां मध्य इत्यपेक्षायामाह-- 

ब्रह्मेति । प्राप्त्यालम्बनानामिति गायत्यादीनां मध्य इत्यथः । परशब्दोऽपरस्याप्युपलक्षणाथं इत्याह-अपरं चेति । २५ 
तत्र हेतुमाहू-परापरेति । ब्रह्मेव लोको ब्रह्मलोकस्तस्मिन्महीयते पूज्यो भवत्तीत्यथेमाहु-परस्मिश्ित्यादिना।।१७।। 

साधनहीनायोपदेरोऽनथंक इति मत्वा मन्दमध्यमाधिकारभेदेनोक्कृष्टापकृष्टसाधनमभिघायान्ते यत्स्वरूपं 
पृष्टं तदसमिधानायोपक्रमतत इत्याह्--अन्यत्र धर्मादिव्यादिनति \ परमाथंतः सवंधमेविनिमुक्तस्योपाधिमन्तभग्यि 
मन्दमध्यमं प्रत्यालम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन चोङ्कारो निदिष्ट इत्यथः । अपरस्य च ब्रह्मण आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन 
वोद्कारो निदिष्ट इत्यन्वयः । अथ सावननिरूपणानन्तरम् । इदानीमिति प्राप्तावसरत्वमुच्यते । तस्येति । ३० 
उपासनाथं सोपाधिकस्येत्यथः। ओङ्काराटम्बनस्यो ङ्का रोपाधिकस्यात्मन इत्यथैः । साक्षादि्युपाध्यनन्तभि- 
णेत्यथंः । निदिवारयषया निर्वारयितुमिच्छयेदमुत्तरम् । ननु यद्यन्यत्र धर्मादित्यादिना पृष्टस्योत्तरं तह्यंस्तित्व- 
प्रदनस्य किमुत्तरं ? न चेदमेकेति चैद्धन्नातलसनोरेकोत्तरासम्भवादिति चेन्नाऽऽत्मभेदासिद्धेयंदि परमात्मनः सकाशा- 
ज्जीवो भिन्नस्तहु परमात्मप्रदनस्य न जायत इ्युत्तरं न स्याज्जन्मादिसम्बन्धस्य परमात्मन्यप्रसङ्गात्तयो रेक्ये 
जीवाराप्रसक्तिमादाय निषेध उपपद्यत इति तयोरेकमेवोत्तरमिति भावः । नन्वन्येऽपि विकाराः सन्ति ते किमिति ३५ 
प्रथमं न निषिध्यन्त इति तत्राऽऽह--उत्वत्तिमत इत्यादिना ! अनित्यस्य विनाकषिन इत्यथः । विक्रियाः सन्तीति 

१. ˆ नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्" इत्यस्य परमात्मविषयत्वेन योजनं क्लिष्टम् । अस्यैव मन्त्रस्य गीतासु 
किञ्चद्णंव्यत्यासेन जीवपरतया भगवता योजनात् । उभयत्र शरीरव्यत्तिरिक्तात्मन एव प्रक्रमात् | 
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१० 

१५ 

0 

५ 

२० 

२५ 

हन्ता . चेन्मन्यते हन्तु“ हतश्चेन्मन्यते इतम् । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय“ हन्ति व॒ हन्यते ॥१६॥ 

वियाद्वाखक्षणे विद्ये इहाऽत्सनि प्रतिषिध्येते प्रथसं, सवेविक्रियाप्रतिषेधत्थं न जायते च्रियते वेति विपश्िन्सेधावी, 
अविरिरुप्रयेतन्यस्वभावत्वात् । किंञ्च नायमात्मा कुतरिचत्कारणान्तराट्रभूव \ स्वस्माच्चाऽऽ्त्मनो न बभूव 
किखदर्थन्तरभूतः । अतोऽधमात्माऽजो नित्यः ! श्ा्वतोऽपक्षयविर्वाजदः \ यो दयल्लाश्वतः सोऽपक्चषीयते \ अयं तु 
शषतरोऽत एष पुरागः पुरऽपि नव एवेति । यो हयवयवोपचयद्रारेणाभिनिवत्यते स इदानीं ननो यथा कुस्भादिस्त- 
दविपयैतस्प्वात्मा पुराणो वुदधिविवजित इत्यथः ! यत एवमतो न हन्यते न हिस्यते हन्यमाने शस्रादिभिः शरीरे ! 
तत्स्थोऽप्याका्वदेव ।॥ १८ \। 

एवंभूतमष्णात्मानं श्री रमा्रात्मदष्टिः--हन्ता चेद्यदि मन्यते चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्धेनमिति योऽप्यन्यो 
हतः सोऽपि चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽहमित्थुभावपि तौ न विजानीतः स्वमात्मानं यतो नायं हन्ति अविक्रिण- 

आनन्दगिरिटीका 

जन्मादिप्रतिषेधेन ब्रह्मोपदिशच्रालसस्वरूपमेवोपदिरातोति गम्यते । मरणनिमित्ता च नास्तित्वाशङ्कुात्मनो मरणा- 
भावेऽस्तित्वविषयप्ररनस्याप्येत्तदेव प्रतिवचनं भवतीति द्रष्टव्यम् ।। १७-१८ ॥ 

यद्यविक्रिय एवाऽऽत्मा तहि धर्माद्यधिकायंमावात्तदसिद्धौ संसारोपलम्भ एव न स्यादित्याश ङ्कयाह-- 
अनात्मन्ञविषय एवेति । यदज्ञानास्वृत्तिः स्यात्तज्ज्ञानात्सा कुतो भवेदिति न्यायाच्चाऽऽत्मन्नस्य धर्मादि नोपपद्यतेऽत 
आत्मज्ञः सदा मुक्त एवेत्याह्-न्याथाच्चेति । तदुक्तम्-- 

गोपारुयतीन््ररीका 

रीषः । समपद्यन्त इति पाठः कादाचित्कः } प्रथमं जन्मविनाशलक्षणे विक्रिये न जायते म्रियते वेतीहाऽऽत्मनि 
प्रतिषिध्येते इत्यन्वयः । प्रथमप्रतिषेधे प्रयोजनमाह्--सर्देति । क्रमेणेति द्रष्टव्यम् । मेधावौत्यनेन गुणगुणिसम्बन्े 

प्राप्ते प्रत्याह-अविपरिषुेति हतु पृच्छति-- कुतं इति \ अथवा देवदत्तो जातो नष्ट इति प्रतीतेः कथं तत्पर्िषेध 
इति राङ्ुते--कुत इति \ न बभूवेव्यन्वयः । न बभूवेत्यत्र हेत्वन्तयनुपादानास्स्वस्मादिति लभ्यत इत्याह-- 
स्वस्माच्चाऽत्मन इति \ तत्र हैतुमाह--अर्थान्तरेति । देहादिभ्यो मिनन इत्यथः । तथा च पूर्वोक्तप्रतीतेरदेहादि- 
विषयकत्वान्ताऽऽत्मन उत्पत्तिविनाशाविति फलमाहू--अजो नित्य इति \ शार्वतत्वं व्यतिरेकमुखेनोपपादयति-- 

थो हीति । अत एवेति ! शाश्वतत्वादित्यथंः । पूराणत्वमुपपादयत्ति--यो हीति । अभिनिवत्थंत इति ! निष्पा्यत 
इत्यथ : । थत इति । एतै ध्मः शरीरस्य नाऽऽत्मनो यस्मादत इत्यथंः । ननु दारीरसंदिलष्टगभंवच्छरीरे हन्यमान 

आत्माऽपि हन्यते इत्यत आहु-तस्स्थोऽप्याकाशददिति । यथाऽऽकाशः शस्त्रवातादिभिनं व्यथामदनुतेऽसङ्खस्व- 

भावत्वादेवमात्मा शरीरस्थोऽपि शस्वादिभिः शरीरे हन्यमाने न हिस्यत इत्ययः ।। १८ ॥ । 

एवंभूतमिति ! असद्धस्वभावमित्यथंः । करी रमेव शरीरमात्रं तस्मिन्नात्मत्वेन हृष्टस्य स तथोक्तः । 
इच्छामभिनीय दहंयति--हृनिष्याम्येनमितीति । मननं विज्ञानं तस्याऽऽकारं दशंयति-हतोऽ्मितीति । स्वमात्मानं 
न विजानीतः शरीरमात्रहश्ित्वादिति सेषः । तत्र हेतुमाह्-पत इति \ न हन्ति हननरूपाधर्मेण न संयुज्यते । 

तच हेतुमाह्--अविक्रियत्वादिति \ तथाऽधमंविषयत्वमप्यात्मनो नैत्याहु-तथा न हन्यत इति । पूर्वोक्तहेतुमाह- 
अदिक्रियत्वादिति। यद्यविक्रिय एवाऽत्मा तहि धर्मा्यधिकायंभावात्तदसिद्धौ संसारोपरम्म एव न स्यादित्या 
राङ्वाऽऽ्--अतोऽनात्सन्ञविषध इति देहादौ तादात्म्या्यमिमानविषय इत्यथः । इति तु कामयमान इत्यनात्म्ञस्य 

संसारमनुवदति । अथाकामयमान इत्यात्मन्ञस्य तदभावं दशंयत्ति-भ्रुतिघ्रामाण्यादिति \ स्मृत्तिरप्यथ वर्णाश्रमा 
इत्याद्या संसारमन्ञस्यानुवदति । "स्थितप्रज्ञस्य का भाषे'त्या्या तदभावं दशयति । "यदज्ञानासपरवृत्तिर्या तज्ज्ञानात्सा 
कुतो भवेदि'"ति न्यायाच्चाऽ्मज्ञस्य धर्मादिर्नोपपद्यते स मुक्त एवेत्याह्--न्यायाच्चेति ! तदुक्तम्- 
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अणोरणीयान्महतो महीयानात्माऽस्य जन्तोनिहितो गुहायाम् । 
तमक्रतुः परयति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मृनः ॥२०॥ 
आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सवेतः। 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहति॥२१॥ 

त्वादाःमनस्तथा न हन्यते आकाशवदविक्रियत्वदेव । अतोऽनात्मन्नविषय एव धर्माधर्मादिलक्षणः संसारो ५ 

नात्म ब्रह्म)्तस्य भ्रुतिप्रामाण्यान्न्यायास्च धमधिर्माद्यनुपपत्तेः । १९ ॥ | | 
कथं पुनरात्मानं जानातोत्युच्यते--अणोः सृक्ष्मादणोयाञ्डयामाकादेरणुतरः महतो महत्परिमाणान्महीया- 

स्महत्तरः पृथिव्यादेः \ अणु महदा यदस्ति लोके वस्तु तत्तेनैवाऽऽत्मना नित्येनाऽऽत्मवत्सस्भवति } तदात्मना 
विनिुक्तमसत्सम्पद्यते 1 तस्मादसावेवाऽऽत्माऽणोरणीयान्महूतो महीयान्सबंनामरूपवस्तुपाधिकत्वात्। स चाऽत्माऽस्य 
जन्तोब्रह्यादिस्तम्बपयंन्तस्य प्राणिजातस्य गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः स्थित इत्यथंः। तमात्मानं दशंनश्नवण- १० 
मननविज्ञानलिङ्खमक्रतुरकामो दृष्टादृष्टबाह्यविषयोपरतबुद्धिरित्य्थेः। यदा चेवं तदा मनआदीनि करणानि धातवः 
शरीरस्य धारणत्प्रसीदन्तीव्येषां धातुनां प्रसादादात्मनो सहमानं कमंनिमित्तवुद्धिक्षयरहितं पयत्ययमहमस्मीति 
साक्नाद्िजानाति ततो वीतशोको भवति ॥! २० ॥। 

अन्यथा दुरविज्ञेयोऽयमात्मा कामिभिः प्राकृतपुरुषैः, यस्मात्--आसीनोऽवस्थितोऽचर एव सन्दर ब्रजति 

आनन्दगिरिटीका १५ 

“विवेको स्वंदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कतुंता । अलेपवादमाध्रि्य श्रीक्रष्णजनकौ यथा इति ॥ १९ ॥ 
अकामत्वादिसाघनान्तरविधाना्थंमुत्तरवाक्यमवतारयति-- कथं पुनरिति \ एकस्याणुत्वं महत्त्वं च विरुद्ध 

कथमनुदत इत्याशद्धुयाणुत्वाद्यध्यासाधिष्टानत्वादणुत्वादिन्यवहा रो न तत्त्वत इत्यविरोधमाह्--अणु महूदरेति ।२०॥ 

गोपारख्यती द्रटरीका 

(“विवेको सव॑दा मुक्तः कुवत नास्ति कुता । अलेपवादमाश्चित्य श्रीकरष्णजनकोौ यथा'' इति ॥ १९॥ ` ` २० 
कामवजिततत्वादिसाधनविधानाथेमुत्तरवाक्यमवतारथत्ति-कथं पुनरिति । पृथिव्यादेमेहूत्परिमाणादित्य- 

न्वयः | नन्वेकस्याणुतवं महत्वं च कथं विरुदढमनूयत इत्याशङ्याणुत्वाद्यध्यााधिष्ठानत्वादणुत्वादिव्यवहारो न 
तततवत इत्याहु--अणु महदरेति । नित्येन तेनेवेत्यन्वयः । आत्मवत्स्वरूपवत्सल्मत्ययविषय इत्यथः । यस्मात्तदात्म- 
नेवाऽऽत्मवत्तद्विनिमेकि न भवति तस्मादिव्यथः । सर्वात्मकत्वे सर्वाधिष्ठानत्वं हेतुमाह- सदेति । वस्तुशब्देन 
कर्मोच्यते । तेषामुपाधित्वादाश्रयत्वादि्यं । तस्य सर्व्धिष्ठानत्वेन सवरूपत्वं सहेतुकमाह--स चेति । हेतुमाह-- २५ 
गुहायामिति १ आत्मभूतः प्रत्यक्त्वेन स्थित इत्यर्थः । प्रत्यग्रह्मदशंनसाधनं विदधाति- तमित्यादिना! त्तं पश्यतीत्य- 
न्वयः । नतु दशने कामराहित्यमात्रं न कारणमत आहू--दैतेति । दर्शनोहेशेन विहितं यच्छवणं मननं विज्ञानं 
निदिध्यासनं लिङ्गं साधनं प्रतिबन्धकतिरासद्वारा य॑स्य स तथा तर् । दृषा एेहिका अदृष्टा आमुष्मिका विषयास्तेभ्य 
उपरतबुद्धिरित्यथंः । काम राहित्यमिच्धियप्रसादे हेतुरिव्याहु--यदा चेवमिति ! एवमुपरतवुद्धित्वम् । ननु घातुकञब्दः 
कथमिन्द्रियवाची शुक्रादिवाचित्वादित्याशङ्कुय योगवृत््ेत्याहु--शरीरस्येति ! धारणादिन्दरियैरिति शेषः । कमं- ३० 
निमित्तौ वृद्धिक्षयौ शरोरादैर्नाऽऽत्मनोऽतस्तद्रहितम् । भक्रतुर्घातुप्रसादात्तमात्मनो महिमानं प्यतीत्यन्वयः ! दर्शन- 
परकारमभिनीय दर्शयति--अयमहुमस्मीति । दर्शनफरमाह- ततो वीतशतेक इति ॥ २०॥ | 

काम राहित्यमन्वयव्यतिरेकाभ्यां हेतुरिव्याहू-अन्यथेति । सोक्षकामि्ौ वारयत्ति-प्राकृतेति 1 दुविन्ञेयत्वे 
विरुद्धधर्मवत्वन प्रतिभासमानत्वं हेतुमाह--यस्मादिति । अचल एव सन्निति । जाग्रस्वप्नयोमंनञादिव्यापार- 

१. यत्त्-अक्रतुः अः विष्णुः तत्सङ्कल्पो वीत्तशोको भवतीत्ति । तच । अशब्दाथंत्वातु । असङ्कुल्प इति ३५ 
यथान्नूताथस्य सम्भवात् । गीतासु 'सङ्कुत्पप्रभवन् कार्मास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । सवसङ्कुल्पसंन्यासी" 
इत्यादौ सद्कुल्पपरिव्यागान्मोक्षोकतर्च । 
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अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववधिस्तम् । 
महान्तं विभुमात्मानं मता धीरो न शोचति ॥२२॥ 

शयानो थाति सवंत एवमसावात्मा देवो ममदः समदोऽमदश्च सहूर्षोऽहुषंश्च विरुद्धधमंवानतोऽशक्यत्वान्न्ातु 

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंति। अस्मदादेरेव सूष्ष्मबुद्धेः पण्डितस्य कस्यचित् सुविजेयोऽयमात्मा स्थितिगतिनित्या- 

५ नित्यादिविरद्रानेकधर्मोपाधित्वाद्विरढधमंवस्वाद्विश्चरूप इव चिन्तामणिवदवमासते । अतो दुरविज्ञेयत्वं दशंयति कस्तं 
मदन्यो ज्ञातुमर्हतीति ! करणानामुपदशमः शयनं करणजनितस्येकदेशविज्ञानस्योपकमः शयानस्य भवति । यदा 

चेवं केवलसामान्यविज्ञानत्वात्सवंतो यातीव यदा विशेषविज्ञानस्थः स्वेन रूपेण स्थित एव सन्मनञादिगतिषु 

तदुपाधिकत्वाद्द्ुरं व्रजतीव । ।! २१ ॥\ 
स चेहैव वतते तद्विज्ञानाच्च रोकात्यय इत्यपि दशंयति--अशरीरं स्वेन रूपेणाऽऽकाश्चकत्प आत्मा तम- 

१० शरीरं शरीरेषु देवपितुमनुष्यादिशरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितिरटितेष्वनित्येष्ववस्थितं नित्यमविक्रतमित्येतत् । महान्तं; 

आनन्दगिरिटीका 

विरुद्धानेकधरममवत्वाद्दुविज्ञेयश्चेदात्मा कथं तदहि पण्डितस्यापि सुज्ञेयः स्यादिव्याशङ्घुयाऽऽह्-स्थिति- 
गतीति ! विद्वरूपो मणियंथा नानारूपोऽवभासते परं नानाविधोपाधिस्चिधानान्न स्वतो नानारूपः, चिन्तामणौ 

वा यद्यच्चिन्लयते तत्तच्चिन्तोपाधिकमेवावभासते न त्वतः, तथा स्थितिगतिनित्यानित्यादयो विरुद्धानेकधर्म¶ येषां 
१५ तदुपाधिवशादत्माऽपि विरुद्धधमंवानिवावभास्त इति योजना । इति तस्य सुविज्ञेयो भवति । उपाध्यविविक्त- 

दशिनस्तु दुविज्ञेय एवेत्यथैः । स्वतो विरुदढधमंवत्वं नास्तीत्येतदेव श्रुत्तियोजनया दशंयत्ि--करणानामित्यादिना \ 
एकदेशविज्ञानस्येति । मनुष्योऽहं नटं पदयामीत्यादिपरिच्छिन्नविज्ञानस्येत्यथंः ॥ २१-२२॥ 

गोपाटयतीन्धटीका 

साक्षित्वेन कूटस्थः सन्स्थित एवेत्यथंः । दरं व्रजतीति । मनआदिव्यापारेषु विषयदेशं गच्छत्सु तप्रतिबिम्बरूपेण 
२० गच्छतीत्यथंः । दायान इति ! करणेषृपरतेषु विशेषविज्ञानरूपाभावाच्छयानो यातीति 1 सकत इति ! विक्षपिसामान्य- 

रूपेणावस्थानात्सवंतो यातीत्युच्यते । एवमसाविति ! विरुद्धधमंवानित्यथंः । इतश्च विरुढघमंवानित्याहु-देव 
इति ! अतो विरुद्धघमंत्वादित्यथंः । अतो ज्ञातुमशक्यत्वात्तं मदन्यः को ज्ञातुमहुतीत्यन्वयः । अनधिकारिणो ` 
्ञातुमशक्य इति तात्पर्याथ॑माह--अस्मदादेरेवेति । सूक्ष्मबुद्धित्वमन्वयव्यतिरेककुशखत्वं पाण्डित्यं श्रवणादि- 
परत्वम् । कस्यचिदिति । पुरषधौरेयस्येत्यथंः । मनूष्याणां सहसरं ष्विति स्मृतेः । नन्वनेकधमेवत्वाददुर्विज्ञेयस्चेदात्मा 

२५ कथं पण्डितस्यापि सुविज्ञेय इत्याश ङ्कयाऽ्टू-स्थितिगतौति । यथा विर्वरूपो मणिर्नानारूपोऽवभसते तथा ` 
परोऽपि नानाविधोपाधिसन्निधा .च्नानारूपो भासते न स्वतो ननारूपता । चिन्तामणिर्वा यद्यच्चिन्त्यते तत्तच्चिन्तो- 
पाधिकमेवावभासते न तत्वतस्तथा स्थितिगत्तिनित्यातित्यादयो विरुद्धानेकधर्मा येषां तदुपाधिकत्वादात्माऽपि विरढध- ` 
धमंवानिवावभासत्त इति योजना । तस्य सुविज्ञेयो भवतीत्यथंः । यस्तूपाध्यविवेकदर्शी स तु न जानातीत्याहू-- 
अतो दुविज्ञेयत्वमिति । अत्त उपाध्यविवेकदर्दानादित्यथं; । आत्मनो न स्वतो विरुद्ध मेत्वं किन्तूपाधित्त इत्ये्च्छुति- 

३०. योजनया दर्शयति--करणानामिति ! एकवेश्शविज्ञानस्येति ! मनुष्योऽहमिदं परयामीत्यादिपरिच्छन्नविज्ञानस्पेत्यथंः । ̀ 
एवमिति । उपरतविकशेषविज्ञानमित्यथं: । तदेति शेषः । केवरेति \ केवर यत्सामान्यं सर्वोपाध्यनुस्यूतस्वरूपं विज्ञानं 
तत्स्वरूपत्वादात्मन इत्यथः ! केवर विशेषोपाधिशून्यमित्यथंः । इवशब्दान्न वस्तुत इति भावः । यदेति । स्वेन सरूपेण 
प्रत्यङ्मात्रतया स्थित एव सन्विरोषविज्ञानस्थो यदा भवतति तदेति पदटदयमध्याहूत्य योजनीयम् । तदुपाधिकल्वान्मन- 
आदिगत्युपाधित्वात् । दुरं व्रजतीव न वस्तुत इत्यथंः ।* इवशब्दाथं स्फ़टयति-स चेति । इहेति देहीक्तिः ।॥ २१॥ 

३५ उत्तरवाक्यं व्याविस्यासूर्भूमिकामास्चयत्ि-तद्िज्ञानादिति । अमिमानिकसदश रीर्वं व्यावतंयति-- 
स्वेनेति । ननु शरीयणां स्थित्तिमत्तवात्कथमनवस्थितत्वमत आहु-अनित्येष्विति ! संश्लेषं वारयति नित्यम- 

१. स चेति वाक्यं पूरव॑मन्वभाष्यगतमर्भिप्रत्य । 
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नायमात्मा प्रवचनेन लम्योन मेधया न बहुना श्रुतेन । 
"यमेवैष व्रणुते तेन लभ्यस्तस्थेष आत्मा विव्णुते तन्. स्वाम् ॥२३।। 
नाविरतो दुघरितान्नाक्ञान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वाऽपि ्रज्ञनेनेनमाप्ुयात् ॥२४॥ 

महत्त्वस्याऽप्पेक्षिकत्वश्शङायामाह--विभुं व्यापिनमात्मानम् ! आात्मग्रहणं स्वतोऽनन्यत्वप्रदशंनाथंम् । आत्मशब्दः 
प्रत्यगातेमविषय एव मुख्यस्तमीदृश्मात्मानं मत्वाऽ्यमहमिति धीरो धीमान्न शोचति । न ह्येवंविधस्याऽऽत्मविदः 
तोकोपपत्तिः ॥ २२ ॥ 

यद्यपि दुविज्ञेयोऽयमात्मा तथाऽप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याहु--नायमात्मा प्रवचनेनानेकवेदस्वीकरणेन 
लभ्यो जेयो नापि मेधया ग्रन्थाथंघारणशक्त्या । न बहूना श्चुतेन केवलेन} केन ताह रभ्य इत्युच्यते यमेव स्वात्मानमेष 
साधको वृणुते प्राथंयते तेनेवाऽऽत्मना वरित्रा स्वयमात्मा लभ्यो ज्ञायत इत्येतत् । निष्कामस्याऽऽत्मानमेव प्राथंयत 
आत्मनेवाऽऽत्मा लभ्यत इत्यथः । कथं लभ्यत इत्युच्यते--तस्याऽऽत्मकामस्येष अत्मा विवृणुते प्रकाहायति पार- 
म्थकीं तनुं स्वां स्वकोयां स्वयाथात्म्यमित्यथंः ॥ २३ \ 

किञ्चान्यत्--न दश्च रितास्रतिषिद्धाच्डयुतिस्मृत्यविहितात्यापकमंणोऽविरतोऽनुपरतः ! नापीन्दियलौल्या- 

आनन्दगिरिटीका 

न बहूना भरुतेनेति \ आत्मप्रत्तिपादकोपनिषद्विचारातिरिक्ताशास्त्रश्नरवणेन न रुभ्यः। उपनिषद्धिचारेणापि 
केवलेनेति । सिद्धोपदेशरहितेन न कभ्यत इत्यथः । परमेश्व राचार्यानुग्रहेण तु छमभ्यत्त इत्याह्--यमेबेति । स्वात्मान- 
मेव साधकः श्रवणमननादिभिवुंणुते संभजते श्रवणादिकालेऽपि सोऽहमित्यमेदेनेवानुसन्धत्त इत्यथ: । तेनैवेति । 
लक्षणया परमात्मानुग्रहेणेव वरित्राऽभेदानुसन्धानवता यथानुसन्धानमात्मतयेव परमात्मा भ्यो भवतीत्यर्थः । 
वैपरीत्येन वा योजना । आत्मा त्वेष प्रकरणी परमात्माज्न्तर्यामिरूपेणाऽऽचायंरूपेण वा व्यवस्थितो यमेव मुमुक्षु 
वृणुते भजतेऽनुगृह्भयति तेनैव परमेदवरानुगृहीतेनाभेदानुसन्घानवता लभ्यत इत्यथं; ॥ २३ ॥ 

गोपाख्यतीन्द्रटीका 

विकरेतमिति । स्वत इति न क्रियासाध्यं किन्तु स्वाभाविकं प्रत्यग्ब्रहयक्यमिति दर्शयितुम् । आत्मशब्दः प्रत्यगात्म- 
वाचको मुख्य इत्यथः । मत्वेति । अहमेव परं ब्रह्मेति साक्नात्कृत्येत्यथंः । अन्वयव्यत्तिरेकसिद्धं विज्ञानफलमाह-- 
न ह्येवमिति । २२॥ 

ननूपायं विना पण्डितस्य सुजञेयस्चेदनात्मन्ञस्यापि तथा स्यादित्याश द्धुयोपायं विना न पण्डितस्यापि ज्ञेय 
दत्याह--यद्यपीति । दविज्ञेयः पण्डितस्यापीति दोषः। न ज्ञेय इत्यन्वयः । न बहुनेति 1 आत्मप्रतिपादकोपनिषद्धिचाराति- 
रिक्तशास्त्रेण न कभ्य इत्यथं: । केवलेनेति । गुरूपदेडरहितेनेत्यथं; । ईश्व राचार्यानुग्रहेणाऽऽत्मा कम्य इत्याकाङ्क्षा- 
पूवंक माहु-केनेत्यादिना । स्वात्मानमेव प्रस्यक्चेत्तन्यमेवेत्यथं; । साधकोऽधिक्रारी । प्राथंयते भजते श्रवणादि- 
कालेऽपि प्रत्यण्बरहमोवाहमिव्यनुसन्धत्ते । तेनेवाऽऽत्मन। तदनुग्रहेण वरित्रा सम्परिज्ञात्रा पूर्वोक्तानुसन्धानवता यथानु- 
सन्धानं स्वयं प्रत्यगात्मतयाऽऽत्मा परमात्मा कभ्य इत्यथः । अथवेष प्रकरणी परमात्मान्तर्यामिरूपेणाऽऽचायरूपेण 
वा व्यवस्थितो यमेव साधकं वृणुतेऽनुगृह्भयति तेन परमेश्व रानुप्रहरुब्धभ्रत्यग्ब्रहक्यानुसन्धानवता मुमुक्षुणा ठभ्य 
इत्यथं; । पदाथंमुक्त्वा वाक्याथ माह् -निष्कामस्येति \ तेन रभ्य इतिवाक्यविवरणत्वेनोत्तरमवतारयति--कथ- 
मित्यादिना । अधिकारिणः परमं तत्तव मीशव रानग्रहास्रकाशत इत्यथः ।॥ २३॥ 

 .  इतक््वेश्वरानुग्रहरम्धप्रसादवताऽनेकसाधनवता च ज्ञातव्य आत्मेत्याह-किच्ान्यदिति । दुर्चरितं काय- 

१. एषः परमात्मा यमनुगृह्णाति तेन रभ्य इत्यर्थोऽस्माकमपेक्षित एव । ““ईह्व रानुग्रहादेव पुंसामदेत- 
वासने''ति स्मृतेः। एषः साधकः यं परमात्मानं वृणुते अभेदेनानुसन्धत्ते तेन परमात्मना साधकरूपस्थितेन 
लभ्य इत्यर्थे जीवन्रह्याभेदोऽपि व्यङ्ग्यः | 

५ 

१९० 

२० 

२५ 

२५ 
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यस्य ब्रह्म च क्षसरं च उभे मवत ओदनः। 
¢ के "५, 

मृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र॒ सः॥२१॥ 

दति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये हितीया वल्ली समाप्रा 

दशान्तोऽनुपरतः । नप्यसमाहितेपनेकाग्रमना विक्षिप्तचि चः । समाहितचित्तोऽपि सन् समायानफल्यत्वान्नाप्यज्ञान्त- 
५ मानसः व्यापृतचित्तः । प्रज्ञानेन ब्रह्मविज्ञानेनैनं प्रकृतमास्मानमाप्युयात् । यस्तु दुश्चरितादिरत इद्धियलौत्याच्च 

समाहितचित्तः समाधानफखादप्युपन्ञान्तमानसश्चाऽऽचायवान्प्रज्ञानेन यथोक्तमात्मानं प्राप्नोतीत्यथंः । २४॥ 

यस्त्वनेवंभूतो यस्थाऽऽत्मनो ब्रह्मक्षत्त्रे सवेधमंविधारके अपि सर्व॑त्राणभूते उभे ओदनोऽश्नं भवत 
स्याताम् । सर्व॑हरोऽपि मृत्युयस्योपस्चनमेवौदनस्य, अशनत्वेऽप्थसर्थाप्नस्तं पाकृतबुदधियंथोक्तसाधनरहितः सस्क इत्था 
इत्थमेवं यथोक्तसाधनवानिषेत्यथंः । वेद विजानाति य॑त्र स अशत्पिति \\ २५॥। 

१० ` इति श्रीमत्परमहुसपरितव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादचिष्यश्चीमदाचायेश्रीश द्ुरभगवत्तः कृतौ 
काठकोपनिष द्ाष्ये प्रथमाध्याये द्वितीयवल्लीभाष्यं समाप्तम् 

आनन्दगिरिटीका 

दुद्वरितं कायिकं पापम् ।। २४॥ 

यस्स्वनेवंभूत उक्तसाधनसम्पन्चो न भवति स कथं वेदेत्ति सम्बन्धः । अशनत्वेऽप्यपयप्ति इति । अन्नस्वेऽप्य- 
१५ समथः शाकस्थानीय इयर्थः } य॒त्र स्वे महिम्नि स विश्वोपसंहूर्ता वतते तथाभूतं तं को वेदेति सम्बन्धः ।। २५॥। 

इति श्रीमत्परमह् सपरित्राजकाचा्य॑श्रीमच्छरृद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानवि रचिते 
काठकोपनिषद्धष्यव्याख्याने द्वितीया वल्ली समाप्ता 

गोपारखयतीन्धरीका 

निवत्यं पापम् । अनुपरतः प्रज्ञानेनैनमाप्नुधादिति सम्बन्धः । एवमुत्तरत्र द्र््यम् । इन्द्रियाणां लौल्यं विषय 
२० प्रवणता । तद्िपरीत एव प्राप्नुयादित्याह--पस्त्वित्ति ! विषयेभ्य इन्द्रियसमाधाने पुण्यलोकः श्रुयते तस्मादपि 

समाहितचित्त इत्याहु-समाहितेति 1 २४॥ 

यस्त्वनेवंभूत इति! उक्तसाधनसमग्पस्नो न भवतति स॒ कथं वेदेति सम्बन्धः । यद्ब्रहा साधनवता विज्ञेयं 
तन्निदिशति-- यस्येति । सवंधम॑विधारकत्वं सवंत्राणे हेतुः । स्वंत्राणभूते अपीत्यन्वयः । अश्षनत्वेऽप्यपर्याप्त 
इत्यन्नतवेऽप्यपर्याप्तः शाकस्थानीय इत्यथ; । क इतिशन्दाथेमाह्--म्राकृतवुद्धिरिति । इत्थाशब्दाथंमाह् --एवमिति । 

२५ यत्र स्वमहिम्नि सोता वत्तते तथाभूतं को वेदेत्यन्वयः ।। २५॥ | 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायवयंश्रीमद्नालगो पाठेन्द्रयत्तीश्वर विरचिते काठकोपनिषःद्ाष्यविवरणे 

प्रथमाध्याये द्वितीयां वल्ली समाप्ा 

१. एतद्वाक्यं विषयीकृत्य शारीरकमीमांसाप्रथमाध्यायद्धितीयपादे विचारितम् । अच्रोदनोपसे चनसूचितोऽत्ता 
| जीवो वा ब्रह वेति जीव इति पूवः पक्षः कमंफलात्तुत्वस्य तस्मिन् सम्भवात् न परमात्मा अनदनन्नन्यः'' 

३० इति तस्यात्तृतवप्रतिषेध्मात् इति । सिद्धान्तस्तु अत्ताचराचरग्रहणात् । अत्र मुत्यृपसेचनत्वश्रवणात् 
 तदुपसिच्यमानं चराचरात्मकं जगत् ब्रह्मक्षत्रपदाभ्यां लक्षणीयम् । ततश्च सवंजगद्दोक्तुत्वस्य 

संहुतृत्वरूपस्येव वक्तव्यत्वात् त्तस्य परमात्मन्येवोपपत्तेः अत्र परमात्मनि निर्गृणे समन्वय इति । 
` तथा च स॒कलजगत्संहर्ता यव्राभेदकल्पनया वतते तं न कोऽपि वेदेत्यथैः । अव्रोपसेचनमन्यादनहैतुतवे 
सति स्वयमद्यमानं दध्यादि । जगच्संहारे हि मृत्युः भगवतः सहायः । 
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ऋतं पिबन्तौ दकरतध्य रोके गुहा प्रविष्टौ परमे परर्धे | 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्वाग्नयो ये च प्रिणाचिकेताः। १॥ 

ऋतं पिदन्तावित्यस्या वल्ल्याः सम्बन्धः । विद्याविदे नाना विस्द्रफले इत्युषन्यस्ते न तु सफलेते 
यथाव्नि्णीते ! तउलिर्णयार्था रथरूपककतल्पना, त्था च प्रतिपत्तिसौकयंम् । एवं च प्राप्तुप्राप्यगन्तुगन्तव्थविवेकार्थ 
दरावात्मानावुपन्यस्येते- ऋतं सत्यमवदयम्भावित्वात्कमंफरं पिबन्तौ । एकस्तत्र कमंफलं पिवति भुङक्ते नेतरस्तथाऽपि ५ 

अनन्दगिरिटीका 

रथरूपककल्पतेति 1 प्रसिद्ध रथसाहश्यकस्पनेत्यथंः । कऋतपानकर्ता जीवस्तावदेकश्चेतनः सिद्धो द्वितीया- 
न्वेषणायां लोके संख्याश्रवणे समानस्वभावे प्रथमप्रतीतिदर्धनाच्चेततनततया समानस्वभावः परमात्सेद द्ितीयः 

गोपालय्रतीन्द्रटीका 

ूर्ोत्तिरवल्लीनां सम्बन्धं दशंयन्नुत्तरवल्लया अगताथंत्वमाह्-- ऋतमित्यादिना । सम्बन्ध इति । पूर्वा १० 
भ्यामभिधीयत इति शेषः । नानाफलरे इत्युक्तं पञुब्रह्मवचंसादिवदविरुढत्वं स्यात्तद्रारयति--विर्दधेति । इतिर्क- 
परामर्श । उपन्यस्ते इति । पूवंयोवेल्टयोरिति शेषः । न त्विति \ सफ़रे ते विद्याविद्ये यथावत्स्वरूपतः साधनतः 
फलतश्च न निर्णति इत्यथैः । ननु ते एव निर्णेत्व्ये किमिति रथिरथादिकस्पनेत्यत आष््--तलचिर्णया्थंति । 

यद्यपि स्वरूपतो निरूप्येते तथाऽपि ज्ञाने सौकयंमित्याहू--तथा चेति । ननु रूपकेण विद्याविद्ये निरूप्ये किमित्ति 
दावृत्तपानकर्तारावभिधीयेते इव्यत आह्-एवं चेति \ रूपके रथी प्राप्ता प्राप्यं पदं गन्ता ज्ञाता गन्तव्यं विष्णोः १५ 
पदम् । कर्व गन्ता किञ्च पदं गन्तव्यमिति वित्रैकाथं द्वावात्मानावुपन्यस्येते इत्यथः । सन्वात्मशब्ददवेतनवाची न 
च दौ चेतनौ प्रतीयेते ऋतपानकतुंमात्रप्रतीतेस्तत्कथमात्मानावित्युच्येते इति चेन्न | एकस्तावत्कमंफरमोक्ता 
जोवङ्वेतनः सिद्धो द्वितीयाच्वेषणायां सत्यां संख्याश्रवणेऽस्य गोद्वितीयोजन्वेष्टग्य इत्युक्तं गौरेव दहितीयोऽन्विष्यते 
नादवो खोक एवं चेत्तन एव द्वितीयो ऋतपानकर्ता प्रतीयत इत्ति नाऽऽत्मशब्दे विरोध इत्ति भावः । अत्रतंशब्दः 

सत्यवचनोऽपि गुणयोगात्कमंफरूवाचीत्याह्-ऋतमित्यादिना । नन्वस्मि्वाक्ये जीवेश्वरावेव चेतनावुपन्यस्येते न च २० 

१. एतद्वाक्यमधिक्रत्यविचारः अत्त्रधिकरणोत्तराधिकरणे कृतः, तथाहि--ऋत्ं पिबन्तावित्यत्र कि बुद्धिजीवौ 
ग्राह्यो उत जीवपरमात्मानौ इति संशयः। वुद्धिजीवाविति पुवपक्षः, परमात्मनः सवंगतस्य प्रवेशानुपपततेः 
इति प्राप्ते सिद्धान्तः--गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तहरनात् । ऋतपानं कर्मफलमोगः तत्कर्ता च 
जीवस्तावद् सिद्धः चेतनः तस्य द्वितीयः क इति सन्देहे सह्भयाश्रदणे समानस्वभावस्य प्रतिपत्तिदशंनात्- 
सस्य गोद्धितीयोऽन्वेटव्य इत्यादौ गोत्वेन ह्ितीयस्य गोरेव प्रतिपत्तिदशेनादिति जीवद्ितीयश्चैतनं ब्रह्मैवेति २५ 
निणयः | गृहाप्रवेशर्च परमात्मनि सुतरामुपपद्यते गुहाहितमि"त्यादिश्रवणात् इति सिद्धान्तः । 

यत्तु विशिष्टद्रेतभाष्यक्रता अन्तःकरणावच्छि्नस्य जीवस्यान्तःकरणे प्रवेशसम्भवेऽपि अनवच्छि्चस्य 
परमात्मनो गृहाप्रवेशः अद्रेतिनोपपादयितुमकशक्य इत्युक्तं तच्च, जीवस्यापि अनवच्छिन्न्रह्याभिन्नत्वात् प्रवेशो 
नास्ति । अपितु जीवः स्वोपाघ्यन्तःकरणान्तरभिव्यक्तत्वेन तत्पविष्ट इत्युपचर्यते । एवमेवानवच्छिन्न 
परमात्मापि स्वनियम्यान्तःकरणान्तरभिव्यज्यमानत्वात् तत्प्रविष्ट इत्युच्यते । अत्तः उभयोगगहाप्रवेश ३० 
उपपन्न एवेति मन्तव्यम् । प्रतिबिम्बपक्षेऽपि जीवः प्रतिबिम्बरूपेणान्तःकरणे वत्तते विम्बख्पेण तत्र 
परमात्मापि वततत इति गुहाप्रवेशोपपत्तिः) रूपवत एव प्रतिबिम्ब इति नियमस्तु आकर एव् निराकृतः 
एत्रमेवान्तर्यामित्वमप्युपपद्यत इति ज्ञेयम् । 

माध्वास्तु-- ऋतं पिबन्ताविति विष्णोरेव आलत्मान्तरात्मखूपेण स्थितं ख्पद्वयमुच्यते न तु जीवेशौ 
इति । द्विवचनस्य कथच्चिदुपपादनेऽपि कम॑फल मोक्तुत्वस्यं ईश्वरेऽन्वयानुपपत्तेः नेदं साधु । सुकृतस्य ३५ 
ऋतं पिबन्तौ इति च मत्र: । ईङ्वरस्य भोगोपगमे तस्यापरिच्छिच्लानन्दरूपत्वानुपपत्तिः केम॑फलस्प 

खस्यापि सम्भवात् तदद्धोगापत्तिश्च । अपि च जीवीयधमंफलं नेश्वरो मुडनक्ते व्यधिकरणत्वात् । 
यदि स्वयं धम॑माचरत्ति तदा तत्फङमन्यो ददातीति तस्यानीस्वरत्वप्रस द्श्च । छायातपौ इत्यत्र छायेव 
सुखकर इट्यथकरणे स्वप्रकाशब्रह्मणः छायाहृष्टान्तासङ्कत्तिः | 

१२ 
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सेतुरीजानानामक्षरं॑ब्रह्म यत्परम् । अभयं तितीषेतां पारं नाचिकेतं शकेमहि ॥ २॥ 

पातुखत्बन्धात्पिवन्दादसयुच्यते छत्रिन्यायेन । युक्तस्य स्वयंकरतस्य ° फम॑ण ऋतमिति पदेण सम्बन्धः! रोकेऽस्मि- 
ञ्शरीरे ! गृहं गहायां बुद्धौ प्रविष्टौ । परमे बाह्यपुरुषाकाक्षसंस्थानापेक्षया परमश् । परस्य ब्रह्मणो स्थानं 
पराधंम् । तस्मिर्हि परं श्रह्योपलभ्यते अतस्तस्मिन्परमे परार्धे ( तदहं परार्ध्यं ) हार्धकाशचे परविष्टाकित्यथेः। तौच 

५ च्छायातपाविव विलक्षणौ संसारित्वासंसारित्वेन ब्रहयाविदो वदन्ति कथयन्ति) न केवलमर्कमिण एव वदन्ति 
पच्वाग्नयो गृहस्याः \ ये च त्रिणाचिकेताः, त्रिःकृत्वो नाचिकेतोऽश्निध्ितो यैस्ते चरिणाचिकेताः \\ १।। 

यः सेतुरिव श्त्ुरीजानानां यजमानानां कर्मिणां दुःखसन्तरणाथंत्वाच्चाचिकेतोऽग्निस्तं बयं ज्ञातुं चेतुं च 
किमह शक्नुवन्तः । किच्च यच्चासयं भयजन्यं संसारपारं तितीषंतां ततुंमिच्छतां ब्रह्मविशं यस्परमाश्रयमक्षर- 
मात्सास्य ब्रह्म तच्च ज्ञातुं क्षकेमहिं उक्नुबन्तः ! परापरे ब्रह्मणी कमिन्नहयविदाश्रये वेदहितष्पे इदि वाक्याथंः। 

१० एतयोरेव ह्युपन्धासः कृत ऋतं पिबन्ताविति ॥ २ ॥ 

प्रतीयते | तस्य चोपचाराहतपातुव्वमिलयथंः । वाह्यपुरुषाकारसंस्थानं देह् धरय यकरालिप्रदेः । पञ्चाग्नय इति । 
गाहुंपद्यो दक्षिणाग्निराहवनीयः सभ्य अआवसथ्यश्चेत्येते पञ्चाग्नयो येषां ते यथोक्ताः । दुप्जन्यपुथिवीपुरुषयोषि- 
त्स्वग्निहष्ट ये कूवंन्ति तेऽग्निहोत्रादिकारिणस्ते वा पञ्चाग्नय इत्यथः ।॥ १॥ 

१५ ननु न सन्ति ब्रह्मविदः पञ्चाग्निविदस्च साम्प्रतेमनुपरम्भादित्याशङ्कुय पूवंविद्रदनुभवविरोधमाह्-- 
यः सेतुरिवेत्यादिना । पूर्वंषां यद्यपि ब्रह्मवित्वादि सम्मवत्ति प्रभावातिशयात्तथाऽपि नाऽऽ्पूनिकानामस्पमप्रजञानां 
सम्भवतीव्याशद्खय चेतनत्वात्स्वाभाविकी ज्ञातुत्वयोग्यतास्स्तीत्यमिप्रेत्य तात्पयंमाहू--परापरे इति ॥ \ ॥ 

| गोपालयतीन्द्रटीका 

दयोः कमंफलटसम्बन्ध ईदवरस्य तदसम्मवात्कथं पिबन्तावित्यत आह--एक इति\ जीव इत्यथः! इतर ईश्वर इत्यथंः| 
२० कथं पिबन्ताविव्यत आह्-तथाऽपीति \ पातृ्तम्बन्धादिति ! पाता जीवस्तत्सम्बन्धादित्थेः । छत्रिन्धायेनेति । यथा 

रोके छत्रिणो गच्छन्तीति प्रयोगे सपरिवारे राज्ञि गच्छति छत्यच्छत्रिसमुदाये छत्रिशब्दो वतत एकसमृहवाचित्वेनेवं 
पिबदपिवत्समुदाये पिवतिवंत्त॑त इत्यथः । सुकृतस्य रोक इत्यन्वयभ्रमं वारयति-ऋतमितीति । बाह्यपृरूषा- 
काशसंस्थानं देहाश्चय अकाशप्रदेशः । स्थानमित्यनन्तरमहंतीति द्रष्टव्यम् । पराधं इति क्वाचित्कः श्रुति- 
पाठस्तस्मिन्पक्षे सुगमम् । पराध्यंल्वमुपपादथति--तस्मि्निति । अत इति । यतः परब्रह्मापरन्धिस्थानमत 
इत्यथः । गाहुपत्यो दक्षिणाग्निराहवनीयः सभ्य आवसथ्श्रसचेते पञ्च नयो येषां ते पञ्चाग्नयः । द्युपजंन्यपृथिवीपुरुष- 
योषित्सु येऽग्निहृष्टि कुवंनिति ते वा पञ्चाग्नयः । पञ्चारनयस्त्रिणाच्किंतलक्षणा वदन्तीति सम्बन्धः ।॥ १॥ 

ननु न सन्त्येव ब्रह्मविदः पञ्चाग्निविदश्वाच॒पलम्भादिव्याराङ्कय पूवेविददनुभवविरोधमाह्-यः सेतुरिति । 
कमिणामिति । कर्मानिष्ठानवतामित्यथंः, वि राङ्रूपाग्नेः सेतुत्वं व्युत्पादयति--दुःखेति \ दुःखस्य सन्तरणं निवृत्ति 

 संपराधंः प्रयोजनं यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादिव्यथंः। नाचिकेतोऽग्निरुक्तहैतोः सेतुरिव सेतुयं इति पूवण 
३० सम्बन्धः । तं नाचिकेताग्नि न केवलं ज्ञातुं किन्तु कर्तुमपीत्याह्-चेतुमिति \ संकोचकप्रमाणा भावात्सवंमयातीत 

मित्याह-संसारपारमिति । संसारातीतमित्यथंः । तततुमिच्छतां प्राप्तुमिच्छताम् । आश्रयमवकम्बनम् । न क्षर- 

तीत्यक्षरं पड्मावविकाररून्यं न परोक्षं किन्तु प्रत्यग्भृतमित्यथंः । चक्रारादपरब्रह्मात्मकाग्नि ज्ञातं चेततु परबरह्य 
लातुमेव शवनुवन्त इत्येतत्समुच्चयोऽवगम्यते । ननु यद्यपि पूर्वेषां ब्रह्मवित््वं सम्भवति महामहिमत्वात्तथाऽपि 

 नाऽ्नुनिकानामत्पप्रज्ञानामित्याशङ्कूय प्रमातृमाच्रस्य चेतनत्वेन ज्ञातुत्वसक्तियोग्यतेदवरानुग्रहादिना सम्भवतीत्यभिः 
२५ प्रेत्य तात्पयंमाहू-परापरे इति । कर्मविदाश्रयोऽपरं ब्रह्य, ब्रह्मविदाश्रयः परं ब्रह्मेति विभागः । ननु नत्त॑पानकर्वो- 

ब्रहयवित्प्रसिद्धत्वमन्ययोरेवेत्याशङ्कवाऽष्ट॒--एतयोरिति। कमंब्रहमाविदाश्रययोः परापरब्रह्मणोच्छेतं पिबन्तावित्यत्रोपः 
न्धरासो यस्मात्करृतस्तस्माच्रान्यत्वाङङ्के्यथंः ।। २॥ 

१. अनेन पापस्यापि संग्रहः । सुष्टु कतं सुकृतम् । 

१ ५ 
नकः 



अ०-१, व०-२, म०-२, ४ 1 काठकोपनिषत् | 

आत्मानरथिनं विद्धि क्ररीरछस्थमेव त । बुद्धि त सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविंषया “. स्तेषु गोचरान् । आरमेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेस्याहुमेनीषिणः ॥ ४ ॥ 

तत्र य उपाधिकृतः संसारी विद्याविद्यथोरधिकरतो मोक्षग्मनाय संसारगमनाय च तस्य तदुभयगमने साधनो 
रथः कल्प्यते । तत्न- तमात्मानमरतपं संसारिणं रथिनं रथस्वामिनं विद्धि जानीहि । शरीरं रथमेव तु रथबद्धहय- 
स्थानोयेरिन्धियेराङ्ष्यमाणत्वाच्छरीरस्यं बुद्ध तु अध्यवस्तायलक्षणां सारथि विद्धि बुदधिनेतभ्रधानत्वाच्छरीरस्य । 
सारथिनेतूप्रघान इव रथः सनं ह देहगतं कायं इुदधिकतेन्यमेव प्रायेण । ममःसङ्धुल्पविकल्पादिलक्षणं प्रग्रहं 
रशनां विद्ध \ भनसा हि प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवत॑न्ते र्चसयेवाश्वाः ॥ ३ ॥ 

इन्धियाणि चक्षुरादीनि हयानां रथकल्पनाकुशलाः शरीर स्थाकषेणसामान्यात् ! तेष्वेवेन्धियेषु हुधत्वेन 
परिकल्पितेषु गेचरन्यार्गन्हपादीन्विषयान्विद्धि । आत्मेदियननैधुकतं श्रोरेन्द्रियमनोभिः सहितं संयुक्तमात्मालं 
भोक्तंति संसारोत्थाटुमनीषिभो विवेकिनः \ न हि फेवलस्फूऽूस्मनो भोकतृत्वमस्ति ब्द्धयादयुपाधिकृतमेव तस्यं 
भोक्तृत्वम् ! तथा च श्रुत्यन्तरं केवरस्याभोक्तृत्वमेव दशंयति--ध्यायतीव केकायतीवेत्यादि । एवं च सति 
वक्ष्यमाणरथकत्पनया वेष्णवस्य पदस्थाऽऽत्मतया प्रतिपत्तिरपपद्यते नान्यथा स्वभावानतिक्रमात् \॥ ४ \\ 

आनन्दगिरिटीका 

तत्रेति । तयोः प्रथमग्रन्थाक्तयो रात्मनो मेध्ये ॥ ३ ॥ 
आत्मा रथस्वामी यः कल्पित्तस्तस्य भाक्तृतवं च य स्वाभाविकमिस्याहुः-अआत्मेन्द्रियमनोयुक्तमिति । 

ओपाधिके भोक्तुतेऽन्वयन्यत्तिरेकौ शास्त्र प्रमाणमित्याह्- न हि केवरुस्येति । वेष्णवपदप्रापिश्रुत्यनुपपपच्याऽपि 
न स्वाभाविकं भोक्तृत्वं वाच्यामत्याहू--एवं च सतीति ।। ४-५-६-७-८-९॥। 

1 गि ५५, 

गापाख्यरचानद्रटाका 

रथरूपकवाक्यमवतारपति--तच्रेति । जीवात्मपरमात्मनोमध्ये । उपाधिकृत उपाधिपरिच्छिन्न इत्यथः | 
ईरवरं व्यावतंयति- संसारीति । मुक्तजीवं व्यावत्तंयति--विदयेव्यादिना । साक्षात्कारकमंणोरित्यथंः । कस्म 
प्र्ोजनायेत्याकाडन्लायामाहू-मोक्षेति। विचाधामधिकतो सोक्षगमनायाविद्यायामधिक्रतः संसारगमनायेति विभागः। 
तस्येति । विद्याविद्ययोरधिकृतस्य तदुभप्रगमनसाधनः संसारमोक्षगमनसाधनः । स्थगमनागमनजन्मफरमोक्तु- 
स्वामिसाम्यं विवक्षित्वा तमहू--तमिति ! सुद्धचेत्तव्यं व्धावत्तंयति--ऋतपमिति \ ईदवरं व्यावतं पति--संसारिण- 
मिति ! रथस्वासिनमिति । रथतादात्म्यामिमानिनमित्यथंः । शरीरस्य रथत्वसाम्ये हेतुभाहू--रथवदिति ! अन्तः- 
क रणस्येष्येऽपि वृत्तिभेदेन भेदं विवक्षिला सारथिग्रग्रहुकस्पनेत्याहू-बुद्ध त्विति । मध्यवसायलक्षणास् । अध्यवसायो 
निङ्वयो लक्षणं स्वरूपं यस्याः सा तामित्यथंः । पूवेवत्साम्ये हैतुमाह--ज्ुद्धीति ¦ वुद्धिर्नेता प्रापयित्री प्रधानं 
स्वतस्वरमूता यस्थ शरीरस्प तत्तथा तस्थ मावस्तत्वं तस्मायथं । तत्र दृष्टान्तमाह--सारथिनेतुप्रधान इव रथ 
इति ! सारथिर्नता प्रापःयता प्रधानः स्वतन्त्रो यस्यस इतरेव्यथंः | नत्र मनभादीन्यपि शरीरनेतणि तत्कथं 
लुद्धरेव नेतृत्वेन सार्यथत्वमत आहु--सवं हीति । देहगतं सवं कार्यं गमनागमनादि प्रायेण वृद्धया कर्तव्यं ह 
यस्मात्तस्मास्रायिकामिप्रायेण बुद्धेरेव नेतुत्वात्सारथित्वं युक्तमित्यथंः । सारथिह॒स्ते विद्यमानं हयाकषंणसूतं प्रग्रहु- 
राव्दितं मन इत्याह--न इति \ सङ्कल्प इदमेवं करिष्य इति वृत्तिः । आदिशब्देन विकल्प गृह्यते स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेत्यादिः, तच्स्वकूपमित्यथंः । तस्य रकशनात्वं प्रसिद्धरशनासाम्पेनोपपादयति--मनकेत्यादिना ! प्रगृहीत्तान्य- 
कष्टानि । रशनयेति ! यथा सूत्रेणाश्वा आक्रुष्यन्ते तद्दित्यथंः | ३ ॥ 

्ग्रहुवत्सारथिस्वाम्यधिष्ठितरथाकषंकृहुयतुल्यानीन्द्रियाणीत्याह्-इनद्दिथाणीति । क ईइत्याकाडक्षाया- 
माह्-- रथेति \ रथत्वेन शरीरं कस्पयन्ति निरूपयन्ति येऽध्यात्सविदस्त इत्यथंः । पूव॑वल्साम्ये हैतुमाह्-शरीरेति । 
आकषंणं हुयधरसंस्तव्सास्यादित्यथंः । यथा भद्रसेनस्य राज्ञो रथिनो रस्थहयगन्तव्यमार्गाः कुरः एवमिन्द्रियहुय- 
गन्तव्यमार्गा विषया इृद्याहु--तेष्डिति । तच्छब्दं व्याचष्टे--इद्दरियेष्विस्थादिना \ आदिशब्देन स्पश्ंशन्दरसगन्धा 
गृह्यन्ते | रथस्वामित्वेन य आत्मा कस्पितस्तस्य भोक्तृत्वं च न स्वाभाविकमि्याहु--अपत्मेन्दियमनोयुक्तमिति । 
जौ पाधिकभोक्तृव्वेऽन्वयन्यतिरेकोौ शस्तं च प्रमाणमित्याहू--न हि केवलस्येति \ उपाध्यपरिच्छन्नस्पेत्यथंः | शास्त- 

९१ 
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रष 



९२ | टीकाद्रयगुक्तभाष्योपेत्ता [ अ०-१, व ०-३, म॑०-५-८ 

यस्स्थवि्नारवान्भत्ययुक्तेन मनसा सदा । ठ॑स्येन्रियाण्यवद्यानि दष्टाशधा इव सारथेः ॥ ५॥ 

यस्तु दिक्षानवान्भवति युक्तेन मनसा छदा । तस्येन्द्रियाणि व्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 

यस्तधिज्नानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽजचिः | न स इत्पदमाप्नोति सं सारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
यस्तु धिज्ञानवान्भयदि घमनस्छः षदा शुचिः! पर त तत्पदमाप्नोति यस्मद्धयो न जायते ॥ ८ ॥ 

५ रेवं घति-पस्तु बुद्धयाद्यः सारथिरविज्ञनवाननियुणोऽविकेकी प्रवृतौ च निवृत्तौ च भवति यथेतरो 
रयचर्थयागदकतेनाग्रमहीतेनासमाहितेन मनक्त प्रग्रहुस्थानीयेन सश्च युक्तो भवति तस्याकुशलस्य बुद्धिसास्थेरिन्द्ि 
याध्यश्यस्यानीयास्यवश्यान्यक्चक्यान्यनिवारणीयानि दृष्टान्दा अदान्ताश्चा इवेतरसारथेभेवन्ति \\ ५ ॥ 

यस्तु पुनः पुर्वोक्तविपरीतः सारथिभंवति विक्ञानवास्रगुहीतमनाः समाहितचित्तः सश तस्याश्चस्थानीया- 
नोन्धरियाणि प्रवर्तधितुं निवतं वा शक्यानि वश्यानि दान्ताः सदन्या इवेतरसारथेः ।\ ६ ॥ 

१० त्य पूर्धोक्तस्याविज्ञानवतो बुद्धिसारथेरिदं फलमाह्--यस्त्वविन्ञानवान्भवति अमनस्कोऽप्रगृहीतमनस्कः 
स तत एवाश्रुचिः सदैव \ न स रथौ तत्पर्वोक्तमक्षरं थत्परं पदमाप्नोति तेन सारथिना \ न केवलं कैवल्यं नाऽऽप्नोति 
संसारं च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति \ ७ \ 

यस्तु हितीयो विज्ञानवान्विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विह्टानित्येतत् । युक्तमनाः समनस्कः स तत एव खदा 
शुचिः । स तु तत्पदमप्नोति । यस्मादाप्रात्पदादग्रच्युतः सन्मूयः पुननं जायते संसारे ॥\ ८ ॥ 

१५ गोपाटयतीन्द्ररीका 

मुदाहुरत्र--तथा चेति! ध्यायतीव ठेायतीवेव्यादिधृत्यन्त रमुपाघ्यनवच्छिन्नस्यासंसारित्वमेवे दशयति न संसारित्व- 
मित्यथंः । वेष्णवपदप्राक्निभूदयनुपपत्याऽपि न स्वाभाधिकसंम्ारित्वमित्याहू--एवं च सतीति । ओौपाधिके भोक्तृत्वे 
स॒त्तीत्यथंः । वक्ष्यमाणा या रथक्रस्पना विज्ञानसारथियंस्त्विघ्यादिना तया वेषणवस्य पदस्य व्यापकस्वरूपस्याऽऽ््म- 
तया प्रत्यगभिन्चत्वेन प्रतिपत्तिः प्राप्िरवस्थानमुपपद्यत इत्यथः । नान्यथेति \ अन्यथा संसारित्वस्य स्वाभाविकत्वेन 

२० प्रतिपत्तिर्नोपपद्यत इत्यन्वयः । तत्र हेतुमाह्-स्वभावानतिक्रसादिति । स्वभावस्य पारमाथिकस्य संसारित्वस्यानति- 
क्रमादतिक्रमाभावात्यागाभावादसंसारवष्णदपदप्राप्िनेल्यथः । ४॥ 

पर्वोक्तान्वयन्यतिरेकावुपसंहुरति-- तत्रेति) तच संसारित्वस्यास्वाभाविकतवे। एवमुक्तप्रकारेण । यस्त्विति । 
यथा येन प्रकारेणेतरः सारथी स्थगमने प्रग्रहेणायुक्तस्तथाऽसमाहितेन प्रग्रहुस्थानोयेन मनसा युक्तो यस्तु कतत॑व्या- 
कतंव्ययोरनिपूण। भवतीत्यथंः । अविज्ञानवत्तवेन न विज्ञानसामान्याभावः किन्तु बुद्धिगतातिश्चयाभावः । सोऽप्य- 

२५ विवेकरूप इत्यर्थः | बुद्धिारथेरविवेकसारथेः । अराक्यनिवारणानीति । विषयेभ्य इति शेषः । इतरसारथेर्छो किम - 
स्यादान्ताश्वाः कुमार्गाचयथा निवत्तंयितु न शक्यन्ते तथा बुद्धिसारथेरसमादहितानीन्द्रियाण्यङाक्यनिवारणानि 
भवस्तीत्यन्वयः ॥ ५ ॥। 

र्वोक्तविपरीत इति ! अविवेकसारथेभिच्च इत्यथः । मनोनियतौ हितुमाहु--समाहितेति । विषयस्मरण- 
वच्चित्तनिग्रहे विषयविकल्पात्मकं मनो निगृहीतं मवतीति भावः । शक्यानि कत्त॑व्याकततंव्ययोरिति देषः । सतद- 

३० स्याथमाह्-दान्ता इति । छौोकिकसारथिरिक्षितार्वा इव समाहितवित्ततया प्रगृहीततमनसः दाक्यानीन्रियाणि 
कत्तव्याकततव्ययोनिग्रहीतुमिव्यथंः ।॥ ६ ॥ 

भविवेकबुद्धेरनियतेन्द्रियस्य फर्परतेनोत्तरं वाक्यमवतारयति- तस्येत्यादिना ! मनोनिग्रहाभावेऽविवे- 
कित्वादिद्दियपारवद्येन पाप्मोपचये दूषित्तान्तःकरणोऽशुचिरित्याहू-तत एवेति । कायंब्रह्मव्यावत्यथंमाह- 
परमिति ! ननु चरेत्तनस्य बन्धो यस्य बन्धस्तस्य मोक्षो बुद्धेश्च बन्धाभावाद्यत्परं पदं तदक्षराख्यं सारथिर्नाऽऽप्नोतीति 

३५ कथमुच्यते तत्राऽऽ्ट-तेनेति । चेतन इति दोषः । कंवल्यं राजपुरप्रवेशस्थानीयमिव्यथंः । जन्ममरणादिषटक्षणं 
केण्टकपाषाणादयुपप्टृतदेशतुल्यम् । ७ ॥ 

तद्विपरीतस्य पदप्राप्निरित्याहु---पस्त्विति । कतंव्याकतंन्पविवेको विज्ञानं तद्रान्यः सारथिर्वद्धिरूपस्तेनोपेत 
इत्यथः । धिद्रानिति } क्रमेणेति शेषः। तत्त एव निगृहीतमनस्कत्वादेव । सदा शुचिरिति । स्वच्छान्तःकरण इत्यथः | 
तच्च पदं न सातिदायमित्याहू-यस्मादिति 11 ८ ॥ 
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विज्ञानसारथियंस्त मनःपरग्रहवान्नरः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ & ॥ 

इन्द्रियेभ्यः परा र्था अर्थभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा वुद्धिवदधरात्मा महान्परः ॥ १०॥ 

कि तत्पदमित्याह--विज्ञानसारथिययस्तु यो विवेकबुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःश्रग्रहुवन्प्रमृहीतमनाः समाहित- 
चित्तः सञ्श्युचिनंरो विद्रान्सोऽध्वनः संसारगतेः पारं परमेवाधिगन्तव्यमित्येतदाप्नोति सूच्यते सवेसंसारबन्धनेः । 
तद्विष्णो्व्धापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्ं पदं स्थानं सतत्त्वमित्येतददसावाप्नोति ५ 
विष्रान् \॥\ ९॥ | 

अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्येद्ियाणि स्थूलान्यारभ्य सुक्ष्मतारतस्यक्रमेण प्रत्यगात्मतयाऽधिगमः कलठंव्य 
इत्येवमयंमिदमारभ्यते--स्थूलानि तावदिह्दरियाणि तानि यैरथेरात्मप्रकारानायाऽऽरुब्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः 
स्वकार्येभ्यस्ते परा ह्यर्थाः सूक्ष्मा महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्च । तेभ्योऽप्यर्थेभ्यश्च परं सृक्ष्मतरं महत्प्रत्यगात्मभूतं च 

आनन्दगिरिटीका १० 

प्रत्यगात्मभूताश्चेति । प्रत्यगनपायिस्वरूपभूता इत्यथः । नन्वर्थभ्यो मनस आरम्भकं भूतसूक्ष्मं ॑परम् 
तस्मादबुद्धयारम्भकःं भूतसूक्ष्मं परमिति न युक्तम् । कायपिक्षया ह्यपादानमुपचित्तावयवं व्यापकमनपायिस्वरूपं च 
प्रसिद्धम् । यथा घटादेमृँदादिः। न चेह भूतसूक्ष्माणां परस्परकायंकारणभावे मानमस्ति 1 सत्यम्, तथाऽपि 
विषयेन्दरियव्यवहारस्य मनोधीनतादशंनान्मनस्तावद्यापकं कल्प्यते | तच्च परमाथंत एवाऽऽत्मभूतमित्ति केषाच्िद्- 
श्रमस्तत्निरासायोक्तं मनःशब्दवाच्यं भूतसूक्ष्ममिति । अन्नमयं हि सोम्य मन' इत्यादिश्तेर्भोतिकत्वावगमादन्नभावा- १५ 
भावाभ्य।मुपचयापचयदसनादौतिकमेव तत् । तस्य च सङ्कुल्पादिलक्षणस्याध्यवसायनियम्यत्वादुवुद्धेस्ततः परत्व- 
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तत्र हेतुत्वेन पदस्वरूपमाकाङक्लापूवंकं दशंयति--किमित्यादिना । निगृहीत्तमनास्तत्वंपदाथंविवेक- 
वानात्मनि समाहितचित्तः सच्चिदिध्यासनवांस्तेन गतप्रतिबन्धः शुचिनंरो विद्वानप्रतिबन्धेन साक्षात्कारवान्थः सोऽध्वनः 
संसारान्तर्भृतदेवयानदक्षिणायनाघोगतिखूपाया गतेः पारं तदप्राप्यं तदाप्नौतीत्यथंः । नन्वात्मस्वरूपस्य निल्याप्त- २०. 
त्वादाप्नोतीति कथं तवाऽऽ्ह्--मुच्यत इति । प्रत्यगितरयो राव रकाज्ञाननिवृत्तावाप्नोतीत्यौपचारिकमिति भावः| 
आकारां व्यावत्तंयति-ब्रह्मण इति । हिरण्यगर्भं व्यावतंयति--वासुदेवाख्यस्येति \ वासुदेव इत्याख्या यस्य सः । 
वासयति भृतानि स्वस्मिच्चितति वासुः स चासौ देवश्च दीग्पत इति स्वप्रकाशः स वासुदेव इट्यर्थः । अनेन तत्पद- 
वाच्यमभिहितम् । तस्य लक्ष्यमाहु-परममिति । अथवा षष्ठो राहोः शिर इततिवदौपचारिकीो । व्यापकं प्रकरषटं 
पदमित्यथंः | सतच्त्वं स्वरूपम् । ९ ॥। | २५ 

ननु तत्पदलक्ष्यविष्णोः प्रकृष्टं पद मप्तव्यमिद्युक्तं तत्कि केनचिन्मागेण देशविशेषे गन्तव्यं तदपि भिन्नतया 
प्रामादिगमनवद्गन्तव्यं तथात्वे मोन्नस्यानिव्यत्वापत्तिस्तस्य प्रकृष्टत्वं च कथमित्याराङ्ुयाऽऽहु--अधुनेत्यादिना । 
भसावधिकारी यदाप्नोतीत्येतद्रयाचष्टे- यत्पद मिति \ तस्य पदस्पाधिगमः कत्तव्य इत्यन्वयः । कथं प्रक्रष्टत्व- 
मिद्यस्योत्तरमाह--इन्द्रियाणीति \ सूक्ष्मेति ! विषयमनोबुद्धयादिक्रमेणेत्यथंः । तत्कि केनचिन्मार्गेण देशविरोषे 
भिन्नतया प्राप्तव्यं तथा चानित्यत्वापत्तिः स्वर्गादिवदित्यस्योत्तरमाह-प्रत्यगात्मतयेति। न देशपरिच्छिन्नं फलं किन्तु ३० 
मोहव्यवहितं तदपगमे प्रत्यग्रपेणावस्थानमित्ति तद्रेण साक्नाक्तारः सम्पद्यत इत्येवमथेमुत्तये ग्रन्थ आरम्यत्त 
इत्यथः । तावच्छब्दः क्रमेणोत्तरोत्तरपिश्चया पुवंपु वंस्य स्थ कत्वज्ञापनपरः। इन्द्रियेभ्योऽथंपरत्वे कारणत्वं सम्भावित्त- 
हे तुमाह्--यैरिति । आत्मप्रकाशनाय विषयज्ञानाय येरथं रारन्धानि तानीन्द्रियाणि तैऽ्थाः परा इत्यन्वयः । केभ्य 
दत्याकाङश्षायां विषयकायंभूतप्रकृतेन्द्रियेभ्य इत्याहू- तेभ्य इति ! तरिधा परश्ब्दाथं हिशब्दयोतितमाह्--सुक्ष्मा 
इत्यादिना । इन्द्रियानुस्यूतत्वात्ततः सूक्ष्मा महान्त्च व्यापकाः । भत्र परस्परसमुच्चितं परत्वे विवक्षितमिति २३५ 
चरान्दद्रयम् | नयु विषगाणामनात्मत्वाल्मत्यगात्मभूताश्चेति कथमिति चेद्यथा प्रत्यगवस्थाऽ्नपायिन्येवं विषया 
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सनः मवः्लघ्डवाच्यं मनस आरम्भकं भूतसूक्ष्मम्! सङ्कल्पविकत्पाधयारम्भकत्वान्मनसोऽपि परा सुष्ष्मतरा 
महत्तर प्रव्यगात्मभूता च बुद्धिरष्दवाच्यमध्यवसाधाद्यारम्भकं भूतसूक्ष्मम् । बुद्धेरात्मा सवप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्म- 
मतत्वादात्सा महान्सर्वमहस्वादव्यक्ता्यसप्रथमं जातं हैरण्यगभं तत्तवं बोधाबोधात्मकं महानात्मा बुद्धैः पर 
इत्युच्यते ॥ १० ॥ 
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मिति। बुद्धिर्चाऽत्मेति केषा्चिदमिमानस्तदपनयाथंमाह्--बुद्धिश्षब्दवाच्यमिति॥ क रणत्वादिन्द्ियवत् वृद्धर्भोतिकत्वं 
सिद्धम् । करणत्वं च स्वबुद्धयाश्हुमुपलभे इत्यनुभवास्सिद्धम् । ततो भूतावयवसंस्थानेष्वेवार्थादिषृत्तरोत्तरं परत्वं 
कल्प्यं परमपुरषाथंदिदशंयिषया । न त्वर्थादोनां परत्वं प्रतिपिपादयिषितं प्रयोजनाभावाद्वाक्यमेदप्रसद्धाच्चेति । 
सुरनरतियंगादिवुद्धीनां विधारकत्वात्सात्तत्यगमनादात्मोच्यते । सूत्रसंज्ञक हैरण्यगमभंतत्वमिस्यथेः । बोधानोधात्मक- 
मिति) ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकमिव्य्थंः । अथवऽधिकारिपुरुषाभिप्रायेण बोघात्मकत्वमब्यक्तस्याऽऽ्यः परिणाम 

उपाधिरप्चीकृत्तभूतात्सक्स्तेन स्पेणाबोघात्मकत्वं हि रण्यगमंस्येत्यथः ॥ १० ॥ 

बर! 

गोपाख्यतीन्धटीका 

इन्द्ियेष्वनपायिन इति प्रत्यगात्मभूता इत्युच्यन्त इति भावः । तेभ्योऽपीति । इन्द्रियेभ्यः परत्वेनोक्तेभ्योऽपीत्थथंः । 
ननु देहुपरिच्छिच्चस्य मनसो न विषयान्प्रति व्यापकत्वसूक्ष्मत्वादिकमुपपद्यतेऽकारणत्वात्कारणस्य हि कार्या 
पक्षयोक्तत्रितयरूपत्वं यथेन्दरियायक्षया विषयाणां तथा च मनसः कथं सूक्ष्मत्वादिकमित्याश ङ्य मनस आरम्भक 
भूतसूक्ष्मं मनःरन्दवाच्यमेकददेन मनोरूपेण परिणामिविषयान््रति भूताक्रारेण कारणमतो मनसः परत्वं विषयेभ्यो 
युज्यत इत्याह॒-मनःशब्वाच्यमित्थादिना । वुद्धेमंनसः सकाशात्परत्वे हेतुं वदन्वाक्यमवलारयति--संङ्कल्पेति । 
तारस्य मनसोऽध्यवसायनियम्यत्वात्ततः परा वुद्धिरिव्याह-मनसोऽपीति 1 अर्थेभ्यः परादपीत्यपेरथंः । मनः- 
कारणत्वाभावादुबुद्धेः कथं परत्वमित्याश ङ्य परशब्दायंकथनपृवेकं बुद्धिरब्दाथंमाह-सृक्ष्मेत्यादिना \ आदिशब्देन 
युदिवृत्यवान्तरविशेषा गृह्यन्ते । ननु मनस आरम्भक्रभूतसूक्षमं प्रति कथं बुद्धया रम्भकभूतसूष्ष्मस्य कारणत्ता माना 
भावा ्ेदाभावाच्च विज्ञानशक्तिमदन्तःकरणस्थापन्चोकृतमभृतसृक्ष्मसात्विकाशसमषटितो विषेण अन्मा द्खीकारात्त- 
दारस्भकाणामेकाल्स्येन मेदाभावादिति चेत्, अन्न न भूतसूक्ष्मश्ब्देनापञ्चीकृतानां ग्रहः किन्तु पञ्चीकरृताच्चरूपभूत- 
सक्ष्माणामिह् प्रहुणं तेषामन्चमरितमित्यादिनाऽणिष्ठमागस्य प्रसिद्धेस्तस्य मनःशब्दवाच्यान्तःकरणोपचयहेतुतेनोप- 
चितान्तःकरणकारणत्वादन्तःकरणसा च निश्चथसङ्कुल्पशक्टरयशालित्वेन निरवयदाक्तिमत्वात्साध्यत्वादितरस्ये- 
तद।रम्भकभूतसूष्ष्मयोः कायंकरारणभ(वसम्भवान्मनःशब्दताच्प्राणिष्ठभागस्य कारणत्वसम्भवात्परत्वमुपपदयते । 
तहि वुद्धिमनसोरेव ग्रह सम्भवति भूतसूष्ष्मपयंन्तधावनं किमर्थमिति चेत्तदुभ्रहुस्य तदारम्भकमूतसूक्ष्माधौनत्वात्ताव- 

 त्पयेन्तधावनमिति भावः । अथवा नन्वर्थेभ्यो मनस आरम्भक भूतसूक्ष्पं परं तस्माद्बुद्धया रम्भक्रं भूतसूक्ष्मं परमिति 

२० 

न युक्तं कायपिक्षया हि कारणमुपचितावयवं व्यपक्रमनपायिस्वरूपं परं प्रसिद्धं यथा घट देमृंदादिः । न चेह भूत- 
मष्ष्माणां परस्परकायंकारणभावे मानमस्ति । सत्यम् । तथाऽपि विषयेन्दरियव्यवहारस्य मनोधोनत्वात्ततो मनो 
व्यापक कल्प्यतेऽस्मिप्रकरणे यद्यदधीनं तत्तस्यापरसितरत्परमिति हि स्थितेः । नतु भाष्ये मनःशब्दवाच्यं भूतसूक्ष्मं 
परमिति कथमुक्तमिति चेकेषाञ्चिन्मन आत्मेति भ्रमस्तच्निरासाय मनसो भौत्तिकतवेनानात्मव्वं वक्तु भूतसूक्ष्ममित्युक्त 

मेवं बुद्धिस्थलेऽपि द्रष्टव्यम् । तस्य मनसोऽध्यवस्तायनियम्यत्वादुवुद्धिः परा। मूतोपचयापचयाम्यां मनसो भौ तिकत्वेना- 
नात्मत्वं बुद्धेः क रणत्वेनानात्मव्वं द्रष्टव्यम् । ततोऽ्थदिषु भूतसंस्थानेष्वेव परत्वं कल्प्यते परमपुरुषाथंदिदशंयिषया 
न त्वर्थानां परत्वं प्रतिपिपादयिषितं प्रयोजना मावाह्यकं सेदप्रस ्खाच्चेत्यपि द्रष्टव्यम् । आत्मशब्दस्य परशब्दाथं- 
व्यापकत्वेन पौनसक्टयमाश द्व पुनरुक्तमथंमाह--सवेति । सुरनरतियंगादिवुद्धीनां विधारकत्वात्सातत्यगमना- 
दत्मोच्यत इत्यथः। आतममह्च्छब्दयोः पौनरक्त्ये स्ंवुद्धिभ्यापकताऽऽत्यशब्दाथंः। बुद्धिततदितरव्यापकता महच्छब्दाथं 
इत्याह-पषठेति \ तत्र हैतुमाद्--अन्यक्छादिति \ हैरण्यगर्भं तत्वमिति । सूत्रसंनितमित्यथंः । बोधाबोधातमक 
सानक्रियाशक्त्यालकमिस्यथः । १० ॥ 
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"महतः परमय्यक्तमव्यक्तात्पुरूषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्सा कृष्ट भा परा गतिः ॥ ११॥ 

महतोऽपि परं सूक्ष्मतरं प्रत्यगात्मभूतं सवंमहत्तरं चाव्यक्तं सवस्य जगतो वौजूतमव्याक्रुतनांमरूपसतच्ं 
सर्वकार्यकारणश्क्तिसमाहाररूपमव्यक्ताव्याक्रताकाशादिनामवाच्यं परमात्मन्योतप्रोतभायेन समाधितं वटकणिकाया- 

मिव वरवृक्षशक्तिः! तस्मादन्यक्तात्परः सूक्ष्मतरः सवेकारणकारणत्वात्प्त्यगह्मत्वास्च महश्च, अत एव पुरषः 
सर्व॑पुरणात् । ततोऽन्यस्य परस्य प्रसद्धं निवारयत्राह--पुरषान्न परं किचिदिति \ यस्माच्नास्ति पुरषाच्चिन्माच्र- 
घनात्परं किञ्चदपि वस्त्वन्तरं तस्मात्यक्ष्मत्वमहत्तवप्रव्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा पयंवसानम् । अचर हीन्रियेम्य 

आनन्दगिरिटीका 

प्रलये सवैकायंका रणडक्तीनामवस्थानमभ्युपगन्तव्यं शब्दाथं सर बन्धश्चक्तिलक्षणस्य निव्यत्वनिर्वहाय। तासां 
राक्तीनां समाहारो मायात्तत्वं भवति ब्रह्मणोऽसङ्खत्वादिति शक्तिममाहाररूपमव्यक्तमित्यथः । "तद्धेदं तद्य्याङृत- 

५ 

मासीत्" “एतस्मिन्वव्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च '“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्" इत्यादि- १० 

शुतिप्रसिद्धं चाव्यक्तम् | तस्य साद्भयाभिमतप्रधानाद्रैलक्षण्यमाह--परमात्मनीति \ शक्तितवेनाद्वितीयत्वावि रोधित्व- 
माह-वटकणिकायामिवेि। भाविवटवृक्षगाक्तिमद्टबीजं स्वशक्त्या न सदुद्धितीयं कथ्यते तदरद्ब्रह्मापि न माधाशक्त्या 

गोपाख्यतीन्ध्रटीका 

परमव्यक्तमित्यन्वयः । हिरण्यगभंतत्त्वमेव सूक्ष्ममतिरायेन सूक्ष्मं सूषष्मतरमव्यक्तं प्रत्यग्वदनपायि सवंस्माद्- 
व्यापकमित्यथेः । हिरण्यगभद्िरक्षण्यमाह् --सवेति । आरम्भवादं निराकरोति--अव्याकृतेति । अन्य कृतयोनमि- 
रूपयोः सत्वं स्वरूपामत्यथैः । नतु सृष्टेः प्रागव्य्कृतव्यतिरेकेणाभावात्कथं सर्वेषां कार्याणां कारणानां च शक्ति 
समुदायरूपमध्यक्तमिति चेस्ल्ये सवंक्तोनामवस्थानं वक्तव्यं शब्दाथं सम्बन्धस्य शक्तिटक्षणस्य निर्वाहाय; तासां 
च शक्तीनां मायातत्त्वे समाहारो भवतति ब्रह्मणोऽस द्गत्वादिति समाहाररूपमन्यक्तमित्यथंः । तत्र प्रमाणमाह्-- 
अन्याक्रतेति । “तद्धेदं तद्यंन्याकृतमासीत्' ' “एतस्मिन्खल्वक्रे गाग्याकाश्च ओतरच प्रोतस्च '' (मायां तु प्रकृति विद्यात्" 
इत्यादिश्ुतिप्रसिद्धमित्यथः । साद्कयाभिमतप्रधानाद्रेलक्षण्यमाहू--परमात्मनोति \ ननु शक्तिरेकाऽऽत्मा चक इति 
सद्वितीयत्वापत्तिरित्याराद्धयाऽऽत्मव्यतिरेकेण तस्या असत्वं दृष्टान्तेनाऽऽ्ह--वटेति \ वट्रीज ₹इत्यथं; । यदथं पूवं 
पूवपिक्षयोत्तरोत्तरस्य परत्वं प्रतिपादितं तद्रेष्णवपदमवतारयति- तस्मादित्यादिना । पूर्वोक्तात् । नन्वात्मनः सूक्ष्म- 
तरत्वं वक्तुं शक्यतेऽव्यक्तादपि दुदिज्ञे त्वात्का रणत्वरूपपरत्वं कथं ? कारणत्वे वाऽव्यक्तवदह्विकारित्वेनासंत्वापत्तेरिति 
चेत्, अधिष्ठानपरतन्त्रत्वादा रोपस्याधिष्ठानस्योपचारेणाऽऽत्मनः का रणत्वमुच्यत इत्ति न दोपः । पारतन्त्र्यं चान्यक्तस्य 
पुथकवसत्तवे प्रमाणाभावादात्मसत्तयेव सत्तावत्तवाच्चेति भावः । प्रत्यगत्मेति । पूवत्र सापक्षप्रत्यक्त्वमत्र तु स्वाभा- 

विकमेव दिदशंयिषितं वस्तुत्वादिति भावः। अत एव निरतिज्ञयमहत्वादेवेत्यर्थोऽवध्रथत इत्याह्- तत इति 
प्रसद्धं सत्त्वस्येति शेषः । पररुषात्परं किञ्चिनेव्यर्थं हेतूकृत्य सेत्यादिवाक्यं व्याचष्टे--षस्माच्नास्तीत्यारिना । पयरेव- 

१. अवाग्यक्तपदेन साह्कयाः स्वाभिमत्तं जगत्कारणं प्रधानमेवामिधीयत इत्याहुः, तत्ण्डनार्थं सूत्र 
आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरोररूपकविन्यस्तगुहीतेद॑शंयति चेत्ति। अत्र "नात्मानं रथिनं 
विद्धीत्यादिना रथिरथादिरूपककल्पना परमपददिदशंयिषया प्रोक्ता । त्र च तत्प्रद्शनं इन्द्रियेभ्यः 
परा ह्यर्था! इत्यारभ्य पुरुषान्न परं किञ्चित्" इति वाक्येन पुरुषस्य सवंपरत्वमुक्तं तत्रैव चैद्द्रियादिभ्पः 
अर्थादीनां परत्वं प्य॑वस्यति । न तु तेषां तेषां तत्परत्वे तात्पयंमिति (आध्यानाय प्रयोजनाभावात्" इति 
सूत्रे भगवत्ता निर्णीतम् | य एवेन्द्रियादयः पूवंस्यां रथिरथादिरूपककल्पनायां प्रकृताः त एवेल्द्रियादभः 
पुवपूवपिक्षया उत्तयोत्तरपरत्वकल्पनायां स्वीकार्याः प्रकृतत्वात् । पूवत्र रथत्वेन निर्दिष्टं शारीरं त्वत्र 
स्वशब्देन नोक्तं, इतरं तु स्वशब्देन निर्दिष्टा एव । तदिह प्रकरणात् परिदोपाच्चाव्यक्तपदेन पूर्वप्रकृतं 
रारोरं ग्राह्यं, व्यक्तस्यापि तस्यान्यक्तप्रकृतिकत्वात् अव्यक्तकारणल्पेणाग्यक्ततवादव्यक्तपदेन ग्रहण- 
मुचितमेवेति निर्णीत मानूमानिकमप्येकेषामिति चेत् इत्यधिकरणे । | 

१५ 

९० 

२५ 

२५ 



त 

र्द टीकाद्रययुक्तमाष्योपेत्ता { अ०-१, व०~-३, म०-१२ 

१०५ 

१५ 

२० 

२५ 

एष स्वेषु मृतेषु गृढोऽऽत्मा न ्रका्षते । द्यते लग्रघया बुद्धया क्षमया घरक्ष्मदिमिः ॥ १२॥ 

आरभ्य सूक्ष्मत्वादिपरिसमापिः ! अत एव च गन्तुणां स्वेगतिमतां संसारिणां फा प्रकृष्टा गतिः! यद्भवा न 
निवतन्त' इति स्मृतेः \ ११॥ 

नु गलिश्चेदागत्याऽपि मवितव्यं कथं यस्मादृभूयो न जायत इति । नष दोषः \ सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वादव- 
गतिरेव गतिरित्युपचयंते । प्रत्यगात्मत्वं च द{तमिन्द्ियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो हि गन्ता सोऽगतमप्रत्यगरूपं गच्छत्य 
नात्मभूतं न विपयंमरेण । तथा च श्रुतिः--“अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः" इत्याद्या । तथा च इश्चायति प्रत्यगात्मत्वं 
सर्वस्य-एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तेषु मूतेषु गढ: संवृतो दशंनश्चवणादिकर्माऽविद्यामायाच्छल्नोऽत एवाऽत्मा 
न प्रकाश्चत आत्मत्वेन कस्यचित् । अहो अतिगम्भीरा दुरवगाह्या विचित्रा माया चेयं यदयं सर्वो जन्तुः परमाथत 
परमाथंसतस्वोऽप्येवं बोध्यमानोऽहुं परमात्मेति न गृह्हात्यनात्मानं देहेन््रियादिसद्धातमात्मनी दुदयसानमपि घटादिव- 
दात्मत्वेनाहमयुष्य पुत्र इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्लाति ! नूनं परस्येव मायया मोमुद्यमानः सर्वो रोको बम्भ्रमीति 
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सद्वितीयम् । सत्वादिरू्पेण निरूप्यमाणे व्यक्तिरस्य नास्तीव्यन्यक्तम् । ततोऽव्यक्तशब्दादप्यद्वेतावि रोधित्वं 
्रषटव्यम् । सवस्य प्रपञ्चस्य कारणमन्यक्तम् । तस्य परमात्मप्रतत्त्रत्व(त्परमात्मन उपचारेण कारणत्वमुच्यते न 
त्वव्यक्तवद्विकारितयाऽनादित्वादव्यक्तस्य पार तत्रयं च पृथक्सच्े प्रमाणाभावादात्मसत्तयेव सत्तावत्वाच्चेत्यथंः ॥११। 

पारयिष्णव इति । संसारपारः गन्तार इत्यथः । न प्रकाङ्ते चेत्तहि नास्त्येवेति न वाच्यं लिद्धदशंनादि- 
त्याह्--दशंनश्रवणादीनि \ कर्मण्यस्येति तथोक्तः । जीवस्य प्रकाशत्वे ब्रह्मात्मत्वे सत्यपि योऽयं ब्रह्यस्वरूपानवभास 
स केनापि प्रतिबन्धेन कृत इति कस्प्यते । तच्च प्रतिबन्धकं न वस्तु ज्ञानान्मुक्तिरतेर्बाधिप्रस ङ्गात् । ततोऽविद्यैव 
प्रतिबन्िकत्याहु-अविद्यामायाछन्न इति । निदिध्यासनप्रचयेने काग्रयमापन्नमन्तःकरणं यदा सहकारि सम्पाद्यते 

गोपाखयतीन्द्रटीका 

सानमुपपादयत्ति-अच्र हीति । आत्मनीत्यथंः । अत्त एव सूषक्ष्मत्वादिपयंवसानभूमित्वादेव । प्रकरष्टगत्तिस्वे प्रमाण- 
माहु--पदिति \ “तद्धाम परमं ममे"ति वक्पररोषः ।। ११॥ 

गतिशब्दस्य यथाश्रुतमथं गृहीत्वा शङ्कुते- नन्विति \ परिहरति- नैष दोष इति \ प्रत्यग्मिन्नस्य हि 
गत्याऽवाधिमुख्या तस्य तूपचारेणेत्यत्र पूर्वोक्तं हेतुमाह - प्रत्यगात्मत्वं चेति \ तहि प्रतीचः प्रात्वेन ज्ञानादि- 
वेयथ्यमित्यारङ्कयाविद्ययाऽनात्मरूपमापन्नो यः सोऽधिकारी त्तं प्रत्यगात्मानमनात्मव्युदासेन प्राप्नोतीत्याहू-यौ 
हीति । हिशब्दसूचितां शरुत्तिमाहु--तथा चेति । अनध्वगा मागंरहिताः । पारयिष्णवः संसारपारं गन्तार इत्यथः । 
गतेरोपचारकत्वे सवस्य प्रत्यगात्मत्वं श्र॒तिद॑शंयतीत्यवता यति- तथा चेति \ संवृत्तो न प्रकाशत इत्यन्वयः । न 
प्रकाशते चेत्तहि नास्त्येवेति न वाच्यं िद्धदशंनादित्याह्--दशेनेति \ दशंनश्चरवणादीनि कर्मण्यस्येत्ति तथा । ननु 
जीवस्य प्रकाशे ्रहयात्मत्वे कुतोऽनवमासस्तत्राऽऽह्-अविद्यामायाछन्च इति \ अविद्येति ज्ञाननिरस्यत्वमुच्यते । 
मायेति मिथ्यात्वमुच्यते । अत एव यनश्छन्नः कस्यचिदप्यात्माऽऽत्मत्वेन न प्रकाशतेऽहं पर एवेति व्यवहारयोग्यौ 
न भवतीत्यथंः | एष इत्यादिभतेरक्न राथंमुक्त्वा प्राणिष्वनुकम्पां ददंयञ्श्ुतेस्तात्पर्याथंमाह्--अत इति ! यत 
स्वभ्रकारप्रत्यक्च॑तन्याव रिकाऽविद्याऽतोऽतिगम्भीरा नक्रादिसंवलितग द्धाहद इवाविमशंनीयस्वरूपा यत ॒एवमतो 
दुरवगाह्या माधायां स्थित्वा मायाकृता विभृतिरियतीति निर्धारयितुं न शक्यते केनचिदतः सा। एवंभूतमाथाया 
सविरासकत्वं प्रददयं स्वरूपावरकत्वे हेतुमाह --विचिन्ना चेति। इयमहुमन्ञ इत्यनुभवसिद्धा नानाराक्तियुक्ताऽ्वटन- 
घटनापटीयसी । तत्र हेतुमाह्-पदिति । यस्मादिव्यथंः । अयं संसरन्श्यमानः सवं प्राणी वस्तुतः परमाथं- 
स्वरूपोऽप्येवं बोध्यमानः पर एवाऽत्मा नासि संसारीत्यहं पर एवाऽऽत्मेति न गृह्यत, घटादिवदातमनो स्श्यमान- 
मपि देहैन्द्रियादिसङ्घातमनात्मानं त्वं देवदत्तपुच्रो विष्णुमित्र इत्यनुच्यमानोऽप्यनुपदिरद्यमानोऽप्यहुममुष्य पुत्र 
इत्यात्मत्वेन गृह्यतीत्यन्वयः । स्वस्वरूपमखेण्डाद्वितीयमुच्यमानमपि न गृह्भातीव्यनुक्तमप्यनात्मस्वरूपमात्मत्वेन 
गृह्णातीत्यत्र को हेतुरिति विचार इदं निरिचतमित्याह्-तूनमित्ि । मोमुद्यमानः पुनः पुनरतिशयेन वा मोह्- 
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यच्छे्वाडमनसी प्रज्स्तवच्छेजज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्ेच्छान्त जास्मनि ॥१३॥ 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | ्षुरस्य धारा निशिता दुर्यथा दुगं प्रथस्तत्छवयो वदन्ति ॥१४॥ 

तथा च स्मरणम्-- “नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः" इत्यादि । ननु विरुद्धमिदमुच्यते मत्वा धोरो न 
कोचति न प्रकाशत इति च । नैतषधवभ् \ असंस्कछरतब्ुदेरविजेथत्वान्च प्रकाशत इत्युक्तम् । दुद्यते तु संस्कृतयाऽग्रचयाऽय्र- 
मिवाग्रया तयेकाग्रतयोपेतयेत्येतत्सुक्ष्मया सुक्ष्मवस्तुलिरूपणपरथा । केः सृक्ष्सर्दा्िभिरिन्वियेभ्यः परा ह्यर्था इत्यादि- ५ 
प्रकारेण सृष््मतापारम्ययंदश्चंनेन परं सृष्ष्मं ष्टुं शीं येषां ते सृष्ष्मदशिनस्तैः सूृक्ष्मदषिभिः पण्डितेरित्येतत् \॥ १२ \ 

तत्प्रतिपत्युपायमाह--यच्छेन्चियच्छेदुपसंहेतप्राज्ञो विवेको । किम् । वाग्वाचन् । वगत्रोपलक्षणार्था 
स्वेषामिन््रियाणाम् । क्र । मनसी मनसीति च्छान्दसं देध्यंम् । तच्च मनो यच्छेज्जञाने प्रकाशस्वरूपे बुद्धावात्मनि । 
बुद्धिहि मक्नआदिकरणान्याप्नोतीत्यात्मा प्रत्यक्तेषाम् ! ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत् \ प्रथमजवत्स्वच्छ- 
स्वभावकमात्मनो विज्ञानमपादयेदित्यथंः ! तं च महन्तमात्मानं यच्छेच्छान्ते सवंविशेषप्रत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये १० 
सर्वान्तरे सवबुद्धिप्रव्ययसाक्षिणि मुख्य आत्मनि । १३ ॥ 

एवं पुरुष आत्मनि तत् सच प्रविराप्य नामरूपक्मचयं यन्मिथ्याज्ञानविजम्मभितं क्रियाकारकफलल्नणं 

आनन्दगिरिटीका 

तदा तत्सहकरृतान्महावाक्यादहं ब्रहयास्मीति या बुद्धिवृत्तिरुत्प्यते तस्यामभिग्यक्तो ब्रह्मभाव इति स्वतोऽपरोक्षत्तया 
व्यवह्ियत इति हद्यत्वमुपचयंते । यो हि यत्प्रयक्तन्यवहा रः स तद्हश्य इति प्रसिद्धम् ॥ १२-१३॥ १५ 

क्रमेणेवं विषपदोषदशंनेनाम्यासेन च वादह्यकरणान्तःकरणव्यापारप्रविखापने सति प्रविरापनकर्तुः कः 
पुरषाथंः सिद्धवतीव्यत्त आह् -एवं पुरुष इत्यादिना ।। १४॥।। 

गोपालयतीदखटीका 

मापद्यमानो बंञ्चमीत्ति पुनः पुनरतिशयेन श्रमतीत्यथंः । मायाघीनमोहादात्मा प्रकाशे संसरणे च भगवतः स्मरणं 
प्रमाणयति-तथा चेति। योगमायासमावृत इति वाक्यरेषः। चोदोत्तरवाक्यं व्याचष्टे--नन्वित्यादिना। एतद्िरढत्व- २० 
मेवं त्वदुक्तप्रकारेण न भवतति शरुत्योविषयभेदात् । न प्रकाशत इत्यस्यार्थं दरंयति--असंस्कृतेति । निदिध्यासन- 
प्रचयजन्यसंस्काररहिताया बुद्धो रत्यथं; । मघ्वा धीरो न शोचतीत्यस्याऽऽशयं श्रुतिः स्वयमेव दशेयत्ति-देश्यते 
त्विति । संस्कृतया निदिष्यासनप्रचयजन्यसंस्कारथुक्तया । एवं ब्रह्मात्मेक्यमग्रं मुख्यं लक्ष्यं यस्यास्तस्या भाव 
एकाग्रता तया सदितयेव्येतत् । सूष्षपं दुर्विज्ञेयं वस्तु प्रह्मात्मेवयं तस्य निरूपणे निश्चये त्ात्पयंवत्या | कतुंपद- 

म. 

ब्रह्न्ञानसाधनत्वेनोत्तरं वाक्यं व्याचष्-तदिति \! त्तस्थाऽऽत्मनः प्रापिस्तत्साधनीभूतं ज्ञानं तदुपाय- 
मित्यथंः । ननूपसंहारेऽपि वाच इत्तरेन्दरियाणां सन्यापाराणामनुपसंहारे तन्मात्रं न ज्ञानसाधनमित्याज्ञद्याह्-- 
वागत्रोपलक्षणाथेति । आकाद्क्षापूवंकमधिकरणं निदिशति--क्वेति । देध्यंस्य गतिमाह-मनसीतीति । सङ्धुत्प- 
विकल्पात्मकमनसो बुद्धितन्त्रत्वात्तस्य तस्यां लयस्य कततेव्यतया प्रकाशसामान्यं ज्ञानशब्देन मनआदिकरणव्याप्त्या 
तेषां प्रत्यगात्मा बुद्धिस्तच्छब्देनोच्यत इत्याहू - ज्ञान इत्यादिना \ हि यस्माद्थे । नन्वात्ममहुच्छब्दाभ्यां व्यापक- ३० 
प्रत्यगात्मनोऽभिधानात्कथं प्रथमजे हिरण्यगर्भे वुद्धौ व्यषटिवदधेः प्रविरापनमित्याश््कय तदुत्तरपययि शान्त आत्मेति 
विशेषणास््रत्यस्तमितसवं विरोषणवत्येतस्य लयप्रतिपादनात्तस्य ग्रहणं न विरुध्यते । न च व्यष्िद्धेः समष्टौ लयस्चेत्तस्याः 
परमकारणे लयो वाच्यस्तद्धिना निविशेषे कयः कथमिति वाच्यम्, आत्ममह्च्छन्दाभ्यां सकारणससूत्रहै रण्यगरभ- 
ृदधग्रहाच दोष इति भावः। समष्टिव्य्टयोः सास्ये छ्यनिित्तमाह-- स्वच्छेति । स्वच्छस्वभावकं प्रथमजं विज्ञानं 
प्र्यगात्मोपाधिमूतविज्ञानमापादयेदित्यथं; । सर्वेति । सवं विशेषाः प्रत्यस्तमिता लीना यर्मिस्तत्तच्च तद्रपं च ३५ 
तस्मिन् । तत्र हेतुः -अविक्रिय इति \ एवमुत्तरोत्तरं हेतूतवेन भ्यास्थेयम् । मुख्य आत्मनि तं यच्छेदित्यन्वयः । १३ 

विषयदोषदरंनेन बाह्यान्तःकरणव्यापारभ्रविखापने तत्कतुंकः कः पुरुषाः सेत्स्यतीत्याशङ्कयाऽऽ्ह-- 
एवं पुरुष इत्यादिना \ एवं यच्छेदित्यादिक्रमेण प्रत्यगात्मस्वरूपसाक्नात्तारेण समस्तं प्रकर्षेण विलाप्य कृतछ्रत्यो 

१२ 
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अशब्दमस्पशंमहूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् । 
अनायनन्तं महतः परं ध्रवं निचाय्य तन्मृत्युष्ुखास्यर्च्यते ।॥ १५ ॥ 

स्वात्मयाथाल्स्यज्ञानेन सरोच्युदकरज्जुसपगगनमलानोवं मरोचिरज्जुगभनस्वरूपदशनेनेव स्वस्थः प्रशान्तात्मा कृत- 
करत्यो भवति यतोऽतस्तदशेनाथंमनाचविद्यापरसुप्रा उत्तिष्ठत है जन्तव आतत्मन्ञानाभिमुखा भवत, जाग्रताज्ञाननिद्राया 

५ घोररूपायाः सर्वानथंबीजभूतायाः क्षयं कुरुत । कथम् । प्राप्योपगस्य बरा्प्रज्ष्टानाचार्यास्तद्धिदस्तदुपदिष्टं सर्वन्तिर- 
मात्मानमहमस्मीति निबोधतावगच्छत \ न द्युपिक्लितव्यसिति भ्रुतिरनुकस्पयाऽऽह मातृवत् अतिसुक्मघरुद्धिविषयत्वा- 
ज्लेयस्य । किमिव सुक्ष्मबुदिरित्युच्यते । क्षुरस्य धाराभमरं निरिता तीक्ष्णीक्ता दुर्यथा दुःखेनात्ययो यस्याः सा 
दुरत्यया } थथा सा पद्यां इुगंमनीया तथा हुं दरःसस्पाद्यमिस्येततपथः पन्थानं तस्वज्ञानलक्षणं मार्गं कवयो मेधाविनो 
वदन्ति । जेयस्यातिरृष्ष्सत्वात्तद्िषयस्य ज्ञानमा्ध्य दुःसम्पासस्वं वदन्तीत्यनभिप्ायः \ १४ ॥ 

१० तत्कथमतिसृक्ष्मत्वं ेयस्येत्युच्यते । स्थूला तावदियं मेदिनी श्षद्दस्पश्चरूपरसगन्धोपचिता सवेन्द्रियविषय- 
भूता तथा शरीरम् । तत्रेकेकगुणापकं्ण गन्धादीनां सूक्ष्मत्वमहत्वविशयुटेत्वनित्यत्वादितारतम्थं दृष्टुमवादिषु 
पावदाकाश्मिति ते गन्धादयः सवं एवं स्थृरत्वाद्िकाराः शब्दान्ता यत्र मे सन्ति किमु तस्य सुक्ष्मत्वादि- 

अ नन्दगिरि टीका 

यावद्यावद्गुणापचयस्तावत्तावत्तास्तम्येन सौक्ष्म्यं दृष्टं पृथिव्यादिषु परमात्मनि तु गुणानामत्यन्ताभावाच्चि- 
१५ रत्तिशयं सौक्ष्म्यं दृष्टं सिध्यतीवयार्ह--स्थला तावदित्यादिना ।! १५-१६-१७ ॥) 

दति काठकोपनिषन्दयप्यदीकाथां प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली समाक्षा 

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचायंश्रौमच्छृद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविर चिते 
काठकोपतनिषद्धाष्यव्याख्याने प्रथमोऽध्यायः समाक्षः 

गोपाटयतीद्रटीका 

२० भवतीद्यत्वयः । आत्मव्यावृत््यथं सवं विलिनषटि-- नामेति । सानब्दाथंक्रियात्रयमित्यथंः । तस्य सत्यत्वं व्यावतंयति- 
धदिति \ मिथ्या च तदज्ञानं च मिथ्याज्ञानं तेन विनुम्मिततं निष्पादितं यत्तत्सवेमिव्यन्वयः । ज्ञानफलं न कम॑साध्य- 
मिति ज्ञापयितुं कमंफलं संसारान्तगंतमेवेति दशेयत्ति- क्रियेति । सम्यग्ज्ञानेन घवंविछापने कृतक्रतयतेत्यत्र दृष्टान्त 
माह -मरीचीति । सरीच्यादिदषशंनेन तदुदकादि प्रविलाप्य रौकिकः पूमान्यथा स्वस्थस्तथा स्वस्थः सवंबाह्येन्छिय- 
व्यापाररहित्तः प्रशान्त आत्माऽन्तःकरणं यस्य सवंमनोव्यापाररहितः प्रशान्तात्मा कतत॑व्याभावाक्करृतक्रत्यो भवत्ती- 

२५ व्यथः । उक्तमर्थं हैतूकृव्योत्तरं वाक्यमवतासयत्ति- यतोऽत इति \ तदृशंना्थं कृत्तक्रत्यताहेतुदशंना्थ॑प् । अनाद्य- 
विद्यायां प्रपुप्तास्तत्तन्वाः | आगत्मन्ञानाभिमुखा इति । ईश्व रापितकमतरिचत्तशुद्धिविविदिषाक्रमेण श्रवणादिपरा 
इत्थं; । घोरो दुःखबहुरः संसारदावो खूपं यस्या सा । तस्या घोररूपत्वं विघृणोति-- सर्वेति । क्षयं कुरुत 
साक्षाक्ारेणेत्ति शेषः । तत्साक्नाक्रार आचार्याधीन' इत्याकाङ्क्षापूवंकं ददंयत्ति--कथसित्यादिना } तेषां वरत्वं 
व्याचष्ट- तदिद इति ! निबोधतेत्यस्यपिक्षित्तं कमं पुरयत्ति- तदित्यादिना । अक्षराथंमुक्त्वा तात्पर्याथंमाह-न 

३० हीति । तद्पेक्षणेऽनधंप्राप्तिमूचको हिशब्दः । इतिवंक्ष्यमाणमप्रकाराथंः । आदरेण भ्रुत्यभिधाने हितुः---अतिसृक्ष्मेति । 
अकाङक्षापूवेकमुत्तरवाक्यं व्पाचष्टे--किमिवेति । तीक्ष्णीकृता पाषाणादाविति शेषः । पदार्थमुक्त्वा विवक्षितं 
वाक्याथंमाहू--यथेति । छान्दसत्वाद्वचनव्यत्यय इत्याहु-पन्थानसिति । ननु वस्तुनः सुज्ञेयत्वे ज्ञानस्यापि तथात्वाद्- 
दुगंमत्वमसिद्धमित्याशङ्कय कवथो वदन्तीत्यस्य तात्पर्याथंमाह्-ज्ेयस्येति ।। १४॥। 

तदेवासिद्धमिव्याशङ्खते--कथमिति, स्थूलसूक्ष्मतारतम्यविश्रान्तिस्थानत्वादतिसृष्ष्ं ज्ञेयं ब्रह्मेत्याह्-उच्यत 
२५ इति । यावद्यावद्गुणापचयस्तावत्तावत्तारतम्येन सौक्ष्म्यं पृथिव्यादिषु हृष्टं परमात्मनि गणानामत्यन्तमभावाल्लि- 

रतिशयं सौक्ष्म्यं सिध्यतीति पुथिव्यादिषु तारतम्येन सौक्षम्यमुपपादयति--स्थुङेत्यादिना । शब्दादिरूपेण वृद्धौ 
हेत॒माह-सर्वेति ! पृथिव्युक्तं न्यायं पाथिवे शरीरेऽतिदिशपति-तथेति । तत्र पृथिवीत्तच्छरीरयोरपकर्षोपगमेऽ 
बादिषु सूक्ष्मत्वादितारतम्यं हष्टमित्यत्वयः । तारतम्यदृष्टाववधिमाह्-यावद्ाकाशमिति । यावच्छब्दोऽभिग्याप्तौ | 



अ०-१, व०-२, म०-१६, १७ | काठकोपनिषत् [ ९९ 

नाचिकेतयुपाख्यानं मुप्रोक्तं . सनातनम् । उक्त्वा श्रुता च मेधावी त्रह्मलोकं मही यते ॥१६॥ 
य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्ल्ह्मसं्षदि । 

प्रयतः श्राद्रकारु वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति । १७ ॥ 

इलि कार्कोपनिषदि प्रथसोऽध्याथः वमाप: 

निरतिक्षयत्वं वक्तव्यभित्येतहृशंयति भुतिः--अशहवमस्पहमरूगमन्धयं तथाऽरसं नित्यमगन्धवस्व यत्। एतद्याख्यातं ५ 
ब्रह्माव्यथम् \ यद्धि ज्ञब्दादिमत्तह्ेयेतीदं त्वक्षव्शादिमच्वारव्ययं नं व्येति न क्षीयते, अतं एव च नित्यं यद्धि व्येति 
तदनित्यमिदं वु न व्धेल्यतो निव्यप्न् \ इतश्च नित्यसना्विद्यसाच आदिः कारणमस्य तदिद्मनादि । यद्धयादिमत्त- 
त्कायंस्वादनित्यं कारणे प्रीयते शेथा पृथिव्यादि । इदं तु सव॑कारणत्वादका्यंसकयंत्वाल्ित्यं न तस्य कारणमस्ति 
यस्मिनप्रलोथेते । वंथाऽनन्तसधिद्यमालोऽन्वः कायमस्य तदनन्तर । धथा कदल्यादेः फलादिका्यत्पादनेनाप्यनित्यत्वं 
दृष्ठं न च तथाऽप्यन्तवच्ं ब्रह्मणोऽतोऽपि नित्यम् । मह्॒तत्वादुबुदधयास्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्षपतिस्वरूप्वात्सवेसाक्षि १० 
हि सब॑भूतात्मत्वाद्गहय । उक्तं द्येष सर्वेषु भूतेषण्वित्यादि । धुवं च कूटस्थं {नित्यं न पृथित्थादिवदापेक्लिक्षं नित्यत्वम् । 
तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं निचाय्यावगम्य तमात्मानं मत्युमुखान्मूत्युगोचरादधिद्याकासकमंलक्षणास्प्रसुच्यते वियुज्यते \१५॥ 

प्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथंसह श्रुतिः तर्चिकेतं नचिकेतसा भ्ाभं नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं ृत्युप्रोक्तमिदमास्यान- 
मुपार्यानं वल्लीत्रथलक्षणं सनातनं चिरन्तनं वैदिकित्वादुक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वाऽऽचायेभ्यो मेधावी ब्रह्मैव खोक 
बरह्मरोकस्तस्मिन्महीयत अआगत्मभूत उपास्यो भवतीत्यथः \। १६ ॥ १५ 

यः कथ्िदिमं भ्रन्थं परमं प्रक्ष गुह्यं गोप्यं श्रावयेद्न्धत्तोऽयतव्ध ज्नाह्यणानां संसदि ब्रह्मसंसदि प्रयत 
लुचिभुत्वा श्रादकारे वा श्रावये्धूज्ञानानां तच्छृषडधमस्याऽ्ऽनस्त्याधानन्तफराय कत्ते सम्पाते \ द्िकंचनमध्याय- 
परिसमाप्त्यथम् ॥ १७ ॥ 

इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीभाष्यं समाप्तम् 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदाचायेश्रीरा द्गुरभगवतः कृतौ २० 
काठकोपनिषनाष्ये प्रथमोऽध्यायः समाप्तः 

गोपालयतीन्द्रदीका 

आत्मनो निरतिशयं सूक्ष्त्वादि कंमुतिकन्यायेनोपपादयति-त इति । ते गन्धादयः शन्दान्ताः स्थुकत्वादिकारणा 
स्थूखत्वसूक्ष्मत्वसूक्ष्मतरत्वसूक्ष्मतमत्वाद्कारणा ज्ञापका: सवं एव यत्र न सन्ति प्रतीचि तस्य सृक्ष्मत्वादे 
निरतिशयत्वं किमु वक्तव्यमित्यन्वयः। उक्तेऽथं श्रुत्ति योजयति--इत्येतदिति । शब्दादि राहित्यमव्ययत्वेऽव्ययत्वं २५ 
नित्यत्वे हेतुरिति पाठक्रममविवक्षित्वाऽऽहट्-- यद्धीति ! नित्यत्वे हैत्वन्तरमाह्--इतश्चेति । उक्तमथ॑मुपपादयत्ति- 
यद्धीति \ नन्वात्मनोऽपि कयोऽस्ति कारणसं्तगंलक्षण इत्या द्रुं न तस्य कार्यं करणं च विद्यत इति भ्रत्यन्तरान्च 
कारणं क्य इत्याह--न तस्येति । स्वतो लयाभावेऽपि कायंद्रारा रयमाशद्कयाऽऽह् - तथेति ! फलितं दर्यत्ि- 
अतोऽपीति । विलक्षणत्वे हेतुमाह्-नित्येति । तच्च नास्तीत्ति वक्तं न शक्यत इत्याह-- सर्वभूतेति ! न ह्यात्मनः 
प्रतिषेधः सम्भवतीति मावः । ब्रह्म निरत्तिशयमहदित्य्थः | उक्तेऽर्थे श्रुति प्रसाणयत्ति--उक्तं हीति \ तच्च न ३० 
पुथिव्यादिव्परिणामिनित्यमित्याहू-घ्रुवमिति। एवं ब्रह्मात्मनोऽतिसृष्ष्मत्वेन दु्िज्ञेयत्वात्तज्ज्ानस्यापि दुःसम्पाद्यता- ` 
मुक्त्वा ब्रह्मत्मन्ञानं सफलमुपसंह॒रति- तमित्यादिना । १५॥।। 

ननु विज्ञानस्य सफ़लस्योक्तत्वादुत्तरग्रन्थः किमथं इत्याह-प्रस्तुतेति \ प्रकृतब्रह्मात्मविज्ञानसाधनस्तुत्य्थं- 
माख्यायिकामाह्--श्रुत्िरित्यथंः । चिरन्तनत्वे हेतुमाहु--वेदिकत्वादिति । षष्ठीसमासश्रमं व्यावत्तंयति- ब्रह्मैवेति 
वाक्याथंमाह्--आत्मेति ।। १९६॥ ३५ 

प्रयत इत्युभयत्रान्वेति । अनन्तफलाय क्रमेणेति शेषः ।॥ १७ ॥ | 

इति प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता 

इति श्रीमत्परमहुं्षपरित्राजकाचा्यंवर्श्रीमद्बालगोपालेन्यतीदवस्विरचिते काठक्रोपनिपद्ाप्यविवरणे प्रथमाध्याथः समाप्त 



अजथ्य द्ित्ती ख्ख <: 

पराञ्चि खानि व्यवृणरस्वयम्मृस्तस्मात्वराङ्गशर्यति नान्तरात्मन् । 
कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदादचचदुरयृतत्वमिच्छन् ।। १ ॥ 

एष सर्वेषु मृतेषु गढोऽऽत्मा न प्रकाहते दुष्त त्वय्यथा बुद्ध्ेद्युक्तम् । कः पुनः प्रतिकन्धोऽग्र्ाया 
५ बुद्धेन तदमाधादात्मा न दृष्यत इति तदुदक्लनकारण्रदश नाथ दरस्थारभ्यते । वञ्चते हि शरेयः्त्तिवन्धकारणे 

तदपनथनाय य्न आरब्धुं शक्यते नान्ययेति-पराख्ि परायच्यन्ति गच्छन्तीति खानि तद्ुपलक्षितानि श्रो्रादीनीन्धरियाणि 
वानीत्युच्यन्ते \ तानि पराञ्च्येव शब्दा्दिविषयध्रकाष्ठनायं धरवलस्तै । यस्मादेवंस्वभावकातति तानि व्यतुर्णाद्धसिलव- 
वान्हुननं छृतवानित्यथः । कोऽसौ । स्वयम्भूः परतेश्वरः स्वथ्मेव स्वतस्तन भवति सवेदा न परतन्त्र इति , 
तत्मात्पराङ्पराग्राननात्वमूताञ्शन्दादीन्पर्यय्युपलभप्त उपल्प्धा नन्धरात्म्लान्त रार्मानमिव्ययंः । एवंस्वभावेऽपि 

६० सति लोकस्य केशिन्याः प्रतिस्रोतः प्रवतंनसिव धीरो धीसान्विदेकी प्रत्यगात्मानं प्रत्थक्चाघावात्मा चेति 
परस्यगात्मा । प्रतीच्येवाऽऽत्मश्षस्ये रूढो रोके नान्यस्मिन् । व्थुत्यसिप्तेऽपि दत्रेवाऽऽत्मश्शड्डो अंते । 

आनन्दभिरिटीका 

अनादिरविद्याप्रतिबन्धः प्रागुक्तोऽघुनाऽऽगन्तुकप्रतिबन्धदर्शनायोत्तरवंल्छयारम्भ इति सम्बन्धमाहु--एष 
सर्वेष्वित्यादिना 1 यदीद्दियाण्यन्तमुंखानि स्पुस्तदा तान्यात्मनिष्ठतयाऽमृत्तत्वमीयुरत इन्द्रियाणि बहिुखानि 

१५ सृष्टानीति यत्तत्तेषां हननमेव कृतमि्व्थ॑ः । (मप्लु' व्याप्ताविति धात्वर्थानुसारेण व्यापक भआत्मराब्दाथं: । यद्यस्मादा- 

गोपाखयतीन्द्रदीका 

अनाद्यविद्ाप्रतिबन्धः प्रागुक्तोऽधुनाऽऽगन्तुकग्रतिबन्धप्रकारनायोत्तरवल्लयारस्भ इति सम्बन्धमाहू--एष 
इति । इट्युक्तमनेन वाक्येनानाचयविदयाप्रतिवन्वस्वरूपमिति शेषः । कः पुनरिति । पनः कौटशोऽनायविद्याया अत्यः 
प्रतिबन्धः, यस्य प्रतिबन्धस्य कादाचिककस्याभावादात्माऽग्रयपा बुद्धया दश्यते स प्रतिबन्धोऽग्रयाया बुद्धेः कः कौहशः 

२० किस्वरूपः किकायंकं इत्यथः । इत्येवमाकादक्षायां तदशंयरति--दहष्ट॑नेति \ कादाचिकप्रतिवन्धस्य दशनं ज्ञानं तस्य 
कारणं लिङ्खं निमित्तं तस्य प्रदशंनायेव्यथंः । कादाचिक्रप्रतिवन्धस्चाध्यास इत्ति भावः । ननु प्रतिबन्धकतच्निमित्त- 
निरूपणमन्थंकं निवत्तकोपदेशातत्चिवृत्तेरित्याशङ्कयाऽऽह्--विश्चात इति । हि यस्मादध्यासनिमित्तं सम्यशञाते 
निमित्तस्य निवृत्तये यत्न स्थातुं शक्यत इत्यथः । नान्यथेत्यनन्तरं तस्मादध्यासनिसित्तनिरूपणमुचितमिति शेषः । 
अक्षराणि व्याचष्टे-पराच्चीत्यादिना ।! खशब्दोपात्तश्नोत्रभेदश द्धं वारयत्ति- तदिति \ खोपलक्षितानीत्यथं; | 

२५ खोपलक्षितानीव्यपि पाठः । तेषां पराक्त्वं विवृणोति- तानीति \ पराञ्च्येव पराग्विषयप्रकारनसमर्थान्येवेत्य्थः | 
फलमाह्--शब्दादीति 1 एवंस्वभावकानि पराग्विषया्भिमुखत्वस्वभावानि त्तानीच्दियाणि ! हननं कृतवानिति 
कथम् | तेषां हननं नाशो नष्टानां च न विषयोपनयनद्वा राऽनथंहैतृतेति चेद्यदवेन्दियाण्यन्तमुंखानि स्युस्तदा 
तान्यातनिष्ठतयाऽमृतत्वसाधनानीत्यत्त इन्द्रियाणि बहिमुंखानि सुष्टानीति यत्तत्तेषां हननमेव कृतमिति भावः| 
कतुपदमाकाङक्षापूव॑क व्याचष्टे--कोऽसाविति । हि रण्यगभेश द्धं प्रकरणेन वारयत्ति--परमेश्वर इति ! स्वयं भवति 

३० प्रभवतीति योगवृत्तिमथंतस्तस्मिन्दर्शयति--स्वयमेवेति। एवकारव्यावव्यं दर्ययति--नेति। तस्मादिति। यस्मात्खानि 
पराचि व्यतृणत्तस्मादित्य्थः । उपलन्धोपरमत इन्द्ियेरिति शेषः । विभक्तिरोपरछान्दस इत्याहु--नेत्यादिना । 
नन्विन्दरियाणां प्रत्यक्प्रावण्याभावादात्मदर्शनसेव मृग्यमधिकायंभावादित्याक्द्धयाऽऽ्ू--एवमिति । अनात्मभूत- 
शम्दादिविषयोपलन्धृस्वभावतवेऽपीत्यथः । करिचदित्यधिकारिदौरभ्यं दयोत्तयत्ति | यथा करिचत्कात्ंवीर्यादिनंद्या 
नमंदादिरूपायाः प्रतिस्रोतः प्रवतत करोति एवमनेकजन्मसंसिद्धेन्दरियप्रवृत्तिनदीप्रतिस्लोतःप्रवर्तनं कृत्वा गुर 

३५ मुपगतो विवेको तक्तवंपदाथंविवेकवन्प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभावं पश्यतीति सम्बन्धः । प्रव्यगात्मपदं व्याचष्टे-- 
प्रत्यक्चेति । नन्वात्मराब्दवाच्यः प्रत्यग्देहादिरपि भवतीत्याशङ्कवाऽऽह-भ्रतीच्येवेति । अन्यरिमन्देहादावात्मशब्द- 
प्रयोगस्तु तादात्म्याभिमानादिति मावः । यौगिकी वृत्तिस्ततरैवेत्याहु--ग्युत्पत्तीति \ तत्रेव प्रत्यगात्मन्येव । “भप्लु 
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पराचः कामानयुयन्ति बालास मृत्योयेन्ति विततस्य पाम् । 
अथ धीरा अमरत्वं विदित्वा धरुवमधरुवेष्विह न प्राथेयन्ते ॥ २॥ 

“यच्चाऽऽप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कोत्येते” ॥ 
इत्यात्मशऽ्दव्ुत्पत्तिस्मरणात् । तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभावमेक्षदपयत्फहथतीत्यथः । छन्दसि काला. 

नियमात् 1 कथं पष्टयतीत्युच्यते--आवृत्तचक्षुरावृत्तं व्यावृत्तं चक्षुः श्रोत्रादिकमिन्दरियनातमरशेषविषयाद्यस्य स 
आवृत्तचक्षुः \ स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पयति । न हि बाह्यविषयाखोचनपरप्वं प्रत्यगात्मेक्तषणं चेकस्यं सम्भवति । 
किमथं पुनरित्थं महता प्रयासेन स्वभावप्रवृत्तिनिरोधं कुत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पष्यतीत्युच्यते--अम्रतत्वममरण- 
धसंत्वं नित्यस्वभावतामिच्छन्नात्मन इत्यथः ॥ १ ॥ 

यत्तावत्स्वाभाविकं परागेवानात्मद्शंनं तदात्मदश्षंनस्य प्रतिबन्धकारणमविद्या तत्प्रतिकुरत्वाघ्या च परा- 
दवेवाविद्योयप्र्दशतेषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु त॒ष्णा ताभ्यामविदयातुष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मद्शंनाः पराचो बहिगंतानेव 
कामान्काम्पान्विषयाननुयन्ति अनुगच्छन्ति बाला अस्पप्रजञास्ते तेन कारणेन मूत्योरविद्याकामकमंसमुदायस्य यन्ति 
गच्छन्ति विततस्य विस्तीणेस्य सवेतो व्याप्तस्य पां पादयते बध्यते येन तं पाक्षं देहैन्दियादिसंथोगवियोगलक्षणम् । 
अनवरतजन्ममरणजरारोगाच्नचेकानथत्रातं प्रतिपद्यन्त इत्यथः । यत एवमथ तस्माद्धौरा विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपा- 

आनन्दगिरिटीका 

दत्ते संहरति स्वात्मन्येव सवंमिति जगदुपादानं भ्यते विषयानत्तीत्यात्मेति ब्युत्पच्या स्वचेतन्पाभासेनोपरृन्धृत्व- 
मात्मराब्दाथंः । येन कारणेनास्पाऽऽ्त्मनः सन्ततो निरन्तरा भावः कल्पितस्याधिष्ठानसत्तामन्तरेण सत्ताभावायथा 

रज्ज्वामध्यस्ते सर्पे रञ्ज्वाः सातत्यं तथा कल्पितं स्वं येन स्वस्वहूपवत्स भासमेव्यथंः ।। १-२॥ 

गोपाख्यतीन्धरीका 

व्याप्ताविति घात्वर्थानुगसादात्मा व्यापक इत्याहू-यच्चाऽऽप्नोतीति । यच्छब्दा: सर्वे यस्मादर्थे द्रष्टव्याः । भदत्त 
संहरति स्वात्मन्येव सवंमिति जयाधिष्ठानमुच्यते । कायंस्य च कारणे क्य इत्यात्मनोऽनया व्युत्पच्योपादानकारणस्वं 
लभ्यते । इहु रोके । विषयानत्तीत्यनेन योगेनोपकन्धुत्वमात्मनो लभ्यते । अस्य जगतः सन्ततो निरन्तरो भावः 
सत्ता येनािष्ठानसत्तातिरिक्तसत्ताशुन्यत्वादारोपित्तस्थ रजतस्येव तस्मादालेव्यधिष्ठातुत्वं कभ्यते । नन्वपद्यदिति 
भूतकालनिर्देशान्नाधुनातनानां दर्शनमिव्याश ङ्याऽश्ह--पदयतीति । कथं भूतलकारो वत्तंमानार्थक इत्ति तत्राऽऽहु- 
छन्दसीति । दर्शानप्रकारमाकाडक्षपूवंकं दरीयति--कथमित्यादिना । चक्षग्रंहणमुपलक्षणमिव्याह--भोत्रादिकमिति । 
व्यावृत्तत्वं कस्मादित्याकाङ्क्षायामपेक्ित्तं पूरयति । अङेषेति । सोऽधिकारी, एवं संस्कृतो विषयेभ्य इन्द्रियनियमन- 

संस्कारसंस्छरृतान्तःकरण इत्यथं:। ननु बाह्येषु विषयेषु शोभनाध्यासरूपाखोचनपरस्यापि तत्त्वमसीति वाक्यादातमेक्षणं 
सेत्स्यतीव्याश द्याऽऽ्ट॒-न हीति \! ननु विषयालोचनपरस्यापरोक्षभ्रमनिवत्तंकनज्ञानानुदयेऽपि तन्नियमनसंस्कृतस्यो- 
त्पनच्नमपि ज्ञानं व्यथंमित्याश द्ुते--किम्थं पुनरिति \ परिहरति--अउ्यत इति \ अमरणधमंत्वं मरणादिसंसारा- 
भावोपलक्षितस्वरूपत्वमत एव नित्यस्वभावत्वमात्मन इच्छसित्यन्वयः ।। १॥ 

पराचः कामानिति व्याख्यातुं भूमिकामारचयति-- यदिति । स्वाभाविकं शास्त्रानपेश्तम् | परागेवेत्यस्य ` 
व्याख्याऽनात्मदशंनमिति । प्रतिबन्धकस्य दुरदष्टादेः कारणमनाद्मदशंनमित्यत्र हेतुमाह-प्रतिकूरत्वादिति\ अविद्येति 
रषः । तुष्णास्वरूपं दशंयत्ि--या चेति । पर ्षवेवेत्यस्य व्याख्या दृष्टेत्यादि । पराक्स्वे हेतुमाह--अविद्येति । 
भज्यन्त इति भोगास्तेषु । त्ताभ्यामनात्मदशंनभोगेच्छारूपाभ्याम् । प्रतिलुद्धमात्मनः परात्मत्त्रेन दशनं येषां ते 
तथा । पराच इत्यस्य व्याख्या बहिरित्यादि । अल्पज्ञानामनुगमनं नामानात्मदशंनतुष्णाप्रेरिताः सन्तः कामानां 
लन्धारो भवन्तीव्येतत् । तेन कारणेन विषयानुगमेन कारणेन । विततस्य मृत्योः पाशं यन्तीत्यन्वयः । मृद्युशब्दाथं- 
माह-अविच्येति ! वितततशब्दाथंमाहु--विस्ती्ेस्येत्ादि । अवयवन्युत्पत्तिपूवंक पारशब्दा्थंमाह् -पाष्यन्त इति । 
अर्थान्तरमाह--अनवरतेति \ अनवरतेद्यादि तु पूवंविशेषणं वा 1 अनर्थस्य व्रातो यस्मिचित्ति विशेषणपक्षे विग्रहो 
भवति । यन्तीव्यस्था्थ॑माहू--प्रतीति \ अथवा पदायंमुक्टवा वावयार्थमाहू-अनबरतेति ! एवमनात्मप्रवणस्य संसार 

१५ 

२५ 

२५ 

२५ 
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येन रूपं रसं गन्धं चन्दान्सरशा ° स्व मेधुनान्। एतेनैव विजानाति क्रिसत्रे परिप्यते । एतद्रे तत् ॥ २॥ 

सप्नान्तं जागसिन्तं चोमौ येनानुपश्यति । महान्तं विभुमात्मानं मला धीरो न शोचति ॥ ४॥ 

वस्थानलक्षणसम्रततवं ध्रुवं विदित्वा । दैवाद्यृतत्वं ह्यधरुबमिर तु रत्यगात्मस्वरूपावस्थानलक्षणं ५ कमणा वधते 

तो कनीयानिति ध्रुवम् \ तदेवंभूतं कटस्थमविाल्यमसूतत्वं विदित्वाऽघ्रुषेषुं सवेपदार्थेष्वनित्येषु ना ब्राह्मणा इहं 

५ संसारेऽनथंप्राये न प्राथंयन्ते किचिदपि प्रत्यगत्मदशेनप्रतिकूलत्वात् \ पुत्रविक्धरोकेषणाम्यो व्युत्तिषठनतयेवेत्यथः ।\२॥। 

यहिलानान्न किञ्चिदन्यतप्राथंयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम इति ¦ उच्यते--येन विज्ञानस्वभावेनाऽऽत्मना 

रपं रसं गन्धं शब्दास्स्पर्याि सैधुनान्मेधुमनिमिचाम्पुखप्रत्धखन्विजानाति विस्पष्टं जानाति सर्वो रोकः । ननु नैवं 

परसिद्धर्लोकस्याऽत्मना देहादिविरक्षणेनषटुं विजानसीति । देहादिस द्भसोऽहं विजानामोति तु सर्वो खोकोऽव- 

गच्छति ) न त्वेवम् । देहादिसद्धातस्यापि शब्दादिस्वरूपत्वाविशेषा द्विजयत्नाविेषाच्च स् युक्तं विन्ना्ृल्वम् । यदि 

१० हि देहादिसङ्खातो हपाचयात्मकः सन्ल्पादीन्विजानीयाराह्या पि रूपादयोऽनयोन्य स्थं स्वं रूपं च विजानीयुः । न 

चैतदस्ति । तस्माहेहयादिलक्षणांश्च सूपादीनेतेनैव देहारिव्यतिरिक्तनव विज्ञानस्वभावेनाऽऽत्मना विजानाति लोकः । 

यथा येन लोहो दहति सोऽग्निरिति त्त् । अआप्सनोऽविक्ञेयं फिमत्रार्मिस्लोके परिशिष्यते न किञ्चित्परिश्िष्यते 

सवमेव त्वात्मना विज्ञेयम्! यस्थाऽऽत्मनोऽविक्नेयं न किञ्ित्परिषिष्यते स आधा सवज्ञः। एते तत् {क तद्त्तचिकेतसा 
पष्टं देवादिभिरपि विचिकित्सितं धर्मादिभ्योऽन्यद्विष्णोः परमं पदं यस्मात्परं नास्ति तद्रा एतदधिगतमित्यथंः \\ २ ॥ 

१५ ` अतिसूक्ष्मत्वादुदविजेयमिति सत्वैतमेवा्थं पुनः पुनराह--स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्नविन्ेयमिस्य्थैः । तथा 
गि £ णे 

अनिन्दाग{रटका 

कथं तदधिगम इति किं वेदिकस्वाद्धमंवत्परोक्षत्वेन करवा घटादिवत्सिद्धत्वादपयेक्षत्वेनापीत्याकाङक्षाया- 
मात्मतवाद्ब्रहमणोऽपरोक्षतवेनेवावगमः सम्यगवगम इव्युच्यते-यैनेत्यादिना। मूढानां व्यतिरिक्तेनाऽऽत्मना देहुदर्वेयत्वं 
यद्यपि न प्रसिद्धं तथाऽपि विचारकाणां व्यतिरिक्तेनैव वेद्यत्वं प्रसिद्धं ततौ यच्छब्देन प्रसिद्धवत्रामर्थो न विर्ध्यत्त 

२० इति परिहरति-न स्ववं देहादीत्यादिना \ देहिका शब्दादयो न स्वामानमन्यं च विजानीयुः शब्दादित्वाद्- 
 हृदयताच्च बाह्यवत् । विपक्षे बाधकमाहू-यदि हीति । ३-४-५॥ 

गोपालयतीनद्रटीका 

उक्तप्रकारेण यतत इत्यथः । प्रत्यक्स्वरूपावस्थानरूपं ध्रवत्वमुपपादयत्ति--देवादीति । प्रलक्स्वरूपमम्तत्वं प्रुव- 
मिद्त्र श्रत्तिमुदाहरति--नेति । अविचाल्यमकायंमधघ्रुवेषु सर्व॑पदा्ेषु निधर्वि्यन्वयः। ब्राह्यणा ब्रह्मविदः, किञ्चिदपि 

२५ न कामयन्त इद्यत्र हुतुमाह्-त्रह्यगात्मेति । ताद्प्य्थमाह्--पुत्रेति ॥ २॥ | 
कि धमंवत्परोक्षतवेनौत घटवत्रदयक्षत्वेन वाऽऽत्मनोऽधिगम इत्याकाङ्श्तापूर्वकमुत्तरं व्थाचष्टे-यष्टि्ञाना- 

दित्यादिना । देहादिविलक्षणविज्ञानस्वभावत्वमत्मनोऽप्रसिद्धमित्याक्षिपति- भन्विति । विजानामीति ! राब्दा- 
दौनिति रेषः। सावंलौकिकप्रतीति दर्शयति -द्टादीतति। तथा च येनेति प्रसिद्धाथंकथच्छब्दग्रयौगोऽनुपपन्न इति 
मावः । यद्यप्यात्मनो रोकतोऽविलक्षणत्वभ्रसिद्धस्तथाऽपि विचा रकाणां व्यतिरिकत्वेनैवाऽऽत्मस्वसूपश्रसिदधेय॑च्डष्द- 

३० विरोधो नास्तीति परिहुरति--नेत्यादिना । देहादेविज्ञातुत्वाभावे हैतुद्यमाह--ब्ददीलयादिना । गुणगुणिनोरः 
भेदाच्छब्दादिस्वरूपत्वं सङ्घातस्य द्रष्टव्यम् । कार्यकारणसम्बन्धिनिः शब्दादयः स्वात्मानमन्यं च न जानौयुः 
रब्दादिताद्हदयताद्राह्यरब्दादिवत् । विपक्षे दोषमाहू--यदि हीति । एतच्छब्दादेः स्वरूपविज्ञानं नास्ती्मुक्तं 
फलितिमाह-तस्मादिति ! लोकः संङ्कातात्मा । व्यतिरिक्तस्वभावेन सद्ध।तस्य ॒विन्ञातुतवे दृष्टान्तमाह--यथेति । 
येनोष्णप्रकाशात्मना त््वयतिरिक्तात्मना सङ्कातो जानातीदयथंः । शब्दादिकतिपयविक्ञेयोपादानादसर्वज्ञत्वमा- 

२५ राङ्कयाऽऽह्--आत्मन इति! अविन्ञेयमिति च्छेदः । सवस्य ॒विज्ञेयत्वे फकलितमाह--यस्येति \ तस्वविज्ञान- 
मुपसंहरति --एतदिति । तदेक्यविषयमिति, प्रङृतमनुदरवति--यदित्यादिना । यदित्यादिवाक्याभ्यां त्वंपदल्षय- 
निर्देशोऽन्यदिति तत्पदलश्यनिदेशः। नास्तीलयन्तेन वाक्या्थंनिर्देशः । वेशब्दः सर्वोपनिषदेकरूप्यपरदशंनाथंः ।। २ ॥ 

विज्ञेयपरिसमापतेरततरग्थवेयर््यशदायामाह्--अतिसूष्ष्त्वादिति । आह--प्रकरारान्तरेणेति शेषः| त्रिपुटी. 
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य इमं मध्वदं वेद् आत्मानं जीवमन्तिकात् । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद तत् ॥ ५ ॥ 
यः पूवं तपसो जातमद्धयः पूमजायत । गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो मतेभिव्येपयत । एते तत् ॥ & ॥ 

जागरितान्तं जागरितमध्यं जागरितविज्ेयं च! उभौ स्वप्नजागरितान्तो येनाऽऽत्मनाऽनुपदयति लोक इति सर्वं 
पुवंवत् \ तं महान्तं विभुमात्मानं सत्वाऽवगम्याऽऽत्मभावेन साक्षादहमस्मि परमात्मेति धीरो न शोचति ॥ ४॥ 

किच्च--यः कथ्िदिमं मध्वदं क्मफलभुजं जीवं प्राणादिकूलापस्य घारयितारमात्मानं वेद विजानात्यन्तिका- 
दन्तिके समीप ईश्ानमीरितारं भूतभव्यस्य कारच्रथस्य, ततस्तद्विज्ञानाद्रध्वंमात्मानं न विजुगुप्सते न गोपायितु 
मिच्छत्यमयप्राप्रत्वात् \ यावद्धि भेयमध्मस्थोऽनित्थमात्मानं सन्धते तावहोपायितुमिच्छत्यात्मानम् । यदा तु नित्यम- 
देतमात्मानं विजानाति सद्य कि कः कुतो मा गोपापितुभिच्छेदेदहे ठटिद्ति पूववत् ॥ ५॥। 

यः प्रत्थगात्मेश्वरभावेनं निद्ष्टः ध॒ सर्वास्मित्येवहशेयति--यः कथिन्मूयुष्षुः पूर्व प्रथमं तपसो ज्ञानादि. 
लक्षणाद्ल्यण ईष्येतज्जातसुव्य्तं हिरण्यगभम् । किमपेक्ष्य पुवंभित्याह् अद्भ्यः पुवेमप्सहितेभ्यः पञ्चभूतेभ्यो न १० 
केवराभ्योऽदूच इत्यभिप्रायः ! अजायत, उस्पली धस्तं प्रथमजं उेवादिशषरीराण्युत्पाय सवंप्राणिगरहां हदयाकाश्चं 

प्रविष्य तिष्ठन्तं शब्दादीनुपलभमानं भमूतैथिभूदः कापंकरणलक्षणेः सह तिष्ठम्तं यो व्यपद्यत यः पष्ट्यतीत्येतत् । 
य एवं पष्यति स एतदेव पटयति यत्तक्रुतं ब्रह्य ॥ ६ ॥ 

आनन्दगिरिरोका 

यः कशिचप्पू्वं तपसो जातं प्रयति स प्रकृतं ब्रह्म पश्यतीति सम्बन्धः । अद्यः पृवंमित्यादिना हिरण्य- १५ 
गभंस्य विशेषणान्तःकरणांगेन जीवावन्छेदकत्वाज्जीवतादात्स्यविवक्नया विरोषणं यब्दादीतपखभमानमिति। यदिति। 
यस्माल्लोके सवर्णाज्जात्तं कुण्डलं सूवणमेः भवति तद्रदुब्रह्मणो जातौ हिरण्यगर्भोऽपि ब्रह्यात्मक एवेत्यर्थः ॥ & 

गोपाल्यतीन्द्रटीका 

संग्रहाथ॑माहु--स्वप्नविजेयमिति । एवमुत्तर । पुवेवदिति । यच्छन्दाक्षेपसमाघानादि स्वं पूवंवदित्युच्यते । महान्तं 
व्यापकम्, विभुं विविधं भवत्यस्मादिति विभं सवंकल्पनाचिष्ठानमिव्यर्थः । इति साक्षान्मत्वेति सम्बन्धः । साक्षात्कार २० 
एव धेयं तद्वानिद्य्थः ।॥ ८ ॥ 

कर्म॑फरुभोवततवप्राणादिकलापघारयतुव्वोपटक्षितमात्मानं व्वंपदलक्ष्यं कालचयपरिच्छेद्यवस्त्वीश्चिलृत्वोप- 
लक्षिततत्पदलक्ष्यं यः कश्चिदधिकारी वेद साक्षात्करोति स तस्मादनन्तरमात्मानं नरकपातादिभयाच्न रक्षितुमिच्छ- 
तीति प्रकारान्तमाह-फिच्चेति । सधु कमंफरमीति सध्वदस्तमिति व्गुत्पत्त्याऽऽह्-मध्वदमिति । सामीप्यं चात्रा- 
मेदः । अभेदेन वेदेत्यथंः | अरक्षणे हतुमाह्-अम्थप्राप्रत्वादिति । उक्तमथ व्प्रतिरेकेणोपपादयत्ति--पावद्धीति । २५ 
आत्मन इत्ति कमंणि षष्ठी । अन्वय याहु--यदेति ! निदयस्यापि द्ितीयसम्बन्धा दधयशद्धु। तचेव्याहु--अदेतमिति । 
युवंवदिति \ यच्चचिकेतसा पृषं दवादिभिविचिकित्सित्तं धममादिभ्योऽन्यद्विष्णोः परमं पदं यस्मात्परं नास्ति तद्रा 
एतदधिगतमिव्यथः ॥ ५॥ 

उत्तरसन्द्भ॑स्य तात्प्यंमाह्--य इति ¦ यः पूवं तपसो जातं हिरण्यगभं परयति स यत्तसकृतं ब्रह्म तदेव 
पदयतोति सम्बन्धः । आकाङक्षपूर्वकं हिरण्यगभं विलिनष्ि--किमित्यादिना । प्रथमजं पश्यतीत्यन्वयः | तस्येव ३० 
विशेषणान्तरमाहू--देवादीति । राब्दादीनुपलभमानमिति । ननु हिरण्यगभेस्य प्रतिदेहं भोगाभावात्कथं शब्दादीनुप- 
लभमानमितीत्ति चेद्धिरण्यगभंस्यान्तःकरणादेन जौयोपाधित्वाज्जीवत्तादादम्याववक्षया विशेषणं शब्दादीनुपकम- 
मानमितीति भावः| ननु दहिरण्यगर्भदर्यनं प्रकृतब्रह्मदर्नं कथमिति चेत्सुवर्णाज्जातं वुण्डलं सुवणं यथा 

१. य इमं मध्वदं वेदेति । अन्तिकात् अन्तिके समीपे हृदये स्थितं मध्वदं जीवं ईशानं ईद्वराभिन्नं ३५ 
वेदेत्यथंः, अद्ख्ठमात्रः ईशानो भृतमव्यस्येत्त वक्ष्यमाणेनकार्थ्यात् । जीवसमीपे वत्तमानं इत्यथकरणम- 

युक्तं देतिनामपि जीवान्तस्स्यः अन्तर्यामीत्युक्तेः समीपस्थत्वोक्त्ययोगात् । 
यः पुवं तपसो जातं इति हिरण्यगरभ॑परं-स च ब्रह्यंवेति एतद्र तत् इति सद्खच्छते । 
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"या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी । गुहां प्रविदय तिष्ठन्ती या मृतेमिव्येजायत । एतद्रे तत् ॥ ७ ॥ 
अरण्योनिहितो जातवेदा गभं इव सुभृतो गर्भिणीभिः। 
दिवे दिव ईड्यो जागरष द्धै विष्म द्वि मैदष्येभिरग्निः । एतद तत् ॥२॥ 

यतश्चोदेति घर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सर्वेऽपितास्तदु नात्येति कथन । एतदव तत् ॥ & ॥ 
५ व्यदेवेह तदयुत्र यदुर तदन्विह । मृत्योः म मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १०॥ 

किच्च--या सवेदेवतामयी सवेदेवतास्मिका प्राणेन टहिरण्यगभरूपेण परस्माद्रह्यणः सम्भवति श्ब्दादी- 
नामदनाददितिस्तां पुव॑वद्गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीमदितिम् । तामेव विक्षिनष्टि--या मूतेभिभूतैः समन्विता व्यजायत, 
उत्पन्चेत्येतत् ।॥ ७।। | 

किञ्च--योऽधिधन्ञ उत्तराधरारण्योनिहितवः स्थितो जात्तवेडा अग्निः पुनः सवेहविषां भोक्ताऽध्यात्मं च 
१० योगिभिगंभं इव गभिणीभिरन्तकत्नीभिरगहिताच्पानभोजनादिना यथा गभः सुभृतः सुष्टु सम्यग्भतो खोके इत्थमेव- 

त्विग्भिर्योगिभिश्च सुभृत इत्येतत् । किश्च दिवे दिवेऽहुन्यहुनीडयः स्तुत्यो वन्यश्च कमिभिर्योगिभिश्चाध्वरे हदये 
च जागृवद्धुर्जागरणश्लीखबद्धिरप्रमत्तेरित्येतद्विष्मद्धुिराज्यादिमद्दुरध्यानभावनावद्धिख मनुष्येभिमंनुष्यैरग्निरेतद 
तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्य ॥ ८ ॥ 

किच्च--यतश्च यस्मातप्राणादुदेत्युत्ति्ठति सूर्योऽस्तं निम्लोचनं यत्न यस्मिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि गच्छति तं प्राण- 
१५ मात्मानं देवाअगन्यादयोऽधिदेवं बागादयश्चाध्यात्मं सवं विश्वेऽरा इव रथनाभावपिताः सम्प्रवेशिताः स्थितिकाले। सोऽपि 

ब्रहैव! तदेतत्सर्वात्मिकं ब्रह्म! तदु नात्येति नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं गच्छति कश्चन कथिदपि। एते तत् ॥\९। 
यद्गह्यादिस्थावरान्तेषु बतंमानं तत्तदुपाधित्वादब्रह्मयवदवभासमानं संसायंन्यत्परस्माद्गह्यण इति मा भूत्कस्य- 

आनन्दगिरिटीका 

` हिरण्यगभेस्येव विशेषणान्तरमाह--किच्चेति ।1 ७-८-९ ॥ 
२० सर्वात्मकं ब्रह्मोक्तं तदसत्, उपाध्यवच्छिन्चचेतन्यस्य जीवस्य संसारित्वाद्िरुद्रघर्माक्रान्तयोरेक्यायोगादित्याऽऽ- 

राद्धय विरुद्धधमंत्वस्योपाधिनिबन्धनलास्स्वमावेक्ये न किंच्चिदनुपपन्नमित्याह--यद्गह्यादीत्यादिना \ अमुष्सिञ्चग- 
गोपाख्यतीन्द्रटीका 

हि रण्यगभंस्येव विरेषणान्तरमाह् -क्श्चिति ! भदनादुक्षणात् । पृवंवदन्तःकरणद्रारा जौवतादास्म्या- 
पन्नत्वादगुहायां स्थितिरित्यथंः ।॥ ७॥ 

२५ कटुकषायवजित्तं पानं शटेष्मवातकरमिन्नस्य भोजनमगहितम् । दारन्तिकमाह्--ईइत्थमिति । यस्तं 
ब्रहम तदेतदग्िवि रादरूपमित्यथः ।॥ ८ ॥ 

प्राणाद्धिरण्यगरभात् । सर्वादमकं ब्रह्मोपसंहरति- तदेतदिति । उशब्द एवार्थस्वयित्तीव्यनेन सम्बध्यते । 
करिचदप्यज्ञोऽपि जनः, सुषुप्तौ प्राघान्येन तदात्मकतां जग्र्स्वप्नयोस्तत्सम्बन्धित्तां च गच्छतीव्यथं : | अथवा 
फलार्थी ज्ञानेन सम्भृतकर्मानृष्ठाता तत्सम्बन्धिहिरण्यग्भात्मकतां गच्छति निरतिदायपुरूषार्थी वेवलात्मन्ञानेन 

२० तदात्मकतां गच्छतीत्यथंः । एतद्रे तदिति पुव॑वद्वयाख्येयम् ॥ ९ ॥ 
ननु सर्वात्मके ब्रह्मोक्तं तदसत् । तत्तदुपाध्यवच्छिद्वचेतन्यस्य संसारित्वादुब्रह्मणश्चांसारित्वाद्विरुढधर्मा- 

क्रान्तयो रेव्यायोगादित्याशङ्कुते-यङ्गल्यादिष्विति । तत्तदुपाधिकत्वास्स्थावरान्तोपाधिमच्वादब्रहमावदवभासमानं तच्चै- 

१. या प्राणेन-सत्रापि हिरण्यगभंपरत्वमेव, रामानूुजीयस्तु-अदित्तिः-अन्नादीनामदनात् जीवः देवतामयी- 
इन्द्रियाधीनभोगा-इत्ि जीवपरमिद्युक्त्वा एतद्र तत्-त्रह्मात्मकं ब्रह्मश री रत्वाद्िव्युक्तम् । अन्न हिरण्य- 

२३५ गभंपरत्वे तस्य सवंदेवात्मकत्वात् देवतामयीति सुष्टु उपपद्यते । अस्मन्मते जोवो ब्रहमेवेति एतत्-जीव- 
स्वरूपं तत् ब्रह्मेति सङ्गतम् । तन्मते दारीरवाचकस्य शरीरिपरत्वाभावात् लक्षणा दुर्वारा । 

२. अत्र रामानुनीयेः--ईशवरभेदो नास्ति, यदैवेह् छोक्रे अनुसन्धीयते तदेव पररोकस्थे रप्यनुसन्धीयते । 
देदाकालभेदेनात्मभेदो नास्ति इत्यर्थोपपत्तौ जगत्मिथ्यात्वपरतया ममृत्योस्स मृद्युमाप्नाति' इत्यादेः 
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चिदान्ङ्केतीदमाहु-- यदेवेह कायंकरणोपाधिसमम्वितं सं सारधमंबदबभासमानमविवेदिनी तदेव स्वात्मस्थमसुत् 

नित्यविज्ञानघनस्वभावं सवंसंसारध्ं्वजतं ब्रह्य । यच्चामृच्रामुष्मिन्नात्मनि स्थितं तदेवेह नामरूपकायंकरणो- 
पाधिमनु विभाव्यमानं नान्यत् । तत्रैवं सत्युपाधिस्वभावभेददृष्टिलक्षणयाऽविद्यया मोहितः सन्य इहं ब्रह्मप्यनानाभूते 

परस्मादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रह्मेति नानेव भिन्नमिव पद्यत्युपलमते स मृत्योमंरणान्मरणं मृत्युं पुनः पुनजेनममरण- 
भावमाप्मोति प्रतियते \ तस्मात्तथा न पश्येत् \ विज्ञानैकरसं नैरन्तर्येणाऽऽकाशवत्परिपूणं ब्रह्य वाहुमस्मीति 
पटयेदिति वक्याथः \ १० ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

त्कारणत्वोपाधौ । उपाधिस्वभावश्च भेददष्टिष्च ताभ्यां कारणतया लक्ष्यत इद्युपाधिस्वभावमेददृष्टिलक्षणा । न 
ह्यन्तःकरणादयुपाघरमेदषष्टेश्चानिरवच्याविद्यामन्तरेण सम्भवः कायंकारणभावस्य संवित्म्बन्धस्य च दुरनिरूपत्वात् । 
ननेवेत्युपमा्थं इवशब्दः । यथा स्वप्ने नानात्वाभावेऽपि नानात्वमध्यारोप्य सत्यत्वामिनिवेशेन व्यवहरति तथा 
जागरितेऽपि नानात्वमध्यारोप्य सत्यत्वाभिनिवेरेन यो व्यवहरति त्तस्य निन्दितत्वादेकरसं ब्रह्मौवास्मीति प्रति- 

पत्तव्यमित्यथंः ।। १०1 
गोपाछयतीन्धरीका 

तन्यं संसारी स च परस्मादुब्रह्मणोऽन्य इति सम्बन्धः । उत्तरमाह्-मा भुदिति । इत्याशङ्का कस्यचिन्मा भूदितीदं 
विरुद्धघमवत््वस्योपाधिनिबन्धनत्वान्न स्वभावेक्ये किञ्चिदनुपपन्नमिद्युत्तरमाहेत्य्थः । इह जीवोपाधौ । अवभास- 
मानमिति विशेषणद्रयान्वयि । ननु प्रव्यक्चेतन्यं यच्छब्दवाच्यं विवेकिनां नैवं भासते तत्राऽष्ट--अविवेकिनाभिति । 
तदेवामु कारणोपाधावित्यन्वयः। ननु विशिष्टनीवचेतन्यस्य कथं तत्पदाथंरूपत्वं तच्राऽश्ट्--स्वात्मस्थमिति ! 
लक्षितमित्यथंः । ब्रहम भवतीति शेषः । व्यतिहारमाह्--यच्चेति \ अमुष्िन्कारणोपाधौ । अन्विव्यस्या्थमाह-- 
अनु विभाव्यमानमिति \ अभेददाढर्थिं मेदनिन्दामवतारयति--तत्रेति \ जीवेश्वरोपाध्योर्म॑ध्ये ! एवं सति तदगत- 
चेतन्येकत्वे सत्ति । उपाधिस्वभावश्च मेददृष्ट्च ताभ्यां कारणतया लक्ष्यत इल्युपाधिस्वभावभेदरष्टिलक्षणा तया | 
न ह्यन्तःकरणाद्युपाधेमेददषटेश्चानिरवच्याविद्यामन्तरेण सम्भवः का्यंका रणभावस्य संवित्सम्बन्धस्य च दुर्िरूपत्वा- 
दिति भावः । भिन्तदर्शनमनुकरोति--परस्मादिति। ननेवेत्युपमाथं इवशब्दः । यथा स्वप्नेऽनानात्वस्वभावे प्रत्य- 
गात्मनि नानात्वमध्यारोप्य सत्यत्वाभिनिवेशेन व्यवहरति तथा जागरितेऽपि नानात्वमध्यारोप्य सत्यत्वाभिनिवेशेन 
यो व्यवहरति तस्य ॒निन्दितत्वदेकरसं ब्रह्मास्मीति प्रतिपत्तव्यमिव्यथंः । मरणग्रहणमुपलक्षणमिति व्याचषटे-- 
पुनः पुनरि: । १० ॥ 

व्याख्यानमनुचित्तं सवं प्रमाणवि रोधादि्युक्तम् । यथा मिथ्यात्वे न किमपि प्रमाणं विरुध्यते तथोप- 
पादित्तं भाष्ये तदनन्यत्वाधिकरणे, अद्रेतसिद्धौ च विशदीकृतं प्रत्यक्षादयविरोधनिरूपणैः । त्वन्मते 
देशकालभेदेनेश्वरभेदस्याप्रसक्तत्वात् मन्त्रस्य वेयथ्यंम् । देशकारुभेदेन जीवमेदनिषेधकमन्त्रानपेक्षा च 
जीवनियत्वात् । आकादादिस्ष्टृत्वनित्यत्वादिवचनैः परमात्मन एकत्वं देशकालभेदेन भेदराहित्यं च 
स्पष्टमुक्तमेव | 

यत्त् माध्वेः य एवावताररूपः कष्णादिशरीरो विष्णुः स एव वैकुण्ठवासी तयोरभेदः यदेवेहेति 
मन्त्रां इति, तच्च । भवतारशरीरस्थो विष्णुरिति येन प्रमाणेन ज्ञायते तैन वैकुष्ठस्थविष्णुरेवायमिति 
ज्ञायत एव अपरविष्णो रप्रसक्त्वात् । एवं सत्यस्य॑ वचनस्य वेयथ्यंमेव । भस्माकं तु जीवे ईरवराभेदः 
ईश्वरस्य परोक्षत्वव्यावृत्यथं; । ईरो जीवाभेदो जीवस्याब्रह्य्वव्यावृत्यथं इत्युभयमावष्यक्रम् । अत्र 
जोवेश्व राभेदे उक्ते उपाधीनां मिथ्यात्वसिद्धघर्थं नेह नानास्ति इति प्रपञ्चमिथ्यात्वकथनं समञ्चसम् । 

यत्तु य इह॒ नानेव पदयति इत्यस्य विष्णौ अवयवगुणादिभेदं यः पश्यति सः मृत्योमृत्युं गच्छतीत्यथं 
इति, तन्न | निष्कलं निष्करियमित्यनेनेव तत्रावयवादिभेदव्युदासात्तदभ्रसक्तेः। अपि च गुणगुणिभेददशंन- 
मात्रस्य संसारहेतुत्वे मोक्षं प्रति ब्रह्यज्ञानानपेक्नत्वापत्तेः केवकमीरवरे अवयवा न सन्ति तद्गुणास्तद- 
भिन्ना इति ज्ञानादेव मोक्षापत्तेः । ` 

१४ 
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मनसेवेदमाम्ष्यं नेह नानाऽस्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्यं गच्छति य इह नानेव प्यति ॥ ११॥ 
`अङ्ष्ठमातरः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो मृतभव्यस्य न ततो षिजञगुष्सते । एतद्वै तत् ।। १२॥ 

प्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यागमसंस्करतेन मनसेदं ब्रहकरसमाप्रव्यमात्मैव नान्यदस्तीति । आप्र च नानात्व- 
्रस्युपस्थापिकाया अविद्याया निवुत्तत्वादिह् ब्रह्मणि नाना नास्ति किञ्चनाणुमात्रमपि । यस्तु पुनरविद्ातिभिरद्ष्टि 

५ न भुञ्ति नानेव पटयति स मृत्योभूत्युं गच्छत्येव स्वल्पमपि भेदमध्यारोपयन्नित्यथेः ॥ १९१ ॥। 
पुम्रपि तदेव प्रकतं ब्रह्माऽश्ह-अद्धष्ठमात्रोऽद्ुष्ठपरिमाणः ! अद्धष्परिमाणं हुदथपुण्डरीकं तच्छिद्रवत्यन्तः- 

करगोपाधिरङद्धष्ठमा्मेऽङ्ध्टमाचवंश्षपवेमध्यवत्यम्बरवत् । पुरुषः पणंसनेन सवेमिति मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति 
धस्तमात्सानसीत्तानं भूतभव्यस्य विदित्वा न तत इत्यादि पूवतेत् ॥ १२ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

१० एकरसं चेदब्रह्म कथं ज्ञातुज्ञेयवि भाग इत्याश _्ुयाज्ञं प्रति कत्पितभेदेने्याह् -प्रागेकंत्वविज्ञानादिति।।९१॥ 

अङ्खघपरिमाणं जीवमनूद्य ब्रहमाभावविधानादद्विधीयमानवि रोधाद ङ्गुष्ठमा्रस्याविवक्षितत्वादुब्रह्मपरमेव वाक्य- 
मिव्याह्-पुनरपि तदेवेति ।। १२-१२३-१४-१५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहुसपरित्राजकाचार्य॑श्रीमच्छृद्धानन्दपुञ्यपादशिष्यानन्दन्ञानविरचिते कारकोपनिषडाष्यव्याख्याने 
द्वितीयाध्याये प्रथमवल्ली समा्षा 

१५ | ॥ गोपाखयतीन्द्रटीका 

एकरसं चेद्ब्रह्म कथं ज्ञातुज्ञेयविभाग ईइत्याङ्ञङ्कयाज्ञं प्रति कत्पितभेदेनेत्याह्-- प्रागेकत्वविज्ञानादिति । 
इति यस्मान्नान्यदस्ति तस्मादुब्रह्मवेत्यन्वयः । ज्ञानानन्तरं फलमाहु--आप्रे चेति 1 नानादर्ननिन्दामुपसंहरत्ति- 
यस्त्विति । ११॥ 

परिमाणं जीवमनूद्य ब्रह्मभावविघानाद्विधीयमानविरोधादङ्ृष्ठमात्रत्वस्य चाविवक्षितत्वाद्ब्रहयापरमेव 
२० वाक्मित्याहु-पुनरपीति । तस्य पुण्डरीकस्य च्छिद्रं तत्राधान्येनाऽऽधारोऽस्येति तच्छिद्रवदन्तःकरणमुपाधियंस्य 

स॒ तथोक्तः । उपाधिप्रय॒क्तमात्मनोऽद्खघ्ठमात्रत्वमि्यत्र ॒टृष्टान्तमाह-अद्धश्ठमात्रेति । भद्धष्ठपरिमितवेणवर्त्या 
काशस्योपाधिवरादङ्गष्ठपरिमाणत्वं यथा तद्रदात्मन इत्ययं; । प्रयगात्मानमनरूद्य तस्य सामानाधिकरण्यलब्धतत्पद- 
लक्ष्यस्वरूपतामाहु--य इति ! तततस्तद्विज्ञानादुध्वंमात्मानं न गोपायितुमिच्छतीत्य मयस्य प्राप्तव्वादिति व्याख्यानं 
तत इत्यादेः पुवंवदिव्याह्-न तत इति ।। १२॥ 

२५ १. अत्र मन्त्रे श्रूयमाणः पुरुषः ईडानशब्दादेव परमेर्वर इति निर्णीतं “शब्दादेव प्रमित" इत्यधिकरणे । 
अङ्खष्टमात् ईश्वर इति यथाश्रुतमादाय 'हुदयपेक्षये''त्यादि सूत्रम् ( १.३ ) । अव्राङ्गष्ठमात्रो जोव एव 

तस्य ईशानाभेदः प्रतिपादयत इति भाष्यकाराः, न ततो विजुगुप्सते इत्ति चास्मिन् व्याख्याने 
सद्धतम् । यतो जुगुप्सा स्वात्मपेक्षयाञन्यं दृष्टं पश्यतो भवति । अहं ब्रह्मास्मीत्ति ज्ञानवतस्तु 
दवितीयाभावादेव जुगुप्सानवसर इत्यथः । यत्तु ईानशब्दः कैवल्यौगिक्ो विष्णुपर इति, तन्न । 

३० टश्वरः शवं ईशान इत्यादिकोशात् तस्य शिवपरत्वात् । तत्र योगाथंस्यापि “जगतां पतये नम" इत्ति 
शरौ रुद्रगतवाक्यादुपपन्नत्वात् । विष्णुपरत्वे प्रमाणाभाव एव । अत एव सूत्रगत“शन्दात्' इत्यस्य शब्द- 
श्रवणजन्यस्वरसप्रती तिवशादित्यथंकरणमयुक्तम्। सूत्रेषु तर्लिद्खादित्यायुक्तेः, तत्सहचरितशन्दपदेश्नुति- 
परत्वस्य युक्तत्वात् । 

२. ताव्पयंविषयपिधेयानुरोघेन उदेद्यवाचकरपदे लक्षणा उक्त्थ्याग्निष्टोमसंयोगादस्तुतशस्वः स्यादित्यधि- 
२५ करणे निर्णीता ( प° मी° १०.५.१२ } । 
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अद्ध्ठमात्रः पुस्षो ज्योतिखिधूमकः । ईशानो भृतभन्यस्य स एवाद्य स उ धः । एतद्रे तत् ॥१३॥ 
यथोदकं दुर्गे द्रष्टं पवेतेषु विधावति एवं धममान्पथकषयरयंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । एवं पनेविंजानत आत्मा मवति गौतम ॥१५॥ 

इति काठकोपनिषदि दह्ितीयाध्यये प्रथमवतल्टी समाप्ता 

किञ्च-अङ्खुष्टमात्रः पुरुषी उयोतिरिवधु मकोऽरूमकमिति युक्तं ज्योतिष्परत्वात् । यष्त्वेवं सष्षिततौ ५ 
योगिमिहूदय ईशानो भूतमन्यस्य स नित्यः कूटस्थोभ्येदानीं प्राणिषु वतमानः स॒ उ श्वोऽपि व॑तिष्यते नान्यस्त- 
त्समोऽन्यश्च जनिष्यत इत्यथः । अनेन नायमस्तीति चैक इत्ययं पल्लो स्यायतोऽप्राप्ोऽपि स्ववचनेन भ्रुर प्रतयक्तस्तंथा 

क्षणभङद्घुवादख ।\ १३॥ 

पुनरपि भेददश्षनापवादं ब्रह्मण आह-यथोदकं दुगे दुमे देश उच्छति वृष्टं सिक्तं पवैतेषुं पवंतवल्सु 
निम्नप्रदेशेसु विधावति विकीर्णं सद्धिनश्यति एवं धर्मानात्मनोऽमिचान्पृथक्पषहयन्पृथगेव प्रतिश्चरीरं पदयंस्तानेव १० 
शरीरमभेदानुवतिनोऽनुविधादति । शरीरभेदमेव पुनः पुनः प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ १४ ॥ 

यस्थ पुनवद्यावतो विध्वस्तोपाधिकृतमेददङंनस्य विश्युद्धविन्चानघनेकरसमहयमात्मानं पतयतो विजानतो मुने 
मननसीलस्याऽऽत्मस्वरूपं कथं सम्भवतीत्युच्यते--पथोदकं शुदे प्रसचे शुद्धं प्रसत्नमासिक्त प्रक्षिप्रमेकरसमेव नान्यथा 
तादृगेव भवदत्यात्माप्प्येवसेव मवत्येकत्वं विजानतो सूनेमंननक्षौलस्थ ह गौतम । तस्मात्छु्ाकिकभेदर्दू्ि नास्तिक- 
कुद चोद्यता मातृपितृसह्ेभ्योऽपि हिसैषिणा वेदेनोपदिष्टमात्मेकत्वदक्च॑नं शान्तदर्पेरादरणीयमित्यथेः ॥ १५। १५ 

इति श्रीमत्परमहं सपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पृज्यपादङिष्यश्रीमदाचायंश्रीश्चद्कुरभगवतः कृतौ 
कारुकोपनिषडाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम् 

गोपारखयतीच्धटीका 

नायमस्तीति हितीयपन्नस्योत्त रत्वेनोत्तरं वाक्यमवत्तारयत्ति- किञ्चेति । युक्तं पठनमित्ति शेषः । तत्र 
हेत॒माह--ज्योतिरिति \ परत्वाद्विरोषणत्वादित्यथंः । यः प्रत्यगात्मा भूतभव्यस्येश्चानः सल्दक्षित इत्यन्वयः । २० 
उरप्यथे व्याष्यातः । एवकारार्थमाह - नान्य इति । यदर्थं वाक्यमवतारितं तमाहु--अनेनेति। नन्वस्य कृतहानाक्रता- 
भ्यागमादिदोषास््राप्षिरेव नेत्यत आहू-भ्यायत इति । प्रदयुक्तो दादर्याथंमिति रोषः | प्रत्युक्त इत्यन्वया्थंरचकारः॥। १३॥ 

पौनरुक्त्यं परिह रन्सम्बन्धमाह्-- पुनरपीति । रचित उन्नते । दधत इति धर्मा इव्याहु-आत्मन इति । 
अनुविधादेतीत्यस्य तात्पर्याथंमाह--श्चरीरेति ।। १४॥ 

यथोदकं शुद्ध इति वाक्यमपेक्षितं पुरयन्व्याचष्टे--यस्येत्यादिना। उपाधिरविद्यादिः। सम्पूणंवल्ल्यास्तात्पर्याथं- २५ 
माहू--तस्मादिति । यस्माद्रहुशो भेदो निन्दितस्तस्मादित्यथंः । नास्तिकभेदहष्टिः क्षणिकविज्ञानसन्तानात्मभेद- 
हष्टिस्ताम् । सवपिक्षया पित्रोहितक््वं प्रसिद्धम् । श्रुतितोऽन्यस्य सम्यग्धित्तेषित्वं नेति श्रव्युक्तमदेतदर्शनमेवाऽष्दर- 
णीयं श्रद्धाभक्तिभ्यामित्य्थंः ॥ १५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायंवयंश्रीमद्बालगोपाटेन्द्रयतीश्चवरविरचिते काठकोपनिषःदष्यविवरणे 

द्वितीयाध्याये प्रथमवल्टी समाष्ठा २० 

१. यथा शुद्धमुदकं शुद्धे सिक्तं तत्सहशमेव भवति न तु तदेवेति द्वैतविरि्टदेतिमिरुक, तच्च । सहशलवस्य 
निमत्वस्य पूवमेव जलद्रयेऽपि सत्वात् तदनन्तरं तत्धहशं भवतीत्यस्यायुक्तत्वात् । भतस्तदव भवतौ 
यशर; । जीवेश्वरस्वरूपयोः दोधनेनोभयोदशुद्धत्वन्ञानेऽभेदः स्पष्ट इत्यथः | 
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२३० तु 

२५ 

पुरमेकादश्द्(रमजस्यावक्रचेतस्ः । अनुष्ठाय न शोचति वि्ुक्तश्च विश्ुच्यते । एतद्र तत् ॥ १ ॥ 

पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्मतत््वनिर्घारणार्थोऽ्यमारम्भो इूविन्ञेयत्वाद्रह्यणः- पुरं पुरमिव पुरम् \ हारः 
पालाधिष्ठात्रा्यनेकयुरोपकरणसस्पत्तिदशंनाच्छरोरं पुरम् । पुरं च सोपकरणं स्वात्मनाऽसंहतस्वतन्त्रस्वाम्थर्थं दृष्टम् । 
तथेदं पुरक्षामान्यादनेफोककरणसंहतं करीरं स्वात्सनाऽसंहतराजस्थानीयस्वाभ्यर्थं भवितुमर्हति । तच्चेदं शरी सख्यं 
पुरमेकादराद्रारतेकाद्छा हाराण्यस्य सप्र शीषंण्यानि नाभ्या सहार्वाच्चि जीणि शिरस्यकं तैरेकादद्यदवार पुरं 
कस्याजस्य जम्पादिविक्रियारहितस्याऽऽत्मनो राजस्थानीयस्य पुरधमंविलक्षणस्य । अवक्रचेतसोऽवक्रमकूटिलमादि- 
वयप्रका्वन्निव्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो विज्ञानमस्पेत्यवकचेतास्तस्यावक्रचेतसो राजध्थानीयस्थं ब्रह्मणः । 
यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं पुरस्वामिनमनुष्ठाय ध्यात्वा ! ध्यानं हि तस्यानुषठानं सम्यग्वि्नानपुवंकस् । तं 
सर्देषणाविनि्भंक्तः सन्समं सवभूतस्थं ध्यात्वा न शोचति । तद्विज्ञानादभयप्रापरेः शोकावसराभावात्कुतो 
भयेक्षा \ इहैवाविद्याकृतकामकमंबन्धनेवियुक्तो भवति ! विमृुक्तश्च सन्विमुच्यते पुनः शरोर न गृह्णा 
तीत्यथः ॥ १॥ 

आनन्दगिरिटीका 

पौनसक्त्यं परिहरन्सम्बन्धमाह्--पुनरपीति । भूयोऽपि पथ्यं वक्तव्यमिति न्यायेनोपायान्तरेण ब्रह्य ज्ञाप्यते 
तत्रोपाया एव भिद्यन्ते नोपेयस्य भेदोऽस्तीति । पुरेणासंहतत्वं स्वामिनः पुरोपचयापचयाभ्यामुपचयापचय रा हित्यम् । 
तत्सत्ताप्रतीतिमन्तरेण सत्ताप्रतीतिमत्त्वं स्वातन्त्र्यम् ।\ १॥ 

गोपारख्यतीन्टीका 

नन्वनेकप्रकारमात्मत्वं प्रतिपादितं किमथंपुत्तरवल्लयारम्भ इति चेदात्मतत्वस्य दुविज्ञेयत्वातप्रकारान्त- 
रेण तदुक्तिरिति पौनसक्यं परिहरन्सम्बन्धमाह--पुनरपीति \ भूयोऽपि पथ्यं वक्तव्यमिति न्यायेनीपायान्तरेणापि 
ब्रह्म ज्ञाप्यते । तत्रोपाया एव भिन्ते नोपेयस्य भेदोऽस्तोति मावः । अक्षराणि व्याचष्टे--पुरमिति ! पुरं शरीरमिति 
सम्बन्धः । पुरसादश्यमाह-द्ारेति ) दृष्टान्ते द्वारपाखा भटाः, तेषामधिष्ठाता रोऽधिपत्तयः। आददराब्देन मन्विबन्दि- 
सप्तप्राकारयन्त्रााकिकादिगुह्यते । दार्टान्तिके तु मूधेनाभिसहितचक्षुःशोचनासिकामुखाधोरन्ध्राणि ाराणि हार 
पालास्वक्षुरादीन्द्रयाणि । नाभेः समानो, मृध्नैः प्राणस्तेषामधिष्ठाततारो द्िवातादयः । आदिशब्देन त्वडमांसरुधिर- 
मेदोमनज्जास्थिस्नायवः प्राकारसहशाः । मृलाधाराद्याज्ञान्तान्यदालिकासहशानि, सन्धयो यन्त्राणि रोमाणि 
प्राकारोपरिस्थितविाखसहशानीदयादि द्रष्टव्यम् । शारीरस्य पुरत्वरूपकोक्तेः प्रयोजनमाह--पुरं चेति ! स्वात्मना 
परेणासंहतत्वं स्वामिनः पृरोप्चयाप्चयाभ्यामुपचयापचयराहिव्यम्, पुरसत्ताप्रतीतिमन्तरेण सत्ताप्रतीतिमत्तवं 
स्वातन्त्र्यम् । तथेति } यथा पुरेणासंहतः स्वतन्त्रौ यः स्वामी तच्छेषतया पुरं हृष्टं तथा पुरसाहश्यादनेकोपकरण- 
सहितं प्रत्यक्षं रारीरं शरीरेणासंहतो राजस्थानीयः स्वतन्त्रौ यः स्वामी तदर्थं भवितुमहुंतीत्यथंः तस्स्वाम्यथंम् । 
विशेषणसमुच्चयाथंद्चकारः । विशेषणमेव व्याचष्टे-एकाक्शेति । पुरस्वामिनमाकाङ्क्ापुवंकं सविशेषं सन्मि- 
दिरत्ति--कष्येति\ जन्मादीति! षड्भावविकाररहितस्येत्यथंः। दृष्टान्ते राज्ञोऽवक्रचेतस्त्वं सवेप्रङ्व्यनुकूरत्वम्। प्रकते 

यथा सविता स्वाविनाभूतप्रकाशवानिव्युच्यते तथा जन्मादिरहिताखण्डरूपेणावस्थितनित्यविज्ञप्धिरूपत्वमित्याह- 
अवक्रमित्यादिना ! अनुष्ठायेत्यादिवाक्यमपेक्लितं पुरयन्व्याचष्टे--यस्येति \ ननु परस्वामिनो जीवत्व त्तस्येश्व रत्व- 
निर्देशः कथमिति चेत्, अजस्येति जीवस्यावक्रचेतस इतीश्वरत्वनिर्देशात्सामानाधिकरण्यादमेदे प्रत्यगभिन्तेरवरस्य 

पुरस्वामित्वनिर्देशौ घटत इति भावः] आत्मनः क्रियाविषयत्वाभावादनुष्ठानमात्मनि ध्यानमेव योग्यतावशादित्याह-- 
ध्यानं हीति । सम्थभ्विज्ञानषवंकमिति \ अप्रतिबद्धपरोक्चसाक्नात्ताररूपं विज्ञानं पूव॑मुटेश्यं यस्य तत्तथा । अन्यथा 
सम्यग्विज्ञानानन्तरं ध्यानायोगात्साक्नात्कारार्थत्वे ध्यायतेरक्षणाथंत्वापत्तस्तद्धिज्ञानाद्भयग्रापिरिव्युत्तरभाष्यविरोधा- 
दिति। अधिकारिणं निदिशति--सर्वेति ! भयेक्षा भयस्य दर्शानमित्यथंः । विमुक्तश्च विमुच्यत इति पदयोः पौनस्क्त्य 
परिहूरति--इहैवेति ।। १॥ 
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ह“. सः शुचिषहसुरन्तरिसदोता वेदिपदतिथिदंरोणसत् । 
नृषदरसध्तसदयोमस्दञ्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् ॥ २ ॥ 

उध्वं प्राणघ्ु्चयत्यपानं प्रत्यगस्यति | मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपाते ॥ ३॥ 

स तु नैकलारीरपुरव्येवाऽऽत्मा कि ताहि सवेपुरवतीं । कथम्--हंसो हन्ति गच्छतीति, श्ुचिषच्छचौ 
दिव्यादित्यात्मना सीदतीति । वसुर्वासथति सर्वानिति । वास्नात्मनाऽन्तरिक्षे सीदतीत्यन्तरिक्षसत् । होताऽग्निः, 
अग्निवे होतेति श्रुतेः! वेद्यां पुथिव्यां सीदतीति वेदिषत्, "इयं वेदिः परोऽन्तः पुथिव्या'' इत्यादिमन्त्रवर्णात्ः । अतिथिः 

सोमः सन्दुरोणे कले सीदतीति दुरोणसत् \ ब्राह्यणोऽतिधिरूपेण वा दुरोगेषु गृहेषु सीदतीति । चृषननुषु मनुष्येषु 
सीदतीति नृषत् \ वरशष्रेषु देवेषु सीदतीति । ऋतसदृतं सत्यं यज्ञो वा तस्मिन्सोदतीति । व्योमसहचोम्न्याकाल्ञे 
सीदतीति प्योम॑सत् \ अब्जा अप्सु शङ्खु्ुक्तिमकरारिरूपेण जायत इति । गोजा गवि पृथिव्यां ब्रीहिथवादिरूपेण 
जायत इति \ ऋतजा यज्ञाङ्करूपेण जायत इति ! अद्रिजा: पवेतेभ्यो नद्यादिरूपेण जायत इति \! सर्वात्माऽपि 
सच्चुतमवितथस्वभावं एव \ ब्हन्महान्सवेकारणत्वात् । यदाऽध्यादित्य एव मन्त्रेणोच्यत तदाऽप्यात्मस्वरूपत्व- 
मादित्यस्येव्यङ्खीद््तन्वऋह्यणव्याख्याने °ऽप्यविरोधः। सवव्याप्येक एवाऽऽत्मा जगतो नाऽऽ्त्मभेद इति मन्त्राथंः॥\२५। 

आत्सनः स्वरूपाधिगमे लिद्धमुच्यते--ऊरध्ठं हूदयाल्राणं प्राणर्वुत्ति वायुमुचयत्युध्वं गमयति ! तथाऽपानं 
प्रत्यगधोऽस्यति श्लिपति य इति वाक्यशेषः । तं मध्ये हूदयपुण्डरीकाकान्च आसीनं बुद्धावमिन्यक्तविज्ञानपरकाष्ं 

गि रि ग 

आनन्दमगारटका 

या यज्ञे प्रसिद्धा वेदिः पृथिव्याः पयेऽन्तः, पस्वभाव इति वेद्याः पुथिवीस्वमावत्वसद्को्तनात्पृथिवी वेदि- 
राब्दवाच्या भवत्तीव्यथंः । असौ वा आदित्यो हंसः शुचिषदिति ब्राह्मणेनाऽऽदित्यो मन्त्राथंतया भ्याख्यातः कथं 
तद्विरुढमिदं व्याख्यातमित्यार _्गुयाऽऽ्हू--यदाऽष्यादित्य एवेति । सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषद्चेति मन्त्रान्मण्डलोप- 
लक्षितस्य चिद्धातोरिष्यत एव सर्वात्मत्व मित्यथः ।॥ २॥ 

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इति या पुवं विचिकित्सा प्ररनमृरुत्वेनो द्धाविता साऽपि निर्मृलेत्येत ट शंयितुं 
देहव्यत्तिरिक्तात्मास्तित्वं साधयति -आत्मनः स्वरूषाधिगम इत्यादिना \ सवं प्राणकरणव्यापाराश्चेत्तनार्थास्तित्पयुक्ता 
मवितुमहं न्ति जडचेष्टात्वाद्रथचेष्टावदित्यथः । २ ॥ 

गोपाख्यतीद्द्रदीका 

ननु पुरमिति विशेषणादेकपुरवततित्वमुक्तं तथात्वे परिच्छिन्नखपत्तिरित्याशद्धुयाऽऽकाङक्षापूवंकमृत्तर- 

५५ 

१० 

१५ 

९० 

मवतारयत्ति ---स त्विति ! तुराब्देनाऽऽशा ङ्का निवत्यंते । हंसः, सन्निव्यत्तरेष्वपि द्रष्टव्यमिति। व्युत्पत्त्या गुचिषदादित्यः २५ 
सन्नात्मेत्यथंः । ननु वेदशब्देन चतुरद्गुरुखाता भूमिरुच्यते कथं पृथिव्यमिधीयते तत्राऽऽह्--इयमिति | या 
यज्ञे प्रसिद्धेयं वेदिः पृथिव्याः परोऽन्तः परः स्वभाव इत्ति वेद्याः पुथिवीस्वभावत्वकौतंनात्पृथिवी वेदिशब्दवाच्था 
भवतीव्यथंः । सोमरसाधारबृहत्पातरं द्रोणकलशराब्देनोचःते । अतिथिकब्दस्य रूढचथंमादायार्थान्तरमाह्-ब्राह्मणं 
इति। इति दरोणसदित्थन्वयः । इति वरसदित्यन्वयः। एवमुत्तरत्र । ननु सर्वत्मत्वे सप्रपञ्चत्वेन मिथ्यात्वं स्यादात्मनः 
इत्याश द्ुःयाऽऽह्-- सर्वेति । पारमाथिकनिरतिकशषयस्वभावमेवेत्यत् हेतुः-ब्रहदिति । तत्र हैतुः-- सर्वेति । निरधिष्ठान- 
भ्रमायोग।दद्रेतश्रमाधिष्ठानभूतात्मनो न मिथ्याल्मिति भावः । नन्वसौ वा आदित्यो हंसः शुचिषदित्यादित्यो 
मन्वाधंतया व्याख्यातः कथं तद्विरुदडधमिदं व्याख्यातमित्याशङ्वाऽऽहट्--पदाऽप्यादित्य एवेति । अस्याऽऽदित्यस्येत्ति 
सम्बन्धः । “सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" ति मन्त्रवर्णान्मण्डलोपलक्षित्तचिद्धातोरिष्यत एव सर्वात्मस्वमित्यथंः । 
सतेव्यापीति । प्रतीचः केवकस्य मण्डलोपरक्षितचेतन्यस्य वा मल्त्राथेत्वमित्यथंः ॥ २॥ 

यं प्रेत इति या पूर्वं विचिकित्सा प्रर्नमृलत्वेनो -द्धाविता साऽपि निमलेत्येतदर्शयितु देहव्यतिरिक्तास्तित्व- 
मात्मनः साधयत्ति-आत्मनः स्वरूपाधिगम इत्यादिना 1 वृद्धेः प्राधान्येन हुदयाकाश्ञवृत्तित्वात्तत्राभिव्यक्त आत्माऽऽ- 
सीन इ्युच्यत इ्याह्-हूद्येति ! सम्भजनीयं मुमुक्षुभिरिति शेषः । उपासत इत्यस्य तात्प्यथिमाह- 

१. से० ब्रा० ९-५ | २. श० ज्रा० ६-७-३-११ । 

३२० 

२५ 
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अस्य विसंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । देहा द्विशचच्यमानस्य किमत्र परिकषिभ्यते । एते ततु ॥ ४ ॥ 
न त्रणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिनेतावुपाभितो ॥ ५॥ 

वामनं सम्भजनीयं सर्वे विश्वे देवाश्वक्षुराद्यः प्राणा सूपादिविनज्ञानं बलिभुपाहरन्तो विश इव राजानसुपासते 
तादर््येनानुपरतव्यापारा भवन्तीत्यथंः । यदर्था यत्प्रयुक्ताश्च स्वे वायुकरणव्यापाराः सोऽम्धः सिद्ध इति वाक्याथ १३) 

५ किश्च--अस्य शरौरस्थस्याऽऽत्मनो विललंसमानस्यावखरं समानस्य अओंश्नमानध्य देहिनो देहवतः \ विक्लंसन- 
शब्दाथंमाहै-देहाद्विमुच्यमानस्थेति । किमत्र परिक्लिष्यते प्राणादिकलपे न किञ्चन परिशिष्यतेऽच्र देह पुरस्वाभिनो- 
विद्रवण इव पुरवासिनां यस्याऽऽत्मनोऽपममे क्षणमात्रात्कायंकरणकलापरूपं सवंमिदं हतवखं विध्वस्तं भवति विनष्टं 
भवति सोऽन्यः सिद्धः ॥ ४ ॥ 

स्यान्मतं प्राणाानाद्यपामदेवेदं विध्वस्तं मवतिन तु तदहचतिरिक्तत्मापगमास्प्राणादिभिरेव हि मर्त्यो 

१० जीवतीति \ नैतदस्ति प्राणेन नापानेन चक्षुरादिना वा मर्व्यो मनुष्यो देहुवास्कश्चन जीवति न कोऽपि जीवति । 
न ह्येषां परार्थानां संहृत्यकारित्वाज्जीवनहैतुत्वमूपपद्यते । स्वार्थेनासंहतेन परेण केनचिद्प्रयुत्तं संहतानामवस्थानं 
त दष्ट, घा गहादीनां छोके, तथा प्राणादीनामपि संहतत्वादूवितुमहति \ अत इतरेणेव संहतप्राणादिविलक्षणेन 
तु सर्व संहताः सन्तो जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति । यस्मिन्संहतविलक्षण आत्मनि सति परस्सिच्चेतौ प्राणापानौ 

आनन्दगिरिटीका 

शरीरं चेतनशेषं तद्िगमे भोगानहंत्वाद्राजपुरवदित्याहु- कर चास्येति ।। ४॥। 
अन्यथासिद्धि शङ्कते -स्थान्मतमिति ! ननु जोव प्राणधारण इति धातुस्मरणच्छरीरस्य जीवनं नाम 

प्राणधारणं प्राणसंयोगच प्राणधारणं कुण्डे दधिधारणवत्तत्र च प्राणस्येव हेतुत्वं संभोगाश्रयत्वात् । कथमुच्यते 
जीवनहेतुत्वं प्राणादीनां न सम्भवतीति तत्राऽऽट्--स्वाथेनासंहृतेनेति । कादाचित्कस्य प्राणशरीरसंयोगस्य 
स्वभावतोऽनुपपत्तेः सङ्घातस्य च रोके परप्रयुक्तस्यव दशना वितव्यमन्येन सद्धातप्रयोजकेनेत्यथः ॥ ५ ॥ 

१५ 
१ 

२० गोपाख्यतीन्द्रटीका 

तादर्येनेति \ आस्माथंत्वेनानुपरतव्यरापायाः कार्याभिव्यक्तिकार इति शेषः । यदर्था इत्यनेनानुमां सूचितम् । 
तथा हि सर्वे प्राणकरणव्यापारश्चेतनार्थास्तत्प्रयुक्ताश्च भवितुमह् न्ति जडचेष्टात्वाद्रथादिचे्टावदिति । अन्यः प्राणेभ्य 
दति शेषः । ३ ॥ 

वि केरणव्यतिरेक् साधयित्वा कायंव्यत्तिरेकमाह्-क्िञ्ेति । पौनस्क्त्यं परिहरति-विखंसमेति । विमुच्य- 
२५ मानस्य प्रारब्धक्षय इति रोषः । प्राणादिकराप इति \ कायेकरणसङ्खात इत्यथः । यथा पुरस्वामिनी रज्ञोऽपगमे 

पुरवासिनो जन। अन्यत्रापगच्छन्ति तद्रस्राणादय इति दृष्टान्तेनाऽऽत्मनो व्यत्तिरेकं साधयति--अच्र देह इत्यादिना । 
हतबरुमिति ! चेतना चैतन्यस्य सामान्यवृत्तिः सङ्खाप्तस्य बरु तच्छृन्यमित्यर्थः । अत एवाधः पतत्तीत्याह्-- 
विध्वस्तमिति \ अनेनेदमनुमानं सूचितस्--शरीरं चेतनशेषं तद्विगमे भोगानहुत्वाद्राजपुरवदिति ॥ ४ |) 

| हेतो रन्यथासिद्धि शङ्कते-स्थान्मतमिति । तद्रयतिरिक्तेतिराब्दः प्राणादिष्यत्तिरिक्ताथः | अन्वथमुक्त्वा 
३० व्यत्तिरेकमाहू-्राणादिभिरेवेति । टलोकप्रसिद्धययेको हिशब्दः । राङ्कासमाप्तिद्योतक इतिरन्दः ! शङ्कोत्तरत्वेन 

वाक्यं योजयत्ति- नैतदिति \ एतस््राणाद्यपगमनच्छरोरस्य हृतबकत्वम् । प्राणेनापानेने वा न जीवति चेच्चक्षुरादिना 
जीविष्यतीत्याशङ्कुय तयोग्रैहणनुपलक्षणाथमित्याह्--चक्षुरादिनेति । न जीवतीत्यत्र हितुमाह्- व हीति । संहत्य 
मिकतित्वा कारित्वाक्कतायंजनकत्वाच्चेतन्यसम्बन्धमन्तरेण न' जीवनहेतुत्वसम्भव इत्यथंः । जीव प्राणधारण इति 
धातुस्मरणाच्छरीरस्य जीवनं नाम प्राणघारणं तत्संयोग्व धारणं कुण्डे दधिघारणवत्तत्र प्राणस्यैव हेतुत्वं, कथ- 

३५ मुच्यते जीवनहेतुत्वं प्राणादीनां न सम्भवतीति तत्राऽऽहू--स्वा्थेनेति । स्वप्रयोजनोहृदोनेत्यथंः । असंहतेन गृहं 
पदार्थाप्रविष्ठेन संहतानां सक्घातापत्ति प्राप्तानाम् । इष्टान्तसुक्तवा दार्छान्तिकमाह्- तथेति । कादाचित्कस्य प्राणः 
रारीरसंयोगस्य स्वभावतोऽनुपपत्तेः सद्धातस्य च रोके परप्रयुक्तस्थ दर्शना -दूवितव्यसन्येन सङ्घातस्य प्रयोजकेने 
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हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्य ब्रह्म सनातनम् | 'यथा च मरणं प्राप्य आत्मा मवति गौतम ॥ ६॥। 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरसाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽलुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम् ॥ ७ ॥ 
य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरूषो निर्मिमाणः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवासरतपुच्यते । 
तस्मिल्लोकाः भिताः सवे तहु नात्येति कश्चन् । एतदव तत् ॥ ८ ॥ 

चक्षुरादिभिः संहतावुपाश्चितौ, यस्यासंहतस्याथे प्राणापानादिः स्वव्यापारं कुवेन्वतेते संहतः सन्स ततोऽन्यः सिद्ध ५ 
इत्यभिप्रायः \\ ५॥। 

हन्तेदानीं पनरपि ते तुभ्यनिदं गुह्यं गोप्यं ब्रह्य सनातसं चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि ¦ यद्िज्ञानात्स्वसंसारोपरमो 
भवति, अविल्लानाच्च यस्थ भरणं प्राप्य यथाऽ्त्मा भवति यथा संसरति तथा श्वुणु टै गौतम ॥६॥ 

योनि योनिहारं श्ुकरव्ेजसमन्विताः सन्तोऽन्ये केचिदविद्यावन्तो भरढाः प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय शरीरग्रहणार्थं 
देहिनो देहयन्तः, योनि प्रवि्न्तीलध्रथेः । स्थाणं वुक्नादिस्थावरभावमन्येऽत्यन्ताधमा सरणं प्राप्यानुसंयन्त्यनुगच्छन्ति। १० 
यथाकमं ययस्य कमं तद्यथाफमं येयादुक्षं कर्मेहु जन्मनि कृतं तद्रञेनेव्येतत् । तथा च यथाश्रुतं यादक्ं च विज्ञान- 
मूर्पाजितं तदनुरूपभेव श्षरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यथः । “धथाप्रजनं हि सम्भवा” इति श्रुत्यन्तरात् ॥ ७ ॥ 

यत्प्रतिज्ञातं गुह्यं ब्रह्य वक्ष्यामीति तदाह--य एष सुपनेषु प्राणादिषु जागति न स्वपिति । कथम् ? कामं 

आनन्दगिरिटीका 

येयं प्रेत इति प्रष्टुः परलोकेऽस्तितवेऽपि सन्देह आसीत् । विदोषतस्तच्निवृत्त्यथंमुच्यत आहू-- १५ 
हन्तेगानीमिति ॥। ६-७-८ ॥ 

गोपाटयतीन्रटीका 

व्यथं: । अत इति संहृतत्वं परामुद्यते । उपाश्नितपदस्याथंकथनपूवकं तात्पर्याथंमाह्- यस्येति । संहतः सन्प्राणा- 
पानादिरित्यन्वयः । ५ |) 

येयं परत इति प्रष्टुः परखोकास्तिस्वेऽपि सन्देह आसीदिशेषतस्तन्निवृ्यथंमुच्यत इत्याह्--हन्तेदानीमिति ! २० 
जीवः संसरतीत्यर्थं चशब्दाथ हेतुं व्याचष्टे-यद्िज्ञानादिति । यस्याविज्ञानादिति सम्बन्धः | ६ ॥ 

अदिद्यावत्त्वादविवेकिन इत्याह --मुढा इति । देहिन इति विशेषणादसछृहहग्रहणं ततप्रापककर्मानुष्ठानं च 
मुच्यते । तात्पयथिंमाह्--योनिमिति । अत्यन्ताधमा इति महापातकिनो गृह्यन्ते । भनुगच्छन्तोति प्राप्नुवन्तीत्यथंः | 
उक्तमथ स्पष्टय्ि-यैरिति । विज्ञानमुपासनं नग्नस्वीदशंनादि च । यथा विज्ञानं शरीरग्रहणे प्रमाणमाह-पयेति। ` 
परज्ञामनतिक्रम्य यथाप्रज्ञम् । सम्भवन्त्युत्पयन्त इति सम्भवाः प्रजा इत्ति देषः । ७॥ २५ 

प्रस ङ्गादागतं परिसमाप्य प्रङृतप्रत्िपादनपरमुत्तरं वाक्यमित्याहु--यस्परतिज्ञातमिति । सप्तेषु प्रलीनेषु 

१. येयं प्रेते-इति पृष्टस्य शरोरब्यतिरिक्तात्मास्तित्वस्य प्रतिवचनं भवति । यत्त॒ रामानुजीये मरणं 
मौक्षमित्दथं इति तच्च | मरणपदे प्ररनगतप्रेतपदवदेव लक्षणादोषः । यत्त “योनि ब्रह्माणं स्थाणुं 
शिवमि' त्यथ इति तच्च। यथाकमं यथाश्रुतमिति करम॑ज्ञानाधीनत्वोक्तेः। योनि स्थाणुं शरीरत्वायेत्युक्तेदच ` 
स्थावरजद्कमादिभाव एवार्थो नायम् | ३० 

२. अत्र विशिष््ं्तिनो देतिनदच ईरवर एव सरष्टा जीवेषु सुप्तेषु यथेष्टं स्वाण्निकपदार्थान् सृजती्य् चतुः, 
तन्न । स्वप्नक्रा जीवानां स्वापाभावात् इन्द्रियाणामेव निर्व्यापारत्वातु । अत्रैष देवः स्वप्ते महिमानमनु- 
भवति दृष्टं दृष्टमनुपश्यति' इत्यादिना जीवजागरणोक्तेः । “कानि स्वपन्ती' "त्यत्र प्ररनोपनिषदि 
इन्द्रियाणां स्वापोक्तेश्च । निर्मातृत्वं च स हि कर्ता” इति बृहदारण्यके जीवस्येव स्वाप्नपदाथंसुष्ट- 
कतुत्वमाह् । तस्मात् जीवमुदहिश्य ईइ्वराभेदपरमेवेदं वाक्यम् । अपि च ईश्वरक्नष्टृत्वं जागरणं च ३५ 
सव॑दा वत्त॑ते इति सुप्तेष्वित्यस्य वैयथ्यंम् । “इदं सवंमसुजत'' इत्यादौ स्वप्नस्तष्टुत्वस्यापि सिद्धः 
जीवीयाहृ्टनिमित्तकत्वादेव जीवक्ष्टूत्ववणंनमिति चिन्त्यम् । 
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अग्नियेथेको सुवनं प्रविष्टो सूपं सूपं प्रतिरूपो बभूव ¦ 
एकस्तथा सवेभूतान्तरास्मा सपं सूपं प्रतिरूपे बदिश्च ॥ & ॥ 

कामं तं तमभिप्रतं स्त्पा्यथंमविद्यया निमिमाणो निष्पादयञ्ञागति पुरषो यस्तदेव शुक्रं शयुं शुद्धं तश्रहय नान्यद्गुदयं 
ब्रह्मास्ति \ तदेवामतसधिनाद्युच्यते सवंज्ञाख्ेषु । किञ्च पृथिव्यादयो लोकास्तस्मिन्ेव स्ते ब्रह्मण्णधिताः स्च॑रोक- 
कारणत्वात्तस्य \ तद नात्येति कश्चनेव्यादि पुवेवदेव \\ < \ 

अनेकताकिककुबुद्धिविचालितान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नमप्यात्मेकत्वविज्ञानमसकृदुच्यमानम प्यनुजुबुद्धीनां 
बराह्मणानां चेतसि न।ऽऽधीयतं इति ततप्रतिपादन आदरवती पुनः पुनराह श्रुतिः--अग्निंथेक एव प्रकाशात्मा 
सन्भुवनं भवन्त्यस्मिन्मूतानीति भुवनमयं रोकस्तमिमं प्रविष्टोऽनुप्रविष्टः । रूपं रूपं प्रति दार्वादिद्यह्यभेदं प्रतीत्यथः। 
प्रतिरूपवान्दाह्यभेदेन बहुविधो बभुव । एक एव तथा सवंभूतान्तराप्मा सवेषां भूतानामभ्यन्तर आत्माऽतिसृक्ष्मत्वा- 
हूर्वादिष्विव सवेदेहुं प्रति प्रविष्त्वात्प्रतिरूपो बभू बहिश्च स्वेनाविङरतेन रूपेणाऽऽकाशवत् ।\ ९ \। 

आनन्दगिरिटीका 

ननु जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुंगपत्प्वृत्तेश्च । पुरुषनहृत्वं सिद्धं तरैगुण्यविपयंयाच्चेति । नाना- 
त्मानो व्यवस्थात ईइत्यनेकताकिकनबुद्धिविरोधात्सवंपुरव्त्येक एवाऽत्मेत्यत्र न चित्तस्थेयं सम्भवत्तीत्याशङ्कयौ- 
पाधिकभेदसाधने सिद्धसाधनं स्वाभाविकभेदसाधने चानेकान्तिकत्वं दशंयितुं प्रक्रमत इत्याह्--अनेकताकिकेत्यादिना। 
प्रतिरूपः उपाधिसहशश्ष्वतुष्कोणत्वादिधमके हि दारुणि तद्रूपो वह्निरपि लक्ष्यत्त इत्यथः ।। ९-१० ॥। 

गोपारयतीद्रटीका 

 प्राणेष्वन्तःकरणनव्यतिरिक्तषु 1 अन्यथा साक्षिणः सच्चिधिमात्रेण कामाद्याकारपरिणाम्यन्तःकरण प्रे रणानुपपत्तेरिति । 
काम्यत्त इति कामस्तम् | मविद्यया निद्रान्त.करणरूपेणाभिनव्यक्तया। य इत्यन्वयार्थं पुनरुच्यते । तद्ब्रहमव्यत्रेवकारानु- 
षद्धं सिद्धवत्कृत्य व्यावत्यमाहु-नान्यदिति \ स्वप्नावस्थायामतिस्फ़टं साक्षिणः सकाशादन्य धिच गुह्यं गोप्यत्तमं बरहा 
परिवृं नास्तीत्यथंः) तद्ब्रह्माविनाशीति क्वोच्यत इत्याकाङक्षायामाह--सर्वेति \ सवं वेदेष्वित्य्थः। भूरादिलोकानां 
प्रकृतमह्याध्रितस्वे हैतुमाह--सवंरोकेति। पुवंवदिति । तदेतत्सर्वात्मक ब्रह्य, उ एव न्येति सातिक्रामतीत्यथः ।८॥ 

ननु जन्ममरणकरणानां प्रतिप्राणिनियमाद्युगपत्तेषामप्रवृत्तेश्च पुरुषवहृत्वं सिद्धं सत्त्व रजस्तमोगुणानां 
वेपरीत्याच्च नानात्मानो व्यवस्थिता इत्यनेकताकिकनुद्धिविरोधात्सवंपुरवत्येक भात्मेत्यच् न चित्तस्थर्यं सम्भव- 
सीट्याशङ्कयोपाधिकमेदसाधने सिद्धसाधनत्वं स्वभावमेदसाधने चानेकान्तिकत्वं दशंयितु प्रक्रमत इत्याह्--अनकः 
ताकिेव्यादिना ! अनेके कुताकिकाः पाखण्डाङ्व तर्कागिमावष्टम्भास्तदधीना या वृद्धिस्तयाऽऽकलितमाकूुलिततमन्तः 
करणं येषां ते तथा तेषामित्यथं: । अनेकताक्रिककुबुद्धिविचाङितान्तःकरणानामिति पष्ट ताफिका एव कुबुद्धयस्तेः 
स्वमततोपन्यासादिना विचारितं श्रेयोमार्गादन्तःकरणं येषां ते तथा तैषामित्यथंः । प्रमाणोपपन्नं तच्वमस्यादिवाक्यः 
प्रतिपाद्यम् । प्रत्यग््रहक्यरूपविज्ञानमात्मेकत्वविज्ञानम् । प्रमाणेऽभ्यासादिलि द्साहिस्यं दशं ति--असकृदिति । 
मनुजुवुद्धौनामिति पूवषष्ठवर्थे हुतुः। नाऽऽधीयते सम्यग्वि्ञानात्मकवृत््यारूढं न भवती्यर्थः। ऋलुनुद्धीनां ब्राह्मणानां 
चेतसीवेति पाठो व्यतिरेकरष्टान्ताथंः । तत्प्रतिपादने विज्ञपिस्वभावप्रत्यग्बरह्यप्रतिपादने । आदरवतो तात्पयेवती । 
दाह्यभेदं काष्टादिविशेषम्। प्रतिरूप इति उपाधिरूपेण प्रतीयमानः, चतुष्कोणत्वादिधमंके हि दारुणि तद्रूपो वर्भिरपि 
लक्ष्यत इत्यथः । तत्रे तत्र दार्वादौ, दाह्यमेदेन दार्वादि विशेषेण । हष्टान्तमुक्त्वा दषष्टान्तिकमाह--एक एषेति । 
अम्यन्तरत्वेऽतिसूक्ष्मत्वं हेतुः । सष्टान्तं रूपं रूपमित्यादि व्याचष्टे -दार्वादिष्विवेत्यादिना । रूपं सूपमित्यस्य सवं- 

देहमिति व्याख्यानम् । विकारे प्रविष्टस्य विकृतिमाश् द्ध बहिश्चेत्ि पदेन परिहार इत्याह--्हिश्चेति ! स्वेना- 
विक्रतेन स्वरूपेणासंस्पृष्टस्वरूपेणेत्यथंः ।! ९ ॥ 

१. अत्र माध्वं: जीवो ब्रह्यप्रतिविम्ब इत्युक्तं तथा सति निम्बप्रत्तिबिम्बयोरमेदात् जीवब्रहयक्यरूपेऽदेते 
पयवसानं, यदि प्रतिबिम्बः पदार्थान्तरं बिम्बाद्धिन्नं तथा आभासवादः तदा च जीवः प्रातिभासिक 
इति पक्षः स्वीकृतः स्थात् । 
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वायुयथेको भुवनं प्रविष्टो सूपं पं प्रतिरूपो बम्च | 
एकस्तथा सवेभतान्तयात्मा सूपं स्यं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १० ॥ 
सयो यथा सवेलोकस्य ॒चक्षुनं किप्यते चाश्ुेर्बाह्यदोपः 
एकस्तथा स्रवभतान्तरास्मा न रिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११ ॥ 
एको वची सवभृतान्तरात्मा एकं सूपं बहुधा यः करोति| 
तमार्मस्थं येऽयुपश्य निति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ १२॥ 

तथाऽन्थो दृष्टान्तः--वायुयथेक इत्यादि ! प्राणात्मना देहेष्वनुप्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्थादि 
समानम् \\ १० ॥ 

एकस्य सर्वात्मत्वे संसारदुःखित्वं परस्यैव स्यादिति प्राप्रमत इदमुच्यते--सूर्थो यथा चक्षुष आलोकेनोपकारं 
कु्ेन्मूत्रपुरीषायश्ुचिप्रकाशनेन तदुश्षिन- सवंलोकस्य चश्चुरपि सच्च रिप्यते चाश्युषेरशुच्यादिदशंननिमित्तेराध्यात्मिकः 
पापदोषेर्बाह्धि्ाश्चुच्यादिसंसगदोषेः। एकः संस्तथा सवेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदूःखेन बाह्यः लोको ह्यविद्यया 
स्वात्मन्यध्यस्तया कामकर्मद्धूवं दुःखमनुभवति \ न तु सा परमाथत: स्वात्मनि ¦ यथा रभ्जुशयुक्तिकोषरगगनेषु 
सपेरजतोदकमलानि न रज्ञ्वादीनां स्वतो ोषरूपाणि सन्ति \ संसर्मिणि विपरीतबुदधचध्यासनिमित्तात्तटोषवद्ि- 
भाव्यत्ते \ न तहोषेस्तेषां रेपो विपरीतवबुदधघध्यासबाह्या हि ते \ तथाऽऽत्मनि सर्वो रोकः क्रियाकारकफलात्मकं 
विज्ञानं सर्पादिस्थानीयं विपरीतमध्यस्य तन्निमित्तं जन्ममरणादिदःखमनुभवति न त्वात्मा सवंलोकात्माऽपि सन्वि- 
परीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते खोकदुःखेन। कुतः) बाह्यः! रज्ज्वादिवदेव विपरीतबरुद्धचयध्यासबाह्यो हि स इति ॥११।। 

किञ्च-स हि परमेश्वरः सवगतः स्वतन्त्र एको न तत्समोऽभ्यधिको वाऽन्योऽस्ति । वक्षी सर्व ह्यस्य जगदरशे 

आनन्दगिरिटीका 

परमात्मा दुःखी स्यादुदुःख्यभिन्नत्वाल्लोकवदित्याहु--एकस्य सर्वात्मकत्व इति । अविद्यायां प्रति- 
बिम्बितर्विद्धातुरन्नो श्रान्तो भवति। चान्तश्च कामादिदोषप्रमुक्तः कमं कुरुते तन्निमित्तं च दुःखं स्वात्मन्यध्यस्यत्ति। 
परमात्मा तु निरविद्यत्वाद्दुःखसाधनशून्यत्वान्न दुःखी ततो न प्रयोजको हैतुरित्याह--लोको ह्यविखयेति । स्वरूपेण 
भ्रमाविषयत्वं विपरीतबुद्धघध्यासबाद्यत्वं रज्ज्वादीनां तथा चेतन्यस्योपाधिस्वरूपेणाध्यासाश्रयववेऽपि निरुपाधिक- 
बिम्बकल्पब्रह्मरूपेणाध्यासानाश्रयत्वान्त दुःखित्वप्राप्तिरिव्यथं; ॥ ११ ॥ 

परोत्कषंदशंनं पारतन्त्यं च स्वस्य हीनत्वं दुःखकारणं प्रसिद्धं तदभावान्न परमात्मा दुःखी तत्तस्तस्मरा्िः 
प्रः पुरुषार्थो भविन्यतीत्याहु--किच्च स हीत्यादिना ॥ १२॥ 

गोपाखयतीन्धटीका 

योरस्मिंल्छोके कथं प्रवेशो दार्वादिष्वनुपलम्भादित्यारद्कयाऽऽ्ह--प्राणात्मनेति । इत्यादि समानमिति ! 
एकस्तथेव्यादिवाक्यव्या्यानं पूवंवदित्यथंः ॥ १० ॥ 

ननु परमात्मा दुःखी स्याददुःख्यमिन्नत्वाल्लोकवदित्याह्-एकस्य सर्वात्मत्व इति । तमेव परमात्मानमेव । 
परस्येवेत्यपि पारः । इदमुच्यते इृष्टान्तपुवंकमृत्तरमुच्यते। अविद्यायां प्रतिबिम्बितश्चिद्धातुरज्ञो भ्रान्तो भवति 
भ्रन्तश्च कामादिदोषप्रयुक्तः क्रमं कुरते तच्चिमित्तं च दुःखं स्वत्मन्यध्यस्यत्ति, परमात्मा तु निरविद्यत्वाद्दुःख- 
साधनशृन्यत्वाच्च दुःखी ततोऽ्रयोजको हेतुरित्याह--खोको ह्यविद्ययेति । स्वरूपेण श्रमाविषयत्वं विपरीतनुद्धध- 
ध्यासबाद्यत्वं रज्ज्वादीनां यथा तथा चेतन्यस्याप्युपाधिस्थतारूपेणाध्यासाश्रयत्वेऽपि निरूपाधिकविम्बकस्पत्रहा- 
रूपेणाध्यासानाश्नयत्वान्न दुःखित्वप्राप्िरित्यथंः । विपरीतबुद्धवा रोपर्निमितेन खोकदुःखेन न लिप्यत इत्यन्वयः । 
तत्राऽऽकाडशक्षापुवंकं हेतूमाह--कुत इत्यादिना । इति यस्मात्तस्मान्न लिप्यत इत्वन्वयः । ११॥ | 

स्व पेक्षया परस्योत्कषंदशंनं पारतन्त्यं च स्वस्य हीनत्वं दुःखकारणं प्रसिद्धं रोके तदभावान्न परमात्मा 
दुःखी ततस्तत्राप्निः परमपुरुषार्थ भविष्यतीत्याह- किच्च स हीत्यादिना । हिशब्दो “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यत 
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` नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो पिदधाति कामान् । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्ती नेतरेषाम् ॥ १३॥ 

वतते । कुतः। सवंभृतान्तरात्मा! यत एकमेव सदेकरसमात्मानं विश्ुठविज्ञानरूपं नामरूपाद्यशुद्धोपाधिभेदवदेन बहुघाऽ- 
वेकप्रकारं यः करोति स्वात्मसत्तामरीत्रेणा चिन्त्यशक्तितवात् । तमात्मस्थं स्वश रीरहुदयाकष्ञे बुद्धो चेतत्याकरारेणामि- 
व्यक्तम्ित्येतत् । न हि चरो रस्याऽऽघारत्वमात्मनः ।! आकाक्ञवदसूतेत्वात् । आदशेस्थं मुखमिति य्त् । तमेतमीश्वर- 
मात्मानं ये निवृत्तबाह्यवृत्तयोऽनुपद्यन्ति आचार्यागमोपदेक्लमनु सक्लादनुभवन्ति धीरा विवेकिनस्तेषां परमेभ्वरभुतानां 
द्णश्वतं नित्यं सुखमात्मानन्दलक्षणं भवति नेतरेषां बाह्यासक्तबुदीनामविवेकिनां स्वात्मभूतमप्यविद्याव्यवेधानात्॥ १२ 

सिद्ध नित्योऽविनाश्यनित्यानां विनाक्षिनाम्} चेतनश्चेतनानां चे्तयितणां ब्रह्मादीनां प्राणिनासग्निनिसिसमिव 

ाहुकत्वमनग्नीनामुदकादीनामात्मचेतन्यनिमिचमरेव चेतयितत्वसन्येषाम्॥ किश्च स सवक्ञः सर्वेश्वरः कामिनां संसारिणां 
कमचुरूपं कामान्कसंफखानि स्वानुग्रहुनिमित्तश्च कामान्यं एको बहूनामनेकेषामनायासेन विदवाति प्रथच्छतीत्येतत्। 
तमात्मस्थं येऽनुपद्यन्ति धीरास्तेषां श्रान्तिर्परतिः चाश्चती नित्या स्वात्मभूतेव स्यान्नेतरेषामनेवंविधानाम् ।। १३ ॥ 

आसन्द गि रिटीका 

इदानीं परमात्मन्युपपत्तिप्र दशनां माह॒--किच् नित्य इति ! सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथपूवमकल्पयदित्यादि- 
श्रूतेरक्कताभ्यागमञ्रतविप्रणाशप्रसङ्गपरिहा राच्च कत्पान्तरीयभावानां प्रटीनानां कल्पान्तरे सजात्तीयरूपेणोत्पादः 
प्रतीयते स तदा स्याद्यदि विनादिनां भावानां श्क्विलेषो क्यः स्यात् । ततः प्रख्ये विनश्यस्सर्वं पत्रे शाक्तशेषं 
विखीयते सोऽभ्युपगन्तग्म इत्यथैः । बुद्धिमतामपि ब्रह्मन्द्रादीनां परमानन्दाभिमुख्यं हित्वा या बहिमुंला चेतनोप- 
रुभ्यते साऽपि नियन्तारं गमयतीत्याह्--चेतनथ्ेतनानामिति । तब्रह्मादिशब्दवाच्यानां सद्धातानां वा चेतयितुत्वं 
यच्चेतन्यनिमित्तं सोऽस्ति पर आत्मेत्यथंः । विमतं कम॑फङं तस्स्वरूपाद्यभिन्ञेन दीयमानं व्यवहितफरत्वात्मे वा- 
फर्वदित्याह्-क्छिच् स इति ॥ १३।। 

गोपाटखग्रतीन्द्रटीका 

इतिशरतिप्रसिद्धत्वचोत्तना्ः । वशित्वे हेतुमाह--कूत इत्यादिना \ अन्त रात्मत्वे हैतूसेनोत्त रवाव्यं व्याचष्टे-- 
यत इत्यादिना ! स्वात्मसत्तामात्रेणोपाधिमेदमादाय बहुधाकरणे हेतुमाह्--अचिन्त्येति ! यत एवं क रोत्यतः सवं 
भूतान्तरात्मा यस्तमिद्यन्वयः । नन्वात्मरब्दः खरी रवाच्यप्यत्तस्तत्स्थत्वं किमिति न व्याद्यायत इत्यत आह--- 
न हीति । तहि तस्स्थत्वव्यवहारः कथमित्याराद्धुयाऽऽदशे प्रती तिमा्रेणाऽऽ्दशंस्थं मुखमितिवच्छरी रस्थ इत्युपचयंत 
दत्याहू--आदशस्थमित्यादिना \ तमत्मस्थमिति। तत्त्व॑पदयोः सामानाधिकरण्यादेक्यं विवक्षित्वाऽऽहू--तमेतमीश्वर- 
मात्मानमिति । निवृत्ता बाह्येभ्यो विषयेभ्यो वृ्िहंष्टर्येषां तै तथा । उपाधिबहुस्वाभिप्रायेण बहुवचनं नात्मा 
क्षयेत्याहू-परमेश्वर भूतानामिति । बाह्यासक्तवुद्धीनां बाह्येषु विषयेष्वासक्ता बुद्धिर्येषां तेषाम् । स्वात्मभुतमपीति । 
मुखमित्यन्रुब्त॑ते । भविद्षामात्ममूत्तं सुखं नेत्यत हतुमाह--अविद्याव्यवधानादिति ।॥ १२॥। 

इदानीं परमात्मन्युपपत्तिप्रदशनायमाहू--किञ्चेति । सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापुवंमकल्पयदितिश्रुतेरः 
कृ त(म्यागमकृतविप्रणाक्षप्रस द्परिहाराय च कल्पान्त रीयभावानां प्रलीनानां कस्पान्तरे सजातीयरूपेणोत्पादः प्रतायते 
स तदा स्याद्यदि विनारिनां भावानां शक्तिरोषो कयः स्यात्ततः प्रलये विनश्यत्सवं यच शक्तिरोषं विलीयते सोऽभ्युपः 
गन्तव्य इत्यनित्यानां निस्य इत्यस्याथं- । बुद्धिमतामपि ब्रह्धेन्द्रादीनां परमानन्दाभिमुख्यं हिता बिमला चेतनोप- 
लभ्यते साऽपि नियन्तारं गमयतीव्याहू-चेतनश्चेतनानामिति । अनग्नीनामुदकादीनामग्तिनिमित्तं दाहकत्वं सथा 
तथाऽन्येषां ब्रह्मादीनां प्राणिनामात्मचेत्तन्यनिमित्तमेव चेतयितृत्वमित्यन्वषः । ब्रह्मादिसद्भूमतानां चेतधितु्वं 
यच्चेतव्यनिमित्तं सोऽस्ति परमास्मेत्यथंः । विस्तृतं कमफल कमंस्वरूपाद्यभिञ्ञेन दीयमानं भवितुम ति व्यवहितः 
फलत्वात्सेवाफल्षव दित्याह--किञ्च स स्वन इति । ननु कमंवशादेव तत्फरसिद्धे रीश्व रोऽकिञ्चित्कर इत्यत जह-- 
स्वानुग्रहेति ! कमं णामीकवरप्रसादह्ारा फठहेतुप्वाच्न दोष इति भावः ।। १३ ॥ 

१. अस्य नित्यानां नित्यत्वप्रदः चेतनानां चैततन्यप्रद दव्यर्थो द्वेतिभिः कृतः, तदप्यद्रेते परयंवस्यति । 
मयसोऽपि दधा अग्निरि्युक्ते अग्निः अयसि स्थितः दम्धेत्यथंः तद्वत् जीवे स्थितं च्॑न्यं ब्रह्यवेत्यथः | 



अ०-२, व०-२, म ०~-श४, १५ | काठकोपनिषत् | ११५ 

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देशयं एमं सुखम् । कथं नु वद्धिजानीयां विम भाति विभाति वा ॥ १४॥ 

न तत्र यो भाति न चन्द्रपारकं नेमा रिचुतो मान्ति इतोऽयमगनिः । 
¢ # [क 

तमेव भान्तमञुभाति स्वं तस्य माधा स्येमिदं विभाति॥ १५॥ 
एति कार्कोपन्षिदि द्वितीयाध्याये हितीया वल्लो समाप्ता 

परतदात्मविन्नानसुलमनिदेश्यं निरेष्टुमहक्यं परमं प्रकृष्ट प्राकतयुरुषवाडमनसयोरगोचरमपि सच्िवुसेषणा ५ 
पे ब्राह्मणास्ते तदेतसपरत्यक्षमेवेति मन्यन्ते, कथं नु केन् प्रकारेण तत्सुखमहं विजानीयाम् । इरमित्यत्मबुद्धिविष्य- 

मापादयेयं थथा निधुत्तेषण यत्तयः\ किमु ताति दीप्यते प्रकाशात्मकं पद्यतोऽस्मदुबुष्धिगोचरत्वेन विभाति 
विस्पष्रं दशयते {क वा तेति \\ १४ \ | | 

अच्येत्तरपनिदं भाति च विभाति चेति ! कंथम्-न तत्र॑ तस्सिन्स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्नविभाक्कोऽपि पूर्य 
भाति तद्भह्य च प्रकाष्टायतीत्यथंः । तथा न चन्तारकं नेमा विद्युतो भासि कुतोऽमस्मदद्ष्िशप्वरोऽग्निः । लि १० 
बहुना यदिदमादित्यादिकं सवं भाति तत्तमेव परमेश्वरं भान्तं दीप्यमानमनुभाव्यनुदोप्यते । यथा जलोत्मुकाद्यग्नि- 
संयोगार्दार्न दहन्तमनु दहति न स्वतप्तद्रत् \ तस्येव भासा दीप्त्या सवंमिदं सूर्यादि विभाति । यत एलं तदेव ब्रह्य 
भाति च विभाति च ॥ क्षायंगतेत विवधेन भासा सस्य ब्रह्मो भारूपत्वं स्वतोऽवगम्यते । न हि स्वतोऽविद्यमानं 
भास्नमन्यस्थ कर्तु क्ञवयम् । धटादीनामन्यावभासकत्वादलं नादारूपाणां चाऽऽ्दित्यादीनां तहशेनात् ॥ १५॥ 

इति श्रोमत्परमहुसर्परव्राजकाचायं गोवितन्दमगव्यूज्य्रपादकिष्यश्चीमदाचायंश्रीकशङ्करभगवतः कृतौ ५ 
काठ्करोपनिषद्धाष्पे द्वितोयाध्ययि हितीयवल्लोभाष्यं समाघ्रमर 

आनन्दगिरिटीका 

विददनुभवोऽपि परमानन्दे प्रमाणमिस्याह॒-यत्तदात्मविक्चानमिति । तस्मादस्रम्भाविततया न जिहासित्त्यं 
परमात्सदशनं किन्तु श्रु घनतया विचारथित्व्यमेवेत्याह्-कथं स्विति ॥ १४१५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजका चायश्रीमनच्छुद्धानन्दपूज्यपादश्तिष्यानन्दज्ान विरचिते कारकोपनिषन्टराष्यन्याष्यते २० 

द्वितीयाध्याये द्वितीयवध्ली माष्यटीका समाप्ता | 

गो परख्यतीदरटीका 

विद्ठदनुभावोऽपि परमानन्दे प्रमाणमित्याह्-यत्तदात्मविन्नानमिति । तदात्मसुखं परमनिर्देद्यमप्येतदिति 
मन्यन्त इत्यन्वयः । कै त ॒ इत्याक ङक्षायामाह- निवर्तेति । त इति पदमध्याहत्तव्यम् । एतदित्यस्य प्रत्यक्षमेवेति 
व्याख्यानम् ॥ विद्रस्रत्यक्त्वादात्मपुलस्यासम्भाविततया न जिहासितव्यं परमात्मदशंनं किन्तु श्रहधानतया विचार- २५ 
यित्तव्यमेवेत्वाह्--कथं न्विति। यथा निवृ त्तैयणा घत्तपो विचारेणाऽ्त्मवृद्धिविषयमात्मुखमापादयन्ति तद्रदाल्मशुख- 
मात्मवुद्धिविषयं कथमापादययमित्ति विचारयितम्यमित्य्थैः । ननु वाङ्मनसातीतस्यासम्भावितत्वेन प्रकाशसानत्वा- 
भावात्कयं बृद्रवारोह् इति श द्रुते-किम्विति। उ इति वितकं । पत इति यदित्य्थँ यत््रकाशात्मकमात्मज्योतिस्तदस्मद्- 
वुद्धिगोच रत्वेन विस्पष्ट ॑हृदयते किमित्यन्वयः । वाब्दं व्याचष्टे--नेति । अथवा यत्तः षरकाशात्मकं तदात्म- 
ज्योति रतोऽस्मदबृद्धिविषयत्वेन विस्पष्टं दश्यते किमिति सम्बन्यः वाब्दं व्याचष्टे- वा नेति ।। १४॥ २० 

इदश्दव्याख्यानं भातोत्यादि | कुत इति ! अल्पवीयंत्वादित्य्थ॑ः । न तक्षजलमुत्मुकमखातं तदादीत्यादि- 
राब्देनाय पिण्डादि गृह्यते । तनु प्रकाशविरिष्टषट दिः स्ववृत्तिवटादिप्रकारकत्वं इष्टं तद्रदन्याधीनप्रकाडस्य ब्रह्मणः 
मूयादिग्रकाराकत्व मिव्यारङ्खयाऽऽहु--न हीति अविद्यमानेति पदच्छेदः । प्राप्रपघ्राप्तविवेकेन प्रकाशस्येव भासकल्वान्च 
स्वतो घटददिर्भासकत्वं तददप्रकारत्वे ब्रह्मणो नाऽऽदित्यादिप्रकाराकत्वं स्थादिति भावः| १५॥ 

इति श्रीसल्परमहसपरित्राजकाच यैश्रीमद्गोपाडेन्द्रपतीश्वरविरचिते काठकोपनिष्ाष्यविवरणे द्वितीयाघ्यि द्वितीया वल्लो खयाक्षा ३५ 

१. अत्र “अनुकृतेस्तस्य चे "त्यधिकरणे निर्णीतरीव्या तं सृश्वेदयो न भास्यन्तीत्यथंः। सूत्रं यचयपि मुण्डकस्थं 
एतत्समाननातीपं वाक्यमधिक्रत्य प्रवृत्तं, कटोपनिषदि अग्निजीवपरमात्मतामेव प्रदनप्रतिदचनवियय- 
त्वात्, विजाती यतेजोविषयतया पुवंपक्नासम्भवातु, तथापि वाक्याथ; स एवात्रापि इतति बोध्यम् । 



११६ ` टीकाद्रययुक्तभाष्योपेता , अ०-२, ते ०२, म~ 

उष्वेभूरोऽक्छाख एपोऽशस्थः समातनः । तदेष शुक्रं तद्न्रह्म तदेवामतञुचयते । 
तस्मिल्लोकाः शिताः सवे तदु न्येति कथन । णएतद्रे त्त्॥१॥ 

तृलावघारणेनैव भूलावधारणं वृक्षस्य श्ियते रोके यथैवं संसारकायंवृक्षावधारणेन ठस्मखस्य ब्रह्मणः 
स्वरूपाददिधाश्यिषयेयं बष्ठी वल्ल्यारभ्यते--अष्वंमृलः ऊध्वं मुं. यत्तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सोऽयमनव्यक्तादि- 

५ स्थायरान्तः संसारवृक्षः ऊध्वमूलः । वृक्षश्च तरश्चनात् 1 जन्पजरामरणशोकाद्नेकानर्थात्मकः प्रतिक्षण्स्थयास्वनायो 
मायापरीच्युदकगन्धवनगरादिवदुदृष्टनष्टस्वरूपत्वात्, अवसाने च वुश्चवदभावात्मकः कदलीस्तसम्भवस्षिःसारोऽनेकरत- 
पाषण्डब्ुद्धिविकल्पाश्पदस्तच्वविनिनज्ञायुभिरनिर्धारितेद॑तचस्वो बेदान्तनिर्घारितपरब्रह्यमुरुसारोऽविद्याकामकर्माव्धक्त- 
बीजप्रभवः अयरत्रह्यविन्ञानक्रियाश्चक्तिद्वयात्मकहिरण्यगर्भाङ्कुरः सवप्राणिलिङ्गमेदस्कन्धः तृष्माजलावसेकोदभूतदर्पौ 

अनन्दगिरिटीका 

१० साल्मल्थादितृलदशनेनाहष्टमपि वृक्षम् यथाऽस्तीत्यवधायंते तद्दषृष्टस्यापि ब्रहयणोऽवधारणाय प्रक्रमत 
इत्याह्--तुखावधारणेनेति । वृक्षशब्दभ्रवृत्तिनिमित्तमाहू-त्र्चनादिति। "व्रश्च् छेदने" अस्य धातोः सप्रत्ययान्तस्य 
रूपं वृक्ष इति। छत्वे युक्तिमाह्--जन्मजरेत्यादिना। प्रसिद्धवृक्षसाम्याद्वा वृक्षशब्दप्रयोग इत्यमिप्रत्याऽऽहु--अवसाने 
चेद्यादिना । प्रसिद्धो वृक्षः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विकल्पास्पदो हृष्टस्तथाऽ्यमपि सङ्घातो वा परिणामो वाऽऽरम्धौ 
वा सद्वाऽसदेत्यादीनामनेकेषां शतसंख्याकपाषण्डवुद्धिविकल्पानां विषय इत्यरथः । किसंज्ञकोऽयं वृक्ष इत्यनध्यवसाय- 

१५ गोचरः कश्चदुवृक्षो दृष्टस्तथाभ्यमपीति साम्यम् । साम्थान्तरमाह-तत्वविजिनज्ञासुभिरिति । अप रब्रह्मणो विन्ञान- 
क्रियाशक्द्वयात्मको हिरण्यगभः प्रथमोऽवस्थाभेदोऽद्कु योऽस्येति तथोक्तः | बुद्धीन्दियाणां विषयाः शब्दादयः 
प्रालाद्कुराः किसल्यान्यस्येत्ि स तथोक्तः । श्रुत्यादीनि पलाशानि पत्राण्यस्येति । सुखदुःखे प्राणिवेदना एवानेको 

गोपार्यतीन्द्ररीका 

शास्मल्यादितुलदशंनाददृष्टमपि वृक्षमूकं यथाऽस्तीव्यवधायंते तद्रदहष्टप्यापि ब्रह्मणोऽवधारणाय प्रक्रमत 
२० इत्याह--तरूलावधारणेनेति \ स्वरूपावदिधारयिषयथा स्वरूपनिश्वयेच्छया । स्वरूपावधारणविषयेति पटे विषयश्ञब्दो 

निमित्तवाची । इयमन्तिमा वल्ली । ऊध्वं मिव्युच्छष्टमिव्ययथं: । यद्विष्णो; परमं पदं तदस्य सोऽ मृध्वंमुल इत्यन्वयः | 
इदंशब्दार्थं स्पुटयत्ि-अव्यक्तादीति । अब्यक्तमज्ञातचेतन्यमादियंस्य सोभ्यं तथा । स्थावरो वृक्षादिरन्तः यस्य 
सोऽयं तथा । स चासौ स चेतति पुनः कमंधारयः । संसार एव वृक्षः संसारवृक्षः । वृक्षशब्दप्रवृत्तिनिमित्तमाह-- 
वरश्चनादिति। ““यो्रश्च् छेदन इत्यस्य घातोः सप्रत्ययान्तस्य रूपं वृक्न इति । छेयत्वे युक्तिमाह्-जन्मजरेस्थादिना। 

२५ क्वचिदवच्छिन्नजन्मजरेत्यादिपारषटिप्पणकारेगहीत्तः । जन्म च मरणं च दोकश्च त ॒एवाऽऽदिर्येषं ते तथा | 

तेऽनेकेऽनर्था आत्मा स्वरूपं यस्य वृक्षस्य स तथा | अनेकानर्थात्मकत्वादेव प्रतिक्षणमन्यथास्वभावत्वं सास्विक- 
राजसतामसवृत्तिभेदेनेत्याह्- प्रतिक्षणमिति । प्रसि क्षणमन्यथास्वभावत्वे दृषटान्तमाहू-मयेत्यादिना ! मयेनद्र- 
जालिकमाया । मायादिवस्प्रतिक्चषणमन्यथास्व भावत्वे हितुमाह्-दृष्टेति \ दृष्टं दशं नं तत्समय एव प्रतीयते नो्तर- 
काठमित्यथंः । अवयवाथंमादाय संसारो वृक्ष इत्युक्तम् । वृक्षसाहदयादवा वृक्षशब्दत्रयोगो भवति संसार इत्याह्- 

३० अवसाने चेत्यादिना \ चशब्दः पक्षान्तसयोतकः । प्रसिद्धो वृक्षः स्थाणुर्वा पुरुषो वेतिविकल्पास्पदो दृष्टः । तथाभ्य- 
मपि संघातो वां परिणामो वाऽऽरब्धो वा नं वेत्यादीनामनेकेषां शतसंख्याकपाषण्डबुद्धिविकल्पानामास्पदो विषय 
इत्यथः । किसंज्ञकोऽयं वृक्ष इत्यनध्यवसायगोचरः करदिचदुवृक्षो हृष्टस्तथाऽ्यमपीति साम्यान्तरमाह्- तस्व 
विजिन्नायुभिरिति \ स्वतोऽपसारत्वे संसारस्य कि तस्य सारमिव्यपेश्तायामाह्- वेदान्तेति ¦ वेदान्तेनिर्धारितं परं 
ब्रहैव मरं सारो यस्य स तथा । अविद्याऽध्यासः कामकर्माण्यव्यक्तमन्ञातचेतन्यमेतानि बीजं तस्मा्रभव् उत्पत्तियंस्य 

२५ स तथा । अपरस्थं ब्रह्मणो विज्ञानक्रिया्ाक्तिद्यात्मको हिरण्यगभंः प्थमोऽवस्थाभेदोऽङ्क रोऽस्येत्ति तथोक्तः । सर्वेषां 

प्राणिनां लिङ्खशरीरविशेषास्त एव स्कन्धाः शाखामूखस्थानानि यस्य स तथोक्तः । तुष्णैव सिक तेन सेकः 
सेचनं तेनोद्भूतो दर्पो गवं उच्छ्रायो यस्य स तथोक्तः। बुद्धीन्द्रियाणां ये विषयाः शब्दादयस्ते प्रवालाङ्कराः 
किसल्यास्यस्येति तथोक्तः । श्रुत्यादीनि पलाशानि पचाण्यस्येति तथा । यज्ञदानाचारादीन्यनेकाः क्रिया एव 
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यदिदं रिश्च जगत्सवं प्राण एजति निःद्युतम् । "महद्भयं वजगुघतं य एतद्विदुरवास्ते भवन्ति ॥ २॥ 

बुद्धीन्दरियविषयप्रवाखाङरः श्रुतिस्मरतिन्यायविद्योपदेशपलाकश यज्ञदानतपआदनेकक्रियायुपुष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः 
्रा्युपजीव्यानन्तकलस्वततष्णासलिखावसेकप्रर्ठजरीकृतदृढबद्धमूरः सत्यनामादिसप्रलोक्ङ्गहमादिभूतपलिक्रतनीडः 

प्राणिसुखद्ुःखोदमूतहषश्षोकजाघचनृत मीतनादितजक्षेटितास्फोरितहसिताह्कष्टरदितहाहामुच्छमुच्चेत्यानेकसब्दकृततुमुली- 
भुतमहारवो वेदान्तविुतन्रह्ात्मदक्षनास द्धशखकतोच्छेद एष संसारवृष्षोऽश्वत्थोऽश्वत्यवत्कामकमेव तेरितनित्य- ५ 
प्रचलितस्वमावः\ स्वगंनरकतिथक्प्रेतादिमिः शालाभिरवाक्शाखः । सनाचनोऽनादित्वाच्चिरप्रवृत्तः । यदस्य संसारः 
वक्षस्य सुरं तदेव द्रुं शुं शुद्धं ज्योतिष्मस्चंतन्यात्मम्येःतिःस्वभावं तदेव ब्रह्य सवंमहत्वात् । तदेवाभृतमविनाक्ष- 
स्वभावमुच्यते कथ्यते सत्यत्वात् \ बाचारस्भनणं विकासे ननधेयसनृतसस्यदलो मत्यम् । तस्सिन्परसाथंसत्ये ब्रह्मणि 
लोका गन्धवंनगरसरीच्युदफमायासमाः परमायेदक्षनाभावावगमनाः भरिता आधिताः सवे समस्ताः । उत्पत्तिस्थिति- 
ल्येषु तदु त श्रद्ध नास्येति नातिवतंते प्रदादिमिव घटाकायं कश्चन कश्चिदपि विकारः \ एतद सत् ॥ १५ १० 

यद्टिज्ञानष्दसृता भवन्तीत्युच्यते जगतो सरु तदेव नास्ति ब्रह्यासत एवेदं निःसृतमिति । तन्न ! यदिदं किञ्च 
यक्किच्चेदं जगलः प्राणे परस्मिन्ब्रह्मणि सत्थेजति कल्पते तत एव निःशतं नितं सत्प्रचलति नियमेन चेष्टते \ यदेवं 

{प { गे 

“1 [नन्द(ग[[२ट क] 

रसोऽस्येति । फरतृष्ण॑व सकलावसकस्तन प्ररुढानि कम॑वासनादौनि सास्िकादिभावेन मिश्रीकरतानि हंढबन्वनान्य- 
वान्तरमूलान्यस्य वटवृक्षस्येव तथोक्तः । सत्यनामादिषु सप्तलोकेषु ब्रह्मादीनि भूतान्येव पक्षिणस्तेः कृतं नीडं १५ 
यस्मिन् । प्राणिनां सुखदुःखाभ्यामुदमृतौ हषंशोकौ ताभ्यां यथासंख्येन जाताति नत्यादीनि रःदतादिकाब्दा्चेतेः 
कृतस्तुमुलीमूतो महारवा यस्मिचिति विभ्रहः॥ १॥ 

कायस्य शुन्यततापयंन्तं नष्टस्थासच्छपूवंकमेव जन्म तती नास्ति मूलमिति शङ्कते--यष्टिज्ञानादिति । त्च । 
राशविषाणादेरसतः समुत्पतत्यदशंनात्सत्पूवं कत्वप्रसिद्धेड्वास्ति सद्रूपं वस्तु जगतो मूलं तच्च प्राणपदलक्षय प्राणप्रवत्ते- 
रपि हेतुत्वादिव्यथंः । २॥। ` २० 

गोपाख्यतीन््रटीका 

शोभनानि पृष्पाण्यस्येत्ति तथा । क्वचिद्यज्ञदानतपञदीतति पाठः । सुखदुःखे प्राणिवेदना एवानेको रसोऽस्येति 
तथा । प्राणिभिरुपजोन्यमनन्तत्वेन फलं यस्मिन्स तथा । फलतुष्णेव सङ्िलावसेकस्तेन प्ररूढानि कमंवासनादीनि 
जडीक्रतानि सास्विकादिभावेन मिश्रीकृतानि इढबद्धात्यवान्त रमूरानि यस्येति स तथोक्तः। सत्यनामादिषु सप्तरोकेषु 
ब्रह्मादीनि भूतान्येव पक्षिणस्तेः कृतं नीडमास्पदं यस्मिन्स तथोक्तः। प्राणिनां सुखदुःखाभ्यामुदभृतौ हषंशोकौ ताभ्यां २५ 
यथासंख्येन जातानि नृत्यं च गीत्तं च गानं च वादित्रं च वाद्यस्षामान्यं क्ष्वेकित्तं च केलिविरेष आस्फोटितं च 
भुनाबन्धो हसितं चाऽऽमोदविरोषस्तज्जन्यपरहृस्ताद्याकषंणम क्र * च तानि तथा तानि च रुदितादयोऽनेके शन्द।ङ्च 
तैः कतस्तुमुलोभूतो महारवो यस्मिन्स तथेति विग्रहः । भस्फोटहृसितेत्यपि पाठः सुगमः । वेदान्तेस्तत््वमस्यादिभि- 
विहितं जनितं यत्प्त्यगमित्नन्रह्यज्ञानं तदेवास द्गशस्वमप्रतिबध्यमानशस्तरं तेन कृत उच्छेदो नाशो यस्य स तथोक्तः। 
अस्वत्थशब्दस्य संसारे गौणीं वृत्तिमाह्--अश्चत्थवदिति \ कामकमंणी एव वातस्तेनेरितो नित्यप्रचङ्तिः स्वभावो ३० 
यस्य स॒ तथोक्तः । ति्यक्ुनकादिजन्म । प्रेतोऽनग्निसंस्कृताज्ञजन्तूनासवस्थाविहेष आन्तराक्िकः । आदिशब्देन 
स्वेदजादथो ग्राह्याः ताहशेः शाखाभिरवाक्शाखः । सनातनस्विरं प्रवृत्त इत्यन्वयः । तत्र हितुः--अनाष्त्वादिति । 
तदेवेत्यादिवाक्यमपेल्लितं पुरयन््याचष्ट-षदिति । अविनाशिस्व भावत्वे हेतुमाह-सस्यत्वादिति \ प्रपञ्चस्य तद्र 
परीत्यमाह्-बाचेत्थादिना । कदेव्यपेक्षायामाह्--उत्पत्तीति । १ ॥ 

कायस्य शुन्यपय॑न्तं नाशादसत्पू्व॑कमेव जन्म ततो नास्ति मूकुमिति शद्धुते--थद्विज्ञानादिति । परिहरति ३५ 
तन्नेति } शाशविपःणादेरसत उत्पतत्यदशंनात्कायंस्य सलुवेकलप्रसिद्धेस्वास्ति सद्रूपं वस्तु जगतो मूकं तच्च प्राणपद- 
लक्ष्य प्राणवृत्तेरपि हतुतवादित्यथंः । धात्वर्थं प्रकटयत्ति--तत एवेति । नात्र वावयेषु ब्रह्मणो विच्छेदोऽस्तीत्यभि- 

१. महयं वज्रमुद्यतं य॒एतद्ठिदुरमृतस्ते भवन्ति । इत्यत्र भयहेतुः उद्यतवच्रसहशं वस्तु परमात्मेव न 
अशन्याईदिः इत्युक्तम्--'"कम्पतात्" इत्यधिकरणे! २. आक्रष्टे्ति--पा० । 



११८ 1 टीकाट्रययुक्तभाष्योपेता | अ०-र, व०-२े, म ०-२३-५ 

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति घयंः । मयादिन्द्रशध वायुश्च मृष्यति पश्चमः॥३॥ 
हह चेदशकद्षोद्धुं प्राक्शरीरस्य विस्रसः ।` ततः सर्गेषु रकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 

यथाऽ्दरशो तथाऽऽत्मनि यथा स्प्ने तथा पितृलोके | 
यथाऽप्सु परीव दद्शे तथा गन्धवेरोके छायातपयोखि ब्ररोकरे ॥ ५ ॥ 

५ जगदुत्पर्पादिकारणं ब्रह्य तन्मह्धूयम् । महच्च तद्धयं च बिभेत्यस्मादिति महद्भयम् ! वख्यमुखयतमद्यतमिव 
वजम् । यथा वच्रोद्यतकरं स्वामिनमभिसुखीभूतं हष्ट्वा भृत्या नियमेन तच्छासने वतन्ते वंथेदं चन्द्रादित्यग्रहु 
नक्षत्रतारकादिलक्षणं जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणमप्यविश्वान्तं वतत इत्युक्तं भवति ! थ एतदः स्वात्मप्रवृत्तिसक्षि- 
भूतमेकं ब्रह्माग्रता अभरणधर्माणस्ते भवन्ति \॥ २५ 

कथं त-दूयाञ्नगद्रतेत इ्यह--भयाद्ूव्या परमेश्वरस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यो भयादिन्द्रश्च वायुश्च 
१० मू्ुर्धावति पञ्चमः \ न हीश्चराणां लोकपालानां समर्थानां सतां नियन्ता चेच्ोद्तकरवन्न स्यास्स्वामिभयभीताना- 

मिव भृत्यानां नियता प्रवृत्तिरूपपरते ५ ३ ॥ 
तच्चेह जीवश्चेवं चे्यदययः(कच्छक्नोति शक्तः सञ्ञानात्येत-इूयकारणं ब्रह्य ओदूधुमवगन्तु प्राक्पुवं रोरस्य 

वि्रसोऽवक्लसनात्यतनात्संसारवन्धनाद्िमुच्यते । न चेदशकद्रोदुधुं ततोऽनवबोधात्सगेषु सृज्यन्ते येषु स्ष्टव्याः प्राणिन 
इति सर्गाः पुथिव्यादथो लोकास्तेषु सर्गेषु रकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय कल्पते शारीरं गृह्छयतीत्यथंः । 

१५ तस्माच्छरोरविल्ंसनात््रागात्मबोधाय यत्न आस्थेयः ४ ॥ 
यस्मादिहैवाऽऽ्ट्लनो दक्ञंनमादशंस्थस्येव मुखस्य स्पष्टमुपपदयते न लोकान्तरेषु ब्रह्मखोकादन्यत्र । स च 

दुष्प्रापः \ कथमिघ्युच्यते--यथाऽऽदश प्रतििम्बभूुत मात्मानं प्यति लोकोऽत्यन्तविविक्तं तथेहाऽऽत्मनि स्वबुद्धावा- 
दशंवचिमंलीभूतायां विधिक्तमात्मनो द्धनं भवतीत्यथेः । यथा स्वप्नेऽविविक्तं जाग्रद्रासनोद्भूतं तथा पितृलोकेऽ- 
विविक्तमेव दश्शनमात्मनः कसंफलोपभोगासक्तत्वात् । यथा चाप्स्वविभक्तावयवमरात्मरूपं परीव दर््े परिद्द्यत इव 

२० तथा गन्धर्वलोकेऽविधिक्तमेव दकशंनमात्मनः।! एवं च रोकान्तरेष्वपि शाष्प्रासाण्वादवबगस्यते । छायातपयोरिः 

आनन्दगिरिटीका 

सूर्यादोनां नियतप्रवृत्यनुपपतत्या नियामकत्वेन सम्भावित्तं यत्पारमेकष्वर रूपं तदवगमायेहैव यत्नः कतव्य 
इत्याह्- तच्चेति \ इहैव बोद्धुं शक्तः सन्निहैव चेज्जानाति तदा मुच्यत एवेत्ति सम्बन्धः ।। ३-४-५ 

गोपाख्यतीन््रदीका 

२५ प्रेत्मीत्तरं वाक्यं व्याचष्टे--यदेवभित्यादिना \ उद्यतं वच्रमिव वच्रमुद्यतम् | पदा्थंमभिधाय तात्पयंमाहु- 
यथेत्यादिना ! एतच्छन्दाथम।दह-स्वात्मेति । स्वसम्बन्ध्यन्तःकरणप्रवृत्तीनां सािभूत्तमित्यथंः । य एतद्विदु: तेऽमृत्ता 

भवन्तीत्यन्वयः ॥ २॥ | 
सूर्यादीनां नियतप्रवृच्यनुपपत्या नियामकत्वेन सम्भावित्तं यत्पारमेश्वरं रूपं तदवगमायेह् यत्नः कतव्य 

इत्याकाङक्षापूवंकमाह--कथं तदित्थादिना । न हि नियता प्रवृत्तिरूपपद्यत इति सम्बन्धः ॥ ३ ॥ 
२०  तच्चेहैव बोद्धुं शक्तः सचिहैव चेज्जानाति तदा सुच्पत्त एवेति सम्बन्धः । तत्त इत्यस्य व्याख्यानमनव- 

बोधादिति । पर्मात्मावगमाय यतन: कायं इत्युक्तमुपसंहुरत्ति- तस्मादित्यादिना । ४ । 
यथाऽऽदशं इत्यादिवाक्यं व्याख्यातुं पातनिकामाह-- यस्मादित्यादिना} इहैव मनुष्यदेह एव । यथाऽऽदर्शस्थस्य 

मुखस्य स्पष्टमुपकन्धिस्तथाऽऽत्मा यस्मादात्मनि स्पष्टमुपभ्यते तस्मादिहैवाऽमनो दर्शनमिव्यन्वयः} एवकारव्यावत्यं- 
माह्--नेति ! ताहि ब्रह्मरोकेऽपि तदूर्थनं न स्यादित्याशङ्कवयाऽऽ्ह॒-ज्रह्येति \ नयु तहि ब्रह्मलोक एवाऽऽ््मनो दर्शनं 

३५ स्थादित्याशङ्कयाऽऽ्हू-स चेति \ जकाडश्चापूवंकमवतारितवाक्यं व्याचष्टे-कथसित्यादिना । स्वप्न इत्यत्रा- 
विविक्तमिति पदच्छेदः । पितुखोक आत्मदर्शनमिति देषः । पितृलोके दर्शानस्पाविविक्तव्वे हेतुमाह--कमंफठेति । 

१. च चेदशकत् इत्यध्याहारः | 



अ०-२, व०~-३, म०-~-६-८ ] | कास्कोपनिषत् ॥ ११९ 

इन्द्रियाणां पृथग्भावञदयास्तमयौ च यत् । प्रथगुत्पद्चमानानां मत्वा धीरो न श्लोचति ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्चश्चत्तमम् । सच्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तयुत्तमम् ॥ ७ ॥ 
अव्यक्तात्त् परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । यं ज्ञात्वा शृच्यते जन्तुरस्रतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 

वात्यन्तविविक्तं ब्रह्मखोक एवेकस्मिन् \ स च दुष्प्रापोऽत्यन्तविशि्टकमज्ञानसाध्यत्वात् \ तस्मादात्मदश्ंनायेहैव यत्नः 
कतेग्य इत्यभिप्रायः ॥\ ५ । 

कथमसौ बोद्धव्यः कि वा तदवबोधे परयोजनमित्युच्यते--इन्दरियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्वविषयग्रहणप्रयोजनेन 
स्वकारणेभ्य आकाश्चादिभ्यः पथगुत्प्यमानानमत्यन्तविरुद्ध त्केवराच््चिन्मा्रात्मस्वरूपात्पुथम्भावं स्वभावविल- 
क्षणात्मकतां तथा तेषायेवेन्दियाणायुदयास्तसयो वचोत्पत्तिप्रख्यो जाग्रत्स्वापावस्थापेक्षय्ष नाऽऽत्मन इति मत्वा 
ज्ञात्वा विवेकतो धीरो धीमान्न शोचति । आत्मनो नित्येकस्वभावस्याव्यभिचासरच्छोककारणत्वानुपपत्तेः। तथा च 
श्रुत्यन्तरं “तरति शोकमात्मविदि''ति \\ ६॥ 

यस्मादात्मन इद्धियाणां पुथग्भाव उक्तो नासौ बहिरधिगन्तव्यो यस्मास्प्रत्यगात्मा स सव॑स्य, तत्कथ- 
मिल्युच्यते--इन्द्रियेभ्यः परं मनं इत्यादि । अर्थानामिहेद्ियसमानजातीपत्वादिन्दियग्रहुणेनेव ग्रहुणम् । पुवंवदन्यत् । 
सत्त्वशञब्दादुबुद्धिरिह \\ ७ ॥ 

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको व्यापकस्याप्याकाश्चादेः सवस्य कारणत्वात् \ अलिद्धो लिद्धयते गम्थते 

आनन्दगिरिटीका 

| "इन्द्रियेभ्यः पा ह्यर्था इति पवंमुक्तमिह् व्वर्थानामग्रहुणात्सवं प्रत्यगात्मत्वं न॑ सम्भवतीत्याश द्रुवाऽश्- 
अर्थानामिटेति ।। ६-७ ॥ 

बुद्धिसुखदुःखादिः साश्चयो गुणत्वाद्रूपवदिति वेशेषिका अनुमिमते । तदसत् । साश्चयत्वमात्रसाधने सिद्ध- 
साघनत्वान्मनस एव कामादिगुणवत्त्वश्रवणादात्माश्रयत्वकल्पने च निर्गुणत्वशास्त्रविरुद्धस्वादात्मना सह् बुद्धयादेर- 
विनाभावाग्रहणाच्च वृद्धयादि नाऽऽ्मखिद्गमित्याह-लिङ्कचते गम्यते येनेति ॥ ८ ॥ 

गोपाख्यतीन्धरटीका 

गन्धवंरोकग्रहणमुपलक्षणमित्याह-एवमिति ! एकस्मिश्नात्मदर्शनमित्यनुवत्तते । दुष्प्रापत्वे हेतुमाह -अत्यन्तेति । 
विशिष्टं कमदिवमेधादि तत्सहितं ज्ञानमुपासनं तत्साध्यत्वादित्यथंः । पदतात्पर्याथंमाह्-- तस्मादिति । इहैव 
मनुष्यक्षरीर एव ॥ ५॥ 

उत्तरं वाक्यमाकाडक्नापूवंकं योजयति--कथमित्यादिना । इद्दरियग्रहणमुपलक्षणमित्याहू- स्वविषयेति । 
विषयाः शब्दादयस्तेषां ग्रहणमेव प्रयोजनं तेन सहेत्यथं: । इन्द्रियाणां नित्यत्वं व्यावत्तयत्ति-आकाशेति । पृथग्भावः 
प्रतियोगिनं निदिशति--अव्यन्तेति \ विलक्षणात्मकतां मत्वेत्यन्वयः । एवमुत्पत्तिप्रख्यौ मव्वेत्यन्वयः । मननेप्रकारं 
दर्शयति-- जाग्रदिति । नाऽऽत्मनस्तावित्ि मत्वेति सम्बन्धः | उत्पत्तिप्रलयौ जाग्रत्स्वप्नावस्थपिक्तया नाऽञ्त्मन 

इति पाठान्तरं सुगमम् । ज्ञाने साधनमाह्--विवेकत इति। धीमान्प्रव्यग्बरहमेक्यपयं वसत्तमतिः । शोकाभावं हेतुमाहू- 

आत्मन इति ।॥ ६ ॥। 

ाहारमदयास्तमयौ च यदित्यत्र यच्छब्दं ग्याचष्टे--यस्मादिति । तस्मान्नासौ वदिरधिगन्तव्य 

इत्यथः । प्रकारान्तरेण व्याचष्टे यस्मादिति । सर्वस्येति । तस्मान्न बहिरधिगन्तग्यः। किन्तु प्रव्यक््वेनेधाव- 
गन्तव्य इति शेषः । तदिति पथग्भावग्रत्यक्त्वे । "इन्द्रियेभ्यः परा द्यर्था' इति पूवंमुक्तमिह् त्वग्रहु गात्सव प्रत्यगात्मत्वं 

न सम्भवतीत्याश ङ्ुयाऽऽह॒--अर्थानामिहैति ! पुवंवदन्यदिति \ अन्यत्परत्वादयुपवणनम् | पुवंवदिन्द्ियेभ्यः परा ह्यर्था 

इतिव्याख्यानवदिव्यथंः ।} ७] | 
व्यापकत्वे हेतुमाह्-व्यापकस्येति। बृद्धयादि साश्रयं गुणत्वाद्रूपादिवदिति वेशोषिका अनुमिमते। तदसत्, साश्रयत्व- 

साधने सिद्धसाधनत्वान्मनस एव कामादिगणवत्वश्रवणादात्माश्चयत्वकल्पने च निगुणत्वप्र्तिपादकशास्वविरोधा- 

१५ . 
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न सन्दे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पदयति कश्वनेनम् । 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्नो य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥६॥ 

यदा पश्वाघतिषनते ज्ञानानि मनसा सह । वुद्िश्च स विचेष्टति तामाहुः परमां मतिम् ॥ १० ॥ 

येन तत्किद्धः बुद्धयादि तदविद्यसानमस्थेति सोऽयम॑लिद्धः एय । सवसंसारधसंबनित इव्येतत् । थं ज्ञात्वाऽऽचायंत 
शास्तश्च मुच्यते जन्तुरविद्यादिहुद्यग्रन्थिमिर्जोवचेव पतितेऽपि श्रीरेऽग्रृतत्वं च गच्छति । सोऽलिङ्धः परोऽव्यक्ता- 
तपुरुष इति पूवेणव सम्बन्धः \ ८ ॥ 

कथं तह्यलिद्धस्य दश्ष॑नमुपपद्यत इत्युच्यते-न सन्द्ष्े सम्द्ःनविषये न तिष्टति परत्यगात्मनौऽस्य रूपम् । 
अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण \ चक्षुप्रहुणस्योपलक्षणाथत्वात् । पषयति नोपलभते कश्चन कथ्िदष्डेनं प्रकरतमात्मानम् । 
कथं तहि तं पश्येदिव्युख्यते -हूदा हूत्स्थया बुद्धया \ मनीषा मनसः सङ्ल्पादिरूपस्थेष्रे नियन्तत्वेनेति मनीद् तया 
हृदा मनीषाऽविकस्पयिच्या । मनसा मननरूपेण सम्य्दशंनेन । अभिक्लृप्तोऽभिसमथितोऽभिप्रक शित इत्येतत् । 
आत्मा ज्ञातुं शक्यत इति वाक्यशेषः । तमात्मानं ब्रह्मते विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ९ ॥ 

सा हून्मनीद्कथं प्राप्यत इति तदर्थो योग उच्यते--यदा धस्सिन्कारे ध्वविषधेम्थो नियतितान्यात्मन्येव पच्च 

आनन्दगिरिटीका 

कथं दशेनमुपपद्यत इति प्रष्टुः कोऽभिप्रायः किं विषयतया दशंनं वक्तव्यमुताविषयत्तयेव दशंनोपायो वाच्यः, 
प्रथमं प्रत्याहु--न संदष्ट इति । रूपादिमत्तद्विरोषणं च दशंनविपययोग्यं भवतति तदभावादिव्यथंः । द्वितीयं प्रत्याह् ~ 
कथं तर्हि । बाह्यकरणग्रामोपरमेऽपि यदा मनौ विषयान्मङ्धुत्पयते तदा मुमुक्षोबद्धिस्तस्य नियन्त्री भवति । 
हे मनः किमर्थं त्वं पिशाचवसप्रधावसि । न तावत्स्वप्रयोजनाथंस् । त्तव जडत्वास्रयोजनसम्बन्धानुपपत्तेविषयाणां 
च क्षयिष्णुत्वादिदोषदृष्टानां सम्बन्धेन प्रयोजनानुपपत्तेः। नापि चेतनाथंम्। तस्यासङ्कत्वात्परमानन्दस्वभावत्वाच्चेति 
नियन्तृत्वेन बुद्धिमंनीडच्यत इत्याह्-मनस इति! अविकल्पयिच्येति । विपयकस्पनाशुन्यया ब्रह्मास्मीत्यविषयत्तयेव 
ब्रह्मभावव्यद्चिकया महावाक्योत्थया वुद्धिवत्त्या ज्ञातं शक्यत इति सम्बन्धः । कथंभूत आत्मेत्यत आह्--मनसेति । 

यद्यन्मया हृयते वाद्यं घटादि तत्तदहं यथा न भवामि तथाऽस्पिन्नपि संघात यद्यदृहश्यं तत्तदहं न भवामि किन्तु 

योऽत्र ्ञोऽशः सोऽपि सवंशरीरेष्वेकलक्षणललिततत्वादेक एवेति विचारेण प्रथमं सम्भाविते इत्यथः ॥ ९ ॥ 

श्रुतवेदान्तानामपि केषाञ्चिदूबरह्मास्मीतिवृद्धिस्पेर्यादर्धनादस्ति किञ्िसप्रतिवन्धकान्तरं तदपनयौपायौऽप्यन्यो 
वक्तव्य इत्यमिप्रेत्याऽऽहु--सा हृदिति । श्रवणमननाभ्यां प्रमाणप्रमेयासम्भावनानिरासेऽपि वित्तस्यानेकाग्रत्तादोष 

गोपारख्यतीन्द्ररीका 

दात्मना सह् बृद्धयादेरविनाभावाग्रहुणाच्च न बुद्धयाद्यात्मलिद्खमित्याह--लिङ्चते गम्यते येनेति \ मुच्यतेऽमुतत्वं 
च गच्छत्तीति वाक्ययोः पौनस्कत्यं परिह रन्ब्याचष्टे--यं ज्ञास्वेत्यादिना । ८ ॥ 

अलिङ्खत्वे द्शंनमनुपपच्चमिति पच्छत्ति-कथमिति। प्रष्टः कोऽभिप्रायः फ विषयतया दशनं वक्तव्यमुताविषय- 

तयेव दर्डनोपायो वाच्य इति । प्रथमं प्रत्याहु-न संद इति ! अस्य प्रत्यगात्मनो रूपं च सन्दर्शनविषये तिष्ठतीतय- 

स्वयः । रूपादिमहूर्छनयोग्यं भवति तदभावादिति भावः । द्वितीयं प्रव्याह--कथं तहीति । बाह्यक्ररणम्रामप् रमेऽपि 

यदा मनो विषयाच्स्कल्पयते तदा सुमृकषोर्ुद्धिस्तस्य निगन्तरी भवति । है मनः ! क्रिमर्थं त्वं पिशाचवद्धावसि न 
तावत्स्वप्रयोजनार्थं जडत्वात्प्रयोजनसम्बन्धानपपत्तेविषयाणां च क्षयिष्णुत्वादिदोषदृष्टानां सम्बन्येन प्रयोजनानुपपत्तः। 

नापि चेतनार्थं तस्यासङ्त्वास्परमानन्दस्वभावत्वाच्चेति नियन्तुत्वेन वुद्धिमंनीडत्युच्यत इत्याह --मनस इति । 
अभिप्रकाित इति \ योऽत्र संघाते ज्ञोऽशः सोऽस्मिन्स्व॑रा रीरेष्यैकलक्षणटक्षित्त्वादेक एवैत्ति विचारेण प्रथमं 

सम्भावित इत्यथ; ॥ ९ ॥ 
श्रुतनेदान्तानामपि केषाश्िद्ब्रहमास्मीतिवुद्धिस्थेरयादर्शनादस्ति प्रनिबन्धान्तरं तदपनयनायान्योऽप्युपायो 

वक्तव्य इत्याह--सा हृन्सनीडिति \ श्रवणमननाभ्या प्रमेयासम्भावनानिरासेऽपि चित्तस्यानैकाग्रतादोषः प्रतिबन्धक 
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ताँ योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययो॥ ११ ॥ 

ज्ञानानि । स्ाना्थत्वाच्छोत्रादीन्ियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते । अवतिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगतानि तेन सङ्धल्पादि- 
व्यावुत्तेनान्तःकरणेन । बुद्धिश्चाध्यवसायलक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारेषु न विचेष्टते न व्याप्रियते तामाह 
परमां गतित् \॥ १०॥ | 

तामहं तदवस्थां योगमिति मन्यन्ते विथोगमेव सन्तम् । सर्वानथंसंयोगवियोगलक्षणा हीयमवस्था 
योगिनः! एतस्यां ह्यवस्थायामविद्याध्यारोपणर्वाजतस्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा । स्थिरामिद्धियधारणां स्थिरामचला- 
मिद्धियधारणां बाह्यान्तःकरणानां धारणमित्यथंः । अप्रमत्तः प्रमादर्वातः समाधानं प्रति नित्यं यत्ववांस्तय 
तस्मिन्काङे यदेव प्रवुत्तयोगो भवतीति सामर्थ्यादवगम्यते। न हि बुदधयादिचेष्टाभावे प्रमादसम्भवोऽस्ति) तस्मात्प्रागेव 
बुद्धयादिचेष्टोपरमादभ्रमादो विधीयते । अथवा यदेवेन्दरियाणां स्थिरा धारणा तदानीमेव निरङुकश्षमध्रमत्तत्व- 
मित्यतोऽभिधीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति \ कुतः \ योगो हि यत्मासख्मभवप्ययावुपजनापायधर्मक इत्यथः । अतोऽपाय- 
परिहारायापमादः कतव्य इत्यभिप्रायः \\ ११ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

प्रतिबन्धकः सम्भवति त्तदपनयाय योगोऽनुष्ठातन्य उपदिश्यत इत्यथः । यदनुगतानीति । येन येन मनसाऽधिष्ठितानि 
तेन तेन सहावतिष्ठन्ते निवृत्तव्यापाराणि भवन्तीत्यथंः ॥ १० ॥ 

वियोगमेव सन्तं योगमिति विरुद्धलक्षणया मन्यन्त इत्युक्तं तस्स्फुटयति-सर्वानर्थेति । उपसंहूतं मनो यदि 
सुषुप्चि गच्छेत्तदा साऽनथंबीजावस्था भवति । तद्रचावृत्तये पूणं ब्रह्मास्मीत्यावृत्तौ योजयेदावृतौ नियुक्तं विषयेषु 
विक्षिप्तं चेत्स्यात्तहोषदक्षंनेन ततोऽपि ब्यावतेयेत् । व्यावृत्तमपि तततस्तटस्थं वेत्स्यात्साऽपि त्तावत्कषायावस्था; ततो 
निरद्धं मनो यदान जागति न स्वपिति त चान्तरारावस्थं भवति पृणंत्रह्मावभासकतयेव क्षीणं भवति तदा 
सर्वानथंवियोगलक्षणा साऽवस्था भवतीत्य; । योगारम्भकाले प्रमादवजेनं विधेयतया व्याख्यायानुवादपरतया 
व्याचष्ट--अथवेति । विधिपक्षे हेतुं पुच्छति--कुत इति ॥ ११॥ 

गोपालयतीन््ररीका 

सम्भवति । तदपनयनाय योगोजनृष्टेय उपदिश्यत इत्यथंः । ज्ञायतेऽनेनाथं इति व्युत्पत्या ज्ञानशब्देन श्रोत्रादयुच्यत्त 
इव्याह- ज्ञानेति । यदनुगतानि सङ्कुल्पाच्यात्मफं यदन्तःकरणं तेनानुगतानि तेनान्तःकरणेन सहावतिष्ठन्ते 

१० 

१५ 

१० 

निवृत्तव्यापाराणि भवन्तीत्यन्वयः । बुद्धिश्चेति । येन येनेन्दरियेण सहकृता विषयपरिच्छेदाय प्रभवति तेन 
तेन सहावतिष्ठते तिवृत्तव्यापारा भवतीत्यथंश्चकाराद्गम्यते | परमां गतिमिति । उक्छृष्टफलसाधनत्वा- 
त्परमत्वम् ।॥ १० ॥ | 

वियोगमेव सन्तं योगमिति विरुद्धलक्षणया मन्यन्त इ्युक्तं तस्स्फटयति-सर्वानर्थेति \ ययद्राह्यं घटादि 
तत्तदहं न भवामि यथा तथाऽस्मिन्नपि संघाते यद्यद्हश्यं तत्तदहं न भवामि किन्तु पूणं ब्रह्यास्मीत्येवमाकारवृत्तौ 
चित्तं योजयेत्तच्चित्तं विषयेष विक्षिप्तं चेत्स्याद्विषयदोषदर्शनेन व्यावततये्रवावृत्तं रागादिमच्चेत्स्यात्साऽपि कषाया- 
वस्था ततो निरुद्धं मनो यदा न जागति न स्वपिति न चान्तारारावस्थं भवति न च रसास्वादयुक्तं पूणंब्रह्माव- 
भासकतयेव क्षीणं भवति तदा सर्वेभ्योऽनर्थेभ्यो वियोगोऽसम्बन्ध एव लक्षणं स्वरूपं यस्याः सा तादृशी 
भवत्तीव्यथंः । हिशब्दो वेदान्तप्रसिद्धयवद्योतकः । अस्या अवस्थायाः प्रयोजनमाहु-एतस्यामिति । लयविक्षेपकषाय- 
रसास्वादर्वाजितायाम् । आत्मा ज्ञातुं शक्यत इति रोषः । कथं भूत अल्मिटयत आह॒-अविद्याध्यारोपणेति \ क्वचिद- 
विद्याध्यारोपणवजितता स्वरूपप्रततिष्ठाऽऽत्मन इति पाठास्तरम् । पूर्वोक्तामवस्थां विरिनष्टि-स्थिरामिति । योगारम्भ- 

२५ 

२० 

काले प्रमादवजंनं श्रुतिविधत्त इत्याह--अप्रमत्त इति ! सामर्थ्यादिति । प्रमादवज॑नमन्तरा योगस्य दुष्प्रापत्वादि- ३५ 
त्यथः । ननु योगोत्तरकालमेवाप्रमादो विधीयत्तामित्याशङ्कयाहू-न हीत्यादिना । अभाव इत्ति पदच्छेदः । योगाः 
रम्भकाले प्रमादवजंनं विधेयतया व्याख्यायानुवादपरतया व्याचष्टे--अथवेति \! विधिपक्षे हेतुं पृच्छति-- 
कुत इति । ११॥। 

१९ 
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नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चद्षुषा । अस्तीति बुबतोऽन्यत्र कथं तदुपलस्यते ॥ १२ ॥ 

बुद्ध्या दिचेष्टाविषयं चेद्गह्येदं तदिति विशेषतो गृह्येत बुद्धचादुपरमे च ग्रहणकारणामावादनुपलभ्यमानं 

नास्त्येव ब्रह्म 1 यद्धि करणगोचरं तदस्तीति प्रसिद्धं रोके विपरीतं चासदित्यतश्चानथको योगः, अनुपरग्यमानत्वाह्ना 

नास्तीत्युपलब्धव्यंब्रहयत्यवं प्राप्न इदमुच्यते ! सतयम्- नेव वाचा न मनसा न चक्षुषा नान्यैरषीन्रियेः प्रातुं शक्यत 

५ इत्यर्थः । तथाऽपि सव॑विक्ेषरहितोऽपि जगतो सूरमित्यवगतत्वादस्त्येव कायंप्रविलापनस्यास्तित्वनिष्ठत्वात् । तथा 

हीदं काय सृक््मतारतस्यपारम्परयेणानुगम्यमानं सदबुदिनिष्ठमेवावगमयति । यदाऽपि विषयप्रविलापनेन प्रविलाप्य- 

माना बुदधिस्तदाऽ्पि सा सत्प्त्ययगर्भेव विलीयते ! बुद्धिहि नः प्रमाणं सदसतोर्याथात्म्याचगमे \ मूं चेज्जगतो न 

स्यादसदन्वितमेवेदं कायंमसदित्येवं गृह्येत न त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु गुह्यते। यथा मुदादिकां घटादि मृदाद्यन्वितम्। 

तस्मार्जगतो मलमात्माऽस्तीत्येवोपलब्धव्यः । कस्मात् ! अस्तीति ब्रुवतोऽस्तित्ववादिन अगमार्थानुसारिणः 

१० श्रहधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि नास्ति जगतो सुलमात्मा निरः्वयमेवेदं कायमभावान्त प्रविरोयत इति मन्यमानं 

विपरीतर्दश्चनि कथं तद्ह्य तच्वत उपलभ्यते न कथच्चनोपरभ्यत् इत्यथः 1 १२ \ 

आनन्दगिरिटीका 

उततरमन्त्रमवतारयतुं शङ्कुामुद्धावयति--बुद्धचादिचेष्टाविषयं चेदिति \ घटोऽस्तीति प्रतिपन्नस्य घटस्य 
मुद्गसामिघाताद्धिलापने घटाकार एव विरीयते नास्तित्वांशस्तस्य कपालादावप्यनुवृत्तिदशेनात् । अतः कायं- 

१५ विखापनस्यास्तित्वनिष्ठत्वाच्च शुन्यतापयंवसायो ल्य इ्यक्तमेतत्स्फुटयति-तथा हीति । स्थूलस्य कायंस्य विलये 
 ृष्ष्मं तत्कारणमवरिष्यते तस्यापि विख्ये ततः सूषक्ष्ममिति यावदुर्छनं ग्याप्तिमुपलभ्य यत्र न हश्यते तत्रापि मूत्त 

विल्यस्थावश्यम्भावित्वात्सन्मात्रमेवामूतंमवतिष्ठत इति कायंमेव सूषक्ष्मतारतम्यपारम्पर्येणानुखियमाणं सद्बुद्धि- 
निष्ठां पुरुषस्य गमयतीत्यथंः । ननु यद्हदयं तदसद्यथा स्वप्नदर्शनमिति व्याप्निदर्शानादस्तित्वेन हर्यस्या- 
सत्तवात्सद्ुद्धिरपि नस्त्येवेत्याश ङ्कयाऽऽह्--पदाऽपीति ) सद्बुद्धिरपि नास्तीत्येवम्भूतः प्रव्ययोऽवर्यमस्तीत्यभ्युप- 

२० गन्तव्यम् । अन्यथा निषेधव्यवहारायोगात् । अतोऽन्ततो गत्वा सदुवुद्धिः स्वीकृता स्यादिप्यथंः । ततः किमित्यत 

 आहु-बुदिर्हीति \ व्यभिचारिष्वपि विषयेषु सन्मात्रबुद्धेरव्यभिचारदर्शनाद्वुदधेश्व स्वतः प्रामाण्यात्सन्मात्रं वस्त्वभ्युप- 
गन्तम्यमित्यथंः । इतश्च सदेव मूक जगतो वाच्यमिद्याह्--मूषं चेदिति \ नास्ति जगतो मूं ब्रह्येत्यवगमेऽपि 
प्रतियोगितया ब्रहयज्ञानसम्भवाक्किमिति मुमुक्षुणा ब्रह्म्ञानकामेनास्तीत्येवोपलन्धन्यमित्याहु--कस्मादिति । प्रतिः 
योगित्तया ज्ञानस्य निषेध्यत्वादात्मतया ज्ञानं न स्थाद्तो ब्रह्यज्ञानकाभमेनास्ति जगन्मुरमित्यवगन्तव्यमेवेत्याहू-- 

२५ अस्तीति ब्वत इत्यादिना ।। १२॥ 
गोपाखयतीद्धरटीका 

उत्तरमन्बमवतारयितुं शङ्धामुदधावयत्ति--बरुद्धयादिचेष्टाविषयं चेदिति ! घटोऽस्तीति प्रतिपन्नस्य घटस्य 
मुदगरप्रहासद्विलापने घटाकार एव प्रविलीयते नास्तित्वांशस्तस्य कपालादावप्यनुवृत्तिदरोनादतः कायंप्रवि- 
लापस्यास्तित्वनिष्ठत्वाच रुल्यतापयंवसायी लय इत्युक्तम् । एतत् स्फुटयति-तथा हीति ! स्थूलस्य कार्यस्य विये सूष्ष्मं 

३० तत्कारणमवरिष्यते तस्यापि विख्ये तततः सूक्ष्ममिति यावहुशेनं व्याप्तिमुपलभ्य यत्र न हश्यते तत्रापि मूत्त 
विर्यस्यावश्यम्भावित्वात्सन्मात्तमेवामृतंमवतिष्ठत इति कायंमेव सृक्ष्मतारतन्यपारम्पयेणानुभूयमानं सदबुद्धिनिष्ठ 
पुरुषस्य गमयत्तीत्यथंः । ननु यदुह श्यं तदसद्यथा स्वप्नहर्यमिति व्याप्चिदशंनादस्तित्वेन श्यस्य सवंस्यासत्त्वा- 
त्सद्बुद्धिरपि नास्त्येवेत्याश ङ्धुवाऽऽह्--पदाऽपीति । सद्बुद्धिरपि नास्तीत्येवं प्रत्ययोऽवश्यमभ्युपगन्तव्योऽन्यथा 
निषेधन्यवहारायोगात् । अन्ततो गत्वा सद्बुद्धिः स्वीकृता स्यादित्यथ; । ततः किमित्यत आह-बुद्धहीति । 

३५ व्यभिचारिष्वपि विरोषेषु सन्मात्रुद्धेरन्यभिचारदशंनादबुदधेस्व स्वतः प्रामाण्यात्सन्मात्रं वस्त्वभ्युपगन्तन्यमित्यथंः | 
इतश्च सदेव जगतो मूरं वाच्यमित्याहू--मुलं चेदिति । ननु नारित यज्जगतो मृं ब्रह्योत्यवगमेऽपि प्रतियोगितया 
ब्रह्मज्ञानसम्भवाक्किमिति मुमुक्षुणा ब्रह्यज्ञानकमेनास्तीत्येवोपन्धव्य मित्यत आहु--कस्मादिति । प्रतियोगितया 
ज्ञानस्य निषिद्धत्वादात्मतया ज्ञानं न स्यादतो ब्रह्यज्ञानकामेनास्ति मृलं जगतत इत्यवगन्तव्यमित्याहु--अस्तीति 
बरुवत इत्यादिना । तस्मादस्तीति न्रुवत इति पाटस्त्वनारूढः । १२॥ 
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'अस्तीत्येगोषटन्धव्यस्तभावेन चोभयोः । अस्तीत्येवोपरुन्धस्य तभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ 

यद् सवं प्रष्च्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवस्यत्र बह्म समर्युते ॥ १४ ॥ 

तस्मादपोद्यासद्रादिपक्नमासुरमस्तीत्येवाऽऽत्मोपरब्धग्यः सत्कार्यो बुदधचाद्युपाधिः । यदा तु तद्रहितोऽ- 

विक्रिय आत्मा कार्यं च कारणव्यतिरेकेण नास्ति “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मूत्तिकेव्येव सत्यमिति भुतेस्तदा 
तस्य निरुपाधिकस्यालिद्धस्य सदसदादिप्रत्ययविषयत्वर्वजितस्थाऽऽत्मनस्तत्वभाचो भवति । तेन च रूपेणाऽऽत्मोप- 
लम्धव्य इत्यनुवतंते । तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिर्पाधिकयोरस्तित्वतस्वभावयोः \ निर्धारणार्था षष्ठी \ पुवंमस्तीत्येवोप- 

लन्धस्याङूत्मनः सत्कार्थोपाधिकृतास्तित्वप्रत्ययेनोपलब्धस्येत्यथेः पञ्चात्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधिरूप आत्मनस्तस्वभावो 
विदिताविदिताम्यामन्योऽद्रयस्वभावो नेति नेतीस्यस्थूलमनष्वह्धस्वमदृदयेऽनात्म्येऽनिख्यन इत्यादिभुतिनिदिष्टः 
प्रसीदत्यभिमुखी भवति आत्सध्रकाशानाय ! पुवंमस्तीत्युपभ्धवत इत्येतत् \। १३ ॥ 

| एवं परमा्थंदक्षिनो यदा यस्मिन्काठे स्वे कामाः कामयितव्यस्यान्यस्याभावत्परमुच्यन्ते विक्ञीयंन्ते येऽस्य 
प्राकप्रतिबोधा्िदुषो हदि बुद्धो धिता आधिताः\ बुद्धिहि कामानामाश्चयो नाऽऽत्मा\ कामः सङ्कल्पः इत्यादिभुत्यन्त- 
राच्च अथ तदा मत्यः प्राक्प्रबोधादासीत्स प्रबोधोत्तरकारमविद्याकामकमेलक्षणस्य मृत्योविनाशादमृतो भवति, गमन- 

प्रयोजकस्य मृत्योविनारा्रमनानुपपत्तेरत्रेहैव प्रदीपनिर्वाणवत्सवबन्धनोपशमाद्रह्य समहदनुते ब्रह्मवे भवतीत्थथेः \\९४।) 

आनन्दगिरिटीका 

सोपाधिकस्याऽऽत्मनो ज्ञानान्मुक्त्यस्षम्भवा्चिरूपाधिकन्ञानायापि प्रयतितव्यमित्याह्--यडा त्विति । सोपा- 
धिके प्रथमं स्थिरीभूतस्य तद्द्वारेण लक्ष्यपदार्थावगमे सत्ति क्रमेण वाक्यार्थावगतिः सम्भाग्यत इत्याह्-तत्रप्यु- 
भयोरित्यादिना । सदुपलभ्यमानं कायंमुपाधियंस्य कारणत्वस्य तक्कृतो योऽस्तित्वप्रत्ययः कारणत्वादस्ति पर 
आत्मेति तेनोपलन्धस्येत्ति योजना ।। १३ ॥ 

सवे कामा इति ! प्रवृत्तफलकर्मोपस्थापिते शरीरस्थितिनिमित्तान्नपानादौ प्रवृत्तिकारणेच्छाव्यतिरिक्ताः 
सर्वे कामाः काम्येन ज्योतिष्टोमादिना स्वगं प्राप्स्यामि त्रैपर्याराधनेन जनं वश्षीकरिष्यामीत्येवमादयः; स्वर्गादि 
देहैष्वप्यहमेव तिष्ठामि तद्धोगाइच प्राप्ता एवाप्राप्तविषयश्च कामो व्यर्थो मिथ्या चासाविति विचारेण विशीयंन्त 
इत्यथः । कामाश्रय आत्मेति वेशेषिकमतं श्रतिबाह्यताच्नाऽऽदरणीयमेवेव्याह--चुदिहीति ॥ १४॥ 

गोपाख्यतीन्द्रटीका 

सोपाधिकस्याऽऽत्मनो ज्ञानास्मुक्त्यसम्भवा्निरुपाधिकन्ञानाय प्रयत्तितन्यमित्याहू--यदा त्विति सोपाधिके 
प्रथमं स्थिरीभूतस्य तदुद्रारेण रक्ष्यपदार्थावममे सति क्रमेम वाक्यार्थावगमः सम्भवतीत्याह-तरप्युभयोरि- : 
त्यादिना । सदुपकभ्यमानं कायंसुपाधियंस्य कारणत्वस्य तच्छृतोऽस्तितप्रत्ययः कारणत्वादस्ति पर भल्मेद्युप- 
छन्धस्येति योजना ॥ १३ ॥ 

सवं कामा इति ! प्रवृत्तकमंतत्फलोपस्थापिते शरी रस्थित्तिनिमित्तान्नपानादौ प्रवृत्तिकारणेच्छाग्यतिरिक्ताः 

१५ 

स्वे कामाः काम्येन ज्योतिष्टोमादिना स्वगं प्रास्स्यामीति त्रिपुर्याराधनेन जनं च वश्षीकरिष्यामीत्येवमादयः । स्वर्णादि- ` 

१. अस्ती्येवोपलन्धन्यः सविरोषरूपेणात्मा ज्ञातव्यः तत्प्रसादात् तत्तवभावेन पारमाथिकन्रह्यरूपेण चेति 
भाष्यम् । अत्र यमानुजोयाः- भावरूपेण हैयप्रत्यनीकाभावरूपेण चेति। भावरूपेणोपरुञ्धस्याभावशूपं 
प्रसीदतीत्यथं: इत्यूचुः । सत्यज्ञानादिभावकूपेणोपलब्धौ इतरव्यावृत्िः अथदिव सिध्यति, अतः तत्त्व- 
भावेनेति वेयथ्यंस् तन्मते। तत्त्वं भावयति सम्पादयतीति तत्त्वभावः स विष्णुः प्रसीदतीति माध्व- 
व्याख्यानं तु अश्चब्दाथंत्वाच्चिन्त्यम् । 

२. "अत्र ब्रह्म समश्नुत" इत्यस्यानुभवतीति रामानूजीयव्याख्यानं न युक्तम् । ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवती"ति 
श्रुत्यनुरोधात् ब्रह्मणः विभुत्वाच्च अत्रैव ब्रह्यप्राप्तेरमिप्रेतत्वात् । शब्रहयौव सन् ब्रह्याप्येती'व्यपि 
अत्रेव ब्रहाप्राप्षिबोधकं श्रुत्यन्तरम् । यदपि माध्वव्यास्यानं--अत्र इवेतद्रीपे ब्रह्म प्राप्नोतीति तदपि त, 
इदमः प्रत्यक्षविषयाथंकत्वेन परोक्षद्वेतद्रीपाथंत्वाभावात् । 

२५ 
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यदा स॒वे प्रमिचन्ते हृदयस्येह प्रन्थयः । अथ मरस्योऽछतो भवत्येताद्धयनुश्ास्नम् ॥ १५॥ 
“शतं चैका च हृदयस्य नाडयस्तासां मूर्धानमभिनिःसुतेका । 
तयो्व॑मायन्न्रतत्वमेति विष्वङ्ढन्या उतकरमणे भवन्ति ॥ १६॥ 

कदा पुनः कामानां मुरतो विनाशन इत्युच्यते--यदा स्वे प्रभिदयस्ते मेदमुपयान्ति विनहयन्ति हदयस्य 
५ बुदधरिह जीवत एव ग्रन्थयो ग्रन्थिवदद्ढबन्धनरूपा अविदयाप्रत्यया इत्यथः ! अहमिदं शरीरं ममेदं धनं युसी दुःखी 

चाहूमित्येवमादिलक्षणास्तद्विपरीतन्रह्यार्मप्रव्ययोपजननान्नदयबाहमस्म्यसंसारीति \ विनषटेष्वविद्याग्रन्थिषु तननिमित्ताः 
कामाः सुरसो विनयन्ति ! अथं मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धचेतावदेवेतावन्माच्रं नाधिकमस्तीत्याश्चङ्ून कतंग्या । 
अनुशासनमनुरिष्टि रुषदेक्ञः सवेवेदान्तानामिति वाक्यदोषः \} १५ \\ 

निरस्ता्ेषविशेषन्यापिब्रह्यास्मप्रतिपत्या प्रभिन्नसमस्ताविद्यादिग्रन्धेर्जवित एव ब्रह्मभूतस्य विदुषो न 
१० गतिविद्यत इत्ुक्तम्र ब्रह्म समदुत इत्युक्तत्वात् न तस्थ प्राणा उत्करामन्ति ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येती'ति श्रुत्यन्तराच्च ¦ 

ये पुतरमश्रह्मविदो विद्यान्तरश्ीलिनश्च ब्रह्मलोकभाजो ये च तद्विपरीताः संसारभाजस्तेषामेष गतिविशेष उच्यते 
प्रृतोरृष्टश्रह्यविद्याफलस्तुतये \ किच्चान्यदग्निविद्या पृष्टा प्रत्युक्ता च । तस्याश्च फलप्राप्निप्रकारो वक्तव्य इति 

मन्त्रारम्भः। व्--ज्ञतं च शवसंख्याका एंका च सुषुम्ना नान पुरुषस्य हूदयादिनिःसता नाड्यः ल्िर स्तासां 
मध्ये मूर्धानं भित्त्वाऽ्भिनिःसता निगंता सुषुम्ना नाम ! तथानन्तकाले हृदय आत्मानं वज्षी्ृत्य योजयेत् ! तया 

१५ नाइयोध्वेमुपर्यायन्गच्छन्नादित्यद्रारेणामरतत्वममरणधसंत्वमवेक्षिकम् \ अाभूतसंप्टवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यत' इति 
अनेन्दगिरिटीका 

कामप्रविलयस्य सुषुप्तेऽपि भावादमृत्तत्व चिह्लत्वं न भवतीति मत्वाऽऽह्--कदा पुनरिति ।। १५ ॥ 
प्रकरणविच्छेदेनोक्तस्य सम्बन्धं दशंयति--निरस्वाशेषेत्यादिना \ यदभाणि भास्करेण प्रकरणाद्ब्रह् 

विद्निपयैव्ेयं गतिरिति । तदसद् । गतिश्चवणेन लिङ्गेन परिच्छिच्रे गमनयोग्येऽस्या गतेः सम्बन्धावगमे सति दुव॑लेन 
२० प्रकरणेन प्रकृतव्रह्यवित्सम्बन्धानुपपत्तेः । नाडयन्तसणामपि तत्सम्बन्यभ्रसङ्खाच्छरुतिविरुढत्वप्रस द्गास्च । विस्तरश्च 

"प्रकटा द्रष्टव्यः ॥ १६॥ 
गो त् ख्यती न्द्र टीका 

देहेष्वहमेव तिष्ठामि भोगश्च प्राप्ते विषयेऽप्राप्तविषयश्च कामो व्यर्थो मिथ्या चासाविति विचारेण विश्चीयन्त 
इत्यथः | कामाद्याश्चय आत्मेति वेशेषिकमततं श्रुतिबाह्यत्वादनादरणीयमित्याह--बुद्धिर्हीति ।। १४ 

२५ कामप्रविलयस्य सुषुप्तेऽपि भावादमृतत्वज्ञापकत्वं न सम्भवतीति मत्वाऽऽह्--कंडा पुनरिति \ अविद्या- 
परत्ययान्विशिनष्टि-अहसिदमित्यादिना \ आत्मप्रत्ययेन तन्ना दर्शयन्कामोच्छित्तिमाह--तद्विपरीतेच्यादिना । इति 
्रत्ययोपजननादिति सम्बन्धः । अथ तदेत्यथंः । उपदिदयत इति व्युत्पत्या प्रव्यगभिच्नः परमात्माऽभिधीयते ।। १५॥ 

प्रकरणविच्छेदोक्तस्य सम्बन्धं दर्ायति-निरस्ताश्ञेषेत्यादिना \ निरस्ता भअशेषविशेषा यस्मात्तथा तच्च 

| १. जस्यामुपनिषदि निर्गुणनब्रह्मविद्येव मव्युना प्रोक्ता । नचिकेताश््च श्रुत्वा ब्रह्मप्राप्तः विरजोऽभूदित्युच्यते 

३०. न तु नाडीद्रारा ब्रह्मलोकं गत इति । अतत एव शतं चैका चेति सुषम्नानाडीदवारा मूर्धानं भित्वा उध्वं 
। गच्छन् अमृत्तत्वमेतीति श्रुतं ब्रह्मलोकप्रापिरूपममृतत्वं सगुणनब्रह्मोपासकविषयमेव । अन अग्निविद्याशेष- 

त्वेन स्तुत्यथंत्वेन वा उच्यते। सगृुणोपासकानां सुषुम्नाद्रारा गमनं तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकारितद्वारो 
विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मुतियोगाच्च हार्दानुगुहीतश्यताधिकया इति मागंपादगतसूत्रे विवृत्तम् | 

२. तत्र हि उक्तम्--मुख्यब्रह्यव्रिदः ब्रह्मलोकप्राप्त्युपगमे पञ्चाग्तिविद्याविदामपि ब्रह्यलोकप्राप्तौ तमेव- 
३५ विदित्वेत्यादिशास्वविरोधः। अप्राप्तौ स एनान् ब्रह्मोगमयतीति शास्त्रविरोधः । अपि च परब्रहप्राप्तानां 

ब्रह्मलोकगतोपवचित्तापचितेरवरये ब्रह्मणः स्वेदवरत्वबाधः। एकरूपेश्वर्ये गृणप्रत्ययवृच्युपचयापचय- 
साधनवेषम्यवेयथ्यंम् । अपि च परत्रह्मभूतस्य मनः शरीरवत्तया भोगभ्युपगमे अथायमरारी रोऽसृत 
इति श्रुतिविरोधः । अशरीरत्वे स एकधा भवति त्रिधा 'मनसेतात् कामान् पश्यन् रमते' इत्यादि 
शरुत्तिवि रोधः इत्यादि (ब्र० सु ° ४.३.७) । 
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'उद्धष्ठमातरः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्टः । तं खाच्छरीराखन्रेनयुञ्चा दिवेपीकां धे्यण । 
तं विदयाच्छरूकममतं तं विद्यच्छरकरमख्रतमिति ॥१७॥ 

मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ रन्ध्वा षिद्ामेतां योगविधि च दरत्स्नम् । 
नहप्राप्नो विरजोऽभृदधिमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव । १८ ॥ 

स्मृतेः \ ब्रह्मणा वा सह् कालान्तरेण समुख्यममृतत्वमेति मुक्त्वा भोगाननुपमान्ब्रह्मलोकगतान् ! विष्वुलानाविघ- ५ 
गतयोऽन्या नाडय उत्क्रमणे निमित्तं भवन्ति संसारप्रतिपतत्यर्था एव भवन्तीव्यथंः । १६॥ 

इदानीं सवेवत्ल्यर्थोपसंहाराथमाह-अद्ध्टमात्रः पुरषोन्तरात्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि हुश्ये सचिविष्टो 
यथाव्धास्धातस्तं स्वादल्मीयाच्छरीरात्परवृहेदुचच्छे्चिष्कषेत्पुथक्करुयादित्यथेः । किमिवेत्युच्यते-मृञ्चादिवेषीकामन्तस्थां 
धैयेणाप्रमादेन । तं शरीराच्विष्कुष्टं चिन्मात्रं विद्याष्ठिजानीयाच्छक्रममृतं यभोक्तं ब्रह्मेति । द्िक्चनमुपतिषत्परि- 
समाप्त्यथंमितिक्ञन्दश्च \ १७ ॥ १० 

विद्यास्तुत्यर्थोभयमाष्यायिकार्थोपसंहारोऽघुनोच्यते-- मृल्युप्रोक्तां यथोक्तमेतां ब्रह्मविद्यां योगविधि च कृत्स्नं 
समस्तं सोपकरणं सफलमिच्येतत् \ नाघिकेतो वरप्रदानान्मरत्योकन्ध्वा प्राप्येत्यथः । किम् । ब्रह्मप्राप्रोऽभुन्मुक्तोऽभव- 
दित्थथंः । कथम्। विद्याप्राप्त्या विरजो विगतधर्माधर्मो विमूर्युवगतकामाविद्यश्च सन्धुवंमित्यथंः । न केवलं नाचिकेत 
एवास्योऽपि नाचिकेतवदात्मविदध्यात्ममेव निर्पचरितं प्रत्यक्स्वरूपं प्राप्य तत्त्वमेवेत्यभिप्रायः \ नान्यद्रपमप्रत्यूषम् । 
तदेवमध्यात्ममेबमुक्तप्रकारेण वेद विजानातीत्येवंवित्सोऽपि विरजः सन्ब्रह्यप्राप्तया विमृत्युभेवतीति वाक्यशेषः \।१८॥ १५ 

आनन्दगिरिटीका 

आत्मानं देहमधिकृत्य वततत इत्यध्यात्मम् । प्रत्यक्स्वरूपमेव ब्रह्य प्राप्य विमृत्युभंवति नान्यद्रपर्माचिरादि- 
मागंगम्यं प्राप्य संयोगस्य वियोगावसानत्वादित्यथं; । एवशब्दस्य विच्छब्देन सहु सबन्ध एवंविदिति ।१७-१८-१९॥ 

इति कार्कोपनिषद्ाष्यटीकायां द्वितीयाध्याये तृतीया बल्ढी समाप्ता 

इति श्रीमत्रमहुसपरित्राजकाचायेश्रीमच्छृद्धानन्दपुष्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचिते २७ 

काठकोपनिषनरष्यव्याख्यने द्वितीयाध्यायः समाप्तः 

गोपाखुयतीन्द्रटीका 

तद्रयापि च तदेव ब्रह्म तस्याऽऽत्मत्वेन प्रतिपत्तिरुपरुब्धिस्तया, प्रभिन्नाः समस्ता अविद्याकामकर्मादय एव ग्रन्थयो 
यस्मात्स तथोक्तस्तस्य ॥ १६॥ 

भात्मानं देहमधिकृत्य वत्तंत इत्यध्यात्मम् । प्रत्यक्स्वरूपं ब्रह्य प्राप्य विमृत्युभेवति नान्यदरूपमचिरादि- २५ 
मागंगम्यं प्राप्य संयोगस्य वियोगावसानत्वादित्यथंः ।। १७-१८ 

१. अत्रा ङ्गष्ठमात्रो न परमात्मा अपितु जीव एव तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेत् इत्युत्तर स्वीयाच्छरीरादित्युक्तेः। 
नहीर्वरस्येदं शरीरम् 1 अत्तः पूवत्राप्यङ्ष्ठमात्रो जीव एवेति सिद्धम् । जीवस्य शरीरात् पृथक्करणं 
शरी रादिभिन्नत्वेन ज्ञानम् । एवं विविक्तस्य शुत्रब्रह्याभेदक्ञानमन्ते उक्तम् । यत्तु स्वात् इत्यनेन पूवं- 
प्रकृतान्तरात्मनिर्देशः तदीयक्षरी यत् जीवात् तं भेदेन जानीयादित्यथ इति । तच्च । देवदत्तः स्वगृहान् ३० 
गच्छेत् इत्युक्ते स्वपदस्य तद्घटितवाक्याथंविकशेष्यपरामर्शकस्वदर्शनात् । तेन यः प्रवृहणकर्ता जीव 
तमेव परामृशेत्, जीवः स्वशरी रादात्मानं पृथक्वुर्यादित्यथं: तदुक्तं गदाधरीये शक्तिवदे--“साक्ला- 
त्परम्परया वा यः स्वाथंस्य विशेष्यः यस्व समभिव्याहूतक्रियाकारकपदाथंः तदुभयत्र स्वपदशक्तिः'"इति। 
अन्तरात्मा यो हृदये स्निविष्टः सः न स्वा्थ॑स्य विशेष्यः अपितु जीव एव, यः विशेष्यः पृथक्करणकर्ता | 
तापि अन्तर्यामी तस्याः क्रियायाः कारक इत्ति, न स्वपदेन ग्रहीतुं शक्यः, अतो जीव एव स्वकश्रीरा- ३५ 
दात्मानं पृथग्न्नात्वा तं ब्रहेति विजानीयादित्यथः | 
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सह नाबषतु । सदह नौ भृनकषतु । सह वीयं करवावहे । तेजखिनावधोतमस्त् मा विद्विषावहे ॥ १६ ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

इति काठकोपनिषदि द्वितीयाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता 

शिष्याचायंयोः प्रमादष्ृतान्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादननिमित्तदोषप्रशषमनार्थेयं शान्तिरुच्यते-सह् नावावामवतु 

५ पालयतु विद्यास्वरूपप्रकाष्टानेन । कः \ स एव परमेश्वर उपनिषत्प्रकारितः। किञ्च सह् नौ भुनक्तु तत्फखप्रकाशनेन 

नौ पालयतु! सहैवाऽवां विद्याकृतं वीर्यं सामर्थ्यं करवावहै निष्पादयावह । किञ्च तेजस्विनो तेजस्विनोरावयोयदधोतं 

तत्स्वधीतमस्तु । अथवा तेजस्वि नावावाभ्यां यदधीतं तदतीव तेजस्वि वौयेवदसित्वत्यथेः । मा विद्विषावहै शिष्या- 
चार्यावन्योयं प्रमादकृतान्यायाध्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं द्वेषं मा करवावहा इत्यथः! शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति 

त्रिवंचनं सवंदोषोपश्मनाथंमित्योमिति ।\ १९ ॥ 

१० | इति काठकोपनिषन्दाष्ये द्वितीयाध्याये तुतीया वल्ली समाप्ता 

इति श्वीमत्परमहं सपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यश्चरौमदाचायंश्रीराङ्कुरभगवतः कृतौ 
कारुकोपनिषद्भाष्ये दितीयोऽध्यायः समाप्तः 

गोपार्यतीन्धरीका 

| विद्याग्रहणनिमित्तः शिष्यस्य दोषो विद्याप्रतिपादनं प्रदानं शिष्येभ्यस्तत्निमित्त आचायंस्य दोषस्तदुभय- 
११ प्रशमनाथेत्यथंः । कर्ता क इत्याकराङश्नायां प्रकरणादीश्वर इत्याह--स एवेति । तेजस्विनाविःत्येकं पदं षष्ठयथं 

व्याख्याय नावितिपदं छित्वा तुतीयाथं व्याख्यानपुवेकं तेजस्विपदमधीतमित्यस्य विशेषणं क रोति--अथवेत्यादिना । 
सवेदोषेति ! आाध्यात्मिकाधिभौत्तिकाधिदेविकदोषप्ररमनाथंमित्यथंः । ओंशब्दो म ङ्गरप्रयोजनः कृस्स्नोपनिषदथं- 
स्मारकः । इतिशब्दो भाष्यसमापनिद्योतन प्रयोजन इति बोध्यम् । १९ ॥ 

कटवल्छीनाष्यटीका कृता गोपालयोगिना । 
२० अनया प्रीयत्तां देवो दक्षिणारामुखः रिवः १॥ 

इति श्रीमत्परम्हु सपरित्राजकाचायंवयंश्रीमद्बाकुगोपाछेन्द्रयतीश्चरविर चिते काठकोपनिषदधाष्यविवरणे 

द्वितीयाध्याये तृतीयावल्ली समाक्षा 



४२.॥ 
ॐ 

अथववेदीया 

भरण्डकोर्पनिषत्' 

ॐ भद्रं कर्णेभिः गरणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्रा; । 
र्थिरेरङस्त्टुवांसस्तनभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ॐ बह्मा देवानां प्रथमः सम्बमव विश्वस्य कतां भवनस्य गोप्रा | 
प॒ ब्रह्मविद्यां सवेविधाप्रतिष्ठामथवाय व्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १॥ 

श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् 

५ 

२ॐ ब्रह्या देवानामित्याद्याथवंणोपनिषत् । अस्याश्च विद्यासम्प्रदायकतृत्वपारम्पयंलक्षणसम्बन्धमादावेवाऽ्ह 
स्वयमेव स्तुत्यथंम्; एवं हि महद्भिः परमपुरषाथंसाधनत्वेन गुरुणाऽऽ्यासेन रब्धा विद्येति । श्रोतबुद्धिप्ररोचनाय 

भीमदानन्दगिर्याचायक्रता टीका 

यदक्षरं परं ब्रह्य विद्यागम्यमितीरितम् । यस्मिन् ज्ञाते भवेज्ज्ञातं सवं तत्स्यामसंशयम् ।। १॥ 

ब्रह्मोपनिषदगर्मोपनिषदादयया अथवंणवेदस्य बदह्वय उपनिषदः सन्ति । तासां लारीरकेऽनुपयोगितवेना- 
व्याचिख्यासितत्वाददश्यत्वादिगुणको घरमोक्तरित्यायधिकरणोपयोगितया मुण्डकस्य व्याचिख्यासितस्य प्रतीकमादत्ते- 
ब्रह्या देवानामित्याद्ययाथवेणोपनिषदिति! व्याचिख्यासितेति शेषः । नन्वियमुपनिषन्मन्वरूपा मन्राणां चेषे तवेत्यादीनां 
कर्म॑सम्बन्धेनेव प्रयोजनवत्वम् । एतेषां च मन्ाणां कमसु विनियोजकप्रमाणानुपलम्भेन तत्सम्बन्धासम्भवासलि 
पप्रयोजनत्वाद्रचाचिरुप्रासितच्वं न सम्भवतीति शङ्कुमानस्योत्तरम् । सत्यं, कम॑सम्बन्धाभावेऽपि ब्रह्मविद्याप्रकारान- 
सामर्थ्याद्िद्या सम्बन्धो भविष्यति । नच विद्यायाः पुरुषकतृंकत्वात्तत्प्रकाशकत्येऽस्या उपनिषदोऽपि पौरुषेयत्व- 
परसद्धात्पाक्षिकपुरुषदोषजत्वशङ्कयाऽप्रामाण्यद्वयाचिख्यासितत्वं नोपपद्यत इत्याश्चङ्कयाऽऽह्--अस्थाश्चेति) विद्याया 
सम्प्रदायप्रवत्तका एव पुरुषा न तूत््रक्षया निर्मातारः } सम्प्रदायकतुत्वमपि नाधुनातनं येनानाश्वासः स्यात् । 
कित्वनादिपारम्पर्यागतम् । तत्तोऽनादिप्रसिद्धब्रह्मविद्याप्रकाशनसमर्थोपनिषदः पुरुषसभ्बन्धः सम्प्रदायकतुत्वपारम्पयं- 
लक्षण एव तमादावेवाऽऽहेत्यथं; । विद्यासम्प्रदायकतुत्वमेव पुरुषाणां यथा विद्यायाः पुरुषसम्बन्धस्तथेवोप- 
निषदोऽपि । यदि पुरुषसम्बन्धो विवक्षितः, पौरुषेयत्वपरिहाराय तहि तथाभूतसम्बन्धामिधायकेनान्येन भवितभ्यं 

स्वयमेव स्वसम्बन्धाभिधायकत्वे रस्ववृत्तिप्रसङ्खादित्याशङ्याऽऽह- स्वयमेव स्तुत्यथंमिति । विद्यास्तुतौ तात्पर्यान्न 

१. यद्यपि प्रश्नानन्तरं मुण्डकोपनिषदत्यत्र मुद्रिता । प्राचीनरोके चं ईंशकेनकटगप्रनमुण्डकेति क्रमो वतत 
तथापि प्रश्नस्य मुण्डकव्यास्यारूपत्वादस्मिन् संस्करणे मन्त्ररूपमुण्डकस्यादौ निवेशः कृतः । अयमेव 
क्रमो युक्तः 1 मन्त्रपठननान्तरमेव तद्याख्यारूपत्राह्यणपठनात् । | 

२. आरम्भे ओमिति मद्धलाथंम् । 
२. स्ववृन्तिप्रसद्धात् आ्माश्रयेव्यथंः । यथा सुशिक्षितोऽपि नटः स्वस्कन्धमारोदुं स्वस्मिन् वत्ितुम- 

शक्तस्तथाच्र कसिमिन्तु भगवो विज्ञाते इत्यारभ्य प्रवृत्तब्रहमविद्यायाः ब्रह्माऽऽदयः प्रवतकाः । तेषामत्र 
पठने कै प्रवत्त॑का ? इति प्रश्ने स्वयमेवेति वक्तव्यं यथा 'स्वाध्यायोऽध्येतन्य'" इति विधिः स्वस्वेत रसकल- 
वेदाध्ययने प्रवत्तंयति । एतद्िधौ कि प्रवततंकमिति पृष्टे स्वयमेवेति वक्तव्यं तथाचागतं स्वस्येव स्वप्रवत्त- 
कत्वरूपं स्ववृत्तित्वम् । एवम स्वसिद्धयधीनसिद्धिकत्वं स्ववृत्तिः पुरुषसम्बन्धामिधानप्रामाण्यमुप- 
निषत्प्रामाण्ये सत्ति निवंहत्ति । उपनिष्प्रामाण्यं ब्रह्मादिसम्प्रदायकतुप्रोक्तत्वे सति भवतीत्यात्माश्चप 

इत्यर्थः । विद्यास्तुतावस्य तात्पर्यं च तु प्रामाण्ये, जततो न दोषः । 

१५ 

९१५ 

२० 
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५ 

१५ 

१५ 

विद्यां महीकरोति, स्तुत्या प्ररोचितायां हि विद्यायां सादराः प्रवर्तरच्निति। प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्यसाधनलक्षण- 
सम्बन्धमृत्तरत्र वक्ष्यति--“भिदते हुदयग्रन्थिः'' इत्यादिना \ अत्र चापरशब्दवाच्याधामूृग्वेदादिलक्षणायां विधि- 
प्रतिषेधमान्रपरायां विद्यायां संसारकारणाविद्यादिदोषनिवतंकत्वं नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा परापरविद्यामेदकरण- 
पुवंकमविद्यायामन्तरे वतंमाना इत्यादिना तथा परप्राप्निसाधनं सवेसाधनसाध्यविषयवेराग्यपूवंकं गुरप्रसादलम्यां 
बरह्यविद्यामाहू--परीक्ष्य लोकानित्यादिना। प्रयोजनं चासकृद्धवीति ब्रह्य वेव ब्रह्य भवतीति । परामृताः परिमुच्यन्ति 
सवं इति च ! ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाधमिणामधिकारस्तथाऽपि संन्यासनिष्टैव ब्रह्मविद्या मोक्षसाधनं न कमंसहितेति 
भैक्षचर्यां चरन्तः संन्यासयोगादिति च सरवन्दक्षंयति ! विद्याक्मंविरोधाच्च \ न हि ब्रह्यात्मेकत्वदशंनेन सह कमं 
स्वप्नेऽपि सम्पादयितुं शक्यम् । विद्यायाः कालव्िषाभावादनियतनिमित्तस्वत्कालसङ्कोचानुपपत्तिः 1 यत्तु गृहस्थेषु 

स्वव्तिरदोषि इत्यथः । स्तुतिर्वा किमथेत्यत आह्--श्रोतुबुद्धीति ! ्प्रवतंरन्निति पाठो युक्तः| 'ृततुघातोरात्मने 

पदित्वात् । विद्याया यत्प्रयोजनं तदेवास्या उपतिषदोऽपि प्रयोजनं भविष्यत्तोत्यमित्रेत्य विद्यायाः प्रयोजनम्बन्ध- 

माह--प्रथोजनेन त्विति\ संसारकारणनिवृत्तिब्रहयवि्याफरं चेत्तद्यंपरविद्ययंव तच्निवृत्तेः सम्भवाच्च तदथं ब्रह्म 

विद्याप्रकारशकोपनिषद्रयाख्यातव्येव्याश्च द्ुयाऽऽहू--अत्र चेति । संसारकारणमविद्यादिदोषस्तच्चिवत्तकत्वमपरविद्यायाः 

कर्मात्मिक्राया न॒ सम्भवत्यविरोधात् । न हि शतशोऽपि प्राणायामं कूुवंतः शुक्तिदशंनं विना तदविद्यानिवृत्ति- 
हंदयते । ततीऽपरविद्यायाः संसारकारणाविद्यानिवत्तंकत्वं नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा ब्रह्मविद्यामाहैति सम्बन्धः| 
किञ्च परम्पुरुषाथंसाधनत्वेन ब्रह्मविद्यायाः परविद्यात्वं निक्रष्टसंसारफरत्वेन च कमं विद्याया अपरविद्यात्वम् । तत 

 स्समाख्याबलादपरविद्याया सोक्षसाधनत्वाभावोऽवगम्यतत इत्यभि प्रेत्याऽऽहु-- परापरेति । यच्चाऽहः कमंजडाः केवल- 

२०५ 

२५ 

२०५ 

ब्रहाविद्या राः कतुसंस्कारत्वेन कर्माङ्खत्वात्स्वातन्त्येण पुरुषाथसाधनत्वं नास्तीति तदनन्तरश्रुत्येव निरकृतमिव्याह्- 
तथा परप्राप्िसाधनमिति । ब्रह्मविद्यायाः कर्मद्खत्वे कमंणो निन्दा न स्थात् | न खल्व द्गुविधानाय प्रधानं विनिन्यते 

अत्र तु सवंसाध्यसाधननिन्दया तद्विषयवराग्याभिधानपुवंकं परप्रा्धिसाघनं ब्रह्मवि्यामाह्--अतौ ब्रह्मविद्याया 
स्वप्रधानत्वात्तसप्रकाशकोपनिषदां न करतुः स्तावकत्वमित्यथः । यद्युपनिषदां स्वतन्तरब्रह्मविदाप्रकाशकत्वं स्यात्तर्हि 
तदध्येत॒णां सर्वेषामेव किमिति ब्रह्मविद्या न स्यादित्याश्षद्धयाहू-गुरप्रसादरभ्यामिति । गवेनुग्रहादिसंस्काय- 
भावात्सर्वेषां यद्यपि न भविष्यति तथाऽपि विरशिष्टाधिकारिणां भविष्यतोति भावः। ननु स्वतन्त्रा चेद्बरहाविद्या 
तहि प्रयोजनसाधनं न स्यात् । सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यतावगमात्तत्राऽऽह्- प्रयोजनं चेति \ 
स्मरणमात्रेण विस्मृतसुवणं लाभे सुखप्राप्तिप्रसिद्धेः रज्जुतत्वन्ञानमात्राच्च सप॑जन्यमयक्रप्पादिदुःखनिवत्तिप्रसिद्धेश्च 
न प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यत्वं प्रयोजनस्येकान्तिकम् । अतो विश्वन्धं श्रुत्तिः प्रयोजनसम्बन्धं विद्याया असकृदुब्रवीति | 
तस्मात्तस्प्रकाशकोपनिषदो ग्यस्येयत्वं सम्भवतीत्यथं : । च्यच्चाऽ्टरेकदेकिनः स्वाध्यायाध्ययनविधेरर्थावबोधफलस्य 
त्रैवणिकाधिकारत्वादधीतोपनिषज्जन्ये ब्रह्यज्ञानेऽस्त्येव स्वेषामधिकारः | ततः सर्वाश्मकमंसमुच्चितेव ब्रह्मविद्या 
मोक्षसाधनमिति तत्राऽऽ्ह्- ज्ञानमात्र इति । सव॑स्वत्यागात्मकसंन्यासनिष्ठेव परतब्रह्मविद्या मोक्षसाधनमिति वेदो 
दरांयत्ति । ताहशसंन्यासिनां च कमंसाघनस्य स्वस्याभावान्न कम॑सम्भवः। आश्रमधर्मोऽपि दमदमाद्यपब्ंहित- 
विद्याभ्यासनिष्ठत्वमेव । तेषां शौचाचमनादिरपि तत्त्वतो नाऽऽश्रमधर्मो लोकसंग्रहार्थ॑त्वात्। ज्ञानाभ्यासेनैवापावनत्व- 
निवृत्तेः । “न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते" इति स्मरणात् । चिषवणस्तानविध्यादेरज्ञसंन्यासिविषयत्वात् । 
अतः कमंनिवृ्यैव साहिव्यं ज्ञानस्य न क्मंणेत्यथंः । इतश्च न कमेसमुच्चिता विद्या मोक्षसावनमित्याहू--विद्या 
क्म॑विरोघाच्चेति \! यकतु ब्रह्य॑वास्मीत्ति करोमि चेति स्फुटो व्याघात इत्यथः । यदा ब्रह्मात्मकत्वं विस्मरति 

तदोत्पच्चविद्योऽपि करिष्यति ततः समुच्चयः सम्भाव्यत इति त वाच्यमित्याहु--विद्ाया इति ! ननु गृहस्थाना- 

२५ १. प्रव्तयुरिति पाठं हष्ट्वेदमुक्तम् । 
२. समाल्या-जपरविद्येति यौगिकः दाब्दः, तत्रापरत्वं विधाया मोक्षापेक्षया न्यूनफलरकत्वम् । 
३. एकदेशिनो भास्करादयः, अघीतेन स्वाध्यायेन प्रयोजनवदथंज्ञानं सम्पादयेदिति मीमांसकेरक्तः | केवल- 

वेदस्य निष्प्रयोजनत्वात् अनुष्ठानद्वारा स्वर्गादिसाधनमथंज्ञानमेवोदश्यं तथा च वेदान्तानां वेदत्वात् 
तदथंज्ञानं सर्वेः त्रर्वाणिकेः प्रयोजेनान्तरमनुहिद्यव सम्पादनीयमित्यथंः । 
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ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकतस्वादि छिद न तस्स्थितन्यायं बाधितुमुत्सहते। न हि विधिक्तेनापि तमःप्रकाशयोरेकन्न सदव 
शक्यते कर्तुं किमुत लिद्धः केवलेरिति। एवमृक्तसम्बन्धप्रयोजनाया उपनिषदोऽतल्पाक्षरं ्रन्थविवरणमारमभ्यते । 
"य इमां ब्रह्मवि्यासूपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः सन्तस्तेषां गभजन्मजरारोगाद्यनथेपुगं निशातयति परं वा 
ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसारकारणं चात्यन्तमवसादयति विनारशयतीत्युपनिषत् ! उपनिपूर्वस्य सदेरेवमथंस्मरणात् । 

ब्रह्या परिवृढो महान्धमंज्ञानवेराग्येश्चर्येः सर्वानन्यानतिजञेत इति \ देवानां दयोतनवतामिन्द्रादीलां प्रथमो गणैः ५ 
प्रधानः सम्प्रथमोऽग्रे वा सम्बभूवाभिनव्यक्तः सम्यक् र्स्वातन्त्पेणेत्यमिप्रायः । न तथा यथा घर्माधममंवश्ात्संसारिणोऽन्ये 
जायन्ते \ “योऽसावतीन्द्रियोऽग्राह्यः" इत्यादिस्मृतेः । विश्वस्य सर्वस्य जगतः कर्तेत्पादयिता । भुवनस्योत्पन्नस्य 
गोप्रा पारयितेति विज्ञेषणं ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । स एवं प्रस्यातमहत्वो ब्रह्मा ब्रह्मवि ब्रह्मणः परमात्मनो विद्यां 
ब्रह्मविदाम् थेनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्" इति विशेषणात्परमात्मविषया हि सा \ ब्रह्मणा वाऽग्रजेनोक्तेति ब्रह्मविद्या 
तां *सवंविद्याप्रतिष्ठां सवंविद्याभिव्यक्तिहैतुत्वात्सवविद्याश्यामित्यथेः । सवेविद्यावेद्यं वा वस्त्वनयेव विज्ञायत इति । १० 

मद्धखिर प्रभृतीनां विद्यासम्प्रदायप्रवततंकत्वदशंनाद्गृहस्थाश्रमकमंमिः समुच्चयो लिङ्धादवगम्यत इत्याशङ्खयाऽऽह्- 
यत्विति । *लिद्धस्य न्यायोपवृंहित्तस्येव गमकत्वाद्धीकारात्समुच्वये च न्यायाभावास्प्रत्युत वि रोधदशेनान्न छिद्केन 
समुच्चयसिद्धिः । सम्प्रदायप्रवत्तंकानां च गाहस्थ्यस्या“ऽऽभासमाच्रत्वात्तत््वानुसन्धानेन मुहुमुटूर्बाधात् । 

९“यस्य मे चास्ति सवत्र यस्य मे नास्ति किञ्चनं । मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यते ॥" 
इत्युद्गारदशंनात्कर्ममभासेन न समुच्चयः स्यात्तत्र च विधिनं हर्यत इति भावः । साधितं व्याख्येयत्वमुप- १५ 

संह रति-एवमिति । ग्रन्थे कथमुपनिषच्छब्दप्रयोग इति शङ्धायामुपनिषच्छब्दवाच्यविद्याधत्वाल्लाक्षणिक इति 
दर्दायितुं विद्याया उपनिषच्छन्दाथंत्वमाहु--य इमामिति ! आल्मभावेनेति । प्रेमास्पदतयेत्यथंः । अनथंपुगं क्टेश- 
समूहं निशात्तयति शिथिलोकरोत्यपरिपक्वज्ञानादद्विवेज॑न्मभिर्मक्षसम्भवादित्यथेः | | 

ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । एेडवयं चैव धमंश्च सह् सिद्धं चतुष्टयम् ॥” 
इति स्मरणाद्धमं्ञानवे राग्येश्वर्यैः सर्वानिन्यानतिक्रम्य वतत इति परिबृढत्वं सिद्धमित्यथेः। २० 

१. य इमामिति--'षदलु' विशरणगत्यवसादनेषु इत्युक्तेः क्रमेणाथंत्रयमपि ब्रह्मविद्यायां योजयति । 

२. स्वातन्व्येण-न कमंवद्यतया, आधिकारिकपुरुषो ब्रह्मा, स॒ च स्वातन्त्येण गृहादिव गृहान्तर 
शरीराणि गच्छति । | 

२. अत्र विरि्टाद्रै्िनः सवंविद्याप्रतिष्ठां सवं विद्याश्रयां ज्ञातव्ये ब्रह्मणि कत्स्नज्ञातघ्यान्तर्भावात् ब्रह्यज्ञाने 
कृत्ससविषयज्ञानानि अन्तर्भूतानीत्यथंः इत्यनुः ( श्रुत. प्र ) तथापि ब्रहमशरीरभूतचिदचितोः प्रत्येक २५ 
विरोषज्ञानाभावादेकविज्ञानेन सवं विज्ञान प्रतिज्ञानुपपत्तिः । अस्मन्मते तु ब्रह्मणि ज्ञाते सवस्यापि तत्त्वतो 

ज्ञातत्वात् ज्ञातव्यान्तराभावात् सवंविद्यापरिसमाप्िरेव ब्रह्मज्ञाने सति। 
माध्वस्तु-सवंविद्यासाफव्यहेतुः इति व्याचक्रः । तत् ब्रह्यविद्यां विनापि खोकिकविद्यायाः फल 

दर्शनात् चिन्त्यम् । 
४. केवरं लि ज्गुमथंवादगतत्वसंशया क्रान्तं न श्रुतिकल्पकमतो स्यायोऽप्यपेक्षितः, विरोधदशनात् न समुच्चय- ३० 

प्राक्षिः, अत एवात्र न्यायाभावः | 
५. आभासमात्रत्वात् तेषां जनकादीनां गाहुस्थ्यं आमास एव प्रतिभासमात्रं न तु वास्तविकम् । तत्र 

गमकमाहू--““यस्य मे नास्तीति । श्रीजनकमहा राजस्येदं वचनं विषयेषु मम सङ्खो नास्ति, 
असङद्धोऽह्मित्यथंः । 

६. "अनन्तं बत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन । मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यते" इति ३५ 

श्रोभीष्मेणानूदितम्--अव्र नीककण्ठी टीका-अनन्तं देदाकालवस्तुपरिच्छेदरदित्तं वित्तमिव गृढं कोश- 
पञ्चकलक्षणगुहुस्थं प्रत्यक्तत्वमेव मे स्वरूपम् । अतत एव सवंस्य मदनन्यत्वात् रज्जुसपंवत् माय कल्पि- 
तत्वाच्च मे ममन किञ्चन । तदाहु-मिथिलायामिति । न हि अध्यरस्तदोषेः अधिष्ठानं स्पृश्यते । 

( महाभारते शान्तिपवंणि १७५७ सगे )} 
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विद्यां महीकरोति। स्तुत्या प्ररोचितायां हि विद्यायां सादराः प्रवतंरच्चिति। प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्यसाधनलक्षण- 
सम्बन्धमुत्तरत्र वक्ष्यति--"भिद्यते हूदयग्रन्थिः'" इत्यादिना । अत्र चापरक्ञब्दवाच्यायायग्वेदादिलक्षणायां विधि. 
प्रतिषेधमात्रपरायां विद्यायां संसारकारणाविद्यादिदोषनिवतेकत्वं नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा परापरविद्यामेदकरण- 
पवकमविद्यायामन्तरे वतमाना इत्यादिना तथा परप्राप्रिसाधने सवेस्ाधनसाध्यविषयवेराग्यपुवेकं गुरुप्रसादलम्यां 
ब्रह्मविद्यामाहू--परीक्ष्य लोकानित्यादिना ! प्रयोजनं चासङृद्भवीति ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भवतीति । परामृताः परिमुच्यन्ति 
सवं इति च । ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्बाध्मिणामधिकारस्तयथाऽपि संन्यासनिष्टैव ब्रह्मविद्या मोक्षसाधनं न कमंसहितेति 
भैक्षचर्या चरन्तः संन्धास्योगादिति च ब्ुवन्दशंयति \ विद्याकमंविरोधाच्च ! न हि ब्रह्मात्मेकत्वदशंनेन सह कमं, 
स्वप्नेऽपि सम्पादयितुं शक्यम् \ विद्यायाः कारविेषाभावादनियठनिमित्तत्वात्कालसङ्ोचानुपपसिः । यत्तु गृहस्थेषु 

स्ववृत्तिर्दोष इत्यथः । स्तुतिर्वा किम्थेत्यत आह्--श्रोतृबुद्धीति ! प्रवततेरच्चिति पाठो युक्तः । 'वृतु"धातोरात्मने- 
पदित्वात् । विद्याया यत्प्रयोजनं तदेवास्या उपनिषदोऽपि प्रयोजनं मविष्यत्तोत्यमिप्रेत्य विद्यायाः प्रयोजनसम्बन्ध- 
माह~-प्रयोजनेन त्विति! संसारकारणनिवृत्तिब्रंह्यविद्याफरं चेत्तद्यंपरविद्ययेव तच्निवृत्तेः सम्भवाच्च तदथं ब्रह्म- 
विद्याप्रकाशकोपनिषद्वयाख्यातव्येव्याशङ्कयाऽऽह्--अत्र चेति \ संसारकारणमविद्यादिदोषस्तचिवतंकत्वमपरविद्यायाः 
कर्मास्मिकाया न सम्भवत्यवि रोधात् । न हि रातकोऽपि प्राणायामं कुवेतः शुक्तिदशंनं विना तदविद्यानिवृत्ति- 
हश्यते । ततोऽपरविद्यायाः संसारकारणाविद्यानिवत्तंकत्वं नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा ब्रह्मविद्यामाहेत्ति सम्बन्धः| 

१५ किञ्च परमपुरषाथंसाधनतवेन ब्रह्मविद्यायाः परविद्यत्वं निङ्रष्टसंसारफलस्वेन च कमंविद्याया अपरविद्यात्वम् । ततः 
 स्समास्याबल्ादपरविद्याया मोक्षसाधनत्वाभावोऽवगम्यत इत्यभि प्रेत्याऽऽ्ह॒--परापरेति । यच्चाऽहः क्म॑जडाः केवल- 

२० 

ब्रहाविद्याघ्ाः कतुंसंस्कारत्वेन कर्माङ्त्वात्स्वातन्त्येण पुरुषाथसाधनत्वं नास्तीति तदनन्तरभरव्येव निर क्रतमित्याह्- 
तथा परप्राप्िसाधनमिति । ब्रह्मविद्यायाः कर्माद्धत्वे कमणो निन्दा न स्यात् । न खल्वद्कविधानाय प्रधानं विनिन्यते 
अत्र तु सवेसाध्यसाधननिन्दया तद्विषयवेराग्यामिधानपूवंकं परप्राप्तिसाधनं ब्रह्मवि्यामाह--अतो ब्रह्मविद्यायाः 

स्वप्रधानत्वात्तत्प्रकाशकोपनिषदां न कतुः स्तावकत्वमित्यथंः । यद्युपनिषदां स्वतन्त्रब्रह्मविचाप्रकाशकत्वं स्याति 
तदध्येतुणां सर्वेषामेव किमिति ब्रह्मविद्या न स्यादित्याशद्धुयाह्--गुरुप्रसादलम्यामिति । गुवंनूग्रहादिसंस्कारा- 

 भावात्सरवेषां यद्यपि न भविष्यति तथाऽपि विदिष्टाधिकारिणां भविष्यतोति भावः| ननु स्वतन्त्रा चैद्ब्रहमाविद्या 

२५ 

२०५ 

तरि प्रयोजनसाधनं न स्यात् । सुखदुःलप्रापिपरिहारयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यतावगमात्तत्राऽऽहु- प्रयोजनं चेति \ 
स्मरणमात्रेण विस्मृतसुवणंखाभे सुखप्रापिप्रसिद्धेः रज्जुततत्वज्ञानमात्राच्च सपंजन्यभयकरम्पादिदुःखनिवृत्तिप्रसिदधेश्च 
न प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यत्वं प्रयोजनस्येकान्तिकम् । अतो विश्रब्धं श्रुतिः प्रयोजनसम्बन्धं विद्याया असक्रद्न्नवीति । 
तस्मात्तस्रकाराकोपनिषदो व्यस्येयत्वं सम्भवतीत्यथं; । च्यच्चाऽऽहुरेकदेश्िनः स्वाध्यायाध्यरनविधेरर्थावबोधफलस्य 
त्रैवणिकाधिकारत्वादधीतोपनिषज्जन्ये ब्रह्यज्ञानेऽस्त्येव सर्वेषामधिकारः | तत्तः सर्वाधरमकमंसमुच्चिततेव ब्रह्माविद्या 
मोक्षसाधनमिति तत्राऽऽह- ज्ञानमात्र इति । सवंस्वत्यागात्मकसंन्यासनिष्ठेव परब्रह्यतिद्या मोक्षसाधनमिति वेदो 
दर्शंयत्ति । ताहशसंन्यासिनां च कमेसाधनस्य स्वेस्याभावान्न कमंसम्भवः। आश्वमधर्मोऽपि चमदमाद्यपवरंहित- 
विद्याभ्यासिष्ठत्वमेवे । तेषां शौचाचमनादिरपि तत्त्वतो नाऽऽश्रमधर्मो छोकसंग्रहाथंत्वात्। ज्ञानाभ्यासेनेवापावनत्व- 
निवृत्तेः । “न हि ज्ञानेन सहं पवित्रमिह वियते" इति स्मरणात् । त्रिषवणस्नानविध्यादेरनसंन्यासि विषयत्वात् | 
अतः कमंनिवृच्येव साहित्यं ज्ञानस्य न कमंणेत्यथंः । इतश्च न कमंसमुच्चिता विद्या मो्षसाधनमित्याह--विद्या- 
कम॑विरोधाच्चेति \ अकतं ब्रह्मोवास्मीति करोमि चेति स्फुटो व्याघात इत्यथ; । यदा ब्रह्मात्मकत्वं विस्मरति 

तदोत्पन्नविद्योऽपि कैरिष्यति ततः समुच्चयः सम्भाव्यत इति न वाच्यमिव्याहु--विद्याया इति ¦! ननु गृहस्थाना- 

२५ 

0
 

१. प्रवत्तंयुरिति पारं रष्टवेदमक्तम् । | 
२. समाख्या--मपरविद्येति यौगिकः शब्दः, तत्रापरत्वं विद्याया मौक्षपेक्षया स्यूनफख्कस्वम् । 
२. एकदेशिनो भास्करादयः, अधीतेन स्वाध्यायेन प्रयोजनवदथंज्ञानं सम्पादयेदिति मीमां सकरुक्तः । केवल- 

वेदस्य निष्प्रयोजनत्वात् अनुष्ठानद्वारा स्वर्गादिसाधनमथंज्ञानमेवोहश्यं तथा च वेदान्तानां वेदत्वात् 
तदथंज्ञानं सर्वेः वणिक; प्रयोजनान्तरमनुहिश्येव सम्पाद्लीयमित्यथंः । | 
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ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकतृत्वादि लिद्धः न तत्स्थितन्यायं बाधितुमुत्सहते\ न हि विधिशतेनापि तमःप्रकाशयोरेकच्र सदावः 
शक्यते कर्तं फिमुत लिद्धः केवछेरिति ! एवमृक्तसम्बन्धप्रयोजनाया उपनिषदोऽत्पाक्षरं प्रन्थविवरणसमारभ्यते । 
१य इमां ब्रह्मविद्यामुपयन्त्यात्मभावेन ्रद्धाभक्तिपुरःसराः सन्तस्तेषां गभेजन्मजरारोगाद्यन्थपुगं निशातयति परं वा 
ब्रह्य गमयत्यविद्यादिसंसारकारणं चात्यन्तमवसादयति चिनाक्षयतीत्युपनिषत् ! उपनिपूर्वस्य सदेरेवम्थ॑स्रणात् । 

ब्रह्या परिबरृढो महान्धमंज्ञानवेराग्येश्वयेः सर्वानन्यानतिहेत इति । देवानां दयोतनवतामिन्दरादीनां प्रथमो गणं 
प्रधानः सश्प्रथमोऽग्रे वा सम्बभूवाभिव्यक्तः सम्यक् ःस्वातन्त्येणेत्यभिप्रायः । न तथा यथा घर्मधिमंवश्षात्संसारिणोऽन्ये 
जायन्ते ! “योऽसावतो न्द्ियोऽग्राह्यः” इत्यादिस्मृतेः । विश्वस्य सवस्य जगतः कर्तोत्पादयिता ! भुवनस्योत्पन्नस्य 
गोप्ता पालपितेति विशेषणं ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । स एवं प्रसष्यातमहत्त्वो ब्रह्मा ब्रह्मविद्यां ब्रह्मणः परमात्सनो विद्यां 
ब्रहयविद्यएम् धेनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्" इति विशेषणात्परमात्मविषया हि सा । ब्रह्मणा वाऽग्रजेनोक्तेति ब्रह्मविद्या ! 
तां रसवंविद्याप्रतिष्ठां सवेविद्याभिव्यक्तिहैतुत्वात्सवविद्याश्रयामित्यथः ! सवेविद्यावेदयं वा वस्त्वनयेव विज्ञायत इति । 

मद्कधिरःप्रभृतीनां विद्यासम्प्रदायप्रवत्तंकत्वदशंनादगृहस्थाश्रमकमंभिः समुच्चयो लिङ्धादवगम्यत्त इत्याशङ्कवाऽश्॒-- 
यत्त्विति । *लि द्धस्य न्यायोपबुंहितस्येव गमकत्वाद्धीकारात्समुच्चये च न्यायाभावास्प्त्युत विरोधदशंनान्न लिद्खेन 
समुच्चयसिद्धिः । सम्प्रदायप्रवत्तंकानां च गाहुस्थ्यस्या ८ऽऽभासमात्रत्वात्तत्वानुसन्धानेन मुहुमुहूर्बाधात् । 

६““यस्य मे चास्ति सवत्र यस्य मे नास्ति किञ्चन । मिथिकायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यते 

इ्युद्गारदशेनात्कर्माभिासेन न समुच्चयः स्यात्तत्र च विधिनं ह्यत इति भावः । साधितं व्यास्येयत्वमुप- 
संह रति-एवमिति । ग्रन्थे कथमुपनिषच्छब्दप्रयोग इति श ङ्कायामुपनिषच्छब्दवाच्यविद्याधत्वा्लाक्षणिक इति 
दर्शयितुं विद्याया उपनिषच्छन्दाथत्वमाहु--य इमामिति \ आत्मभावेनेति । प्रेमास्पदतयेव्यथंः । अनथंपूगं क्टेश- 

समूहं निशातयति शिथिखोकरोत्यपरिपक्वज्ञानादद्वित्ेजंन्मसि्मोक्षिसम्भवादित्यथंः | | 

ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । एेदवयं चैव धमंश्च सह् सिद्धं चतुष्टयम् ।।" 
इति स्मरणाद्धमंज्ञानवेराग्येश्वर्थेः सर्वानन्यानतिक्रम्य वत्त इति परिबृढत्वं सिद्धमित्यथंः | 

१. य इमामिति--'षद्लु' विश्ञरणगत्यवसादनेषु इध्युक्तेः क्रमेणाथंत्रयमपि ब्रह्मविद्यायां योजयति। 

२. स्वातन्त्येण-न कमंवश्यत्तया, आधिकारिकपुरुषो ब्रह्मा, स च स्वातन्त्रयेण गृहादिव गृहान्तरं 

शरीराणि गच्छति । 
२. अत्र विरिष्टद्रे्तिनः सवंविद्याप्रतिष्ठां सवं विचाश्रयां ज्ञातम्ये ब्रह्मणि कत्स्नज्ञा्तव्यान्तर्भावात् ब्रह्यज्ञाने 

५ 

१० 

१५ 

२७ 

कृत्स्नविषयज्ञानानि अन्तर्भृतानीत्यथः इत्यृचः ( श्रुत. प्र ) तथापि ब्रह्मश रीरभूतचिदचितोः प्रयेक- २५ 

विशेषज्ञानाभावाद्ेकविज्ञानेन सव॑विज्ञानप्रतिज्ञानूपपत्तिः । अस्मन्मते तु ब्रह्माणि ज्ञाते सवंस्यापि तत्त्वतो 

ज्ञातत्वात् ज्ञातव्यान्तराभावात् सवं विद्यापरिसमा्षिरेव ब्रह्मज्ञाने सति। 
माध्वास्तु--सवंविद्यासाफल्यहेतुः इति व्याचक्रः । तत् ब्रह्मविद्यां विनापि लौकिकविद्यायाः फल- 

दर्शानात् चिन्त्यम् । 
४. केवरं लिङ्खमथंवादगतत्वसंशयाक्रान्तं न श्रतिकल्पकमततो न्यायोऽप्यपेक्लितः, विरोधदशनात् न समुच्चय- 

प्राप्तिः, अतत एवात्र न्यायाभावः। 

५. भआभासमातच्रत्वात् तेषां जनकादीनां गाहंस्थ्यं आभास एव प्रतिभासमात्रं न तु वास्तविकम् । तत्र 

गमकमाह्--"यस्य मे नास्तीति । श्रीजनकमहाराजस्येदं वचनं विषयेषु मम सद्धौ नास्ति, 

असद्धोऽहमित्यथंः । 
६. “अनन्तं बत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन | मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यते ॥' इति 

भ्रीभीष्मेणानूदितम्--अत्र नीककण्ठी टीका-अनन्तं देशकालवस्तुपरिच्छेदरदितं वित्तमिव गृढं कोश- 

पञ्चकलक्षणगहास्थं प्रव्यक्तत्वमेव मे स्वरूपम् 1 अत्त एव सवस्य मदनन्यत्वात् रज्जुसपंवत् मय कल्मि- 
तत्वाच्च मे ममन किञ्चन । तदाहु-मिथिलायामित्ति | न हि अध्यस्तदोषेः अधिष्ठानं स्पृश्यते । 

( महाभारते शान्तिपवंणि १७७ सगे ) 

२० 

२५ 
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५ 

१९०५ 

अथवेणे यां प्रवदेत वह्माऽथर्वां तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् । 
स॒ माराजाय सत्यवहाय प्राह भारढाजोऽङ्धिरसे परावराम् ॥ २॥ 

शोनको ह पे महाशारोऽङ्खिरसं " विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ | 
"कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेभिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥ 

“येनाधरुतं श्रुतं भवति अमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्” इति श्रुतेः! सवंविद्याप्रतिष्ठामिति च स्तौति । विद्यामधर्वाय 
ज्येष्ठपुत्राय प्राहु \ ज्येष्ठश्यासौ पुत्रश्चानेकेषु ब्रह्मणः सृष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्य सृष्टप्रकारस्य प्रमुखे पूवंमथर्वा सृष्ट इति 
ज्येषठस्तम्मे ज्येष्ठपुत्राय प्राहोक्तवान् \। १ \\ 

यासेत्तामथ्वंणे प्रवदेतावदद्गह्यवियां ब्रह्मा तामेव ब्रह्मणः प्राप्तामथर्वा पुरा पुवेमुवाचोक्तवानद्धिरेऽदधिर्नम्नि 
ब्रह्मविद्याम् ! स चाद्धिरभर्टराजाय भरहाजगोज्राय सत्यवहाय सत्यवहुनाम्ने प्राहु प्रोक्तवान् । भारद्राजोऽङ्किरसे 
स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरां परस्मात्परस्मादवरेण प्राप्रेति परावरा परावरसवेविद्याविषयव्याप्ेर्वा तां परावरा- 
मद्धिरसे प्राहत्यनुषद्धः । २५ | 

दोन: श्चुनकस्यापत्यं सहाक्ालो महागृहस्थोऽङ्धिरसं भारद्राजरिष्यमायार्यं विधिवद्यथाचशास्रमित्येतत्।उपसघः 
उपगतः सन्पपरच्छ पृष्टवान् \ शौनकाङ्धिरसोः सम्बन्धादर्वाग्विधिवद्विशेषणादुपस्तदनविघेः पूर्वेषामनियम इति गम्यते। 
मर्यदाकरणा्थं मध्यदीपिकान्यायार्थं वा विक्ञेषणम् । -अस्मदादिष्वप्युपस्तदनविधेरिष्त्वात् । किसित्याहू--कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते" नु इति वितर्के \ भगवो है भगवन्सर्वे यदिदं विज्ञेयं विज्ञातं विशेषेण ज्ञातमवगतं भवतीति । एकस्मिन् 

'“योऽसावतीन्द्ियोऽग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः । सवंभूतमयोऽचिन्त्यः स एष स्वयमुद्रभौ ।'' ( मनु° १.७) 

स्वथमुद्मूतः-शुक्रशोणितसंयोगमन्तरेणाऽऽविभृत्तः--इत्ति स्मृतेः स्वातन्त्यं गम्यत इत्यथः । वाक्योत्थ- 
 बुद्धवुव्यभिव्यक्तं ब्रह्मेव ब्रह्मविद्या । तच्च ब्रह्म सर्वाभिव्यञ्चकम् । ततः सवंविद्यानां ग्यञ्चकतयाऽऽश्रीयत इति 

सवंविद्याश्रया, अथवा सवंविद्यानां प्रतिष्ठा परिमाप्तिभेवति यस्यामुत्पन्नायां ज्ञातव्याभावात्सा सवंवियाप्रतिषठेत्याह्- 
सवंविद्यावेदयं वेति । १-२॥ 

प्ररनबीजमाह्-- एकस्मिन्निति ! उपादानात्कायंस्य पृथक्सतत्वाभावादुपादाने ज्ञाते तत्कायं ततः पृथङ् 

२५ 

ह / | © 

२५ 

१. समित्पाणिः" इत्युक्तरीत्या “अधीहि भगव इति मन्त्रेण च | 
२. एकविज्ञानेन सर्व॑विज्ञानप्रतिज्ञा छान्दोग्यषष्ठे सम्यगुपपादिता शिष्यप्रनोत्तरत्वेन । तव्र हि “येनाश्रुतं 

धत्तं भवति" इत्यादिना पित्रा उद्ारकेन एकविज्ञानेन सर्व. जञानमुपक्षिप्तम् । शिष्यः उवेतकेतुः 
“कथं नु भगवः स आदेशो भवत्ती"'ति पप्रच्छ । तदुत्तरत्वेन “यथा सोम्येकेन मुतपिण्डेन सर्वं मृन्मयं 
विज्ञातं स्यादित्यादिना उपादानज्ञानेनोपादेयं सर्वं विज्ञातं भवति । उपादेयं मिथ्या उपादानमेव 
तु सत्यं तदेव चोपादेथस्य त्वं, ततश्ष्चोपादानज्ञानेनोपादेयं सवं तत्त्वतो विज्ञातं भवती्युक्त् । 

अत्रापि “ुरुष एवेदं विश्वम्'' इति पुरुषव्यततिरेकेण वस्त्वन्त राभावात् ब्रह्मज्ञानेन सवंज्ञानमुपपादि- 

तम् । मतान्तरे तु घटशरावादयः मृदः अवस्थाविशेषाः पृथक्सत्ताप्रतिपत्तिरहिताः। अतः मृत्सत्तया 

सत्तावन्तः मृदः ज्ञानेन ज्ञाता भवन्ति । एवमेव जगद्ब्रह्मणोः । न चैवमद्वेतप्रवेशः गुणादिषु द्वित्वादि- 
प्रतीतेद्रव्यगतद्वितवादिविषयत्वेऽपि न रूपादिषु संख्याप्रतोतेश्र॑मत्वम् । एवं विकारगतसत्ताया न भ्म्- 

सिद्धत्वमित्याहुः। तत्रेदं वक्तव्यं --रूपादिष् संख्याप्रतीतेः साक्षात्सम्बन्धविषयत्वे श्रमत्वमेव न्यायमते । 
स्वाश्रयवृत्तित्वरूपपरम्परासम्बन्धविषयत्वे प्रपञ्चे ब्रह्मसता परम्परया भात्तोत्यागतम् । स्वत्स्सत्ता 

नास्तीति च । अद्धैतिनोऽपि प्रपञ्चे सत्ता नास्ति ब्रह्मसक्तेव तत्र भातीति वदन्ति । सम्बन्धस्तु भिन्तः 

सत्ता प्रपञ्चे नास्तीति समानम् । मध्वमतेऽ्प्येवेमेव । 
२. मर्थादायामस्वरसादाह् । 
४ स्वंविद्यावेयवस्स्वधिष्ठानतास्च ( कत्प० ) । 
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तस्मै प होवाच । दं षिध वेदितव्ये इति ह स्म यद्घ्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च।॥ ४॥ 
^तत्रापरा ऋण्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवे वेदः शिक्षा कन्पो व्याकरणं 

निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ १५ 

जाते सवविन्धवतीति शिषटप्रवादं श्रुतवाञ्शोनकस्तद्विेषं विज्ञातुकामः सन्कस्मिल्निति वितकंयन्पप्रच्छ \ अथवा लोक- 
सामान्यदृष्ट्चा ज्ञात्वैव पप्रच्छ \ सन्ति लोके सुवर्णादिश्चकलभेदाः सुवणत्वादयेकत्वविज्ञानेन विज्ञायमाना लौकिकेः 1 
तथा किन्वस्ति सवस्य जग द्धदस्येकं कारणम् । यदेकस्मिन्वज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवतीति । नन्वविद्ति हि कस्मिल्निति 
प्ररनोऽनुपपन्चः ! किमस्ति तदिति तदा प्ररनो युक्तः \ सिद्धे ह्यस्तित्वे कस्मिन्निति स्यात् । यथा कस्मिन्निधेयमिति । 
न \ अक्षरबाहुल्यादायासभीरुत्वासप्र्नः सम्भवत्येव किन्त्वस्ति तत् यस्मिलेकस्मिन्विज्ञाते सवेवित्स्यादिति ॥ ३ ॥ 

तस्मै शौनकायाद्धिरा ह किलोचाच ! किमित्युच्यते । द चिद्ये वेदितव्ये इति । एवं ह॒ स्म किल यद्भह्य- 
विदो वेदार्थाभिज्ञाः परमाथंदशिनो वदन्ति। के ते इत्याहु । परा च परमत्मविद्ा । अपरा च घर्माधमंसाधन- 
तत्फलविषया । ननु कस्मिन्विदिते स्वंविदूवतीति शौनकेन पृष्टं तस्मिन्वक्तव्येऽपुष्टमाहाद्कखिरा द्वे विद्ये इत्यादि । 

नेष दोषः, करम पेश्षत्वात्प्रतिवच्चनस्य । अपरा हि विद्याऽविद्या सा निराकतंग्धा। तद्विषये हि विदिते न किच्चित्तत्त्वतो 
विदितं स्थादिति \ निराकृत्य हि पुवंपक्षं पञ्चाच्सिद्धान्तो वक्तव्यो भवतीति न्यायात् \) २ \। 

तत्र काऽपरेत्युच्यते । ऋरवेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथवंवेद इत्येते चत्वारो वेदाः शिक्षा रकत्पो व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमित्यद्धनि षडषाऽ्परा विद्या \ अथेदानीमियं परा विद्योच्यते यय तद्श्यमाणविेषण- 
मक्षरमधिगस्यते प्राप्यते \ अधिपूवेस्य गमेः प्रायशः प्राप्ट्यथंत्वात् । नं च परभ्रापरेरवगमाथंस्य भेदोऽस्ति । अविचाया 
अपाय एव हि परप्राप्निनार्थान्तरम् ! ननु ऋष्वेदादिबाह्या ताह सा कथं परा विद्या स्यान्मोक्षसाधनं च । “या वेद- 
बाह्याः स्मृतयः" इति हि स्मरन्ति \ कदृष्टित्वालचिष्फरत्वादनादेया स्यात् ! उपनिषदां च ऋग्वेदादिबाह्यत्वं स्यात् । 

नास्तोति ज्ञातं मवतीति सामान्यव्याप्तिस्तद्रलाद्रा पप्रच्छेत्याहु--अथवेति । प्ररनाक्षराञ्जस्यमाक्षिप्य समाधत्ते- 

१० 

१५ 

नन्वविदिते हीत्यादिना \ किमस्ति तदिति प्रयोगेऽ्षरबाहुल्येनाऽऽयासः स्यात्त द्धीरुतया कस्मि्चित्यक्षराञ्चस्ये २० 
लाघवात्प्रश्न इत्यथ: । २-४ 

कल्पः सूत्रग्रन्थः । अनुष्ठेयक्रमः कल्प इत्यथः । अविद्याया अपगम एव परप्राप्तिरुपचयंते । अविद्यापगमश्च 
ब्रह्मावगतिरेवेत्ति व्याख्यातमस्माभिर्घतोऽथंस्तज्जघिर्वा*ऽविद्यानिवृत्तिरिव्येतद्रयाख्यानावसरे । अततोऽधिगमशब्दोऽर 
प्रा्चिपर्याय एवेत्याहू--न च परध्रापेरिति ! साङ्खानां नेदानामपरविद्यात्वेनोपन्यासात्ततः पुथक्क रणद्रेदबाह्यतया 
ब्रह्मविद्यायाः परत्वं न सम्भवतीत्याक्षिपति - नन्विति । 

१. यचपि ऋण्वेदादिशब्दरूपेदयुक्तं माष्ये तथापि तदुगतकसंकाण्डप्रतिपा्यकमं विद्याप्यतर प्राह्या । अत एव 
तदेतत्सत्यमित्यादिना कर्माष्युच्यन्ते अपरविद्याप्रतिपाद्यानि । तदन्ते च श्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां 
इत्युक्त्या उपरिषटाद्ब्रह्मवि्या आरभ्यत इति सूचितं भवति । शब्दमात्रं चेत् इहं तदप्रतिपादनदोषः 
स्यात् । ऋगादिपदं अजहल्लक्षणया ऋगादिवेदगतमन्त्रप्र्तिपाद्यविषयविद्यापरमिति ज्ञेयम् । रामाचु- 
जीयास्तु “परोक्षबरह्म्ञानं भपराचिये'त्याहुः । तत्र कम॑काण्डेन परोक्षब्रह्म्ञानं जायत इति च । तद्दुरूप- 
पादम् । अस्मन्मते सवंवेदप्रतिपाद्यत्वं न तद्रौत्या अपितु वेद्यः प्राप्यः इत्यर्थात् कमंकाण्डेन निष्कामकमं- 

चित्तशुद्धिज्ञानोत्पत्यादिता प्राप्य इत्यर्थान्नास्माक दोषः | ध 
माध्वास्तु-पराधिगतिहतुत्वोपाधिना ऋगवेदादिविद्या परा अमुख्याथंबोधकत्वोपाधिना भपरेति 

व्याचक्षते । तत्र कर्मकाण्डस्य ब्रह्मपरत्वं विद्वदरूटिरक्त्येति च, तन्मततं नान्ये स्वीकूवंन्ति । 
२. शिक्षादीनां प्रवाहनित्यत्वात् अनाद्विदयप्रतिपा्त्वोपपत्तिः । 
३. कल्प---सिद्धरूपप्रयोगप्रतिपादकग्रन्थः | 
४. अविद्यानिवृत्तिः विद्येव घटप्रागभावनिवुत्तेः घटरूपत्ववत् । 

२५ 

२० 

२५ 
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यत्तददरेदयमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षःश्रोत्ं तदपाणिपादम् । 
नित्यं विभं सवे गतं युघ्रक्ष्मं तदन्ययं यद्धतयोनिः परिपश्यन्ति धीराः ॥ & ॥ 

ऋरवेदादित्वे तु पृथक्ष्करणमनथंकम् । अथं कथं परेति \ न । वेद्यविषयविज्ञानस्य विवक्षितत्वात् 1 उपनिषदरे्याश्नर- 
विषयं हि विज्ञानमिह् परा विद्येति प्राधान्येन विवक्षितं नोपनिषच्छन्दरा्िः। वेदशब्देन तु सवत्र शब्दसश्चि- 

५ विवक्षितः \ शल्दरादयधिगमेऽपि यत्नान्तरमन्तरेण गुवभिगमनादिलक्षणं वैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भवतीति 
पृथक्करणं ब्रह्मविद्याथाः परा विद्येति कथनं चेति ।\ ५ ॥ 

यथा विधिविषये कर््ा्यनेककारकोपसंहारदारेण *वाक्याथंज्ञानकालादन्यत्रानुष्ठेयोऽर्थस्त्यिग्निहोत्रादिलक्षणो 
न तथेह परविद्याविषये । * वाक्याथेज्ञानसमकारु एव तु पयंवसितो भवति ! केवलश्षब्दश्रकारिताथानमाचनिष्ठा- 
व्यतिरिक्ताभावात् । तस्मादिह परां विद्यां सविशेषणेनाक्षरेण विशिनष्टि--यत्त ददरे्यमित्यादिना \ वक्ष्यमाणं बुद्धो 

१० संहृत्य सिद्धवत्परामृष्यते--यत्तदिति । अद्रेश्यमदृश्यं सर्वेषां बुद्धीद्रियाणामगम्यमित्येतत् । *“दशेबंहिष्परवत्तस्य 
पञ्चेन्ियद्वारकत्वात् । अग्राह्यं कमंन्द्रियाविषयमित्येतत् \ अगोत्र गोत्रमन्वयो मुलमित्यनर्थान्तरम् । अगोत्रमनन्वय- 
मित्ये न हि तस्य मुरुमस्ति येनान्वितं स्थात् \ वण्यंन्त इति वर्णा द्रव्यधर्मा: स्थूलत्वादयः शुकलत्वादयो बा\ अविद्य 
माना वर्णा यस्य तदवणंमक्षरम् । अचक्चुः्रोत्रं चक्षुश्च शरोत्रं च नामरूपविषये करणे सवेजन्तुनां, ते अविद्यमाने यस्य 

“या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥"" 

१५ इति स्मृतेः कुदष्ित्वादनुपादेया स्यादित्यथ: । विद्याया वेदबाह्यत्वे तदर्थानामुपनिषदामप्युग्येदादिवा यत्वं 
प्रसज्येतेत्यथंः । वेदबाह्यत्वेन पथक्करणं न भेवत्ति । किन्तु वेदिकिस्यापि ज्ञानस्य वस्तुविषयस्य शन्दराश्य- 
तिरेकामिप्रायेणेत्याह- न वेद्यविषयेति |! ५॥) 

कमंज्ञानाद्विलक्षणत्वाभिप्रायेण च पुथक्करणमित्याह्-यथा विधिविषय इति । अप्राप्तप्रतिषेधप्रसद्धान्न 

१. यत्तदद्रेश्यं इत्यत्रोक्तं भूतयोन्यक्षरं प्रधानं शारीरः ब्रह्य वेत्ति संशय्य ““अहृश्यत्वादिगुणको घमक्तिः" 
२० इत्यधिकरणे ब्रहैवेतति निर्णीतम् । “'यस्सवंज्ञः सवंवित्"” इत्यादेः प्रधाने जीवे चासम्भवात् । "तथा- 

क्षरात्सम्भवतीह् विश्वं '" इति जायमानप्रकृतित्वेन निर्दिष्टाक्षरस्य तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमन्तं च जायते 
इति सवन्ञब्रह्मणः उत्पत्तिश्रतेः एकविज्ञानेन सवंविज्ञानस्य प्रधाने जीवे चासम्भवाच्च | अक्षरधियां 
त्ववरोधः सामान्यत द्धावाभ्यामोपसदवत्तदुक्तं इतति ( २-२-२२ ) अधिकरणे अत्र वाक्ये श्रूयमाणा 
अक्षरत्राह्मणोक्ता भस्थूकत्वादयश्च सवंत्रोपसंहतंग्याः नेयस्य ब्रहाणः एकत्वात् प्रतिपादनप्रकारस्य 

२५ चेकत्वादित्युक्तम् । ¦ 
२.अत्र योनिपदमुपादानपरम् | अस्मन्मते ब्रह्मणो विवर्तोपादानतया प्रपञ्चस्य योनिः मृ दूावापनन ब्रह्यव 

घटोपादानमित्ति मृदः घटोपादानत्वे न कापि हानिः । रामानुजीयानां ब्रह्मश रीररूपभ्रकृतेरुपादानत्वात् 
ब्रह्मणः उपाद्यनत्वोक्तिः। मध्वमते- बहा निमित्तमेव नोपाद्यनम्। उभयत्रापि योनिशब्दो न स _्गच्छते | 

| ३. कमंकाण्डादथंज्ञानं प्रयोगज्ञानं च सम्पाद्य ततः भार्यादिकं धनादिकं च सम्पाद्य कर्मानुष्ठेयम्। ज्ञानकाण्ड 

३० तु शुद्धचित्तस्याधिकारिणः वाक्यादेव साक्षात्कारो जायते, तत एवाविद्यानिवत्युपलक्षितानस्दरूपो मोक्ष 
| इति भेदः) यद्यपि “योऽश्वमेधेन यजते य उ चेनमेवं वेद" इति श्रुतेः ज्ञानादपि फलग्राप्तिगंम्यते तथापि 

सा मानसादित्रह्महत्यापापनिवृत्तिरूपेवेति माधवाचार्य वेदभाष्ये मानसपूजादीनामपि फल्वत्वमिष्यत 
एव तद्रन्मानसप्रयोगज्ञानस्थापि फक्वत्वमस्ति । वस्तुतस्तु “जाग्रत््रस्यया अपि मानसप्रत्ययाभिनिवुंत्ता 

एव सदीक्षाभिनिवंत्ततेजोवन्नमयत्वातु जाग्रद्विषयाणाम्" इति भगवत्पादैः दहरविद्यायामभिधानात् 
२३५ मानसानामपि फल्जनकत्वमस्त्येव } लोकव्यवहारानुरोधेन तु अत्रानृष्ठानपेक्षत्वोक्तिः | 

| ४. वाक्या्थज्ञानम्--तत्वमसीत्यादि महावाक्याथंज्ञानम् । अनेन च शाब्दः ब्रह्मसाक्षात्कतार उक्तः, तद्परि 
प्रसंख्यानादिकं नास्तीति च सूचितम् | 

५. हरोः--अन्तःकरणवृत्तेः । इन्द्रियद्वाया वदहिःप्रवृत्ता अन्तःकरणवृत्तिः विषं व्याप्नोतीति प्रक्रिया । 
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यथोर्णनाभिः सुजते गृहते च यथा परथिव्यामोषश्यः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुस्षात्केशलोमानि तथाऽक्षरास्सम्भवतीह विडवम् ॥ ७ ॥ 

तपसा चीयते ब्रहम ततोऽन्नमभिजायते । अन्नास्राणो मनः सत्यं लोकाः कमेसु चामृतम् ॥ ८ ॥ 

तदचक्षःश्रो्रम् । थः सर्वज्ञः स्वेविदित्यादिचेतनावच्वविशेषणत्वात्राप्रं संसारिणामिव चक्षुःश्नोत्रादिभिः करणेरथ- 
साधकत्वं तविहाचक्ुः्नोत्रमिति वायते । “पषयत्यचक्षुः स ब्बुणोत्यकणः'' इत्यादिदशनात् । किञ्च तदपाणिपादं 
कमेन्द्रिथरहितमित्येतत् । यत एवमग्राह्यमग्राहुकं चातो नित्यसविनाक्ि ! विभुं विविधं ब्रह्मादिस्थावरान्तप्राणि- 
मेदेभवतीति विभुम्? सकगतं व्यायकमाकाश्वत्, सुसूक्ष्मं शञ्दादिस्थूलत्वकारणरर्हितस्वात् । शब्दषदयो ह्याकाश्चवाय्ा- 
दीनामुत्त रोसरं स्थूखत्वकारणानि तदभावात्सुपुक्ष्मम् \ किञ्च तदव्ययमुक्तधमंत्वादेव न व्येतीर्षव्ययम् } न ह्यनङ्धस्य 
स्वाङ्घापचयलक्षणो व्ययः सस्भवति शरीरस्येव, नापि कोशापचयलश्चणो व्ययः सम्भवति राज्ञ इवे} नापि गुणट्वारको 

व्ययः सस्मवत्यगुणत्वार्सर्वात्मिकत्वाच्च। यदेवंलक्षणं भूतयोनि भूतानां कारणं पृथिवीव स्थावरजद्धमानां परिपद्यन्ति 
सवंत आत्मभूतं स्वेस्याश्चरं पथन्ति धीरा धीमन्तो विवेकिनः 1 ईह शमक्षरं यया विखयाऽधिगम्यते सा परा विद्येति 
समुदायाथंः \॥ ६ \ 

भूतयोन्यक्षरभित्यक्तं तत्कथं भूतयोनीत्युच्यते प्रसिद्धहष्टान्तेः । यथा लोके प्रसिद्धम् \ ऊणेनाभिर्टता- 
कीटः किञ्ित्कारणान्तरमनपेक्षय स्वधमेव सृजते स्वश्रीराव्यत्तिरिक्तानेव तन्तुन्वहिः प्रसारयति पुनस्तानेव गृहते 
च गृहात स्वत्ममावमेवाऽऽपादयति । यथा च पृथिन्यामोषधयो ब्रीह्यादिच्थावरान्ता इत्यथः । स्वात्माव्यतिरिक्ता 
एव प्रभवन्ति । यथा च सतो विद्यमानाज्जीवतः पुरुबात्केशलोमानि केशाश्च लोमानि च सम्भवन्ति विलक्षणानि । 
यथते हष्टान्तास्ठ्था विलक्षणं सलक्षणं च निमिचान्तरानपेक्षाद्योक्तरक्नणादश्षसात्सम्मरवति समुत्पद्यत इह 
संसारमण्डले विश्वं समस्तं जगत् । अनेकरष्टान्तोपादानं तु सुखाथेप्रबोधनाथंम् ॥ ७ ॥ 

यद्गहाण उत्पद्यमानं विश्चं तदनेन क्रमेणोत्प्ते न युगपद्रदरमुण्टिप्रक्षेपवदिति कमनियमविवक्षार्थोभयं 
मन्त्र आरभ्यते । दथसा ज्ञवेनोद्पत्तिविधिज्ञतया मूतयीन्यक्षः ब्रह्म चीथत उपचीयत उत्पिपादयिषदिदं जगदङरमिव 
बीजमुच्छनतां गच्छति पुत्रमिव षिता हषण । एवं सवंज्ञतधा सृष्टिस्थितिसंहारशक्तिधिन्ञानवत्तयीपचितात्ततो 

प्रधानपरत्वमपि शङ्कुनो यमिति मत्वाऽष्ट-यः सवज्ञ इति \ अगुणत्वादिति ! उपसजन रहितत्वादित्यथं; । सर्वात्म- 
कत्वाच्चेति । हेयस्यातिरिक्तस्याभावाच्चेत्ययंः । ६ ॥ 

ब्रह्य न कारणं सहायश॒त्यत्वा्कुलालमाचवदित्यस्यानंकान्तिकत्वमुक्तमृणंनाभिहष्टन्तेन । ब्रह्म जगतो 
नोपाद्यनं तदभिन्चत्वात्स्वरूपस्येवेत्यनुमानान्तरस्यानेकान्तिकत्वमाह--यथा च पुथिव्यामिति 1 जगच्च ब्रह्मोपादानकं : 
तद्विलक्षणत्वात् । यत् यद्धिलक्षणं तत्तदुपादानके न भवति । यथा घटो न तन्तूपादनक इति | अस्य व्यभिचारं 
माहु--यथा च सत इति \ एकस्मिच्लपि दृष्टान्ते सर्वानुमानानामनेकान्तिकत्वं योजयितुं शक्यमिति शद्धुमानं प्रत्याहू- 
अनेकटृष्टान्तेति ।1 ७ ॥ 

ईदवरस्वोपाधिभतं मायातक्तवं महाभूतादिरूपेण सवंजीवेरुपकभ्यत इति सवंसाधारण्येऽपि कथं जायतेऽनादि- 

१. अत्र न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात् इति सूत्रेण ( २।९१।७ ) जगत् न ब्रह्मोपादानकं तद्विलक्षण- 
त्वात् । यद्यद्विलक्षणं तत् न तदुपादानकं, यथा पटो न मृदुपादानः, इति सामान्यमुखन्याप््युपषटव्धेनानु- 
मानेन ब्रह्मणो जगदुपादानत्वाक्षेपे प्राप्ते हश्यते तु ( २।१।९ ) इति सूत्रेण समाधानमुक्तं, हश्यते हि 
विलक्षणयो रप्युपादानोपादेयभावः। यथोणंनाभिः चेतनः तच्छरीरातु तन्तवः इति एतन्मन््ोदाहूरणेन 

व्यभिचारदूषणमुक्तम् । 

२. अयुणत्वात्-सत्र रुक्छादिगुणो न ग्राह्यः अद्रेश्यमित्यनेन रूपाद्यभावसूचनीत् । अपि तु गुणः = 
परतन्त्रः | | 

९५ 

२५ 
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यः सर्वज्ञः सर्वविधयस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्न्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 8 ॥ 
इत्यथववेवेदीयमुण्डकोपनिषरि प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः 

ब्रह्मणोऽन्नमद्यते भुज्यत इत्यत्नमन्याकृतं साधारणं संसारिणां व्याचिकोषितावस्थारूपेणाभिजायत उत्पद्यते । ततखा- 

व्याकृताघ्याचिको्षितावस्थातोऽन्नास्राणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणो ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितजगत्साधारणोऽविद्याकामकमं- 
भूतसमुदायबोजाङ्कुरो जगदात्माऽभिजायत इत्यनुषद्खः । तस्माच्च प्राणान्मनो ‹मनमास्थं सद्धुल्पविकल्पसंहाय- 
निर्णयाद्या्मकमभिजायते । ततोऽपि सङ्कल्पाद्यात्मकान्मनसः सत्यं सत्यार्यमाकाशादिभूतपश्चकभनमिजायते । तस्मा- 

त्सत्यास्यादम्तपच्चकादण्डक्रमेण सप्त लोका मूरादयः। तेषु मनुष्यादिप्राणिव्णश्चिमक्रमेण कर्माणि ! कम॑सु च निमित्त- 

भूतेष्वभूतं कमजं फलम् \ यावत्कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि न विनयन्ति ताबत्फङं न वितश्यतीत्यसृतम् । ८ ॥ 

उक्तमेवा्थंमुषसञ्जिहीषुंमंस्नो वक्ष्यमाणाथंमाह--प उक्तलक्षणोऽक्षराल्यः सवज्ञः सामान्येन सवं जानातीति 
सर्वज्ञः! विशेषेण सर्वं वेत्तीति स्व॑वित् । यस्थ ज्ञानमयं ज्ञानविकारमेव सावेज्यलक्षणं तपो नाऽऽयासलक्षणं 

तस्माद्यथोक्तात्सवंज्ञादेतदुक्तं कार्थखक्षणं ब्रह्म हिरण्यगर्भा्यं जायते । किच्च नामासौ देवदतो यज्ञदत्त इत्यादि- 

लक्षणम्  स्पमिदं शुक्लं नीलमित्यादि । अन्नं च त्रीहियवादिलक्षणं जायते । पूवंमन्ब्ोक्तक्रमेणेत्यविरोधो 
द्रष्टव्यः ॥ ९॥ 

इति मुण्डकोपनिष {ष्ये प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः 

सिद्धत्वादित्याश द्गुबाहू--व्याचिकौषितेति \ क्मपूवंसमवायिभतसू्ममव्याकृतमिति केचित् \ "तच्च, तस्य प्रतिजीवं 
मिन्नत्वादीदवरत्वोपाधित्वासम्भवात् । सामान्यरूपेण सम्भवेऽपि पृथिव्यादिसामान्यानां वहूत्वात् । प्रकरृतावेकलत्व- 

श्रुतिव्याकोपापातान्जाडयमहामायासूपेणेकत्वसम्भवेऽपि न कर्मापूवंसमवायित्वम्। तस्याका रकत्वादुबुद्धयादी (मेव 
कारकत्वामिधानात् । कारकावयवेष्वेव क्रियासमवायाभ्युपगमात् । किञ्च न कायस्य स्वकारणप्रकृतिःत्वं दृष्टमिति 
भृतसूक्ष्मस्यापञ्चीकृतभूत प्रकृतित्वं न स्यात्1 तस्मान्महाभूतसर्गादिसंस्कारास्पदं गृणत्रयसाम्यं मायातत्त्वमन्याकृतादि- 
दाब्दवाच्यमिहाभ्युपगन्तन्यम् । पूव॑स्मिन्कल्पे हिरण्यगमेप्रा्षिनिमित्तं प्रकृष्टं ज्ञानं कमं च येनानुष्ठितं तदुग्रहाय 
मायोपाधिकं ब्रह्म हिरण्यगभविस्थाकारेण विवत्त॑ते ! स च जीवः तदवस्थाभिमानी हिरण्यगभं उच्यत इत्यभि- 
प्रेत्याऽष्द--ब्रह्मण इति । ज्ञानशक्तिमिः क्रियाशक्तिमिस्चाधिष्ठितं विशिष्टं जगद्रवयष्टिरूपं तस्य साधारणः समष्टिरूपः 
सूतरसंज्ञक इत्यथः । मनञष्यमिति । समष्टिरूपं विवक्षितम् । व्यष्टिरूपस्य लोकसृष्टयुत्तरकालत्वात् ।॥ ८ ॥ 

वक्ष्यमाणाथेमिति । वक्ष्यमाणस्यावि्याविवरणप्रकरणस्याऽऽरम्भायंमुक्तपरविद्यासूवार्थोपसंहार इत्यथः । 
सामान्येनेति । समष्टिरूपेण मायास्येनोपाधिनेत्यधं; । विशेषेणेति । व्यष्िरूपेणाविद्याख्येनोपाधिचाऽनन्तजीवभाव- 
मापन्न स एव सवं स्वोपाधितत्संसृष्टं च वेत्तीत्यधिदेवमध्यात्मं च तच्वाभेदः सूत्रितः । चष्टृत्वं प्रजापतीनां तपसा 
प्रसिद्धम् । तद्रदुत्रह्मणोऽपि सष्ट्त्वे त्पोऽनुष्ठानं वक्तव्यम् । ततः संसारित्वं प्रसज्येतेत्याशङ्कयाऽश्टू--पस्य ज्ञानसय- 
मिति \ सत्त्वप्रधानमायाया ज्ञानाख्यो विकारस्तदुपाधिकःं ज्ञानविकारं सुज्यमानसवंपदार्थाभिन्ञव्वलक्षणं तपो न तु 
कंटेशरूपं प्रजापत्तीनामिवेत्यथंः । ९ ॥ 

इति मृण्डकोपनिषदाष्यटीकायां प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः 

२५ 

१. मनः--ज्ञानकशक्तिप्राधानो हिरण्यगभं एव । तस्य प्राणाज्जन्म तदवस्थाविक्षेषरूपत्वमेव । 
२. यद्यपि तस्य लिद्धशरीरान्तगंतत्वेन जीवोपाधित्वात् तत्रापूर्वं समवैति तथाऽपि तस्य प्रतिजीवं 

भिन्नत्वात् चेश्व रोपाधित्वम् । सामान्यूपेण--पृथिवीत्वादिरूपेण तस्याकारकत्वात्--सामान्यपुथिवी- 
त्वाद्याश्रयस्य कमसु भकारणत्वात् सूक्ष्मभूतजन्यवुद्धयादीनामेव कारणत्वात् तेष्वेवापूवंसम्बन्धः 
इत्यथः | - | | 

२. भूतसृक्ष्माः अपच्चीट्रतभूतकार्याः तेषां तत्कारणत्वाभावात् न तेष्वपूवंसमवायः | 
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^तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपदयंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । 

तास्याचर्थ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य रोके ॥ १॥ 

यदा ठेरायते चिः समिद्धे हव्यवाहने । तदाऽऽज्यभागावन्तरेणाऽऽहतीः प्रतिपादयेत् ॥ २ ॥ 

साङ्धा वेदा अपरा विदोक्ता-ऋण्वेदो यनुर्वेद इत्यादिना । यत्तदेद्रेश्यमित्यादिना नामरूपमन्नं च जायत 

इत्यन्तेन ग्रन्थेनोक्तलक्षणमक्षरं यया विद्यधाऽधिगम्यत इति परा विद्या -सविशेषणोक्ता \ अतः परमनयोविद्ययोविषयो ५ 
विवेक्तव्यौ संसारमो्नावित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तत्रापरविद्याविषयः कर्त्रादिसाघनक्रियाफलमेदसरूपः संसारोऽनादिर- 
नन्तो दुःखस्वरूषत्वाद्धातव्यः प्रत्येकं श्षरीरिभिः सामस्त्येन नदीस्रोतोवद्ब्यवच्छेदरूपसम्बन्धस्तदुपशमलक्षणो मोक्षः 

परविद्याविषयोऽनादनन्तोऽनरोऽमरोऽमतोऽभयः श्रद्धः प्रसन्नः स्वात्मध्रतिष्टालक्षणः परमानन्दोऽद्य इति । पूवं 

तावदपरविद्याया विषयप्रदल्नाथंमारम्भः ।! तटहशंने हि तच्चिवेदोपपत्तेः । तथाच वक्ष्यति--“परीक्ष्य लोकान्कमे- 

चितान्"" इत्यादिना) न ह्यप्र्दश्चते परीक्षोपपद्यत इति तत्प्रदशंयन्नाह्-तदेतत्सत्यमवितथम्। कि ° तन्मन्तरेष्वुग्वेदाद्या- १० 
रयेषु कर्माण्यग्निहोत्रादीनि मन्त्रेरेव प्रकाक्तितानि कवयो मेधाविनो वसिष्टादयो यान्यपदयन्दृष्टवन्तः । यत्तदेतत्सत्य- 
मेकान्तपुरुषाथंसाधनत्वात्तानि च वेदविहितान्युषिदृष्टानि कर्माणि त्रेतायां जयीसंयोगलक्षणायां हौत्राध्वयेबौद्गा्न- 
प्रकाराधामधिकरणभूतायां बहुधा बहुप्रकारं सम्ततानि प्रवृत्तानि कमिभिः क्रियमाणानि । चतायां वा युगे प्रायशः 
प्रवृत्तानि । अतो यूयं तान्याचरथ निवेतंयत नियतं नित्यं सत्यकामा यथाभूतकमंफककामाः सन्तः! एष वो युष्माकं 
पन्था मागे सुक्कतस्य स्वयं निर्वतितस्य कमंणो लोके फलनिमित्तं लोक्यते हर्यते भुज्यत इति कममफलं लोक उच्यते । १५ 
तदर्थं तल्प्राप्रथ एष मां इत्यथः । यान्येतास्यग्निहोत्रादीनि तथ्या विहितानि कर्माणि तान्थेष पन्था अवदयफल- 
प्राप्निसाधनमित्यथेः ॥ १ ॥ 

तच्रागनिहोत्रमेव तावत्प्रथमं प्रदशंनाथेमुच्यते सवेकर्मंणां "प्राथम्यात् । तत्कथम् । यदेवेन्धनेरभ्याहितेः 

मनादिरुपादानरूपेण, अनन्तो ब्रह्यज्ञानासप्रागन्तासम्भवात्, प्रत्येक शरीरिमिरहतव्यो दुःखशूपत्वादित्यनेन 
यदाहूरेकजीववादिन एकं चेतन्यमेकयेवाविद्यया बद्धं संसरति । तदेव कदाचिन्मुच्यते नास्मदादीनां बन्धमोक्षौ २० 
स्त इति तदपास्तं भवेति । ५श्रुतिबहिष्कृतत्वात् । सूषुप्तेऽपि क्रियाकारकफरभेदशूपस्य प्रहाणं भवत्ति, बुद्धपूवंक- 
प्रहाणस्य तत्तो विेषमाह-सामस्तयेनेति। स्वोपाध्यविद्याकायंस्याविदय प्रहाणिनाऽऽत्यन्तिकप्रहाणं विद्याफलमिस्यथंः। 
अमरोऽ्यक्षयरहितः । अमृतो नाश्रहित इत्यथः । अपरविद्यायाः परविद्यायाश्च विषयौ प्रदश्यं पुवंमपरवि्याया 
विषयप्रदरनि धरुतेरभिप्रायमाह--पुवं तावदिति ! यदिष्टसाधनतयाऽनिष्टसाधनततया वा वेदेन बोध्यते कमं तस्यासति 
प्रतिबन्धे तत्साधनत्वाव्यभिचारः सत्यत्वं न स्वरूपाबाध्यत्वं लवा दयेत' इत्यादिना निन्दितत्वात् । स्वरूपवबाध्यत्वेऽपि २५ 
चाथंक्रियासामथ्यं स्वप्नकामिन्यामिव घटत इत्यमिप्ेत्याऽऽ्॒-तदेतत्सत्यसिति। ऋग्वे दविहितः पदार्थो हौत्रम्। यजु- 
वेदविहित आध्वयवम् । सामवेदविहित्त ओौद्गत्रम्। तद्रूपायां बेतायामित्यथ:। सत्यकामा मोक्षकामा इति समुन्चयाभि- 
प्रायेण व्याख्यानमयुक्तम् । "एष वः पन्थाः सूक्तस्य लोकै इति स्वगंफलसाघनत्वविषयवाक्यशेषविरोधादित्ति ॥१॥ 

आहवनीयस्य दक्लिणोत्तरपाश्वयो सज्यभागाविज्येते अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति दर्थपूणंमासे । तयो- 

१. अत्र मतान्तरे--अस्य पृवंमन्त्ररोषत्वात् तदेतद्ब्रह्म सत्यं नित्यमित्यथंः । माध्वमतेपि ब्रह्य सत्यं ३० 
इतरेषां सत्यत्वप्रदमित्यथंः इत्युक्तम्--उभयक्रापि एतत्पदस्य वक्ष्यमाणपरत्वस्य स्वारसिकलव्वात् “यथा 
सुदीप्तादि'ति वाक्योपक्रमस्थतदेतत्सत्यमित्यस्य वक्ष्यमाणपरत्वस्योभयसम्मत्त्वात् इदमयुक्तमन्यथा 
तत्रापि कमं सत्यमित्यर्थाङ्खीकारापत्तेः | 

२. सविरोषणा स्वविषयीभूताक्षरसहिता । 
३. एतेन ब्राह्मणवाक्यान्येव कमंविधायकानि । मन्त्रास्तु प्रयोगसमवेताथंस्मारकफा इति मीमांसकमततं ३५ 

परतुक्तम्, इदं मन्त्रेषु कर्माणि" इति छन्दोग्यवाक्यभाष्यतद्रीकोसु स्पष्टम् । 
४. आधानास्ये श्रौतकमंणि कृते त्रेताग्निसम्पत्तौ प्रथममग्निहोत्रं कतंग्यम् । 
५. “यो यो देनानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवदि'"ति बुहृदारण्यकविरोधात् । 
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५ 

१५ 

२० 

२५ 

३२० 

यस्याग्निहोत्रसदर्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च । 
अहूतसर्ेश्देवमविधथिना हृतमासपतमांस्तस्य रोकान्हिनस्ति ॥। ३॥ 

काली कराली च मनोजवा च सुरोहिता या च सुधुम्रवणां | 
स्फुलिङ्िनी भिश्वरुची च देवी सेलायमाना इति सप्र जिह्वाः ॥ ४ ॥ 

एतेषु यश्चरते भ्राजमनेषु यथक्राटं चाऽड्हुतयो द्याददायन् | 
तं नयन्त्येताः घरयेस्य रद्मयो यत्र॒ देवानां पतिरेकोऽधिवास्तः ॥ ५॥ 

सम्यगिद्धे समिद्धे हर्पवाहने लेलायते चलरत्याचस्तदा तस्मिन्कारे ठेलायमाने चलरव्याचष्याज्यभागावाज्यसागयोरन्त- 

रेण मध्य *आवापलस्थान् आहुतीः प्रतिपादयेत्प्रल्िपेहेवतासुद्य। अनेकाहः प्रयोगपेक्षया!ऽश्हुतीरि त्ति बहुवचनम् १२ 

एष सम्यगाष्तिषरक्ेपादिलक्षणः कमंमार्गो लोकप्राप्रये पन्यास्तस्थ च सम्यक्करणं दुष्करम् । -विपत्त- 
यस्त्वनेका भवन्ति । कथं, यस्थागिनिहोत्निणोऽग्निहोत्रमदरश दश्षष्यिन कमंणा बजिततम् । अग्निहीधिणोऽवहयकतेग्यत्वा- 
दशंस्य । अग्निहोभरिसम्बन्ध्यग्निहोत्रविशेषणमिव भवति तदक्गियमाणमित्येतत् । तथाऽपौणसासमित्यादिष्वप्यग्निहीत्- 
विजेषणत्वं दर्व्यम् ! अग्निहो्ना[न] द्वत्वस्थाविशिष्टव्वात्, अपौणंमासं पौणंमासकमंवजितम्। "अचातु्मास्यं चतुरमास्य- 
क्मंवजितम् । अनाग्रधणमाग्रथणं शरदादिकतव्यं तच्च न क्रियते यस्य । तथाऽतिधिर्वाजतं चातिथिपूजनं चाहन्य- 
हुन्यक्रियमाणं यस्य, स्वयं सम्यगग्तिहोत्रकारेऽहुतम् ¦! अदर्शादिवदवेश्यदेवं वेश्वदेवकमं्वाजितं हृंयमानमप्यविधिना 
हृतं न यथाहुतमिल्येतत् \ एवं दुःसम्पादितमसम्पादितमग्निहोत्रादयुपलक्षितं कमं कि करोतीध्युच्यत आसप्तमान्सप्तम- 
सहितास्तस्य कतुंरोकान्हिनिस्ति हिवस्तीबाऽयासमान्रफलत्वात् । सम्यक्क्रियमाणेषु हि कसंसु कमंपरिणामानुरूपेण 
भूरादयः सत्यान्ताः सध छोकाः फङं घराप्यन्ते । ते रोका एवंभूतेनाग्तिहोत्रादिकिसंणा त्वप्राप्यत्वाद्धिस्यन्त इवाऽभ्या- 
समात्रं त्वन्धमिचारीत्यतो हिनस्तीत्थुच्यते । पिण्डदानाद्यनुप्रहेण वा सम्बध्यमानाः पितृपितामहप्रपितामहाः पुत्रपौत्र 
प्रपोत्राः स्वात्मोपकाराः सप्र लोका उक्तप्रकारेणाग्निहोत्रादिना न भवन्तीति हिस्यन्त इत्युच्यते ॥ ३ \ 

काली कराली च ननोजवा च सुलोहिता या च सुधुखरवर्णा ! स्फुलिद्धिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना 
इति सप्र जिह्वाः । काल्याचा विश्वरुच्यन्ता ठेखायमाना अण्नेहविराहतिग्रसनार्था एताः सप्र जिह्धाः ॥ ४ \। 

एतेष्वग्निजिह्लवाभेदेषु योऽग्निहोच्री चरते कर्माऽऽचरत्यग्निहीत्रादि भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु । यथाकालं च 

म॑ध्येऽन्यं यागा अनष्ठीयन्ते । तन्मध्यसावापस्थानमुच्यते । अग्निहोत्राहुव्यो्ितवं प्रसिद्धम् । सूर्याय स्वाहा प्रजापत्तये 
` स्वाहेति प्रातः! भग्नये स्वाहाः प्रजापतये स्वाहेति सायम्। तत्कथमग्निहोत्रं परक्रम्याऽऽ्टतीरिति बहवचनं तत्राऽह्-- 

अनेकाहेति \ अतेकेष्वहःसु प्रयोगाः अनुष्ठानानि तदपेक्षयेत्यथंः ।॥ २ ॥। 
दरास्यागिनिहोत्रा ङ्ग्व प्रमाणाभावात्कथं तदकरणमग्निहोतस्य विपत्तिरित्याशङ्य यावज्जीवचोदनाव- 

शादग्निहोत्रिणोऽवश्यकत्तंव्यत्वात्तदकरणं भवेद्विपत्तिरित्यभिप्ेव्य विशेषणम्] शरदादिष नूतनान्नेन कततंव्यमाग्रयणं 
कमं 1 अदशादिवदवेश्वदेव्रमिति विशेषणम् । वैरवदेवस्याग्निहोत्रानङ्खत्वेऽप्यावरयकत्वादित्पथं; । पिण्डोदकदानेन 
पित्रादीनां ्रयाणामुपकरोति यजमानः पुत्रादीनां च त्रयाणां म्रासादिदानेन । ततो मध्यवतिना यजमानेन सम्बध्य- 
मानाः पुव त्रय उत्तरे च त्रयो गृह्यन्त इत्याह--पिण्डदानादीति । २-४-५ ॥ 

२३५ 

१. यचपि आज्यभागौ नाग्निहोतरे स्तः तथापि होमः अग्निमध्ये आज्यादिप्रक्ेपस्थाने कर्तव्यः । आज्य- 
मागौ अग्नेः दक्षिणोत्तरभागयोः क्रियेते ! तन्मध्यस्थानं आवापस्थानम् । 

त्रलोपततन्वरोपदक्षिणालोपादिषु हविषः अपाके च प्रायरचित्ताभिधानात् | 
२. अक्षय्यसुकृतफलकः चातुर्मास्याश्यः कमंसमुदायः । तस्य, वेश्वदेव-वरुणप्रवास-साकमेध-गुनासी रीया- 

व्यानि चत्वारि पर्वाणि । एकेकं पवं बहुयागघटिततम् । चतुषु चतुषु मासेषु एकेकं पव॑ कतत॑व्यम् । 
वरुणध्रवासान्ते जव भृथश्च | अवेश्वदेवं-वेश्वदेवं स्मात्तंकमं अन्नसंस्कारार्थं आत्मसंस्काराथं च प्रत्यहु 
कतेव्यम् । तत्राष्टौ हौमाः-ततः सवेदेवताभ्यरो बलिहरणं च यथाविधि कायम् । 
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एषेहीति तमाहुतयः स॒वचसः रथस्य रदिमिमि्यजमानं वहन्ति । 

प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचेयन्त्य एष॒ वः पुण्यः सुदृतो ब्रह्मलोकः ।। ६ ॥ 

प्लवा ध्येते अष्ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं ¦ 

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरापत्युं ते पनरेवापि यन्ति॥७॥ 

रअजविचायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः। ` ५ 

जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 

यस्य कमणो य: कालस्तत्कारं यथाकालं यजमानमादवायन्नाददाना आहुतयो यजमानेन निर्वोततास्तं नयन्ति 

प्रापयन्त्येता आहृतयो या इमा अनेन निरवेतिताः सूर्यस्य रइमयो भूत्वा रश्टिमदारेरित्यथंः । यत्र यसिमिन्स्वगे देवानां 

पतिरिन््र एकः सर्वानुषयंधिवसतीत्यधिवासः \ ५ \ 

कथं सूर्यस्य रदिमभिर्यजमानं वहन्तीव्युच्यते--एयेही्याह्वयन्त्यः\ सुव्च॑सो दीप्तिमत्यः \ किञ्च श्रियामिष्टां १० 

वाचं स्तुत्यादिलक्षणामभिवदन्त्य उच्चारयन्त्योऽचयन्त्यः पूजयन्तयश्चंष वो युष्माकं पुण्यः सुकृतः पन्था ब्रह्मलोकः 

फलरूपः । एवं प्रियां बाचमभिवदन्त्यो वहन्तीत्यथंः । ब्रह्मरोकः स्वगं: *प्रकरणात् \\ ६ 

एतच्च ज्ञानरहितं कर्मेतावत्फलमविचाकामकमंकायंमतोऽसारं दुःखमुरुमिति निन्द्यते । प्लवा विनाशिन 

इत्यथः । हि यस्मादेतेऽहढा अस्थिरा यज्ञरूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा यज्ञनिवंतंका अष्टादश्षा्टादक्षसंस्याकाः 

षोडदात्विजः पत्नी यजमानश्चेत्यष्टादश । एतदाश्रयं कर्मोक्तं कथितं शाख्ेण येष्वष्टादश्षस्ववरं केवलं ज्ञानर्वाजतं १५ 

कमं ! अतस्तेषामवरकर्माश्याणामष्टादशानामहढतया प्लवत्वात् प्लवते सह फलेन तत्साध्यं कमं कुण्डविनाशादिव 

क्नोरदध्यादीनां तत्स्थानां नाद्यः \ यत एवमेतत्कमं श्रेयः भेयःकरणमिति येऽभिनन्दन्त्यभिहष्यन्त्यविवेकिनो मूढा 

अतस्ते जरां च मत्युं च जरामृत्युं किच्चित्कारं स्व स्थित्वा पुनरेवापि यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति \\ ७ ॥ 

` किञ्नाविद्यायामन्तरे मध्ये वर्तमाना अविवेकम्रायाः स्वथं वयमेव धीरा धीमन्तः पण्डिता विदितवेदित- 

व्याश्चेति मन्यमाना आत्मानं सम्भावथन्तस्ते च जङ्कन्यमाना जरारोगाद्यनेकानयंत्रातेहन्यमाना भृशं पोडयमानाः २० 

परियन्ति विभ्रमन्ति मढाः) दर्शन्बजितत्वादन्धेनेवाचक्षष्केणेव नीयमानाः परदक््यमानमार्गा यथा लोकेऽन्धा अक्षिरहिता 

गतंकण्टकादो पतन्ति तदत् \\ ८ \! 

 आहूतयो यजमानं वहन्तीति सम्बन्धः ।॥ ६ ॥ 

ˆ रूप्यते निरूप्यते यदाश्चरयतया यज्ञस्ते यज्ञरूपाः ॥ ७ ॥ 

स्वयमेवेति तत्त्वदश्युपदेशानपेक्तया स्वमनोरथेनेवेत्यथः ।। ८ ॥ | २५ 

१. अष्टादश--अध्वर्भः, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता इत्यध्वर्युगणः । ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, अग्नीत्, पोता 

इति ब्रह्मगणः। होता, मेतरावरणः, अच्छावाकः, ग्रावस्तुत् इति होतुगणः । उद्गाता, प्रस्तोता, 

प्रतिहर्ता, सब्रह्मण्य इत्युदुगातृगणः । यजमानः, पत्नौ चेति अष्टादश । अष्टादशोक्तमि्यत्र माध्वेः 

अश्मदशाविद्यास्थाननिरूपितं कर्मेति व्याख्यातम् ) अष्टादशस्मृत्युक्तमिति रामानुजीपये । 

 २.अवर माध्वाः-अविद्यापदेन विद्यातोऽन्या सर्वाप्यविदयेति व्याचक्रुः । एवं कटठवल्ल्याम पि। मतान्त- ३० 

` रीयास्तु-कस्वल्ल्यामविद्या-काम्यकमंव्युचुः । अत्राप्ययमेवा्थस्तेषां मते । भगवत्पादमते तु अविद्या 

मावरूपाविद्या मूप्रकृततिः सर्वत्र ग्राह्या । तया मोमुद्यमानाः कष्टामापदं प्राप्तूवन्तीत्यर्थः । विद्या- 

` विरोधित्वात् विद्याविनाश्यत्वाच्चाविदयोच्यते । 

३. रश्मयो भृत्वा--रदिममिः संयुज्य । | 

४, कार्मप्रकरणात् ब्रह्मलोकस्याहुद्ग्रहोपासनामाच्रेण प्राप्यत्वात् | २५ 

१९६. 



१३८ 

१५ 

सटीकशाङ्कुरभाष्योपेता [ मु०-१, ख०-र्, म ०-९-११ 

"अविद्यायां व्वहुधा चतंमाना बयं तार्थ इत्यभिमन्यन्ति बाखाः | 
यस्कमिंणो न प्रवेदयन्ति रागात्तनाऽऽतुराः क्षीणलोकाश्न्यवन्तेः ।॥ & ॥ 

इृष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमदाः । 
नाकस्य पृष्टे ते सुक्तेऽ्लभस्वेमं लोकं हीनतरं दा पिश्षन्ति।॥ १०॥ 

भद्रे ये धुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वासो भेक्ष्चयीं चरन्तः। 
षयदारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स॒ पृर्पो ह्यव्ययात्मा ॥ ११॥ 

किञ्चाविद्यायां बहधा बहुप्रकारं वतमाना वयमेव कृतार्थाः कृतप्रयोजना इत्येवमभिमन्यस्त्यभिमानं कुर्वन्त 
बाला अज्ञानिनः \ यद्यस्मादेवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तत्तवं न जानन्ति रागात्कमंफलरागाभिभवनिमित्तं तेन 
कारणेनाऽऽतुरा दुःखार्ताः सन्तः क्षीणखोकाः क्षीणकमंफलाः स्वगंलोकाच्च्यवन्ते \ ९ ।। 

इष्टापूर्तम् । इष्ठं यागादि" श्रौतं कमं । पूत वापीकूपतडागादि ‹ स्मातं मन्यमाना एतदेवातिशणयेन पुरुषाथंसाधनं 
वरिष्ठं प्रधानमिति चिन्तयन्तोऽन्यवयत्मज्ञानाख्यं श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते न जानस्ति प्रमूढाः पुत्रपश्युबन्ध्वादिषु प्रमत्त 

तथा मूढास्ते च नाकस्य स्वर्गस्य पृष्ठ उपरिध्थने सूक्ते भोगायतनेऽनुभुय कमंफलं पुनरिमं रोकं मानुषमस्माद्धीनतरं 
वा तियंड्नरकादिलक्षणं यथाकमंशेषं* विज्ञन्ति ॥ १० ॥ 

ये पुनस्तद्धिपरीता ज्ञानयुक्ता वानप्रस्थाः संन्यासिनश्च--तपःशद्धे हि तपः स्वाश्मविहितं कमं । द्धा 
हिरण्यगर्भादिविषया विद्या ते तपःशद्धे उपवसन्ति सेवन्तेऽरण्ये वतमानाः सन्तः \ शान्ता उपरतकरणम्रामाः । 
विद्वांसो गृहस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यथः । भेक्षचर्या चरन्तः परिग्रहाभावादुषवसन्स्यरण्य इति सम्बन्धः \ सुयेदरारेण 
सु्योपरक्षितेनोत्तरायणेन पथा ते विरजा विरजसः क्षीणपृण्यपापकर्माणः . सन्त इत्यथः ! प्रयान्ति प्रकषण यान्ति 
यत्र यस्मिन्सत्यरोकादावम्रतः स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो ह्यव्ययात्माऽव्ययस्वभावो यावत्संसारस्थायी । 
एतदन्तास्तु संसारगतयोऽपरविद्यागम्याः ! ननु--एतं मोक्षमिच्छन्ति केचित्^, न, %हइहैव सर्व प्रविलीयन्ति कामाः" ति 
सवंगं सवतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सवेभेवाऽऽविश्चन्तीत्यादिश्नुतिभ्योऽप्रकरणाच्च । अपर विद्याप्रकरणे हि प्रवृत्ते न 

कं सुखं न भवतीत्यकं दुःखं तन्न विद्यते यस्मिन्नसौ नाकः ॥ ९-१० ॥ 

केवरकमिणां फलमुक्त्वा सगुणब्रह्यज्ञानसहिताश्रमकमिणां फर संसारगोचरमेव दशंयति--ये पुनस्त- 
द्विपरता ज्ञानयुक्ता इत्यादिना \ अरण्ये स्तीजनासद्कीणे देशे । मुक्तानामिहैव सवंकामप्रविलयं स्वत्मिभावं च 
दशेयन्ति श्रुतयः । ब्रह्मलोकमप्राप्निस्तु देशपरिच्छिन्नं फलं ततो न मोक्ष इत्याह--इैवेति ! ब्रह्मा चतुमुंखः। 

२५ 

२५ 

१. अविद्यावस्थायामहममाभिमानिन इत्यथ: । 
२. विविधव्यापारेण | 
२. धनाजनपुत्रपौत्रादिसुखेन कृताथंबुद्धयः | 
४. च्यवन्ते--पञ्चाग्निद्वारा पुनरागच्छन्ति | 
५. अत्रादिपदेनाग्िहोत्रतपःसत्यवेदानुपानात्तिथ्यवेश्वदेवा ग्राह्याः । 
६. अच्रादिपदेन देवालयनिर्माणाच्नप्रदानारामनिर्माणानि गृह्यन्ते । 
७. क्मंशेषः--स्वगर्थकमणोऽन्यत् कमेत निर्णीतं ब्रह्यसूत्रेष--कृतात्ययेऽनुशयवान् इत्यादिना ( ३।९।८ ) 
८. ब्रहमलोकसाधनपुण्यातिरिक्तपुण्यं क्षीणं येषामित्यथं; | 
९. ननु एतं मोक्षमिच्छन्ति--इति रामानुनीयानां माध्वानां च मत्तं अनागतावेक्षणन्यायेन' निरस्यत्ति 

भगवान्--इदं हि प्रकरणं तदेतत्सत्यमि'त्यारभ्यापरविद्यापरम् । उत्तरत्र 'तदेतत्सत्यमित्यारभ्य 
परविद्याप्रकरणं भविष्यति । अत्रैव परविद्याभिधाने तदेतत्सव्यमि्युत्तरत्र किमपूर्वं वक्तव्यमिति वदेथुः। 
सस्य॑व विवरणमुत्तरग्रन्थ इति चेतु तदाः तदेतत्सत्यमित्यपूरव॑ंतया प्रस्तावानुपपत्तिश्च | 



मु ०-१, ख०-२, म०-१२ ¦ मुण्डकोपनिषत् [ १३९ 

परीक्ष्य ॒लोकान्कमचितान्राहणो निर्वेदभायान्नास्स्यङृतः कृतेनः । 
{५ श प [क # 

तद्विज्ञानाथे स युरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १२॥ 

ह्यकस्मान्मोक्षप्रस द्धोऽस्ति विस्जस्त्वं त्वापेक्षिकं समस्तमपरविद्याकार्य साध्यसाधनलक्षणं क्रिथाकारकफलमेदभिन्ं 
दतम् । एतावदेव यद्विरण्यगभप्राप्त्यवसानम् \ तथा च मनुनोक्तं स्थावराद्यां संसारगतिमनुक्रामता-- 

"ब्रह्या विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ! उत्तमां सात्िकोमेतां गतिमाह्ृमेनीषिणः ।” इति ॥ ११॥ १ 
अथेदनीमस्माव्साध्यसाधनस्पात्सवंस्मात्संसारादिरक्तस्य परस्यां विद्यायामधिकारप्रदशंनाथंमिदमुच्यते-- 

परीक्ष्य यदेतदुग्वेदाद्यपरविच्याविषयं स्वाभाविकाविद्याक(मकमंदोषवत्पुरषानूेयमविद्यादिदोषवन्तमेव पुरुषं प्रति 
विहितत्वात्तदनुष्ठानकायंभूतश्च लोका ये दक्षिणोत्तरमागंलक्षणाः फलभूता यै च विष्टिताकरणप्रतिवेधातिक्रमदोष- 
साध्या नरकतियेकत्रेतलक्षणास्तानेतान्परीक्ष्य रप्रतयक्षातुमानोपमानागमेः सवतो याथात्प्येनावधायं रोकान्संसारगति- 
भूतान? व्यक्तादिस्थावरान्तान्ब्पाकृताव्याकृतलक्षगान्बीनाङ्ुरवदितरेत सोत्पत्तिनिमित्तान" नेकानथंशतसदलसङ्कुला- १० 
न्कदलीगभेवदसारान्मायामरोच्युदकमन्धवंनगराकारस्वप्ननलबुदृबदफनसमान्प्रतिक्नषणप्रध्वंसान्पुष्ठतः कृत्वाऽविद्याकाम- 
ोषप्रवतितकममेचितान्धर्माधमेनिर्वतितानित्येतद्भाह्यणस्यैव भविेषतोऽधिकारः सव॑स्थागेन ब्रह्मविद्यायामिति ब्राह्यण- 

ग्रहुणम् । परीक्ष्य लोरकान्कि कुर्थादित्युच्यते- निर्वेदं निपूर्वो विदिरत्र वैराग्यार्थं वेराग्यमायात्करर्यादित्येतत् ! स 
वैराग्यप्रकारः प्रदहयंते ! इह संसारे नास्ति कथिदप्यकूतः पद्यः । सवे एव हि खोकाः कर्मचिताः कमकरतत्वाच्चा- 
नित्याः न नित्यं किञ्िदस्तीत्यभिप्रायः \ सर्वं तु कर्मानित्यस्येव साधनम् । यस्माच्चतुविधमेव हि सवं कमंकायंम्, १५ 

विश्वसृजः प्रजापत्तयो मरीचिप्रभृतयः । धर्मो यमः ! महान्सूत्रात्मा । अव्यक्तं विगुणात्मिका प्रकृतिः । साच्विकौं 
सत्त्तपरिणामज्ञानसहितकमंफलभूतामित्ययेः ॥ ११ ॥ 

एेहिककमंफलस्य पुत्रादेनदिविषयं प्रत्यक्षं, विमतमनित्यं कृतकत्वात् घटवदित्यनुमानमामुष्मिकनाश- 
विषयम् । तद्यथेह कमंजितो लोकः क्षीयत इत्याद्यागमस्तेरनिद्यत्वेन सर्वात्मनाऽवधायेत्यथंः । 

“नेताहशं ब्राहुणस्यास्ति वित्तं यथेकता समता सत्यता च | २०५ 
रीर स्थितिर्देण्डनिधानमाज॑वं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ।"' 

१. नास्त्यक्ृतः कृतेन--अत्र कल्पत्तरौ "नास्त्यक्रतः मोक्षः कि कृतेन कम॑ण प्रयोजनं इत्ति वाक्यं भित्वा 
व्यास्यातम् । यथाश्रुते कृतेन कर्मणा अछ्ृतो लोको नास्तीति योजनायां लोकत्वावच्छित्चः सर्वोऽपि कृतक 
इति परीक्षास्वरूपालाभात् । अततः किशब्दाध्याहा रः वाक्यभेदश्च स्वीकृतः (परि०) । अत्र कृतेन कमणा 

अकृतो मोक्षः न प्राप्यत इति व्याख्यानं मतत्रयसिद्धान्तः। एवं सति ज्ञानकमं समुच्चयो मोक्षसाधनमिति २५ 

वदन्तः यमानूजीयाः एतच्छास्व्रविरुदधमेद वदन्ति । 

२. अत्र प्रमाणचतुष्येनापि संसारयाथातम्यनिर्धरणमुच्यते । तदेव टीकाकारः एेहिकेव्यादिना विवृतम् । 

उपमानं तु यथा गोसदश्चो गवय इत्ति वाक्यं श्रुत्वा भरण्यं गतः गोसहदां पिण्डं इष्ट्वा “एतत्सहशी 

मदीया गौः' इत्युपमिति कमते तथा परेषां उच्चपदस्थितानां पतनं ष्ट्वा ममापोगरमेव गतिरिति 

उपमानेनानित्यत्वन्नानम् । ३० 

३. अव्यक्तमावोऽपि सुषुप्िवत् श्रृेतिख्यरूपः पुरुषाथं इति पौराणिकाः । यदाहु--“दशवषंसहल्लाणि 
तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः'' इति । अव कर्मचितान् परित्यज्येतयुक्ततवात् सोक्षस्य कम॑साध्यत्वं नास्तीति 
सूच्यते । तेन कमंसमुच्चिततं ज्ञानं मोक्षसाधनमिति वदन्तः परास्ताः | 

४. मनुष्यलोक एव कर्माधिकारात् अयं रोकः बीजमिततरेऽद्धुराः फर्त्वाप् । तेत भोगसमापतौ कमं- 

करणायेहैवावतंन्त इतत इतरेतरोत्पत्तिनिमित्तत्वम् । | २५ 

५. विशेषत इत्ति- ब्राह्मणस्येव ब्राह्यणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकंषणायादइच व्युत्थाय" 

"“जयन्ञोपवीत्ती कथं ब्राह्मणः" इत्यादि संन्यासविधायकश्ञास्त्रेषु विरिष्य ब्राह्यणग्रहुणादिल्यथः । 

स्वातच्त्येण ब्रह्मान्वेषणं वेदान्तानां विपरीताथंश्राल्त्या प्रथावदात्मानं न जानीयात् । गुवनुश्रहुश्च 

हृष्टद्रारा अदृषटद्मारा च ज्ञापसावनमू । 
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"तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रगान्तचित्ताय समान्िताय। 
च्येनाक्षरं पुरूपं पेद सस्यं प्रोवाच तां ततो ब्रह्मविदाम् ॥ १३॥ 

इत्यथर्वंवेदोयमुण्डकोपनिषदि प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः 

इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिषरि प्रथममृण्डकं समाघम् 

५ उत्पाद्यमाप्यं संस्काधं विकायं वा। नात्रं कममणो विरेषोऽस्ति। महू च नित्येनापृतेनाभयेन कूटस्थेनाचरेन ध्रुवेणार्थ- 
नार्थो न तद्विपरीतेन 1 अतः कि कृतेन कमंणऽऽधासबहलेनानथंसाधनेनेत्येवं निविण्णोऽभयं क्षिवमकरुतं नित्यं पदं 
यत्तदिज्ञानार्थ विशेक्णाधिगमार्थं स निर्विण्णो ब्राह्यणो गुस्मेवाऽऽ्चायं श्मदमदयादिसस्पन्चमभिगच्छेत् । शस््रज्नोऽपि 
स्वतन्ब्येण जह्यज्ञानाच्वेषणं न कुर्थादित्थेतद्गुरमेवेत्यवधारणफलम् \ समित्पाणिः समिारमृहीतहस्तः भोत्रिय- 
मध्ययनधरतार्थंसम्पन्न ब्रह्मनिष्ठं हित्वा सवेकर्मागि केवेऽद्रये ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स्नोऽयं ब्रह्मनिष्टो जपनिष्ठस्तपोनिष्ठ 

१० इति यदत् । न हि कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता सम्भवति कर्मात्मज्ञान्योविरोधात् \ स तं गुरं विधिवदुपसन्नः प्रसाद्य 
च्छेदक्षरं पुरुषं सत्यम् ।॥ १२॥ 

तस्मे स विद्रान्गुरुब्रह्यविदुपसन्नायोपगताय । सम्यग्यथाकशाखमित्येतत् । प्रशास्तचित्तायोपरतदर्पादिदोषाय \ 
शमान्विताय बाह्येद्धियोपरमेण च युक्ताय सवतो चिरक्तायेत्येतत् । येन विन्ञानेन यया विद्यया परथाऽक्षरमदरश्यादि 
विशेषणं तदेवाक्षरं पुरुषराब्दवाच्यं परण॑त्वात्युरि श्यताच्च सत्यं तदेव परमाथंस्वाभाव्यादक्षरं चाक्षरणादक्षतत्वा- 

१५ दक्षयत्वाच्च वेद विजानाति तां ब्रह्मविद्यां तत्वतो यथावत््रोवाच प्रम्रयादिव्य्थः ! अआचा्ंस्याप्ययं नियमो 
यर्स्यायप्राप्रसच्छिष्यनिस्तारणमविद्यामहोदधेः \॥ १२ ॥ 

इत्यथवं वेदीयमुण्डकोपनिषद्ाष्ये प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः 

इति मुण्डकोपनिषदष्ये प्रथममुण्डकं समाप्तम् 

| इतिस्मतेर्ाह्मणस्येवाधिकार इत्यथः । कूटस्थेन परिणामरहितेनाचलेन स्पन्द रहितेन धरुवेण प्रयत्नरहिते- 
२० नाहमर्थी । *समित्पाणिरिति विनयोपलक्षणम् । १२॥ 

अक्षरणादिति\ भवयवान्यथाभावलक्षणपरिणामशून्यत्वात्। अक्षतत्वादिति\ अश्नयत्वाच्चेति । अशरोरत्वा- 
द्िकारशन्यत्वादित्यथः ।। १३ ॥ 

इति मुण्डकोपनिषःदूाष्यटीकायां प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः 

इत्यथववे दीयमृण्डकोपनिषद्धाष्यटीकायां प्रथममूण्डक समाक्षम् 

२५ १. अत्र श्रशान्तचित्ताय शमान्विताय इत्यनेन साधनचतुष्टय ब्रह्म विद्योपदेशायावश्यकमिति सूचितम् | 
“परीक्ष्य रोकान्' इत्यनेन नित्यानित्यविवेकः, "निर्वेदमायात्" इत्यनेन वैराग्यम्, "प्रदान्तचित्ताय 
इत्यनेन रामादिषट्क तद्विज्ञानाथंमिति मुमुक्षुत्वं च सूचितमिति अथातो ब्रह्मजिन्नासे"त्यनेन सूचित्तसाधन- 
चतुष्टयमव्र प्रकटीक्रियते । "तस्म स विद्वानुपसन्नाय ब्रह्यविद्यां ब्रयादि'व्युक्त्या उत्तरत्ैव परविद्या 
आरभ्यत इति स्पष्टम् । पूर्वत्र परविद्यातत्फख्वचनोक्तिरिति व्याख्या न साध्वी । 

२३० येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यमिः्युक्तेः सद्यं ज्ञानमनन्तं" "सदेव सोम्ये'त्यादिवाक्यप्रसिदधं शुद्धं पारमाधिकं 
ब्रह्मत्यथंः । न तु शिवो वा विष्णुर्वा । तदुक्तं वासिष्ठनिवणि-- 
“न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्विखोचनः । अकरतिममनाच्न्तं देवनं देव उच्यते" ।। इत्यादि 
न च पुरुषशब्दः श्रीविष्णौ रूढ इति वाच्यम् । पुरषं कृष्णपिङ्रं' पुरुषस्य सहखाक्षस्य महा- 
देवस्ये'त्यादो श्रीक्िवेऽपि प्रयोगात् । विष्णौ रूढते अन्तस्तद्धर्माधिकरणवेयर््यापत्तेश्च । 

२५ २. अत्र श्रहयानिष्ठमि"ट्युक्त्या संन्यासीति भाष्यकारैः सूच्यते । एवं तहि समिद्धः तस्य कि कार्यं येन 
तद्गृहीत्वा तं प्रति गच्छेत् इति शङ्कानिरासाय विनयोपलक्षणमि्य॒क्तम् । समित्पाणित्वं यत्र गृहस्थ 
एव जनकम्राज्ञेवत्वर्थाछ् रोवत् ब्रह्मनिष्टोऽस्ति ठं प्रति विद्य।धितया गमने उपयोगो भवति । 
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तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्रासावकादिस्फुरिङ्गाः सहसः प्रभवन्ते सस्पाः । 

तथाञ्षरादिविधाःः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेधापियन्ति॥ १॥ 

दिव्यो हयमुतेः पुरूषः -सबाद्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो क्षरात्यरतः परः ॥२॥ 

अपरविद्याथाः सर्वं कायंमुक्तम् \ स च संसारो यत्सारो यस्मान्मूलादक्षरात्सस्भवति र्थास्मञ प्रलीयते 
तदक्षरं पुरुषाख्यं सत्यम् \ यस्सित्विज्ञाते समिदं विज्ञातं भवति तत्परस्था ब्रह्मविखाया विषयः स वक्तव्य इत्युत्तरो 
ग्रन्थ आरभ्यते ! यदपरविस्ाविषयं कमंफललक्षणं सत्यं तदपेक्षिकम् ! इदं तु परविद्याविषयं परमार्थतः सल्लक्षण- 
त्वात् तदेतत्सत्यं यथाभूतं विद्याविषयम् \ अविद्याविषयत्वास्चानृतमितरत् ! अत्यन्तपरोक्षत्वात्कथं नास प्रत्यक्ष- 
वत्सत्यमक्षरं प्रतिपचेरच्चिति दृष्टान्तमाहयथा सुदीप्रात्सुष्टु दीप्रादिद्धात्पावकादर्नेवस्पुलिद्धा अग्न्यवथवाः सहल- 

५ 

दोऽनेकः प्रभवन्ते निगच्छन्ति सरूपा अग्निसलक्षणा एव तथोक्तलक्षणादश्लरष्िविधा नानादेहोपाधिभेदमनुविधोय- ` 
मानत्वाद्विविधा हे सोम्थ भावा जोवा आकाल्लादिवदृघटादिपरिच्छिन्नाः सुषिरभेदा धटादयुपाधिप्रभेदमनु भवन्ति । 
एवं नानानामरूपक्ृतदेहौपाधिग्रभवमनुप्रजायन्ते । तत्र चेव तस्सिननेवाक्षरेऽपियन्ति देहोपाधिविरयमनुलोयन्ते घटादि- 
विखयमन्विव सुषिरभेदाः यथाऽऽकाषस्य सुषिरभेदोत्पत्तिप्रर्यनिमित्तत्वं धटदुपाधिष्कुतमेव तद्रदक्चरस्यापि रनाम- 
रूपकरतदेहोपाधिनिमित्तसेव जीवोत्पत्तिप्रर्यनिमित्तत्वम् \॥ १ \ | 

९०५ 

` नामरूपबीजभूतादव्याक्तास्यात्स्वविकारापेक्षया परादक्षरात्परं यत्छर्वोपाधिभेदर्वनितसक्षरस्येव स्वरूप 
माकारस्येव “सवंमूतिर्वाजतं नेति नेतीत्यादिविहेषणं विवक्षन्नाह--दिन्धौ दयोतनवान्स्वयंज्योतिष्ट्वात् ।! दिवि वा 
स्नात्मनि भवोऽलोकिको वा \ हि यस्मादमुतंः सवंमूतिर्वाजतः पुरुषः पुणः परिक्षयो वा! दिव्यो ह्यमुतः पुरुषः 
सबाह्याभ्यन्तरः सह् बाह्याभ्धन्तरेण वतत इति ! अजो न जायते कुतश्ित्स्वतोऽन्यस्य जन्मनिमित्तस्य चाभावात् यथा 
जलबुदूबुदादेर्वाय्वादि । यथा नभःसुषिरभेदानां घटादि । सवेभावविकाराणां जनिमुलत्वात्तत्प्रतिषेधेन सरत प्रतिसिद्धा 

टे विदे वेदितव्ये इल्युपन्यस्यापरविद्यामायमुण्डकेन प्रपञ्च्य परविद्यां सूत्रिता प्रपञ्चयितं द्वितीयमुण्डकारम्भ 
दत्याह्-अपरविद्याया इत्यादिना \ कमणोऽपि प्राक्सत्यत्वमुक्तं तद्रदिदं सत्यत्वं न मन्तव्यमित्याहू--पदपरविद्ा- 
विषयमिति \ विषीयते विशेष्यते विद्याऽनेनेति ब्युतत््या विषयश्ब्दस्य वस्तुपरत्वान्नपुंसकलि ङ्ग्व परमाथंतः 
सल्लक्षणत्वादद्यन्ताबाध्यत्वादित्यथः । अत्यन्तपरोक्षत्वादिति । “शास्त्रेकगम्यत्वात् । अपुवंवदुत्रह्मणः प्रत्यक्षत्वं न 
सम्भवति साक्षा्ताराधीनं च केवल्यं ततः कथं नाम सव्यमक्षरं प्रत्यक्षवल्रतिपये रन्सुमुक्षव ₹इत्यमिप्रेत्य जीव- 
ब्रह्मणोरेकलवे इृष्टान्तमाहु--यथा सुदीप्रादिति । एकत्वे सति प्रव्यग्ख्पस्यापयोक्षत्वाद्ब्रह्मणोऽपि प्रत्यक्षत्वं भविष्यति 
घटेकदेशप्रयक्षत्वे घटगप्रत्यक्षवदित्यथंः । विभक्तदेरावच्छिन्नतवेन विस्पुलिद्धष्ववयवत्वादिव्यवहारः, स्वतः पृन- 
रन्यात्मत्वमेवोष्णप्रकाशात्वाविशेषात्तथा चिद्रूपत्वाविशेषाञ्जीवानां स्वतो ब्रह्यत्वमेवेत्यथंः ।। १॥ 

अक्षरस्यापि जीवोत्पत्तिप्रख्यनिमित्तत्वमौपाधिकमुक्तमेकत्वसिद्धवरथंम्। तत्त्वतस्तु निमित्तनेमित्तिकभावोऽपि 
नास्तीत्याह- नामरूपबीजभूतादिति । देहापेक्षया यदबाह्यमान्तरं च प्रसिद्धं तेन सह तत्तादातम्येन त्दधिष्ठानत्तया 
वा वत्त॑त इति सबाह्याभ्यन्तरः । अत एव सर्वात्मत्वात्तघ्रयतिरिक्तनिमित्ताभावादज इत्यथः । जायतेऽस्ति वर्धंते ` ` 
तिपरिणमतेऽपक्षीयते विनहयतीत्येवमादिभावविकाराणां निषेधे तात्पयंमजशब्दस्याऽऽह्--सवेभावविकाराणामिति । 

१. विविधा भावाः चेतना अचेतनाश्च चेतनानां जीवानां स्वत्तोऽनादित्वात् तेषामुत्पत्तिः उपाध्युत्पत्तिरेव । 
प्रर्योऽप्युपाधिप्रख्य एवेति ज्ञेयम् । 

२. सबाह्याभ्यन्तरः बाह्याभ्यन्तरसहितः सर्वात्मा । ( कल्प० ) 
र. नामरूपकरतेति-कृतकेत्यथः | 
४. अप्राकृतशरीरं ब्रह्मणोऽभ्युपगन्तृनिरासयोक्तम् । 
५. शास्तरैकगम्यत्वात् परोक्षत्वं शास्तैकगम्येनापरिच्छिन्चानन्दाकारेणेत्यथः | स्वरूपेण तु सन् घटः 

दता दिप्रस्यक्षविषय एव ब्रह्य । 

१५ 

२०५ 

२५ 

२५ 

३५ 
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'एतस्माउ्जायते प्राणो मनः स्वेन्द्ियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥२॥ 

भवन्ति । सबाह्याभ्यन्वसे ह्यजोऽप्तोऽजरोऽघ्रृतोऽक्षरो घ्रुबोऽभय इत्यथः । यद्यपि देहाद्युपाधिमेददुष्टौनामविद्यावशाहेह् 
भेदेषु सप्राणः समनाः सेन्छिषः सविषयं इव प्रत्छवभासते तखमलादिमविवाऽकाक्षं तथाऽपि तु स्वतः परमाथ 
दृष्ठौनामप्राणोऽविद्यमानः क्वियार्क्तमेदवांश्चरनात्मको वायुयंस्मिन्नसावप्राणः । तथाऽमना अेकन्ानशक्तिभेद- 

वत्सङ्त्पाद्यात्मकं मनोऽप्यविद्यमानं यस्मिन्सोऽयमसनाः । अप्राणो दधमनाश्चेति प्राणादिवायुभेदाः कर्मद्ियाणि 

तद्विषयाश्च तथा बुद्धिमनसी बुद्धीन्दिखाणि तद्िषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्याः! तथा श्रुत्यन्तरे--ध्यायतीव 

रेखायतीवेति ¦! यस्माच्चैवं प्रतिषिद्धोषाधिद्रयस्तस्माद्ुश्चः शुद्धः । अतोऽक्नस्चामरूपबोजोपाधिलल्लितस्वरूपात्सव- 
कायंकारणबीनत्वेनोपलक्ष्यमाणत्वात्परं तद्पाधिलक्षणमग्पाक्रताख्यमक्षरं सवंविकारेभ्यस्तस्मात्परतोऽक्षरात्परो 
निरपाधिकः पुरुष इत्यथः । ्यस्दिस्धदाकाशाख्यमक्षरं सन्यवहारविषयमोतं प्रोतं च । कथं धुनरप्राणादिमस्वं तस्थत्यु- 
च्यते ! यदि हि प्राणादयः प्रागुरपत्तैः पुरुष इव स्वेनाऽऽत्मना सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना विद्यमानेन प्राणादि- 
मस्वं भवेच तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः पुष इव स्वेनाऽऽत्मनः सन्ति तदा। अतोऽ्राणादिमान्परः पुरुषः) एथाऽनुत्पनच 
ुतरेऽपुत्रो देवदत्तः ॥ २ ॥ 

कथं ते न सन्धि प्राणाद्य इत्युच्यते । यस्मदितस्मादेव पुरुषान्ामरूपबीजोपाधिलक्िताज्जायतं उत्पद्यते 
विद्याविषयविकारभूते नानधेयोऽसृतात्सकः प्रणः “वाचारम्भणं विकासे नासधेयमनृतम्'" इति श्वत्यन्तरात् ! न हि 
तेनाविद्याविषयेणानृतेन प्राणेन संघ्राण॑त्वं परस्य स्थादपुत्रस्य स्वप्नदृष्टेनेव पुत्रेण सयुत्रत्वम् \ एवं मनः सर्वाणि 
चेन्द्रियाणि विषयाश्चेतस्मादेव जायन्ते \ तस्सात्सिद्धमस्य निस्प्वरितमश्षणादिमत््वमित्यथंः । यथा च प्रागुत्पत्ते 
परमाथंतोऽसन्तस्तथा प्रखोनाश्चेति द्रष्डत्याः} दथा करणानि सनश्वेद्ियाणि तथा ज्ञरीरविषयकारणानि भूतानि 

जीवानां प्राणादिमत्वात्तदात्मतवे ब्रह्मणोऽपि प्राणादिमत्तवं प्राप्तं तच्चिव्तंयति--पद्यपीत्यादिना \ स्मृतिसंशयाद्यनेक- 
ज्ञानेषु शक्तिविरोषोऽस्यास्तीतति तथोक्तं; नामरूपयोर्बीजं ब्रह्म तस्योपाधितया लक्षितं शुद्धस्य कारणत्वानुपपच््या 
गमित स्वरूपमस्येति तथोक्तम् । तस्मादुपाधिरूपात्तद्िरिष्टरूपाच्च परतोक्षरात्पर इति सम्बन्धः । कथं माया- 
तस्वस्याक्षरस्य परत्वमित्याकाङक्षायामाह्--सर्वका्येत्ति ! कार्यं ह्यपरं प्रसिद्धम् । तत्कारणव्वेन गम्यमानत्वान्माया- 

तत्तवं परम् । यौक्तिकनाधादनिर्वाच्यस्वेऽपि स्वरूपोच्छेदाभावादक्षरम् । तदुक्तं गोतायाम्-- 
"क्षरः सर्वाणि भूताति कूटस्थोऽक्षर उच्यते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमातेव्युदाहूतः'' इति ॥ २॥ 
यदेव चेतन्यं निरुपाधिकं गुद्धमविकल्पं ब्रह्म यत्तत्वन्ञानाज्जीवानां कैवल्यं तदेव मायाप्रतिबिम्बितरूपेण 

कारणं भवतीव्याहु-पस्मदेतस्मादेवेति । प्राणोत्पत्तेरू्ष्वं ति सप्राणत्वं परमात्मनो भविष्पतीतिशङ्कुा निवृत्त्यर्थं 
शरुतयन्त रप्रसिद्धं प्राणस्य विरोषणमाह--अविद्याविषय इति ! नामधेयं इति । वाङ्मात्रो न वस्तुवुत्त दत्यथंः । 
णादीनां पाठक्रमोऽयमथक्रमेण बाध्यतेर । ““गता कलाः पञ्चदशा प्रतिष्ठाः" इति भूतेषु लयश्चरवणेन प्राणानां 

भौतिकत्वावगमादुमूतोतत्यनन्तरं प्राणोत्पत्तिद्रटव्येति । अभिमुखमागच्छन्वायुरावहु> पुरतो गच्छन््रवह् इत्यादि. 
भेदः । श्न्दस्पशरूपरसगन्धा उत्त सोत्तरस्य गुणा येषां तानि तथोक्तानि । "यथा शुक्छतन्त्ववस्थापन्नादन्वयिकारणा- 

२० 

२५ 

१. प्राणो जायत्त' इत्युक्या प्राणस्यानादित्वपूर्वंपक्षो निरस्तः । "आनीदवातमि'ति श्वतौ ईइवरस्य प्ररये 
प्राणनश्रवणं तु प्राणं विनापि सद्धावपरं ज्ञेयम् । एतस्माज्जायते प्राणः इति श्च॒तिदव क्रमबोधक- 
पदरहिता तेत्तिरीयस्थक्रमबोधकश्नुत्यनुसारेण नेत्या । इमे परस्माद्रह्मण उत्पन्ना इत्यत्र तासपर्य न तु 
क्रम । प्राणा वाव ऋषयः तेऽ्ग्रऽसदासीत्' इत्यस्याः श्रुतेरपि प्राणानां बहूत्रोत्पत्तिश्तेः एकविज्ञानेन 
सवं विज्ञानप्रतिज्ञाचुरोधाच्चोत्पत्तिरेव । असत्त्वमनभिव्यक्तरूपेण सत्ता । (न्न. सू. २.४.१ ) 

२.अत्र स्वतो ध्यानचलनाभावात् मनःप्राणधर्माणां ध्यानचलनादीनामारोपस्याथं सिद्धत्वात् प्राणमनः 
शृल्यत्वं सिद्धयति | 
पू. मी. ५.१.२। 

४. तदभिध्यानादेव तु तत्लिङ्खात् सः ( २-३-१३ ) इति सूतप्रतिपायार्थं मनसि कृतवा आद्--गुक्छतन्त्व- 
वस्थापन्नात् इत्यादि | 



मु०-२, खऽ-१, मऽ-४, ५ ] मुण्डकोपनिषत् { १४३ 

अग्निम॒धा चक्षषी चन्द्रघरयौ दिशः भरोत्रे बाज्िवृताथ वेदाः 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्यां पृथिवी हेष सवेमृतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
तस्मादग्निः समिधो यस्य सयः सोमात्पजेन्य ओषधयः पृथिव्याम् | 
पुमान्रेतः सिश्चति योषितायां बहीः प्रजाः पसूषात्सम्प्रघताः ॥ ५ ॥ 

खमाकाशं वायुरन्तर्बाह्य अगवहादिभेदः । ज्योतिरग्निः । आप उदकम् \! पृथिवी धरित्री विश्वस्य सवस्य घारिणी । ५ 
एतानि च शब्दस्पशंरूपरसगन्धोत्तरो तरणगुणानि पूथ॑पवेगुणसहितान्येतस्मादेव जायन्ते \\ ३ 1 

संक्षेपतः परविदयाविष्यमक्षरं निविज्ञेषं पुरषं सत्यं दिव्यो हयमूतं' इत्यादिना मन्त्रेणोक्त्वा पुनस्तदेव सविशेषं 
विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रववृते \ सेक्षेपविस्तरोक्तो हि पदाथः सुखाधिगम्यो भवति सूत्रभाष्योक्तिवदिति --योऽपि प्रथम- 
जात्प्राणाद्धिरण्यग्भाज्जिायतेऽण्डस्यान्तविराट् स तस्वान्तरितत्वेन लक्षयमाणोऽप्येतस्परषदेव पुरषाञ्जायत एतन्मयश्चेत्ये- 
तदथमाह् । तं च विशिनष्टि! अग्निद्यलोकः असौ वाव लोको गोतसाश्निः' इति धते: ! मूर्धा यघ्योत्तमाद्धं शिरः । 
चक्षुषी चन्द्रश्च मुयेशवेति चन्द्रसूर्या यस्थेति सवेत्रानुषद्धः कतंव्यः। अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य थस्थेति विपरिणामं 
कुत्वा । दिशः श्रोत्रे यस्य \ वाग्विवृता उद्घाटिताः प्रसिद्धा वेदा यस्थ । वायुः प्राणो थस्य हूदयमन्तःकरणं विश्वं 
समस्तं जगदस्थ यस्येत्येतत्\ सर्वं ह्यन्तःकरणविकारमेव जगन्मनस्परेव सुधुप्र प्रलयं नात् । जागरितेऽपि ततं एवाग्नि- 
विस्फुरलिङ्खबद्धिपरतिष्ठानात् । यस्थ च पद्भ्यां जाता पृथिवी ! एष देवो विष्णुरनन्तः प्रथमशरीरी त्र॑रोक्यदेहोपाधिः 
सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा । स हि सवभूतेषु द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता सवंकारणात्मा ।॥ ४ ॥। 

पच्चान्तिदारेण च याः संसरन्ति प्रजास्ता अपि तस्मादेव पुरुषास्प्रजायन्त इत्युच्यते । तस्मात्परस्मात्पुरुषात् 
रप्रजावस्थानवि्ञेषरूपोऽग्निः स विशिष्यते । समिधो यस्थ सूर्थ॑. सेभिध इव समिधः । सूर्येण हि द्यरोकः समिध्यते । 

ज्जायमानः पटः शुक्लगुणौ जायते तथाऽऽकाशावस्थापन्नाद्ब्रह्मणो जायमानौ वायु सकारागुणेन शब्देनान्वितो 
जायते । तथेव वायुभावापन्नादब्रह्मणोऽग्निस्तदगुणेनान्वितो जायत इति द्रष्टव्यम् । ननु सूक्ष्माणि भूतानि प्रथम- 
मुत्पद्यन्ते । अनन्तरं तासां त्रिवृततं त्रिवतमेकेकामक रोदिति पञ्चीकरणोपलक्षणाथ त्रिवृत्करणभरुतेः पञ्चाटमकत्वमव- 
गम्यते । तत एककस्य भूतस्य पञ्चगुणवक्तवं वणितमन्यत् । कथमिह पञ्चाकरणमनाहद्य प्रथमरसंग एवांऽऽकाशस्यक- 
गुणत्वं वायोहि द्विगुणत्वं तेजसस्त्रिगुणत्वमित्यायुच्यते । सत्यम् । मूतसगे तात्पर्याभावद्योतनाय प्रक्रियान्तरं न 
विरुध्यते । न द्येतस्परतिबद्धं किञ्चित्फटं श्रूयते । अत एव गुणगुणिभावाऽपि न वेशेषिकपक्षवदिह् विवक्षितः । किन्तु 
राहोः शिर इतिवद्रयपदेशमात्रम् । विस्तरेण त्वन्व्यकार्य॑प्यन्तं तेन तेनाऽऽकारेण ब्रहयंव विवर्तत इति प्रपञ्ग्यते 

` ततोऽतिरिक्तस्याणुमात्रस्यासम्भवात्तस्मिन्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवताति प्रदश॑नार्थमित्ययथः ॥ २॥ 
सर्वेषां भूतानामिति । पञ्चमहाभूतानाम् । अन्तरात्मा स्थृखपञ्चभूतशरीरो हि वराडित्यथं; । पञ्चाग्नि 

हारेण । चुपजन्यपुथिवीपुरूषयोषिस्पु पञ्चस्वग्िदृष्ः श्रुतयन्तरचोदितत्वात्तदुद्वारेणेत्य्थः ।। ४५ ॥। 

१. अग्निमूर्धा--इत्यादिरूपं परस्येव ब्रह्मणः उपासनार्थं काल्पनिकं रूपमिति भाष्याभिप्राय । पुनस्तदेव 
सविदोषं वक्तव्यमित्ति भाष्यात् । अत्त एव सूत्रभाष्ये अग्निमूर्घा इत्यादिरूपं परमेश्वरस्येवोचिततं सर्वं 
विकारकारणत्वात् । "एष सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यत्र एष इति प्रकृतानुकषंणास्व । परं तु सूत्रभाष्य 
एव अन्ये पुनम॑न्यन्ते' इत्यारभ्य नायं भूतयोनेः रूपोपन्यासः सम्भवति जायमानत्वेन निर्देशात् । 
अपि तु प्रथमशरीरस्य विराट्पुरुषस्यायं रूपोपन्यासः" इत्युक्तम् । तदभिप्रायेणेहोपनिषद्विवरणेऽपि-- 
विराटपुरुषः स एव । तत्त्वान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणोऽपि एतस्मादेव जायत इत्युक्तम् । 
परिमलकारास्तु--अग्निर्ुर्धे'त्यादिना उक्तं सवेप्रपञ्चात्मकं रूपं परमेश्वर एव समञ्जसं सर्वो 
पादानत्वेन सर्वात्मकत्वात् । न तु हिरण्यगर्भे । सगुणे सम्भवतस्तस्य निगृणेऽपि स्तुत्यथ॑मुपन्यासात् । 

इदमेव च -स्वमतमिव्याहूः । अत्त एव स्मयंमाणमनुमानं स्यादिति सूत्रमस्य मन्त्रस्य परमात्मपरत्वं 
सूचयति । तस्मादग्निः द्युखोकः | 

२. प्रजावस्थानविशेषः-देवानां निवासभूतः स्वगं: | 

९० 

१५ 

९० 

२०५ 

२५ 
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तस्मादचः साम "यजंपि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणा । 

संवत्सरश्च यजमानश्च सोकाः सोमो यत्र पवते यत्र घ्रयंः।॥ &॥ 

तस्माच्च देवा बहूधा सम्प्रघताः साध्या मनुष्याः परश्वो वयांसि | 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचयं विधिश्च ।॥ ७॥ 

५ ततो हि युलोका रचिष्पन्नात्सोमात्पजंन्यो दितीयोऽग्निः सम्भवति । तस्माच्च पजञन्यादोषधयः पुथिव्यां सम्भवन्ति । 
ओषधिभ्यः पुरुषाग्नौ हृताभ्य उवादनमूताम्यः पुमानग्नो रेतः सिच्चति योषितायां योषिति यौषागनौ खिामिति । 
एवं कमेण बह्वीबह्वधः ब्राह्मणाद्याः पुरुषात्परस्मात्सं प्रसुताः समुत्पन्नाः \\ ५॥ 

किञ्च कमंसाधनानि फलानि च तस्मादेवेत्याह--कथं ? तस्माघ्पुरुषादचो नियताक्षरपादावसाना गायत्र्यादि. 
च्छन्दोविशिष्टा मन्त्ाः । साम पाश्चमक्तिकं साप्रभक्तिकं च स्तोभादि गोतविरिष्टम् \ यज्ष्यनियताक्षरपादावसानानि 

१० वाक्यरूपाण्येवं निविधा मन्त्राः ! द्दीक्षाः सोञज्यादिलन्नणाः कतुंनियमविशेषाः । यज्ञाश्च स्वेऽग्निहोत्रादयः । क्रतवः 
»सथुपाः । दक्षिणाध्चेकगवाद्यपरिमितसचस्वान्ताः। संवत्सरश्च कालः कर्मद्धिम्। यजमानश्च कर्ता \ लोकास्तस्य कमं- 
फलभूताः । ते विक्षेष्यन्वे सोमो यत्र येषु लोकेषु पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु सूयस्तपति च, ते च दकषिणाय- 
नोत्तरायणमागहयगम्था विटदविदरत्कतुफलभूताः ॥ ६॥ 

तस्माच्च पुरुषात्कर्माद्खभूता देवाः बहुधा वस्वादिगणमभेदेन संप्रसूताः सम्यक्सूताः \ साध्या देवविशेषाः । 
१५ मनुष्याः कर्माधिङताः । परशषवो प्रास्थारण्याः । वयांसि पक्षिणः । जोवनं च मनुष्यादीनाम् प्राणापानौ, ब्रोहियवो 

हविरर्थौ । तपन् कर्माङ्धं पुरुषसंस्कारलक्षणं स्वतन्त्रं च फलसाधनम् । श्रद्धा यत्पूवंकः सव॑पुरुषायथंसाघनप्रयोगधित्त- 
प्रसाद आस्तिक्यबुद्धिः, तथा सत्यमनृत्तवजनं ययथाभूताथेवचनं चापीडाकरम् । ब्रह्मच मेथुनासमष्वारः \ विधिश्चेति- 
कतन्यताः ।! ७ \) 

पाञ्चभक्तिकमिति । दहिङ्कारप्रस्तावोद्गीथप्रतिह्य रनिधनाघ्याः पञ्च मक्तयोऽवयवा यस्य तत्तथोक्तम् । 
२० साप्रभक्तिकमिति ! हिङ्ारप्रस्तावोद्गीथप्र्तिहारोपद्रवनिधनास्याः सप्त भक्तयो यस्य तत्तथोक्तम् । स्तोभोऽगरंशून्यो 

वणं: | विद्वजित्सवंमेधयोः सर्वेस्वदक्षिणा । अत एकां गामारभ्य सवंस्वान्ता दक्षिणा भवन्तीव्यथंः ।॥ ६ ॥ 

तपश्च कर्माङ्धमिति। (पयोव्रतं ब्राह्मणस्य यवागू राजन्यस्याऽऽमिक्षा वेश्यस्येव्यादिविहितग् [स्वतन्त्रं कच्छ 
चान्द्रायणादीत्यथंः ।। ७ ॥ 

यजूंषि-- “एक वाक्यं एकं यजुः'' इति तल्लक्षणम् । व क्यत्वं च एकमुख्थविशेष्यकबोधजनकत्वे सति 
२५ विभज्यमाने साकाङ्क्षत्वम् । ( प० मी° २-१-१४) 

२. निष्पच्नात् सोमात्-प्ञ्चागिनद्रारेण संसरतां प्रथमाग्निः चलोकः तत्र कर्मिणः आहूतिद्रारा गत्वा 
सोमरूपेण निष्पद्यन्ते एष सोमो राजा तदहेवानामन्नमिद्युक्तेः | 

३. दीक्षा-यमनियमादिपरिग्रहाचुकूलयोग्यत्ता, तदभिव्यञ्जकं च मौञ्जीदण्डकृष्णाजिनादिः | 
४. सयुपाः-पदयुयागाः तद द्घकाः सोमयागाश्च । तत्र पद्युनियोजनार्थो यूपः खादिरादिः | दक्षिणाः प्रायः 

३० गौरेव दक्षिणा। तत्रापि क्वचिदेका गौद॑क्षिणा। विकृतिविरेषे घेनुदक्षिणा। ज्योतिष्टोमे तु दादशशतं गावः। 
ञाधाने एका देया, षड्देया राततं देयं, सहसरं देयं, अपरिमितं देयमिल्युक्तम् । 

५. इतिकतव्यता--अ ज्गकरापः। 
९. पयोत्रतम्-क्षुिवृत्तिसाधनम् । आमिक्ना--तप्तपयसि दधिप्रक्षेपे सम्पद्यमानं कठिनद्रव्यम् । कृच्छम्- 

व्यह॒महनि भोजनं त्यहं रा्ौ उयहुमयाचित्तं, त्यहुमुपवासः । एवंकृते प्राजापत्यक्रच्छुमनुष्ठितं भवति । 
२५ चान्द्रायणम्-शुक्लप्रतिपदि एकः कवलो भोक्तव्यः । प्रत्यहं तद्रधंने पोणंमास्यां पञ्चदशकवलाः । तततः 

प्रतिपदि चतुदश इति क्रमेण हासः अमावास्यामेकः | इदं यवमध्यचान्द्राथणम् । 
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सप्र प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ना्चिषः समिधः सप्र दमाः 
सुप्र इमे रोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाया निरिताः सप्र सप्र ।॥८॥ 
अतः सथुद्रा गिरय स्वेऽस्मास्स्यन्दन्ते सिन्धवः सवेरूपाः । 
अतश्च सवी ओषधयो रश्व यनेष मृतेस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ & ॥ 
पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परामृतम्। ५ 

एतद्यो वेद् निहितं गुहायां सोऽविदयाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

इत्यथववेदीयमुण्डकोपनिषदि द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः 

किच्च सप्त श्ीषण्याः प्राणास्तस्मादेव पुशुषासप्रभवन्ति \ तेषां च सप्ताचिषो दीप्रयः स्वविषयवद्योतनानि \ 

तथा सप्त समिधः सप्र विषयाः ! विषरयेहि समिध्यन्ते प्राणाः । सप्र होमास्तद्धिषयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञानं 

तज्जुहोति" इति श्रुत्यन्तरात् । किच्च सपरेमे रोका इन्दियस्थानानि येषु चरन्ति सच्चरन्ति प्राणाः! प्राणा येषु १ 

चरन्तीति प्राणानां विकशेषणमिदं प्राणापानादिनिवत्यथंम् । गुहायां शरीरे हृदये वा स्वापकारे शेरत इति गृहाशयाः 

निहिताः स्थापिता घा्ा सप्र सपन प्रतिप्राणिभेदम् । यानि चाऽऽत्मयाजिनांर विदृषां कर्माणि कमंफलानि चाविदरषां 
चं कर्माणि तत्साधनानि कमंफानि च सर्व चेतत्परस्मादेव पुरुषात्सवंज्ञातप्रमूतमिति प्रकरणाथः \\ ८ ॥' 

अतः पुरुषात्समुद्र: सवे क्षाराद्याः ! गिरयश्च हिमवदादयोऽस्मादेव पुरुषात्सवं 1 स्यन्दन्ते छ्रवन्ति गद्धाया 
सिन्धवो नद्यः सर्वंरूपा बहुरूपाः \ अस्मादेव सर्वा ओषधयो त्रीहियवाद्ाः\ रसश्च मधुरादिः षड्विधो येन रसेन भूतः १५ 
च्चभिः स्थुलैः परिवेष्ठितस्तिष्ठते तिष्ठति ह्यन्तरात्मा लिङं सुक्ष्मं शरीरम्! तद्धचन्तराले शरोरस्याऽऽत्मनन्धाऽऽत्म- 
वद्रतंत इत्यन्तरात्मा ॥ ९ \ 

एवं पुरषात्सवंमिरं संपरसूतम् ! अतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयमनुतं पुरुष इत्येव सत्यम् । अतः पुरुष 
एवेदं विश्वं सवम् । न विभ्वं नाम पुरषादन्यक्किञ्िदस्ति । अतो यदुक्तं तदेतदभिहितं कप्सिन्तु भगवो विज्ञाते 
सवंमिदं विज्ञातं भवतीति । एतस्मिन्हि परस्मिन्नात्मनि सर्वकारणे पुरषे विज्ञाते "पुरुष एवेदं विश्वं नान्यदस्तीति २० 

आत्मयाजिनामिति । सकलमिदमहं च परमात्मेवेत्तिभावनापुवंकं परमेश्वराराघनवुद्धया ये यजन्ति 
तेषामित्यथेः ।। ८ ॥ 

१. शिरसि भवाः दरे चक्षषी द्रे थोर दे नासिके एका वाक् इति सप्त । अवदयोतनं विषयप्रकाशः वृत्तिफलिति 
चततन्यक्रतः होमस्तु वत्तिः 

२. अन्तःकरणशुद्धयथं ये यजन्ति ते मात्मयाजिनः । तदुक्तम्-' आत्मयाजी तु करोति इदमनेनाङ्गं २५ 
संस्क्रियत" इति | 

३. एकविज्ञानेन सवविज्ञानं प्रतिज्ञाय छान्दोग्यषष्ठे "यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन स्वं मृन्मयं विन्ञाततं 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधघेयमित्यनेन विकारस्यानतत्वात्, 'उपादानमेव विकाराणां तत्तव- 

यवगमात् सवेप्रपञ्चोपादानब्रहयज्ञानात् सर्वोऽपि प्रपञ्चः तत्त्वतोऽवगतो भवतीति व्युत्पादितम् 
अत्र तु "पुरुष एवेदं सवंमि'ति पुरुषस्य सर्वात्मकत्वोपपादनेन बाधायां समानाधिकरण्यात् पुरुषव्यति- ३० 
रेकेण सर्वं स्वरूपेण नास्ति "पुरुष एव तत्वं सव॑स्ये्युक्तेः पुरुषविज्ञानेन सवस्य तत्वतो विज्ञानोपपादनं 
संक्षेपेण कृतम्] न तु छान्दोग्य इव विस्तरेण । इयमेव रीतिः बृहदारण्यके भात्सनि विज्ञाते सर्व विज्ञात 
 भवत्ती तति प्रतिज्ञाय “इदं सर्वे यदयमात्मा" इति पुशूषस्य सर्वात्मकत्वमुक्तम् । गीतासु च “यज्ज्ञात्वा नेह् 
भूयोऽन्यत् ज्ञातन्यमवदिष्यते' इत्युक्तवा “अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा" इति मगवत्त 
उपादानकारणत्वमक्तम् । तत्रापीयमेव रीतिः २५ 

४. पुरुष एवेदं विश्वमिति मतान्तरे न सम्भवति, जीवानामनादित्वेन पूरूमेपादानकत्वाभाव्रात्, अभदा- 
त द्खीकाराच्च। 

१९ 
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आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् | 
एजल्प्राणनिमिषच्च यदेतन्जानथ सदसद रेण्यं प्रं पिज्ञानाद्यदरिष्टं प्रजानाम् ॥ १॥ 

यदचिमद्यदणुभ्योऽणु च यर्सिर्मल्लोका निहिता लोकिनश्च । 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु बाडरनः। तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्ेदरन्यं सौम्य विद्धि । २॥ 

५ विज्ञातं भवतीति । कि पुनरिदं विश्वमित्युच्यते ¦! कर्माग्निहोत्रादिलक्षणम् ! तपो ज्ञानं तत्कृतं फलटमन्यदेतावद्धीदं 
ध्वम् 1 तच्ेतद्भह्यणः कायं तस्मात्सवं ब्रह्म परामृतं परममृतमहमेवेति यौ वेद निहितं स्थितं गहायां हूदि सवं- 
प्राणिनां स एवं विज्ञानादविद्याभ्रन्थि ग्रन्थिमिव हढोभूतामविद्यावासनां विकिरति विक्षिपति नाशयतीहु जीवन्नेव 
न भृतः सन्हे सोम्य प्रिथदषशंन \ १० ॥\ 

 इत्यथरवव॑वेदीयमुण्डकोपनिषद्ाष्ये द्वितोयमुण्डके प्रथमः खण्डः 

१० अरूपं सदक्षर केन प्रकारेण विज्ञेयमित्युच्यते--आगविः प्रकारं सच्चिहितं वागाद्युपाधिभि"“ज्वंरति भ्राजती"ति 
यन्तराच्छब्दादीनुपकभमानवदवभासते । दशनश्चवणमननविज्ञानाद्युपाधिधर्मराविभृतं सत्लक्ष्यते हदि सवं 

प्राणिनाम् ! यदेतदाविब्गह्य सन्निहितं सम्यक्स्थितं हदि तद्गुहाचरं नाम गुहायां चरतीति दशेनधवणाद्प्रकारेगुहा- 
चरमिति प्रख्यातम् । महत्सवेमहत्वात्पदं पद्यते सर्वेणेति सवंपदार्थास्पदत्वात् ! कथं तन्महत्पदमित्युच्यते । यतोऽतरा- 
स्मिन्ब्रह्मण्येतस्सर्वं सर्मपतं प्रवेशितं रथनाभाविवाराः -एजभ्चरत्पक्ष्यादि । प्राणत्प्राणितति प्राणापानादिमन्मनुष्य- 

१५ पश्वादि । निमिषच्च यच्चिमेषादिक्रिथावयच्चानिमिषत् चश्षब्दात्समस्तमेतवत्रैव ब्रह्मणि समपितम् \ एतददास्पदं 

सर्वं जानथ हे क्िष्या अवगच्छ तदात्मभृतं भवतां सदसत्स्वरूपम् । सदसतोमुर्तामुतयोः स्थुलसृक्ष्मयोस्तच्यतिरेकेणा- 

भावात् \ वरेण्यं वरणीयं तदेव हि सवस्य नित्यत्वात्प्राथनीयं परं व्यतिरिक्तं विज्ञानादप्रनानामिति ग्यवहितेन 

सम्बन्धो यत्छौकिकविज्ञानागोचरमित्यथंः \ यद्ररिघ्ं बरतमं सवेपदार्थेषु वरेषु तद्धचेकं ब्रह्मातिश्शयेन वरं सवंदोष- 

रहितत्वात् \ १ \ 
२० किञ्च--यर्दचमहीपिमत् यहीप्त्याऽऽदित्थादि दीप्यत इति दीप्तिमन्गहय । किञ्च यदणुभ्यः श्यामाकादिभ्योऽप्यणु 

यत्पृष्टं कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञात्तं भवत्तीत्ति तच्निरूपितम् । सवंमिदं परमात्मनो जायते । 
अत्तस्तावन्मातरं सर्वं तस्मिन्विज्ञते विज्ञातं भवतीत्यवियाक्षयफरामिधानेनोपसंहूतमिति ॥ ९-१०॥। 

इति मृण्डकोपनिषरद्धाष्यटीकायां द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः । 

अधुना यस्य सक्घदुपदेशमात्रेणाद्ितीयं ब्रह्यास्मीतिवाक्याथंज्ञानं न भवति तस्योपायानुष्ठानेन भवितन्य- 

२५ मित्यमिग्रेत्याऽप्ट-अरूपं सदक्षरमिति । वाक्याथस्येव पुनः पुनर्भावना युक्त्यनुसन्धानं चोपाय इत्याहु--उच्यत 
इति ! भआविःशब्दो निपातः प्रकाशवाची 1 ब्रह्म विश्वोपरुब्ध्यात्मना प्रकाशमानमेव सदेति भावयेदित्यथः। 

अन्यरप्युक्तम्- 

“यदस्ति यद्भाति तदात्मरूपं नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति | 
स्वभावसंवितप्रतिभाति केवरं ग्राह्यं ग्रहीतेति मुषेव कल्पना 11" इति । 

३० सन्निहितमिति । सर्वेषां प्राणिनां हृदये स्थित्तं वागाद्युपाधिभिः रशब्दादीनुपकरूभमानवदुत्रह्येव जीव- 

भावमापच्वमवभासते । तत्त: स्वततोऽपरोक्षं चेति सदा स्मरेदित्यथंः । सवेमिदं कार्यं परिच्छिन्नं च सास्पदं 

कायत्वास्रिच्छिन्नत्वाच्च घटादिवत्ततः सर्वास्पदं यत्तदेव मायास्पदमात्मभूतमित्ि युक्त्यनुसन्धानमाह-- 

महत्पदमिति ।। १॥ | 

घटादिवदादित्यादेजंडत्वेऽपि यदीप्तिमत्वं वेचिच्यं तदनुपपत्याऽपि तत्कारणं सम्भावनीयमित्याह- किच्च 

३५ यदचिमदिति \ अ्विमत्वादादिव्यादिवदिन्द्रियग्राह्य्वं प्राप्तं निषेधयत्ति--पदणुभ्य इति \ परमाणुपरिमाणत्वं तहि 
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धयुगृदीस्यौपनिषदं मदां शरं हयुपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा रक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ ३॥ 

प्रणो धनुः शये द्यास्मा व्रह्म तेल्लक्ष्ययुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ ४ ॥ 
"यसिमिन्योः पृथिवी चान्तरष्षमोतं मनः सह प्राणेध सर्वैः| 
तमेबेकं जानथ आत्मानमन्या बाच विभ्ुश्चथामृतस्येष सेतुः॥ ५॥ ५ 

च सृक्ष्मम् । चशब्दात्स्थूरेभ्योऽप्यतिशयेन स्थलं पृथिव्यादिभ्यः । यस्मिंल्लोका भूरादयो निहिताः स्थिताः । येच 
खछोकिनो लोकनिवासिनो मनुष्यादयः, चेतन्याश्रया हि सरवे प्रसिद्धास्तदेतत्सर्वाश्रयमक्षरं ब्रह्य स प्राणस्तदु वाडमनो 
वाक्च मनश्च सर्वाणि च करणानि तदु अन्तश्चेतन्यं; चेतन्याश्रयो हि प्राणेन्धियादिसवंसङ्खातः “प्राणस्य प्राणम्" इति 
भरुत्यन्तरात् । यतप्राणादीनामन्तश्चंतन्यमक्षरं तदेतत्सत्यमवितथमतोऽमृतमविनाश्ि तद्ेढग्यं मनसा ताडयितव्यम् \ 
तस्मिन्मनःसमाघानं कतव्यमित्यथंः । यस्मादेवं हे सोम्य विद्धचक्षरे चेतः समाधत्स्व \\ २॥ १० 

कथं वेद्धव्यमित्युच्यते-धनुरिष्वासनं गृहीत्वाऽऽव्योपनिषरमुपनषत्यु भवं परसिद्ध महाखरं महच्च तदच्ं 
च महास्रं धनुस्तस्मिञ्जशरम् \ किविशिष्ठमित्याह--उपासानिरितं सन्तताभिध्यानेन तनूकृतं संस्छरतमित्येतत् । 
सन्धयीत सन्धानं कुर्थात् । सन्धाय चाऽऽयम्थाऽऽकरष्य सेद्द्ियमन्तःकरणं स्वविषयाटिनिवत्यं लक्ष्य एवाऽऽर्बाजतं 
कृत्वेत्यर्थः न हि हस्तेनेव धनुष आयमनमिहं सम्भवति) तद्धावगतेन तस्मिन्ब्रह्मण्यक्षरे लक्ष्ये भावना भावस्तद्गतेन 
चेतसा ल्यं तदेवं यथोक्तलक्षणमश्नरं सोम्य विद्धि ॥२३॥ १५ 

| यदुक्तं धनुरादि तद्च्यते--प्रणव ओदधमरो घनुः\ यथेष्वासनं रक्ष्ये शरस्य प्रवेशकारणं तथाऽऽत्मशरस्याक्षरे 
लक्षये प्रवेश्षकारणमोङ्ारः \ प्रणवेन दयभ्यस्थमानेन संस्क्रिथमाणस्तदालम्बनोऽप्रतिबन्धेनाक्चरेऽचतिष्ठते यथा 
धनुषाऽऽस्त इषुरलक्ष्ये ! अतः प्रणवो धनुरिव धनुः ! श्रो ह्यात्मोपाधिलक्षणः पर एव जले सूर्धादिवदिह प्रविष्टो देहे 
सवंबोद्धध्रत्यथसाक्षितया स शार इव स्वात्मन्येवापितोऽक्षरे ब्रह्मण्यतो ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते लक्ष्य इव मनःसमाधि- 
तुभिरात्मभावेन लक्ष्यमागत्वात् । तत्रैवं सत्यप्रमत्तेन बाह्यविषयोपरन्धितृष्णाप्रमादर्बाजितेन स्वतो विरक्तेन २० 
जितेन्द्रियेणेकाप्रचित्तेन वेद्धव्यं ब्रह्य लक्ष्यम् \! ततस्तदेधनादूध्वं शरवत्तन्सयो भवेत् \ यथा शरस्य रक्ष्येकात्मत्वं फलं 
भवति तथा देहाचयात्मप्रत्ययतिरस्करणेनाक्षरेकात्मत्वं फलमापादयेदित्यथेः ॥ ४ ॥ 

अक्षरस्येव दुरुक्ष्यत्वास्पुनः पुनवचनं सुलक्षणाथे्--पस्मिचचक्षरे पुरुषे योः पृथिवी चान्तरिक्षं चोतं समर्पितं 
मनश्च सह प्राणेः करणेरन्यैः सर्वेस्तमेव सर्वाश्रयमेकमद्ितीयं जानथ जानीथ हे शिष्याः! आत्मानं प्रत्यक्स्वरूपं 
युष्माकं सवेप्राणिनां च ज्ञात्वा चान्या वाचोऽपरविद्यारूपा विसुच्चथ विमुच्त परित्यजत । तत्प्रकाश्यं च सवं कमं २५ 

स्यादिति नाऽऽशङ्कनीयमित्याह-चश्नब्दादिति! स्थुलत्वात्तद्यंन्या वारर स्यादिति नाऽऽशद्धुनीयमित्याह्-पस्मिंल्लछोका 
इति । प्राणादिप्रवृत्तिश्चेतनाधिष्ठाननिबन्धना जडप्रवृत्तित्वाद्रथादिप्रवृत्तिवच्चिद्धदे च प्रमाणाभावादेकचेतन्यमात्र- 
मस्मोति विचायेदिव्याहू--तदेतत्सर्वाश्रयमिति , प्राणाद्यधिष्ठानत्वास्प्राणादिरक्ष्य आत्मा द्रष्टव्यः ॥ २॥ 

विचारासमथंस्य प्रणवमवलम्ब्य ब्रह्मात्मेकत्वे चित्तसमाधानं क्रममुक्तिफटं दशंयितुमुपक्रमते--कथं 
बेदधव्यमित्यादिना । प्रणवो ब्रह्येत्यभिध्यायतत उपसंहूतकरणग्रामस्य प्रणवोपरक्तं यच्वेतन्यप्रतिविम्वं स्फुरति स॒ ३० 
भास्मेत्यनुसन्धानं प्रणवे शरसन्धानं तस्य चिखतिविम्बस्य बिम्बेक्यानुस्न्धानं रक्षयवेधः ।। ३-४॥ 

उत्तरग्रन्थस्य पौनरक्त्यं परिहरति-अक्षरस्येव दुखक्ष्यत्वादिति । ससाधनं सवं कमं परितयञ्याऽत्मेव 

१. अचर दुपृथिव्यादीनामाधारत्वेन श्रूयमाणं वस्तु प्रधानं वा हि रण्यगभेरूपो वायुर्वा ब्रह्म वेति सन्दह्य प्रधानं 
वायुर्वा इदं मवितुमह्ति प्रपञ्चाश्रयत्वस्य तयोरपि सम्भवात् इति पूर्वपक्षं कृत्वा सिद्धान्तितं 'च॒भ्वाच्यायतनं 

 स्वशब्दाद्' ब्रह्मेति तत्त॒ समन्वयादि'त्यतः अनुवतते, स्वशष्दात्-आत्मशब्दात् तमात्मानमित्युक्तेः। ३५ 
तस्येव वाग्विमोकपूरव॑कज्ञेयत्वस्य ““नानुध्यागाद्रहून् शब्दान्" इत्यादौ बृहदारण्यक श्रुतत्वात् । 

२. अन्याधारम्--अन्यः आधाय यस्य, अन्यत्र िहितमित्यथंः। सवंलोकाघारत्वादनाधा रमिति समाधानम् । 
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अरा इव रथनामो संहता यत्र नाडयः । स॒ एषोऽन्तरे बहुधा जायमानः । 
ओोमिषस्येवं ध्यायथ आलानं `स्वस्ति बः पाराय तमसः परस्तात् ॥६॥ 
यः सवेज्ञ; सवेवि्स्येष सदहिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः 

मनोमयः प्राणक्नरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 
५ तष्टिज्ञानेन दयिह्यन्ति धोरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ ७ ॥ 

सप्तायनस् । यतोऽमूतस्येष सेतुरेतदात्म्ानमप्रतस्याप्रतत्वस्य मोक्षस्य प्राप्तये सेतुरिव सेतुः ̀ संसारमहोदधेरुत्तरण- 
हैवुत्वा्तथा च श्रुत्यन्तरम् -4तमेव विदित्वाऽतिषरतयुमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति ॥ ५ ।। 

किच्च--अरा इव । यथा रथनाभौ समिता असय एवं संहताः सम्रविष्ठा यत्र यस्मिन्हुशषये सवतो देह् 
त्ापिन्यो नाडथस्वस्मिण्टदये बुद्िप्रव्ययस्ाक्निमुतः सं एष प्रकत आतत्माऽन्तमेध्ये चरते चरति वतते । पषयञ्न्युण्व- 

१० न्मन्वानो विजानन्बहूुधाऽ्नेकधा कोधहूर्षादिग्रत्ययेर्जायमान इव जायसानोऽन्तःकरणोपाध्यनुविधायित्वात् । वदन्ति 
खोकिका ष्टो जतः कद्ध जातः इति \ तमात्मानमोभित्येवमोङ्कारालम्बनाः सन्तो यथोक्तकल्पनया ध्यायथ 
चिन्तयत ! उक्तं च वक्तव्यं शिष्येभ्य जाचा्येण जानता \ श्चिष्याश्च ब्रह्यवद्याविविदिषुत्वालिवृत्तकर्माणो मोक्षपथे 
प्रवृत्ताः । तेषां र्िवघ्नतया ब्रह्यप्राप्तिमाशास्त्याचायंः \ स्वस्ति निविध्नमस्तु वो सुष्माकं पाराय परकूकाय । 
परस्तात् कस्मात् ? अविद्यातमसः \! अविद्यारहितन्रह्यात्मस्वरूयगमनायेत्य्थंः \\ ६ ॥। 

१५ योऽसौ तमसः परस्तात्संसास्महोर्यव तीर्था गन्तव्यः परविद्याविषय इति स कस्मिन्वतंत इत्याहू--य 
सवेज्ञः सवेविच्यास्थातः) तं पुनविरिनष्टि \ यस्यैष प्रसिद्धो महिमा विभूतिः । "कोऽसौ महिमा ? यस्येमे द्यावापृथिव्यौ 
शासने विधृते तिष्ठतः, सूर्याचन्द्रमसौ यस्य शासमनेऽखातवक्रवद्जखं रमतः । यस्य शासने सरितः सागराश्च स्वगोचरं 
नातिक्रामन्ति \ तथा स्थावरं जद्धमं च यस्य शासने नियतम् \ तथा चतेवोऽयने अस्दाश्च यस्य शासनं नातिक्रामन्ति। 

ज्ञातव्य इत्यत्रैव हितुमाह्--अभृतस्येति । धनुषाऽध्युघेन लक्ष्यत इत्ति तल्लक्षण अत्मेकत्वसाक्षात्कार 
२० दुत्प्रथंः || ५॥ | 

कमंसद्कधिजनसद्खत्या कमंश्चद्धा विषयश्चद्धा च वाक्याथंज्ञानस्यावगमाय प्रतिबन्धको विघ्नः समा 
भूदित्याशं स्तनस् । न तु वाक्यार्थावगतौ निष्पच्चायां फलप्राप्तेविष्नश ुऽस्तीव्यभिप्रेतयाऽश्--परस्तादिति । मदुपदेशा- 
ध्वे मित्यथेः । ६ ॥ 

सवर्वरत्वमनोमयत्वादिगुणविसिष्रह्मणो हृदयपुण्डरीके ध्यानं च क्रममुक्तिफरं मन्दब्रहविदो विधीयत 
२५ इति दरयितुमाह-योऽसो तमसः परस्तादित्थादिना ।॥ ७॥ 

१. अच्राचायंः रिष्याननुगृह्लयति । एवमेव मुण्डकत्राह्मणे प्रहनोपनिषदि "तं वेदं पुरुषं वेद मा वो मृ्यु 
परिभ्यथा इति” इति वाक्येन शिष्यान् गृहीतब्रह्मविद्यान् अनुगृ ह्यति । 

. मनोमय इत्यादिवाक्यं जीवपरम् \ तस्येव प्राणमृत्तवेन प्राणश्च रीरत्वस्योपपत्तेः प्राणशरीरयोः शरीरान्तरं 
प्रति नेतृत्वोपपत्तेश्च । मतान्तरे तु प्राणकरीरः नेता इति पृथग्विशेषणत्वमुक्तं परमात्मनः । मनोमय- 

२० त्वादिकं जीवे प्रसिद्धतरम् । स वा अयमात्मा ब्रह्य विज्ञानमयो मनोमय इत्यादौ । 
॥ि ३. कोऽसौ महिमेति प्रश्नपू्वंकमाचायंः बृहदारण्यके अक्षरब्राह्यणे याज्ञवल्क्येनानुक्रन्तान् महिम्न भाहु- 

“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाग सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत" इत्यादीन् सर्वासिामुपनिषदामेक- 
कण्ठयस्फोरणाय । | 

| क्षीयन्ते चास्य कर्माणीति \ न च “स आगच्छति विरजां नदीं तस्सुकृतदृष्कृते विधूनुते" (कौ ° १-४) 
२५ इति श्रुतिवि योधः ज्ञानबलात् भवन् दुरितक्षयः यदेव जने तद॑व भवति, न तु मृत्वा विरजानदीगमनं 

यावददतिष्ठते हेत्वभावात्, विरजातटे युकेतदुष्कृतक्चयस्य प्रायिचत्तादिकारणाभावाच्च । तदुक्तम्- 
साम्पराये ततंव्याभाव्रात्तथाह्यन्ये ( त्र ° सू० ३-२-२७ )--इति सच्ितदुरितनाशेऽपि प्रारन्धातुवृत्तिः, 
पुक्तेषल्यायेन, प्रारब्पस्य ज्ञानोपजीन्पल्वाच्चे | 
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मिदयते हृदयग्रन्थिरिछघन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ = ॥ 

तथा कर्तारः कर्माणि फलं च यच्छासनात्स्वं स्वं कालं नातिवतन्ते स एष महिमा । भुवि रोके यस्य स एष सवंज्ञ 
एवंमहिमा देवः \ दिष्य योतनवति सवेबौद्धप्रत्ययक्रुतद्योतने ब्रह्मपुरे । ब्रह्मणोऽत्र चेतन्यरवरूपेण नित्ाभिव्यक्तत्वाद्- 
ब्रह्मणः पुरं हुदथयपुण्डरीकं तस्मिन्यद्योम तस्मिन्ब्योभ्न्याकाश्ञे हृत्पुण्डरोकमध्यस्थे प्रतिष्ठित इवोपरुभ्यते । न 
ह्याकाशशावत्सवेगतस्य गतिरागतिः प्रतिष्ठा वान्यथा सम्भवति ! स ह्यात्मा तत्रस्थो सनोवृत्तिभिरेव विभाव्यत इति ५ 
मनोमयो मनउपाधित्वात् प्राणक्नरीरनेता भ्राणश्च शरीरं, च प्राणशरीरं तस्यायं नेता स्थूकाच्छरीराच्छरीरान्तरं 

प्रति  प्रतिष्ठितोऽवस्थितोऽचने सुज्यमानान्नविपरिणामे प्रतिदिनसुपचोयमानेऽपचीयमाने च पिण्डरूपान्ने । हृदयं बुद्धि 
पुण्डरीकच्छि्रे सिधाय समवस्थाप्य । हु श्यावस्थानमेव ह्यात्मनः स्थितिनं ह्यात्मनः स्थित्तिरचचे। तदात्सतस्वं विज्ञा- 
नेन विर्दिष्टेन श्रस्राचार्यपदेक्जनितेन ज्ञानेन शमदमध्यानसवेत्यागवेराग्योदभूतेन परिपश्यन्ति स्वेतः पूर्णं पयन्तयु- 

` परभन्ते धीरा विवेकिनः\ आनन्दरूपं सर्वानथंदुःखायासप्रहीणममतं यद्भाति विक्ञेषेण स्वात्मन्येव भाति सवंदा।॥+७।! १० 
अस्य परमात्ज्ञातस्य पएरसिदसभिधीयते-- भिद्यते ह दथग्रन्थिरविद्याबासनाप्रचसो बुद्धचाध्रयः कामः 

कामा येऽस्य हदि नितः" इति भरुत्यतरात् । हुद्थाश्रयोऽसौ नाऽऽत्सताश्रयः । भिद्यते भद् विनाक्षमायाति । 
छिन्ते सव्ेयविषयःः संशया रोकिकानामामरणातु गद्धाल्लोतोवसदृता चिच्छेदेमायान्ति । अस्थ विच्छिन्न 
संशयस्य निवृत्तावि्स्थं यानि विज्ञानोत्पत्तेः प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाप्रवृत्तफलानिं ज्ानोत्पत्तिसहुभावीनि च 
क्षीयन्ते कर्माणि । न त्वेतनज्जन्मारम्भरकाणि प्रवत्तफएलत्वातस्मिन्सवज्ञेऽसंसारिणि परावरे परं च कारणात्मनाऽवरं १५ 
चं कार्यात्मना तस्मिन्यरावरे साक्चादहमस्मीति दृष्टे संसारकारणोच्छेडान्सुच्यत इत्यधेः \\ ८ ॥ 

अस्य परमात्मज्ञानस्येति । जीवन्मुक्तिफटस्यादरेतवाक्यार्थावगमस्य क्रममुक्तिफलस्य चौपासनस्येत्यथंः | 
अविद्यावासनाप्रचयो भिद्यत इति कोऽथः । कि बुद्धौ विद्यमानायामविद्यादिभेदो ज्ञानफलं किवा तच्निवृतौ | 
नाऽऽ्यः । सत्युपादाने का्यंस्यात्यन्तोच्छेदासम्भवात् । य द्वितीयः । ज्ञानस्याज्ञानेनेव साक्षाद्विरोधध्रसिद्धेः । किञ्च | 
बुद्धिरप्यनादिः सादिर्वा । नाऽद्यः “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इतिश्नृततिवि रोधात् । नान्त्यः । २० 

प्रलये ब्रह्यन्नानं वनेव वुद्धर्नाशसस्थवात्तदानर्थक्यप्रस दधात् । सादित्वे च वुद्धेरूपादानं साक्षाद्ब्रह्म चेत्तघाशं 
विनाऽ्व्यन्तौच्छेदौ न स्यात् । माया चेत्सा द्रष्टृगतन्ञानेन नोच्छेदमहंति । खौकिकमायाविगतमायाया द्रष्टृगत- 
ज्ञानेनोच्छेदादशंनात् । किच्च । बुद्धेरुच्छेदो न तस्याः फं स्वनाशस्याफलव्वात् । नाऽऽ्त्मनः । तस्य वुद्धप्रसद्गा- 
भावेन तदुच्छेदस्याफर्त्वात्। किञ्चाऽऽत्मनोऽविद्या्यनाश्रधत्वाभिघानं श्रुतिविरुद्ध प्रक्रमे--अविद्यायामन्तरे वर्तमाना 
इति श्रणादुपसंहारे च--“अनीशया शोचति मुह्यमानः" इति श्रवणात् । वुद्धिगत्तमेवाविद्याद्यात्मन्यध्यस्यत इति २५ 
चेदध्यस्यत इति कोऽथः । निक्षिप्यते ्रान्व्या हश्यते वा । नाऽऽ्यः । अल्यधमंस्यान्यत्र लिक्षेपासम्भवात् । भ्रान्त्या 
चेत्ेन हश्यते । न तावदात्मना तस्याविद्याश्रयत्वानज्लीकारात् । न बुद्धया । बुद्धे रात्मविषयत्वासम्भवेन त्द्गत- 
दशंनासम्भवात् । तद््रान्तेर्च स्वाश्रयगतेन तत्त्वानुभवेन निवत्यत्वप्रसिद्धेृदध रुभवाश्चयत्वप्रसङ्धात् । तस्मान्नास्य 
भाष्यस्य सम्यगर्थं पशयाम इत्ति चेत्, उन्यते। चित्तन्त्राऽ्नादिरनिर्वाच्याऽविद्या चेतन्यमर्थाच्छिदय स्वावच्छन्नचेतन्यस्य 
तुद्धयादिप्तादात्म्यल्पेण विवतंते । तस्याश्च ब्रह्यात्मतासाक्षात्कारनिवल्यंरूपाद्खीका रात्त्िवृत्तौ तदुत्थहुदय- ३० 
ग्रन्थिभेदः श्रूतयोच्यते । भाष्यकारीयं च बुद्धयाश्रयत्वाभिधानमह द रविशेषणव्वेनाविद्यादे्यावहारिकित्वाभि- 
प्रायेण, आत्मानाश्चयत्वासिधानं चाऽऽत्मनो निविक्रारत्वामिप्रायम् ! स्वाधितानुवत्िश्व प्रकटाथे प्रादर्शीति जीव- 

न्मुक्तिनं विरुध्यते ।॥ ८ ॥ 

१. शरीर-छिद्धशरीरम् । 
२. तत्र हि एवमुक्तम्--अवश्यं तावत् स्वोत्पत्तये तत्त्वज्ञानेन प्रवृत्तफलं कर्माश्रियणीयम् । स्वीक्रृते तस्मिन् ३५ 

कमणि कुराख्चक्रवत् प्रवृत्तवेगस्य तचचिवत्तंनपाटवसून्यत्वेन मध्ये क्षयासम्भवातु भवतति वेगक्षयप्रति- 
पाकनम् । उदहमलकादौनां तत्त्वदश्शिनामेव शरीरधारणविषयश्नुतिस्मृतिलिङ्गः तत्वर्दशिभिरेव गृरुशिष्य- 
सम्बन्धरनिर्देशान्यथानुपपत्या चानुगुहीतात् तस्य तावदेते चिरमिति लिद्धात् गम्यत इति । यत्त 
भास्करोक्तम्--आश्रयाभावास्च कर्मानुवत्तिः जीवस्य ब्रह्मीभावात् ब्रह्मणस्च तद्सम्बन्धातु । जीवन् 
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दिरण्यमये परे कोहो िरजं बह्म निष्करम् । तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तचदात्मविदो विदुः ॥ € ॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा बिधुतो भान्ति कतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भाप्ा सवेमिदं बिभाति ।॥१०॥ 

्रक्षैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्ाद््रह्म॒दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
५ अधश्चोध्वं च प्रसृतं त्रहेषेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥११॥ 

इत्यथववेदीथघ्रुण्डकोपनिषदि दितीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः 
इस्यथवेवेदोयमुण्डकोपनिषदि द्ितीयमुण्डकं समाप्तम् 

उक्तस्येवा्थंस्य संक्षेपामिधायका उत्तरे मन््ाख्योऽपि--हिरण्मये ज्योतिमेये बुद्धिविज्ञानप्रकाडे परे कोशे 
कोश इवासेः। आत्मस्वरूपोपरल्धिस्थानत्वात्परं तत्सर्वाभ्यन्तरत्वात्तस्मिन्विरनमविद्याद्यगेषदोषरजोमलर्वाजतं 

१० ब्रह्य सवंमहत्वात्सर्वात्मत्वाच्च निष्कलं निगेताः कला यस्मात्तचनिष्कटं निरवयवमित्यथंः ! येस्माहिरजं निष्कलं 
चातस्तच्छश्रं शुदं ज्योतिषां सवेप्रकाशात्मनामग्न्यादीनामपि तज्ज्योतिरवभासकम् । अन्न्थादोनामपि उयातिष्ट्व- 
मन्तगंतनब्रह्यात्सचेतन्यज्योतिनिमित्तमित्यथः । तद्धि परं ज्योतियंदतन्यानवभास्यमात्मज्योतिस्तद्यदात्सविदः अत्मानं 
स्वं शब्दादिविषयनुद्धिप्रत्ययसाल्षिणं ये विवेकिनो विदुविजानन्ति त॒ आत्मविदस्तदिदुरात्मप्रत्ययानुसारिणः । 
यस्मात्परं ज्योतिस्तस्मात्त एव तदिष्ुनतरे बाह्याथेप्रत्ययानुस्ारिणः ॥ ९ ॥ 

१५ कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्युच्यते-न तत्र तस्मिन्स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि सूर्थो भाति । 
तद्भय न प्रकाशयतीत्यथंः । स हि तस्येव भासा सदेमन्यदनात्मजाततं प्रकाशयतीत्यथेः ! न तु तस्य स्वतः प्रकाहन- 
सामधथ्यंम् ! तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निरस्मदुगोचरः । कि बहुना \ यदिदं जगद्भाति 
तत्तमेव परमेश्वरं स्वतो भारूपत्वादून्तं दीप्यमानमनुभात्यनुदीप्यते \ यथा जरोल्मुकाद्यग्निसंयोगादग्नि दहन्त- 
मनुदहति न स्वतस्तद्र्तस्थेव भासा दीप्त्या सव॑मिदं सूर्यादिजगद्विभाति । यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च 

२० कायंगतेन विविधेन भासा अतस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं स्वतोऽवगस्थते । न हि स्वतोऽविद्यमानं भासनमन्यस्य कर्त 
शक्नोति \ घटादीनामन्यावभासकत्वादशनादूरूपाणां चाऽऽदित्यादीनां तदशनात् \ १० ॥ 

यत्तञ्ज्योतिषां ज्योतिब्रह्यं तदेव सत्यं सर्वं तद्िकारं वाचारम्भणं विकारो नामधेयमाजरमनृतमितरदित्येत- 

भातीति णिजन्तार्थाध्याहारेण व्यास्यातम् । तस्य भासा सवंमिदं विभात्तीत्यस्य ब्रह्मणः स्वतो भारूपतंवे 
तात्पयं कथयति--यत एवं तदेव ब्रह्य भाति चेति ।। ९-१०॥ 

२५ उपसंहा रमन्तरस्य तात्पयंमाहू--यतज्ज्योतिषां ज्योतिस्तेन ब्रह्मणा विविधं क्रियत इति तद्िकारं सर्वं 

अथ मुक्त इति विरुद्धं पदद्रयमिति । तन्न । यतः जीवसम्बन्ध्येवाज्ञानादि वर्तंमानकमंसम्पादकरूपेण 
वत्तते । जन्मान्तरादिसकलसंसा ररम्भकाविद्याकामकमेबन्धनिमुंक्तः वत्तंमानभोगभागित्वाच्च जीवन् 
इति जीवन्मुक्त इति न विरुढम्, “ब्रह्मीभूतत्वं चातब्रह्मत्वभ्मनिवृत्त्या" इत्युक्तम् । (४-१-१५) 

१. न तत्र सूर्यो भात्ति-अयं मन्त्रः काठकोपनिषद्यपि श्रूयते, तथापि न तत्र तद्प्रतिपाद्याथं विषये संशयः । 
२० चयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्चेत्यनेन सूत्रेण तत्राग्निजीवपरमात्मनव्यतिरिक्तपदा्थंस्य निरूपणानव- 

कोशात् । अतो मुण्डकस्थमिदं वाक्यमधिह्ृत्य विचारः कृतः 'अनुकरतेस्तस्य चे'ति सूत्रेण--अत्र श्तौ 
निरवष्टः तेजो घातु: किञ्चिदुभौत्िकं तेजो न ब्रह्म--तमेव भान्तमनुभाती टुक्तानुभानस्य समान- 
स्वभावकेष्वेव दशंनात्, गच्छन्तमनुगच्छतीतिवत् इति प्राप्ते सिद्धान्तः ब्रह्मैवास्मिन्मन्त्रे प्रतिपाद्यते 
भानरूपत्वात् । अयःपिण्डः अग्नि दहृन्तमनुदहति इति भिन्नस्वभावकेष्वप्यनुकारदशंनात् । पुत्र॑मन्त् 

२५ ज्योतिषां ज्योतिरित्यनेन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात् । कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरिति प्रह्नसमाधानाथंमस्य 
मन्त्रस्य प्रवृत्तेः | 
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ष्टा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं ब्क्षं परिस्वजते | 

तयोरन्यः पिप्पलं -स्वादस्यनद्ननन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥ 

मर्थं विस्तरेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमनस्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति-ब्रहवोक्तक्षणमिदं यत्पुरस्तादग्र 
अब्रह्येवाविद्यादृष्टीनां प्रत्यवभासमानं, तथा पश्चाद्भह्य तथा दक्षिणतश्च तथो त्तरेण तथेवाधस्ताहूध्वं च सवेतोऽन्यदिव 

कायंकारेण प्रसृतं प्रगतं नामरूपवदवभासमानम् । कि बहुना ब्रह्येवेदं विश्वं समस्तमिदं जगद रिषं वरतमम् ! अब्रह्म- ५ 
प्रत्ययः सर्वोऽविद्यामात्नो रज्ज्वामिव सपंप्रत्ययः \ ब्रहयोवेकं परसाथंसत्यमिति वेदानुशासनम् \ ११॥ 

इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिषनद्ष्ये द्वितीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः 
इत्यथवंवेदीयमुण्डकोपनिषदष्ये द्वितीयं मुण्डक समाप्तम् 

परा वि्योक्ता यथा तदक्षरं पुरुषाख्यं सत्यमधिगम्यते । यदपिगमे ह दयग्रन््यादिंसारकारणस्याऽऽत्यन्तिक- 

विनाह्यः स्थात् \ तदश्षेनोपायश्च योगौ धनुराद्युपारानकल्पनयोक्तः ! अथेदानीं तत्सहकारोणि सत्यादिसाधनानि १० 
वक्तव्यानीति तद्थंमुत्तरारम्भः \ प्राधान्येन तत्वनिर्धारणं च प्रकारान्तरेण क्रियते अत्यन्तदुरवगाह्यत्वाक्कतमपि 

जगत्सर्वं ॒ब्रहोवेत्ति स्वाधायां सामानाधिकरण्यं योभ्यं स्थाणुः पूमानसावितिवदन्वयव्यत्तिरेकाभावपरिहारेण 
तावन्मात्रत्वं बोध्यते ।। ११॥ 

इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिषदद्धाष्यटीकायां द्ितोयमूण्के हितीयः खण्डः 

इत्यथववेदीयमृण्डकोपनिषद्धाष्यटीकायां द्वितीयं मृण्डकं समाप्तम् १५ 

प्राधान्येनेति । अपुवंत्वेन तात्पयंविषयतयेव्यथं; । द्वा सुपर्णेद्यादौ द्विवचनस्याऽऽकारश्छान्दसः । जीवस्या- 
ज्ञत्वेन नियम्यत्वेन योग्यत्वादीश्व रस्य सवंज्ञत्वेन नियामकत्वलक्तियोगाच्छोभनमुचितम् । नियम्यनियामकभाव- 

१. अस्मिन्मत्त्रे तयोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्ति' इति सत्त्वं, 'अनदनन्नन्योऽभिचाकडीति इति क्षेत्रजः! 
इत्यादिना अन्तःकरणजीवौ द्वा सुपर्णेति ग्राह्यौ इति यद्यपि पेद्धिरहुस्यत्राह्मणं तथापि न क्षत्तिः। अन्तः- 
करणातिरिक्तो जीवः अनुपाधिकः शुद्ध एव । स चेश्वरः एवेति ब्रह्यप्रकरणं न विशुध्यते इति निर्णीतं २० 
ब्रहमसू्रमाष्ये । अत्र जीवेदवरपरतया व्याख्यात्तृणामन्येषां ब्राह्मणविरोधः, मन्तरब्राह्मणयोरेकाथ्यं स्य 
सवंसम्प्रतिपन्चत्वात् । सत्त्वशब्दोऽपि उपनिषत्सु 'सत्त्वादधिमहानात्माः इत्यत्र वुद्धिपर इत्येवोक्तम् । 

यत्तु मतान्तरे समाने वृक्ष इद्युत्तरमन्तरानुरोधेन अस्य जीवपरत्वस्या ङ्गीक रणीयत्वात् पेद्धिरहस्य 
ब्राह्मणस्यायमथं--सत्तवं बद्जीवः क्षेत्रज्ञः परमात्मा । येन विष्िष्टः स्वप्नं परयतीत्यथः । शारीरक. 
दाब्दोऽपि परमात्मपरः चिदचिच्छरीरकत्वात् । एतत्सर्वं स्वमतस्य कथञ्चित् तत्रो दूमवनमेव परमात्मा <५ 
स्वत्तः एव सवंज्ञः, तस्य स्वत एव स्वप्नदशंनसम्भवे येन विटि्टः इत्यसङ्गतम् । 

अच्र इयदामननात्" इत्यधिकरणे द्वा सुपर्णेति मन्त्रप्रतिपाद्यविद्यायाः ऋतं पिबन्ताविति मन्तरप्रतति- 
पाद्यायाश्च विद्याया ठेक्यं निर्णीतम् । उभयत्रापि इयत्तापरिच्छिघ्स्य द्वित्वोपपन्नस्य विषयस्य प्रतीतेः 

इति हेतुः प्रदर्शितः । इदं च द्वा सूपर्णामन्त्रस्य जीवेश्व रपरत्वमादायेवेति ज्ञेयम् । 
२. स्वाहरत्ति- स्वादु यथा तथा अत्ति अल्पं वा बहद्रा भवतु कमंफलानुभवे जीवानां सुखानुभवदर्शनात् । ३० 

३. बाधायां सामान्याधिकरण्यम्-वाध्यमानतादात्म्योपलक्षित्ताधिष्ठानव्यक्तिप्रतिपादकसमानविभक्तिकनाम- 

यत्वं ( कु० च० ) यथा योऽयं स्थाणुः पुमानेष इति--अत्र हि स्थाणुतादात्म्याभावोपलक्षितपृुरुष- 

व्यक्तिमाच्प्रतिपादकत्वात् लक्षणम द्वति: । 
४ अन्वयनव्यतिरेकाभावपरिहारेणेति--अन्वयः-स्थाणुत्वं तस्य भानं, व्यत्तिरेकः--तदभावः तस्य च भानं 

तदुभयं विना शुदधपुरषभानमिव्यथंः । अन्वयन्यतिरेकयोरुभयोरपि परिहारेणेत्यथंः । व्यतिरेकाभाव ३५ 

इति-व्यत्तिरेकरूपस्याभावस्य परिहारेणेतयथंः । अन्वयव्यतिरेकपरिहारेणेति वा अन्वयन्यत्तिरेकभान- 

परिहारेणेति वा पाटर्वेत् सुगमः| 
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समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीक्षया शोचति पुद्यमानः । 
जुष्टं यदा पर्यस्यन्यमीश्चमस्य महिमानमिति बीवशोकः ॥ २॥ 

तत्र सूत्रभूतो मन्त्रः परमाथंवस्स्ववधारणाथंमुपन्यस्यते--दवा द्रौ सुपर्णा सुपण शोभनपतनो सुपर्णौ पक्षिसामान्यादा 

सुपर्णो सगजा सयुजौ सहैव सर्वदा युक्तौ सखाया सायो " समानाख्यानौ समानाभिव्यक्तिकारभावेव॑भूतौ सन्तौ ससा- 
नमविेषमुपरुल्ध्ययिष्ठानतयेकं वुक्च वृक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरी रं वृक्षं परिषस्वजाते परिष्वक्तवेन्तौ । सुपर्णावियेकं 

वक्षं फलोपभोगा्थम् । अयं हि वृक्ष उ्वंमुलोऽवाक्शाखोऽश्वत्थोऽव्यक्तमुलप्रभवः क्षेत्रसंज्ञकः सवप्राणिकमंफलाश्रयस्तं 

परिष्वक्त सुपर्णाविवाविद्याकामकर्मवासनाश्रयलि द्घोपाध्यात्मेश्वर । तयोः परिष्वक्तयोरन्य एकः क्षेच्रज्ञो लिद्धोपाधि 
वक्षमाधितः पिप्पलं कर्म॑निष्यन्नं सुखदुःवलशक्षणं फं स्वाद्रनेकविचित्रवैदनास्वारूपं रवानि भक्षयत्युपभुङ्क्तेऽ- 
विवेकतः ¦ अनहनन्नन्य इतर ईश्वरो नित्यश्चुढधबरद्धमुक्ूस्वभावः सवज्ञः सव॑सत्त्वोपाधिरीश्वरो नानाति । प्रेरयिता 

ह्यसावुभयोभेज्यभोकतरौनित्यसाक्षित्वसतामात्रेण । स त्वनदनन्नन्योऽभिचाकश्ीति परयत्येव कवम् । दश्चनमात्र 
हि तस्य प्रेरयितत्वं राजयत् ॥ १५ 

तत्रैवं सति--समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुषो भोक्ता जोवोऽविद्याकामकमेफलरागादिगुरंभाराक्रान्तोऽला- 
वुरिव सामुद्रे जके निमग्नो नि्धयेन देहत्मभावमापन्नोऽयमेवाहममुष्य पुत्रोऽस्य नप्ता छृशः स्थरो गुणवाच्िगणः 
सुखी दुःलीत्येवंप्रत्ययो नास्त्यम्योऽस्मादिति जायते च्यते संयुज्यते वियुज्यते च सम्बन्धिबान्धबेः । अतोऽनीक्ञाया 
त कस्यचित्समर्थोशहं पुत्रो मम विनष्टो मृता मे भार्या कि मे जीवितेनेव्येवं दौनभावोऽनीक्ा तया शोचति सन्तप्यते 
मुह्यमानोऽनेकैरनथेप्रकारेरविवेकतया चिन्तामपद्यमानः । स॒ एवं प्रेततियंङ्मनुष्यादियोनिष्वाजवं जवोभावमापन्चः 
कदाचिदनेकजन्मयु श्शुद्धधर्मसच्चितनिमित्ततः केनचित्परमकारुणिकेन दश्शितयोगमार्गोर्गहिसासव्यन्रह्यचर्यस्वैत्यागङम- 
दमादिसम्पल्नः समाहितात्मा सञ्जुष्टं सेवितमनेकेयगमागेः कमिभिश्च यदा यस्मिन्काले पश्यि ष्यायमानोऽन्यं 
वक्षोपाधिलक्षणाटिरुश्चणमीरामसंसारिणमश्षनायापिपासाक्लोकमोहजरामूत्प्वतीतमीशं सवस्य जगतोऽयमहमस्म्याहभो 
सवस्य समः सवेभूतस्थो नेतरोऽविद्याजनितोपाधिपरिच्छिस्लो मायात्मेति विभति महिमानं च जगद्रपभस्येव मम 
परमेश्वरस्येति यदेवं द्रा तदा बीतश्चोको भवति सवस्माच्छोकसागरद्धिप्रमुच्यते कृतकृत्यो भवतीत्यथेः ॥ २॥ 

गमनं ययोस्तौ शोभनपततनौ । पक्लिसामान्यष्रेति ! वृक्षा्रयणादिश्रवणादित्यथः। उध्व॑मुक्कृष्टं ब्रह्य मृरुमधिषछठान- 
मस्येत्य॒ध्वंमूरोऽवाञ्चः प्राणादयः लाखा इवास्येत्यवाकशाखः । इवः स्थानं नियन्तुमस्य न ॒शंक्यमित्यदवत्थः । 
अव्यक्तमन्यकृतं मृलमुपादानमन्वयि तस्मालमभवतीति तथोक्तो यावदज्ञानभावीत्यधंः । अंविद्याकामकमंवासना- 
नामाश्रयो लिद्खमुपाधियंस्याऽऽत्मनः स॒ जीवस्तथोक्तः स वचेश्वरश्च तावित्यथंः । सत्वं माषाख्यमुपाधिरस्येति 
सतत्वोपाधिः । ज्ञातात्मकस्यामलसत्वराेरिति ह्यक्तम् ॥ १॥ 

ञावरणं विक्षेपश्च द्रयमविद्यायाः कायंम्। तत्रेश्वरभावाप्रतिपत्तिरतीशाऽऽ्वरणं शोचतीति विक्षेपस्तदुभय- 
हैतुरनिर्वाच्थमज्ञानं मोहः । तेन विशशिष्टोजेकेरनथग्रकारहुं करोमीत्यादिभिरविवेकतया तादात्स्यापन्नतयेत्यथंः | 
ञआजवमनवरतं जवीभावं निकृष्टमावं लक्षणया छघुभावं कमेवायुप्रेरिततया जवीभावं क्षेप्रयमापन्चः पुवंवदित्य- 
भेदेनेत्यथंः ॥ २॥ 

२५ 

१. समानाख्यानो-आाष्यानं प्रकाशश्च; उभयोः अत एव स्वप्रकाशंत्वादिति कल्तपरौ व्याख्यातम् समानाभि- 
व्यक्तिकारणौ । उभयो हूदयमेकमेवाभिन्यक्तिकारणम् । 

२. अत्र अनीशा ईदवरभावस्यास्फ़्तिः, अहुमीश्वराद्धिन्नः इति श्रमेण शरीरादौ अभेदश्रान्त्या शोचति । 
स॒ यदा अन्यं शरीरादिविविक्तं शुद्धमीरामहं ब्रह्मास्मि इति साक्षाच्करोति तदा अस्य भगवतो 
महिमानमाप्नोति--इति इत्यत्र गुणाभावच्छान्दसः एतीत्यथं; । अच यद्यपि वक्षसोमान्यमेवोक्तं तथापि 
अश्वस्थ एव ग्राह्यः । मन्यत्र काठकोपनिषदि "एषोऽश्वत्थः सनातन इत्युक्तत्वात् । अत एव पिप्पल- 
मिति अद्वत्थफकरुं निर्िष्टम् । फलटेल्क्' इत्यनेन विकारावयवा प्रत्यथलोपोक्तेः पिप्पलस्य फलं 
पिप्पलमित्यनुपपन्चम् । 

२. शुद्धधमः--ददवरापंणवुद्धया क्रियमाणं नित्यनेमित्तिककर्मरूपो धर्मः | 
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यदा पश्यः पश्यते स्क्मवणं कर्तारमीरं पुस्पं च्ह्ययोनिम् | 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरू्जनः `परमं साम्य्ुपेति ॥ ३॥ 
प्रणो ह्येष यः सव॑मूतेविभाति विजानन्वि्ठान्वते नातिषादी | 
आन्मक्रोड आत्मरतिः क्रियावानेष वह्यविदां वर्ष्टिः॥४॥ 

अन्योऽपि मन्त्र इममेवाथंमाह सविस्तरम् - यरा पस्सिन्काटे पयः पंशयतीति विद्रान्साधक इत्यथः । पक्यते ५ 
परयति पूवंवत् रुक्मवर्णं स्व्थज्योत्तिःस्वभावं रक्मस्येव वा ज्योतिरस्याविनाक्चि, कर्तारं सवस्य जगत ईशं पुरषं 
ब्रह्मयोनि ब्रह्य च तद्योनिश्यासौ ब्रह्मयोनिस्तं ब्रह्मयोनि ब्रह्मणो वाऽपरस्य योनि सयदा चैवं पषयति तदास 
विदान्पश्यः पुण्यपषपे बन्धनभूते क्मणी सरूरे विधुध निर्यं दग्ध्वा निरञ्जनो निरुप विगतक्लेशः परमं प्रक्ष 
निरतिशयं साम्यं समतामहयलक्षणं देतचिष्याणि साभ्यान्यतोऽवच्च्यिवातोऽयलक्षणमेतत्परसं सास्यभुपेति 
प्रतिपद्यते ॥\३) १० 

किच्न- योऽयं प्राणस्य प्राणः पर ईश्रो देष प्रकृतः सर्वभूतेब्रंह्यादिस्तम्बपयेन्तैः । इत्थंभूतलक्षणे तुतीया । 
सर्वभूतस्थः सर्वात्मा सच्नित्यथंः ! विभाति विविधं दीप्यते । एवं स्षवभुतस्थं यः साक्षादात्मभावेनापमहूमस्मीति 
विजानच्विद्रान्वाक्यार्थज्ञानमात्रेण स भवते भवति न भवतीत्येतक्किम् ? अततिवाद्यतीत्य सर्वानिन्यान्वदितुं शीलसस्येत्यति- 
वादी । यस्त्वेवं साक्षादात्मानं प्राणस्य प्राणं विद्वानतिवादी स न भवतीतयथंः । सर्वं थदाऽऽत्मेव नान्यदस्तीति दृष्टं तदा 
कि ह्यसावतीत्य वदेत् । यस्य त्वपरमन्यद्दृष्टमस्ति स तदतीत्य वदति । अथं तु विद्वानात्ममोऽन्यन्च परयति १५ 
नान्धच्छणोति नान्यद्विजानाति) अतो नातिवदति) किच्ाऽऽत्मक्रीड आत्मन्येव च क्रीडा क्रोडं यस्थ नाप्यत्र पुत्रदारादिषु 
स आत्मक्रीडः ! तथाऽऽत्मरतिरात्मन्येव च रती रमणं प्ोतियेस्य स अतत्मरतिः । कोडा बाह्यसाधनध्रापेक्षा । रतिस्तु 
साधननिरपेक्षा बाह्यविषयप्रीतिमप्रमिति विशेषः \ तया क्रियावाज्ज्ञानध्यानवेराग्यादिक्रिया यस्थ सोऽयं क्रिया- 

पूवंवदित्य भेदेनेत्यथंः ।1 ३ ॥ 

आत्मनि रतिरात्मरतिस्तत्युरुषः सैव क्रियाऽस्यास्तीत्यात्मरतिक्रियावानिति मतुबेवेकः प्रतीयते कथमुक्तं २० 
बहूत्रीहिमतुबथंयोरन्यत रोऽत्तिरिच्यत इति] सत्थमसमासमाठे हयोरथेवतत्वमासीच्समासपारे त्वन्यतरो मतुबतिरिच्यते 

१. परमं साम्बमभेद एव ! मतान्तरे अपहृतपाप्मत्वादिगुणाचछकेन साम्यं प्राप्नोति इल्युक्तम् । तच सदि 
ते गुणाः नवत्तयोत्पद्यन्ते तदा "यत्कृतकं तदनित्ममि'ति स्यायात् नाशप्रसद्धः । यद पुवंसिद्धानामेवामि- 
व्यक्तिः, तदा तत्त्वमसीद्यादिना परमेश्वरस्येव देहं प्रविद्य जीवभावेनावस्थानात् परमं साम्यमभेद- 
एव । भोगमात्रसाम्या क्घोकारे परमस्ताम्यानुपपत्तिरेव । २५ 

२. भवते भवतीत्यथं; पू्व॑मन्त्रः यदा पश्यः पद्यते इति ज्ञानिनमधिकरत्य प्रवृत्तः । अत्रापि आत्मक्रीडा 
द्त्यायुक्तेः जीवन्मुक्तपरत्वमस्य मन्त्रस्य स्पष्टमेव । यत्त मतान्तरे तेनातिवादी भवेति योजनया 
"आत्मज्ञानेन अतिश्ादी भवेति व्याख्यातम् । तत्र अत्तिवदने नियोगदचेत् तत्कुवंन् केथं नाम विद्वान् 

आत्मक्रीडः आत्मरतिश्च भवेत् | अत्तिवदन एव काल्यापनात् । अपि च छान्दोग्ये यद्यतिवःचसीति 

सः नातिवादी, सत्यवादयेवेटःर्थः | क्रियावानु वरिष्ठ इति नित्यनेमित्तिकक्रियावानित्यर्थकर्णे तस्यात्म- 
क्रीडत्वात्मरतित्वयो रनुपपत्तिरेव । अतः ज्ञानध्यानादिक्रिधावानित्येवार्थः । अपि च तपसो वाप्य- 

लिद्धात्' इत्यनेन संन्यासः अत्रैव हदयते । अतः कथं सन्यासिनः निव्यनैमित्तिकक्रियावच्वं, यद्यपि स 
शिखायज्ञोपवोत्तवान् । सार्याभावेनाग्निहत्रा्यभावात् । 

२. पृववत्-पुव शरोर इवाभेदमापन्नः संसरतीत्यथेः द्वेतविषयाणि साम्यानि साहरयरूपाणि तदुगतभूयो- २५ 
धमवत्वरूपाणि | 

२० 
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सस्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचयंण निस्यम् । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५॥ 
सुस्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। 
येनाऽऽक्रमन्त्यषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सस्यस्य परमं निधानम् ॥ & ॥ 

५ वान् ! समासपाठ आत्मरतिरेव क्रियाऽस्य विदत इति "वबहुव्रीहिमितुबथयोरन्यतरोऽतिरिच्यते । केचित्त्वग्निहोत्रादि- 

१५ 

२९० 

२५ 

क्॑बरह्यविद्ययोः समुच्चयाथमिच्छन्ति । तच्चैष ब्रह्मविदां वरिष इध्यनेन सूस्याथंवचनेन विरुध्यते \ न हि बाहक्रोड 

अ त्मरतिश्च भवितुं शः कथित्, बाह्यक्रियाविनिवु सी द्यात्मक्रीडो भवति बाह्यक्रियात्मक्रीडयोविरोधात् । न हि 
तमःश्रकाश्षयोुंगपदेकन्न स्थितिः सम्भवति । तस्मादसत्प्ररुपितमेवेतदनेन ज्ञानकमंसमुच्चयप्रतिपादनम् \ ^ अन्या 
वाचो विमुच्रथ'' ““संन्यासयोगात्” इत्यादिभुतिमभ्यश्च । तस्माद्यमेवेह क्रियावान्यो क्नानध्यानादिक्रियावान्सोऽभिन्नाथ- 
मर्थादः संन्यासी । य एवंलक्षणो नातिवाद्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्ब्रह्मनिष्रः स ब्रह्मविदां सवेषां वरिष्ठः 
प्रधानः \\ ४ ॥ 

अधुना सत्यादीनि भिक्षोः सम्यम्नानसहुकारीणि साधनानि विधीयन्ते निवत्तिप्रधानानि-सत्येनानुत- 
त्यागेन भृषावदनत्यागेन छम्यः प्राप्रव्यः । किच्च तपसा हीन्दरियमनएकाग्रतया “मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्यैकाग्रचं परमं 
तप” इति स्मरणात् \ तद्धयनुकूलमात्मदशनाभिमुखीभावात्परमं साधनं तपो नेतरच्चान्द्रायणादि । एष आत्मा 
लभ्य इत्यनृषद्धः सवत्र । सम्यग््ञानेन यथाभूतात्मदशनेन ब्रह्मचर्येण मेयुनासमाचारेण । नित्यं सवंदा नित्यं सत्येन 
नित्यं तपसा नित्यं सभ्यग्न्ानेनेति सवत्र नित्यजब्दोऽन्त्यदीपिकान्यायेनानुषक्तव्यः । वक्ष्यति च--“न येषु जिह्यमनृतं 
न माया च” इति \ कोऽसावात्मा य एतः साधनेंभ्य इत्युच्यते 1 अन्त-शरीरेऽन्तमध्ये शरीरस्य पुण्डरोकाकागरे 
उयोतिर्मयो हि सुव्मवणंः शुः शुद्धो यमात्मानं पयन्त्युपलभन्ते यतयो यतनशीलाः संन्यासिनः क्षीणदोषाः क्षीण- 
क्रोधादिचित्तमलाः स आत्मा नित्यं सत्यादिसाधनैः संन्यासिभिरभ्य इत्यथः । न कादाचित्क: सत्यादिभिलेभ्यते ।\५॥ 

सत्यादिसाधनस्तुत्य्थोऽयमथेवादः-प्सत्यमेव सत्यवानेव जयति नानृतं नानूतवादीत्यथंः \ न हि सत्यानुतयोः 
केवलयोः पुरुषानाभितयोजयः पराजयो वा सम्भवति ! प्रसिद्धं रोके सत्यवादिनाऽनृतवाद्यभिभूयते न विपयंयोऽतः 
सिद्धं सत्यस्य बलवत्साधनत्वम् 1 किच्च जाख्तोऽप्यवगम्थते सत्यस्य साधनातिश्चयत्वम् । कथम् ? सत्येन यथाभूत- 

वादब्यवस्थया पन्था देवथानाख्यो विततो विस्तीणेः सातत्येन प्रवतः ! येन पथा द्याक्रमन्ति क्रमन्त ऋषयो व्ञंन- 

विशिष्यते बाद्यक्रियानिवृत्तिकाभादित्यथंः । एकदेरिव्याख्यामुद्धाव्य निराचष्टे--केचित्तित्थादिना । अनेन वचनेन 

ज्ञानकमंसमुच्चयप्रतिपादनं क्रियत इत्येतदसस्प्ररपितमेवेति योजना ॥ ४॥ 

सभ्यग््ञानसहकारोणीति । अत्र॒सम्यग्लानकशब्देन वस्तुविषयावगत्तिफलावसानं वाक्या्थंज्ञानमुच्यते । 
अवगत्तिफलस्य स्वकार्येऽवि्यानिवृत्तौ सहकायंपेक्षासम्भवात् । अतोऽपरिपक्द ज्ञानस्य सत्यादीनां च परिपक्वविद्या- 

लाभाय समुच्चय इष्यत एव । नतावता भास्कराभिमतसिद्धिः । परिपक्वविद्यायाः सहकायंपेक्षायां मानाभावात् | 
ततः कर्मासिंदटेषश्रवणाहेवादीनां कमंविहीनानां मुक्तिश्रवणाच्चेति । ५ ॥ 

२० १. बहूत्रीहिमतुबथयोरिति-आत्मरतिः क्रिया यस्येत्ति बहूवरीहिसमासे आत्मरतिक्रियः इति रूपम् 
आत्मरत्तिरेव क्रिया आत्मरतिक्रिया तद्वानिति मतुप् । उभयोरेक एव एवाथंः। तहि मतुबर्थोऽतिरिच्यते 
भथेविशेषबोधको भवतीत्यथंः । स च बाह्यक्रियारूपक्रियान्तरनिवृत्तिरित्यथः । अतिशायने मतुन्विधा- 
नात् एवं रूपोऽतिशयः छभ्यते न तु बहुत्रीहावित्यथंः । एताहशाथः कम॑धारयोत्तरमतुपा लभ्यते न तु 
कमंधारयघरितबहुव्रीहिणा । 

२. सत्यमेव --अत्र सत्यपदेन सद्गुणयुक्तो भगवानुच्यते । तचचिष्ठ सद्धक्तिनिष्ठ एव जायते इति व्याख्या 
देतिनाम् । तच्च नानुत्तं इत्यनेन विरुद्धम् । अनृततप्रतिषठन्द्रितया सत्यवचनस्यैव पुरः स्पूतिकत्वात् । 
सत्यानृते इत्यादौ अनृतपदस्य असुरपरत्वे तु अप्रयुक्तलक्षणा । 
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बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं शष्ष्मास्च तस्ष्ष्मतरं बिभाति । 
दरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पदयस्स्विहव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥ 
न चक्षुषा गद्यते नापि वाचा नान्ये्दनैस्तपसा कमेणा वा | 
“ज्ञानप्रसादेन विषुद्रस्छस्ततस्तु तं पश्यते निष्करु ध्यायमानः ॥ ८ ॥। 

वन्तः कुहुमायाक्ाठयाहुङ्ारदम्भानुतर्वाजता ह्याप्तकामा विगततृभ्णाः सवतो यत्र यास्मिस्तत्परमाथंतत्वं सत्यस्योत्तम- 
साधनस्य सम्बन्धि साध्यं परमं प्रकृष्ठं निधानं पुरषा्थंरूपेण निधीयत इति निधानं वतेते ! तत्र च येन पथाऽमन्ति 

स सत्येन वितत इति पूवण सम्बन्धः! ६ ॥ 

कि तत्किधमंकं च तदित्युच्यते- ब्रहुन्महुच्च तत्प्रकृतं ब्रह्य सत्यादिसाधनं सवतो व्याप्तत्वात् । दिन्यं स्वयं- 
प्रभममनिन्धियगोचरमत एव न चिन्तयितुं शक्यतेऽस्य रूपमित्यचिन्त्यरूपम् । सृक्ष्मादाकाश्चादेरपि तत्सृक्ष्मतरं, 
निरतिशयं हि सोक्षम्यमस्य स्वंकारणत्वाद्विभाति विविधमादित्यचन्द्रा्याकारेण भाति दीप्यते । किच्च दुराष्िप्क्ृष्ट- 
देशात्सुद्ूरे विष्रहृष्टतरे देशे वतंतेऽविदूषामत्यन्तागम्यत्वात्तद्भह्य \ इहं देहऽन्तिके समीपे च विदुषाभात्मस्वात् । 
सर्वान्तरत्वाच्चा °ऽऽकाश्षस्याप्यन्तरश्नुतेः ! इहु पयत्यु चेतनावस्स्वित्येतच्निहितं स्थितं दशंनादिक्रियावत्वेन योगि- 
मिर्छकष्यमाणम् \ क्व ? गुहायां बुद्धिलक्षणायाम् \ तत्र हि निगूढं रक्षते विदरद्धिः तथाऽप्यविद्यया संवृतं सन्न रक्ष्यते 
तत्नस्थमेवाविद्रद्धिः \\ ७ ॥ 

पुनरप्यसाधारणं तदुषलन्धिसाधनमुच्यते-पस्मान्च चक्षुषा गृह्यते केनचिदप्यरूपत्वान्नापि गह्यते वाचाऽनभि- 

धेयत्वान्न चान्येदेवेरितरेन्व्रियैः । तपसः सवंप्राप्रिसाघनत्वेऽपि न तपसा गृह्यते । तथा वेदिकैनागनिहोत्रादिकमंणा 
प्रसिद्धमहत्वेनापि न गृह्यते \ †क पुनस्तस्य ग्रहणे साधनमित्याह्--ज्ञानप्रसादेनाऽऽत्मावबोधनसमथंमपि स्वभावेन 
सवप्राणिनां ज्ञानं बाह्यविबयरागादिदोषकटुषितमप्रसन्नमशुद्धं सन्नावबोधयति नित्यं सचिहितमप्यात्मतच्वं मला- 
वनद्धमिवाएऽऽदन्ञेम् ! विरृलितमिव सलिलम् ! तद्येन्दरिथविषयसंसगंजनितरागादिमलकार्ष्यापनयनादादशंसलिला- 
दिवस्प्रसादितं स्वच्छं श्ान्तमवतिष्ठते तदा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात् ! तेन ज्ञानप्रसादेन विश्ुदधसच्वो विशचुद्धान्तःकरणो 
योग्यो ब्रह्य द्रष्टुं यस्मात्ततस्तस्मात्तु तमात्मानं पयते पश्यत्युपलभते निष्कं सर्वावियवभेदर्वाजतं ध्यायमान 
सत्यादिसाधनवानुपसंहूतकरण एकाग्रेण मनसा ध्यायमानश्चिन्तयन् \ ८ ॥ 

कुहकं परवश्चनम् । अन्तरम्यथा गृहीत्वा बहिरन्यथा प्रकाशनं माया । शाठ्यं विभवानुसारेणा्रदानम् । 
अहद्धारो मिथ्याभिमानः । दम्भो धमंध्वरजित्वम् । अनुतमयथाृष्टमाषणम् । एत्ेदषिर्वोजता इत्यथः ॥ ६ ॥ 

सत्यस्य निधानं यदुक्तं तत्युनविरोष्यत इत्याहु--कि तत्किधमंकं च तदिति ॥ ७॥ 

ज्ञानप्रसदेनेति । भत्र ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति ब्युत्पत्या बुद्धिरुच्यते । ध्यायमानो ज्ञानप्रसादं रभते । ज्ञान- 
प्रसादेनाऽऽत्मानं पश्यतीति क्रमो द्रष्टव्यः । संशयादिमकरहितस्य प्रमाणज्ञानस्येव ततवसाक्नात्का रहैतुत्वादयान- 
क्रियायाः प्रमितिसाघनत्वाप्रसिद्धेरित्यथंः ॥ ८ ॥ 

१. ज्ञ तप्रसादेन--ज्ञानमन्तःकरणं तस्थ प्रसादः मरराहिव्यं तेन चित्तस्य बुद्धिरिति भ्याख्यातम् | 

५ 

९५ 

२० 

२५ 

मतान्तरे ज्ञानं ब्रह्मेव तस्य प्रसादः अनुग्रहः तेन चित्तशुद्धिरितिग्यास्या । यद्यपि ईश्वरानुग्रहादेव ३० 
पुसामद्वंतवासने'ति स्मृतैः ईइव रानृग्रहुः वेदान्तविचारे मनःप्रवृत्तावेवावश्यकः तथापि चित्तशुद्धि 
रागा्यभावः पापक्षयद्च । तदुभयं प्रयत्नसाध्यमेव नेश्व सानुग्रहादेव र्यम् । अनुग्रहस्येव निष्काम- 
कमनुष्ठानरमभ्यत्वात् । “यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष अत्मा" इत्यनेन चित्तशुद्धौ स्वहेतुना प्राप्तायां 
तत्रात्मा स्वात्मानं प्रकाश्चयतीद्युक्तेः । 

+ आकराशेति-- य अ।काशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरः' इति भ्रुतेः | २५ 
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नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो बाऽप्यसिङ्कात् । 

एतैरुपायेयेतते यस्त॒ विद्रसतस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 

स॒प्राप्यैनग्रषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो बीतरागाः प्रशान्ताः । 

ते सवेगं सवतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः 'सषेमेवाऽऽविशन्ति ॥ ५ ॥ 

५ 'वेदान्तविज्ञानसुनिधितार्थाः ` संन्यासयोगादतयः शुद्धसचाः । 

"ते ब्रह्मरोकेषु परान्तकारुं परामृताः परियच्यन्ति सव ।॥ ६ ॥ 

आत्मप्राथनासहायभूतन्येतानि च साधनानि बलाप्रमादतपांसि लिङ्धयुक्तानि संन्याससहितानि यस्मात्- 
अयमात्मा बलहीनेन बरग्रहीणेनाऽऽत्मनिष्ठाजनितवीयंहीनेन न रस्यो नापि लोकिकपुत्रपश्वादिविषयसङ्धनिमित्त- 
प्रसादात् । तथा तपसो वाऽ्यकलिङ्धाल्लिङ्खरहितात् । तपोऽत्र ज्ञानम् । लिद्धं संन्यासः सन्यासरहिताञ्ज्ञानान्न कम्यल 

१० इत्यथः! एतैरपायेवंलाप्रमादसंन्यासन्नानैयं तते तत्परः सन्प्रयतते यस्तु विद्रान्विवेक्यात्मवित्तस्य विदुष एष आत्मा 
विशते सप्रविक्गति ब्रह्मधाम ॥ ४॥ 

कथं ब्रह्य विशत इत्युच्यते संप्राप्य समवगम्येनमात्मानमृषयो दश नबन्तस्तेनव ज्ञानेन तृप्ता न बाह्ये 
तुपििसाधनेन शरीरोपचयकारणेन कृतात्मानः परमात्पस्वकूपेणेव निष्पन्चात्मानः सन्तः \ वीतरागा विगतराग्षद्डि- 
दोषाः । प्रशान्ता उपरतेन्धियाः । त एवंभूता स्वगं सकेव्यापिनमाकाश्वत्सव्तः सव्र प्राप्य नोपाधिपरिच््छि्तेनेकः- 

१५ देशेन । ¶ ताहि तद्भल्येवाद्वयमात्मत्वेन प्रतिपद्य धीरा अत्यन्तविवेकिनो युक्तात्मानो नित्यसमा हितस्वभावाः सवंनेख 
समस्तं शरोरपातकाङेऽप्याविश्चन्ति भिरे घरे घटाकाश्वदविद्यक्रृतोपाधिपरिच्छेदं जहृति । एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाश्न 
प्रविशन्ति \\ ५॥ 

| किञ्च-वेदन्तजनितविज्ञानं वेदान्तविज्ञानं तस्यार्थः परमात्मा विज्ञेयः सोऽ्थंः सुनिश्चितो येषां ते बेदन्त- 
विज्ञानसुनिश्चितार्थाः। ते च संन्यासथोगात्सवंकमंपरित्यागलक्षणयोगाक्केवलब्रह्मनिष्ठास्वरूपाद्योगाद्यतयो यतनशीलाः 

९० शुद्धसत्त्वा शुद्धं सत्वं येषां संन्धाक्तयोगात्ते शुद्धक्षस्वाः । ते ब्रह्मरोकेषु ! संसारिणां ये मरणकालरास्तेऽपरान्तास्तान- 
पक्ष्य सुसक्षणां संसारावसाने देहपरित्यागकालः परान्तकालस्तस्मिन्परान्तकाटे । साधकानां बहूत्वाद्भह्यैव रोको 
ब्रह्मलोक एकोऽप्यनेकवद्दृदयते प्राप्यते वा ! अतो बहुवचनं ब्रह्मरोकेष्बिति ब्रह्मणीत्य्थः । पराम्रताः परममृत- 

वयमिति मिथ्वान्ञानानमिभाव्यतालक्षणोऽतिश्षयः। अछिद्धादिति। कथम् ? इन्द्रजनकगागिप्रभृती- 
नामत्यात्मङाभश्नवणात् । सत्यम् । संन्यासो नाम सवैत्यागात्मकस्तेषामपि स्वत्वाभिमानाभावादस्त्येवाऽऽन्त रः 

९५ सन्यासो बाह्यं तु लिङ्घमविवक्षितम् “न लिद्खं धम॑कारणम्” इति स्मरणात् ॥। ४॥ 
नेष्कम्यंसाहित्यं तु विवक्षितं ॥ ५॥ 

१, सव॑मेवाविशान्ति--अव्र दरेतिनः-इतरेरजञेयतया ब्रह्म प्रविश्य इच्छया अन्तं हिस्सश्चरन्तः भोगान् गुज्जत इत्यध माहुः । तत् कामनिवृत्तेः भगवत्प्रापतिैतुतयोक्तत्वात् निवृत्तकामानां पुनः तदुदधवानुष- पत्तेः चिन्त्यम् । मतान्तरेऽपि सवंमनुभवन्तीव्यर्थाङ्खीकारे कामप्रहाणानुपपत्तः | 
२५ २. वेदन्तविज्ञानसुनिरश्वितार्थाः सुनिदिचत्वेदान्तविज्ञानार्था इति यावत् | 

२. सन्यापस्तयोगाच्च , सुद्धान्त.करणाः अत्र॒ मतान्तरे काम्यकमंत्यागेन परिशुद्धान्तःकरणा इत्ति व्याल्यातम् । सव॑कम॑त्यागे भरुतिसिद्धे नेदमुचित्तम् । तथाहि अयज्ञोपवोत्तौ कथं ब्राह्मण इति प्रदन- पुत्थप्य तस्य ज्ञानमेव यज्ञोपवीतमिलयुक्तं जाबालोपनिषदि । संन्थासाधिकरणे भास्करमतखण्डनमधि- हृप्य सवकमसन्यासः स्थापितः कल्पतरौ । यस्त्वात्मरतिरेव स्थात् इत्यारभ्य तस्य कार्यं न विचत ३० इति च गीतासु । माध्वा अपि भगवति सवंकमा्पिगं संस्यासमाहुः, तदपि श स््रविरद्धम् | ४. "ते ब्रह्मलोके तु" तेत्तिरीयारण्यकपाढः | ` | 
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"गताः कराः पश्चदश्च प्रतिष्ठा देवाश्च सवं प्रतिदेवतासु | 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 
"यथा नद्यः स्यन्दमानाः स॒युदरेऽस्तं गच्छन्ति नामस्ूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विशुक्तः परात्परं पृूषग्पेति दिव्यम् ॥ ८ ॥ 

ममरणधर्मंकं ब्रह्माऽत्मभूतं येषां ते परासृता जीवन्त एव ब्रह्मभूताः परामृताः सन्तः परिमुच्यन्ति परि समन्ताल्दीप- ५, 

निर्वाणवद्घटाकाशशवच्च निवृत्तिमुपयान्ति \ परिमुच्यन्ति परि समन्तान्मुच्यन्ते सर्वे न देशान्तरं गन्तव्यमपेकषनते \ 

“जञकुनीनामिवाऽऽकागो जले वारिचरस्य च । पदं यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतां गतिः \\" 

"अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः" इति श्रुतिस्मृतिभ्य, देशपरिच्छित्ना हि गतिः संसारविषयेव 1 परिच्छिन्न 

ताधनसाध्यत्वात् , ब्रह्म तु समस्तत्वान्न देशषपरिच्छेदेन गन्तन्यम् \ यदि हि देरपरिच्छन्लं ब्रह्य स्यान्मूतंदरव्यवदा्न्त- 

वदन्याधितं सावयवम्नित्यं कृतकं च स्यात् \ न त्वेवेविधं ब्रह्म भवितुमह॑ति, अतस्तस््ाप्रिश्च नैव देक्ञपरिच्छित्रा १० 

भवितु युक्ता \ अपि चाविद्यादिसंसारबन्धापनयनमेव मोक्षमिच्छन्ति ब्रह्मविदो न तु कायंभूतम् \॥ ६ \ 

किच्च मोक्षकाले या देहारम्भिकाः कलाः प्राणाद्यास्ताः स्वां स्वां प्रतिष्ठां गताः स्वंस्वं कारणं गता 

भवन्तीत्यर्थः \ प्रतिष्ठा इति द्वितीयाबहुवचनम् । पच्चदश्ञ पच्चदशसंख्याका या अन्त्यप्रहनपरिपठिताः प्रसिद्धा देवाश्च 

वेहाभ्रयाश्चक्षुरादिकरणस्थाः सवे प्रतिदेवतास्वादित्यादिषु गता भवन्तीत्यथंः! यानि च मुमुक्षुणा कृतानि कर्माण्य- 

्रवत्तफलानि प्रवत्तफलानामूपभोगेनैव क्षीयमाणत्वाद्विज्ञानमयश्चाऽऽत्माऽविद्याङृतबुद्धयाद्युपाधिमात्मत्वेन सत्वा ५१ 

जलादिषु सूर्यादिग्रतिविम्बवदिह् प्रविष्टो देहमेदेषु, कर्मणां तत्फलाधंत्वात्सह तेनैव विज्ञानमयेनाऽऽ्मना \ अतो 

विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः! त एते कर्माणि विज्ञानमयश्चाऽऽत्मोपाध्यपनये सति परेऽव्ययेऽनन्तेऽक्षये बरह्मण्याकाश- 

कंतयेऽजेऽनरेऽमृतेऽभयेःूरवऽनपरेऽनन्तरेऽबाद्यऽद्धये हिषे शान्ते सवं एकौ भवन्त्यविशेषतां गच्छन्तयेकत्वमापद्न्ते 

जलाधारापनय इव सूर्यादिप्रतिबिम्बाः सूर्य, घटाद्यपनय इवाऽऽकाशे घटाद्याकाशाः ॥ ७ \॥ 

किञ्च--यथा नदयो गद्धाद्याः स्यन्दमाना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्र प्राप्यास्तमदश्षेनमविहेषात्मभावं गच्छन्ति २० 

प्रदीपस्य वतिक्रतावन्छेदध्वंस यथा तेजःयामा्यतापत्तिस्तद्रदिव्याह-प्रदीपनिर्वाणवदिति। पदं पादन्यासः 

परतिविम्बं च | न सवयेताभावादेवेत्मथं ; । अध्वस्विति ! संसाराध्वरना पारयिष्णवःपारयतुं समापयितुमिच्छन्तोति 

तमापिकामा अनध्वगा भवन्तीयथंः । तक्रतोऽपीदैव मोक्षो वक्तव्य इत्याह्- देशपरिच्छिन्ना हीत्यादिना ॥ ६ ॥ 

स्वाः प्रतिष्ठाः प्रत्ति गता भवन्तीति भृतांशानां भौतिकानां च महाभूतेषु लयो दशितः । अन्तयप्रश्नेति । 

ब्राह्मणम्रन्थे षष्ठप्रने प्राणाद्या याः कलाः पठिता इ्यथंः | मायामयमहाभृत्तानामंशावष्न्धेर्जीवाविद्याभूतसृक्षमैः २५ 

्रातिस्विकैरदषटसहकृतैः प्रातिस्विकाः प्राणादय आरभ्यन्ते । ते च कर्माक्षिप्तर्दवेः सूर्यादिभिरधिष्ठीयन्ते | कमणो 

भोगेनावसाने ते देवाः स्वस्थानं गच्छन्ति । यच्च प्रातिस्विक स्वाविद्याकार्यं तच्च सर्वं ब्रहयेव सम्पद्यत इत्याह-- 

यानि चेत्यादिना । ५-८ 1 

१. अत्र पञ्चदशकलानिर्दिष्टाः । प्रनोपनिषदि तु षोडशकलाः | घ्राणमनसोः एकपुथिन्युपादानकत्वेनैकत्व- 

विवक्षया“ पश्चदशत्वमुक्तम् । प्ररनोपनिषदि विद्वद्हष्टिमाधित्य कलानां पुरुषे लय उक्तः । अच्रतु ३० 

पादवंस्थानामविदुषां टृष्टिमाधित्य कलानां स्वस्वप्रकृतिषु ल्य दति । तानि परे तथाद्यह् इति पूत्र 

भाष्यम्-“देवादचक्षुरादयनूप्राहुकाः स्वोपकारं परित्यज्य स्वस्वश्पे तिष्ठन्तीत्य्थः' । 

२. यथा नद्यः" इत्यनेन ब्रह्मणि एकीभाव उक्तः । यथोदकं शुद्ध शुद्धमित्यपि इष्टान्तः काठके । उभयत्रापि 

जे जलान्तरप्रवेणे महत्तरजलान्तरं जायते । पूवंजख तदयतीति नेयायिकाः । तत्र च नामरूप- 

विमोक्रे जलमात्रमवशिष्यते । यत्तु मतान्तरे नामरूपा्मकभेदकाकारप्रहाणमात्रमि'व्युक्तम् । अतर रूप- ३५ 

माकारविशेषः । तदपि नष्टं चत् जीवे किमवरिष्येत । नाश एव जीवस्य स्यात् । अस्मामिरम्या- 

मासवादे मोक्षे जीवना एवेष्यते । अपि च अणुर्जीिः परमात्मा विभुः तच्रोपाधिविमोकेनैव एकौभावौ 

वक्तव्यः, अन्यथा संसारदशायाममि तदापातात् । साक्षात्कारः अत्रैव जायते । तेन चोपाधिलये सति 
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सयोदह वै तत्परमं ब्रह्म येद जदयैव भवति नास्या्रह्मविच्छुले भवति| 
तरति शोकं तरति “पाप्मानं गुहाग्रन्थिम्यो धिगुक्तोऽमृतो मवति ।॥ & ॥ 

तदेतश्चाऽभ्युक्तय्-- 
गक्रियाबन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहत एकपिं भ्रद्रयन्तः। 

५  तेषामेवतां ब्रह्मविदां बदेत दिरीवतं विधिवचेस्तु चीर्णम् ॥१०॥ 

पराप्नुवन्ति नाम च रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा तथाऽविचाकृतनामरूपाद्विमुक्तः सन्विद्ान्परादक्षरात्पू्वोक्तात्परं 
दिव्यं पुरूषं यथोक्तलश्षणसुपेत्युपगच्छति ॥ ८ ॥ | 

ननु श्चेयस्यनेके विषघ्नः प्रसिद्धा अतः क्लेञानामन्यतमेनान्येन वा देवादिना च विध्नितो ब्रह्यविदप्यन्यां 
गति मृतो गच्छति न ब्रह्यैव \ न ! विद्येव सवेप्रतिबन्धस्यापनीतत्वात् \ अविद्याप्रतिबन्धमात्रो हि मोक्षो नान्यप्रति- 

१० बन्धः । नित्यत्वादात्मभुतत्वाच्च ! तस्मात्--स यः कथिद्ध वे खोके तत्परमं ब्रह्य वेद सक्षादहमेवास्मीति स नान्यां 
गति गच्छति \ देवैरपि तस्य ब्रह्मप्राप्ति प्रति विध्नोन रक्यते कतुम् \ आत्मा द्येषां स भवति ! तस्माद्भह्य 
विद्रान्ब्रह्यव भवति । क्रञ्च नास्य विदूषोऽब्रह्यवित्कुखे भवति \ किञ्च तरति शोकमनेकेष्टवेकल्यनिमित्तं मानसं 
सन्तापं जीवच्वेवातिक्रान्तो भवति \! तरति पाप्सानं घर्मधिर्मास्यं गुहा्रन्थिभ्यो हूदयाविदयाग्रन्थिभ्यो विमुक्तः सच्च 
मृतो भवतीत्युक्तमेव भिद्यते हूदयग्रन्थिरित्यादि ॥ ९ ॥\ | 

१५ अथेदानीं ब्रह्मविदयासम्प्रदानविध्युपप्रदश्चनेनोपसंहारः क्रियते--तदेतद्वि्यासम्प्रदानविधानसुचा मन्त्रेण भ्युक्त- 
मभिप्रकारितम् । क्रियावन्तो य्थोक्तकर्मानुषछ्ानथुक्ताः । श्रोत्रिणा ब्रह्मनि अपरस्सि््रह्यण्यभियुक्ताः परन्रह्य 
बुभुत्सवः स्वयमेर्काषिनेकषिनामानर्मगग्न जुह्वते जुह्वति श्रद्धयन्तः घहधानाः सन्तो ये तेषामेव संस्छृतात्मनां पत्रभूताना- 

अत्रैव ब्रह्मणि रयः अनिच्छताप्यङ्गीकायंः, परमाणोः परममहति अन्तर्भावस्य प्रयत्नानपेक्षणात् । 
इत्थं च ज्ञानिनमेकीभावाय ब्रह्मलोकगमनमप्यनथंकं स्यात् । एतेन देशविशेषं प्राप्य आविरभतव्रह्मरूप- 

२० विरिष्टात्मनः इत्यादिकं चिन््यमेव । श्रुतिवि रोधादत्रैव उपनिषदि ब्रह्मणि लयोक्तेश्च । 
१. पाप्मानमिति घर्मोऽप्यत्र पापमेव बन्धकवेन श्रेणोविरोधित्वात् । छन्दये--"न सुङ्घत्तं न दुष्छृतं सरवे 

पाप्मानोऽतो निवत्तन्ते'-इत्यत्रोभयोरपि सृकृतदुष्कृतयोः पाप्मत्वेन परामर्शात् वेदान्ते यत्र यत्र 
पण्यं पापं वोच्यते तत्रोभयोरपि ग्रहणमित्युक्तं भवति । गुहाग्रन्थयो हूदयप्थान्तःकरणगतकामादयो 
वासनादयश्च । . 

२५ २. गृहस्था ये अपरतब्रह्मनिष्ठास्तेभ्य एवेतं ग्रन्थं पाव्येत् । ते च हिरोव्र्तं शिरस्यग्निधारणमाचरितवन्त 
इति भाष्यम् । वादनक्षत्रमालायां भस्मश््राक्षधारणयोः सकलब्रह्मविद्या ् गत्ववादे-स्कान्दे सौर- 
संहितावचनम्-- | 

इदं शिरोव्रतं चीर्णं विधिवद्येद्विजातिभिः । तेषामेव परां विद्यां वदेदज्ञानबाधिकाम् ॥ 
शिरोत्रतमिदं नाम रिरस्याथवंणश्रुतौ । यदुक्तं तद्धि नान्यत्तत् तत्पाशुपतसंज्ितम् ॥ 
शाखाभेदेषु नामानि तस्यास्य प्रविभेदतः । पठ्यते मुनिशार्दूर शाखास्वेकं व्रतं हि तत् ॥ 
मग्निरित्यादिभिमेनतरैः षड्भिः शुद्धेन भस्मना । सर्वाद्धोद्धूलनं कुर्यात् शिरोव्रतसमाल्वयम् ॥ 

बरह्मोत्तरखण्डेऽपि- 
तेषामेव परं ज्ञानं संसारच्छेदकारणम् } उद्धलनं त्रिपुण्ड च मायापाशनिवृत्तये ॥ 
मामनन्ति मुनिश्रेष्ठा अथवंरिरसि स्थितम् । अतोऽपि पापविच्छेदलाभाय ज्ञानसिद्धये ॥ 
उदनं त्रिपुण्ड च मुमुक्षुः सवंदाऽऽचरेत् । 

अयं चाध्ययनधर्मो न तु ज्ञानाङ्घम्, (स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियम 
इति सूत्रात् । ( त्र° सू० ३-२३-३ ) 
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तदेतस्सत्यमृषिरङ्िराः पुरोवाच नैतदचीर्णवरतोऽधीते । 

नमः परमच्छपिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११ ॥ 

इति तुतीयमुण्डके दितीयः खण्डः 

ॐ मद्रं कर्णेभिरिति शन्तिः । 

इत्यववेदीया मुण्डकोपनिषत्समाप्रा 
५ 

मेतां ब्रह्मविद्यां वदेत ब्रूघाच्छिरोत्रतं क्षिरस्यग्निधारणलक्षणम्। यथाऽऽथवंणानां वेदव्रतं प्रसिद्धम्! येस्तु येश्च तच्चीर्ण 

विधिवद्यथाविधानं तेषामेव च \\ १० ॥ 

तदेतदश्चरं पुरुषं सत्यमरृषिरद्धिरा नाम पुरा पू दोनकाय विधिवदूपसन्नाय पृष्टवत उवाच । तद्रदन्योऽपि 

तथैव शरेयो्थने पुमृक्षवे मोक्षार्थं विधिवदुपस्षस्ाय नूयादित्यथेः । नेतदुग्रन्थरूपमचीरणत्रतोऽचरितव्रतोऽप्यघीते न 

पठति \ ची्णब्रतस्य हि विद्या फराय संस्कृता भवतीति \ समप्ता ब्रह्मविद्या सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्यः पारस्पयक्रमेण १० 

सस्प्राप्रा तेभ्यो नमः परमचछषिभ्यः\ परमं ब्रह्य साक्षादृदुष्ठवन्तो ये ब्रह्यादयोऽवगतवन्तश्च ते परमषयस्तेभ्यो 

भूयोऽपि नमः 1 द्विवंचनमल्यादराथ मुण्डकसमाप्त्यर्थं च \\ ११॥। 

इति तुतीयमुण्डकोपनिष{्धाष्ये द्वितीयः खण्डः 

इति श्रीमद्गोविन्दभगवस्पज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचाययस्य श्रीमच्छद्धुरभगवत्तः 

कृतावाथवंणमुण्डकोपनिषःडूाष्यं समाप्तम् १५ 

एतदग्रस्थद्वारकविद्याप्रदानेऽयं विधिराथवंणिकानामिति प्रकृतपरामशंकादेतच्छन्दादवगम्यते । ्रन्थद्रारेण 

विद्यायाः प्रकृतत्वसम्भवान्न सवंत ब्रह्मविद्यासम्प्रदाने इति सूचयच्नाह-एतां ब्रह्मविद्यां वदेतेति ।॥ ९-१०-११ ॥ 

इति तृतीयमृण्डके द्वितीयः खण्डः 

इति श्री मत्परमहुसपरित्राजकाचायंश्रीमदानन्दज्ञानविरचितं 

मुण्डकोपनिषद्धाष्यन्याख्यानं समाप्तम् २७ 

२१ 



च 

ॐ 

अथववेदीया 

प्रश्नोपनिषत् 

ॐ भद्रं कणेभिः शृणुयाम देवाः । द्रं पदयेमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरैरङैसतष्टुवां सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 

ॐ क्रान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ॐ सुकेशा च मारदाजः रैन्यश् सत्यकामः सौर्यायणी च गाग्येः कौसल्यश्चाऽऽश्रलायनो 
भागेवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा जहमनिष्ठाः परं जह्मान्वेषमाणा 
एष ह वै तस्स वक्ष्यतीति ते द समित्पाणयो भगवन्तं पिप्यलादगुपसन्नाः॥ १॥ 

श्रीमच्छङ्रभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् 

| "मन्त्रोक्तस्याथंस्य विस्तरानुवादीदं ब्राह्मणमारभ्यते \ ऋषिप्रहनप्रतिवचनाख्यायिका तु विद्यास्तुतये । 
एवं संवत्सरब्रह्मचयंसंबासादियुक्तस्तपोयुक्तर्ग्ाह्या पिप्पलादादिवत्सवज्ञकल्पेराचार्येवंक्तव्या च, न सा येन केनचिदिति 
विधां स्तौति । ब्रहमचर्यादिसाधनसूचनाच्च तक्कतन्यता स्यात्-- सुकेशा च नामतः ! भरदाजस्यापत्यं भारद्वाजः । 
लेव्यश्च शिबेरपत्यं शैव्यः सत्यकामो नामतः । सौर्यायणी सूयंस्यापत्यं सौयंस्तस्यापत्यं सोर्यायणिरछान्वसः सौ्ययि 
णीति ! गाग्ः ग्णगोच्रोत्पन्नः \ कोसल्यश्च नामतोऽश्वरस्यापत्यमाश्वलायनः\ मागेवो मुगोगेत्रापत्यं भागेवः । वेदमि 

चिदे भवः । कबन्धी नामतः । कस्यस्यापत्यं कात्यायनः! विद्यमानः प्रपितामहो यस्य सः युवप्रत्ययः । ते हैते 

श्रीमदानन्दगिर्याचायंकृता रीका 

आथवणे ब्रह्मा देवानामित्यादिमन्वैरेवाऽऽत्सत्तत्वस्य निर्णीतिस्वात्तत्रैव ब्राह्मणेन तदभिधाने पूनरुक्त- 
मित्याज्ञङ्कय तस्येकेह् विस्तरेण प्राणोपासनादिसाधनसाहिव्येनामिधानान्न पौनरुक्त्यमिति वदन्त्राह्यणमवतार- 
यति--मन्त्रेति \ विस्तरेति ! मन्त्रे हि दे विच वेदितव्ये परा चैवापरा चेत्युक्त्वा तत्रापरवेंदा्यसिधेयेत्युक्तम् । 
सा च विद्या कम॑रूपोपासनारूपा च । तत्र द्वितीया द्ि्तीयतुतीयप्रहनाभ्यां विव्रीयते । आद्या कमंकाण्डे विवृत्तेति 
नेह वित्रीयते । उभयोः फट तु ततो व राग्या्थं प्रथम्रहने स्पष्टीक्रियते । परविद्या चाथ परा यया तदक्षरमधिगम्यत 
इत्युपक्रम्य कृत्स्नेन मुण्डकेन प्रतिपादिता । तत्रापि यथा सुदोप्तादित्यादिमन्त्रह्योक्ताथंस्य विस्तराथं चतुथः प्रहनः । 
प्रणवो धनुरित्यत्रोक्तप्रणवोपासनविवरणाथं पञ्चमः प्ररनः । एतस्माज्जायते प्राण इत्यादिना रोषेण मुण्डकेनोक्त- 
स्याथंस्य स्पष्टीकरणाथंः षष्ठः प्रन इतीदं ब्राह्मणं तद्विस्तरानुवादीत्यथंः । अत एव विषयप्रयोजनादिकः तक्र॑वोक्त- 
मिति नेह पूनरुच्यत इति बोध्यम् । आख्यायिकाया ब्रह्मचयंतपथदिसाधनविधानं भ्पुराकल्पस्वरूपेण प्रयोजनान्तरं 
चास्तीत्याहु-ब्रह्मचर्थादिसाधनेति \ सौर्थायणीति । सौर्यायणिरिति वक्तव्ये देर्ध्यं छान्दसमित्यथंः । युवप्रत्यय इति ! 
कृत्यस्य युवापत्ये विवक्षिते फकप्रत्यये तस्याऽभ्यश्नदेदे च कात्यायन इति सिध्यतीत्यथंः । ब्रह्मपराणां पुन- 

१. मन्त्र्ि-मुण्डकोपनिषन्पत्त्रेत्यथंः तस्यं व व्याख्यानरूपं ब्राहमणं प्रश्नोपनिषत्। कथं व्याख्यानरूपत्वमिति 
च आनन्दगिरीये स्पष्टम् । 

२. युवप्रल्ययः- जीवति तु वंश्ये युवा (अ. ४-१-१६२) इति सूत्रात् विद्यमानपितामह्ः कव्यस्यापत्यमित्यथं :। 
३. पुराकल्पः--एककतुकमुपास्यानं परकृतिः बहुकतुकमुपाख्यानं पुराकल्पः । दृष्टान्तः "उल्मुकं स्म पूवे 

समाजगमुः तानसुरा रश्नांसि निजघ्नुः" इत्यादि ( मी° वा० )। 

५ 

१० 

१५ 

२५ 
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९५ 
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तान्द स ऋषिर्दाच भूय एव तपसा ब्रहमचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संबर्स्यथ 
यथाकामं प्रदनान्पृच्छत यदि विज्ञास्यामः स्वं ह बो वक्ष्याम इति॥२॥ 
अथ कबन्धी कात्याथने उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्तो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 
तस्मे स होवाच प्रजाकामो वे “प्रनापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुन्ुत्पादयते । 
रयि च प्राणं चत्येती मे बहुधा प्रजाः करि्यत इति॥४॥ 

ब्रह्मपरा अपरं ब्रह्म परत्वेन गताः स्तदनुष्ठाननिषए्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः, कि तत्। यच्चित्यं विज्ञेयमिति ! 
र्तस्प्राप्तयर्थं यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तदन्वेषणं कुवन्तस्तदधिगमायेष ह् वे तत्सवं वक्ष्यतीत्याचायंमुपजग्मुः \ 
कथम् ? ते ह समित्पाणयः समिद्ूारगृहीतहस्ताः सन्तो भगवन्तं पूजावन्तं पिप्पलादमाचायंमुपसच्चा उपजग्मुः ॥ १॥ 

तानेवमुपगतान्ह् स किर ऋषिरुवाच-- भूयः पुनरेव यद्यपि यूयं पूर्वं तपस्विन एव तपसेन्दियसंयमेन 
तथाऽपीह विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया चा *ऽऽस्तिक्यबुद्धयाऽऽदरवन्तः संवत्सरं काट संवत्स्यथ सम्यग्गुरुशयुधषापराः 
सन्तो वत्स्यथ । ततो यथाकामं यो यस्य कामस्तमनतिक्रस्य यथाकामं यद्विषये यस्य जिज्ञासा तद्विषयान्प्रहना- 
स्पुच्छत । यदि तद्युष्मत्पुष्ं विज्ञास्यामः । अनुद्धतत्वप्रदश्ं नार्थो यदिशब्यो नाज्ञानसंशयाथः ` प्रहमनिणंधादवसीयते । 
सर्व हु वो वः पृषं वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

अथ संवत्सरादुध्वं कबन्धो कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ पृष्टवान् । हे भगवन्कुतः कस्माद्ध वा इमा ब्राह्मणायाः 
प्रजाः प्रजायन्त उत्प्न्ते \ अपरविद्याकमंणोः समुच्चितयोयेत्का्यं या गतिस्तदरक्तव्यमिति तदर्थोऽयं प्रन: ॥ ३१ 

तस्मा एवं पृष्टवते स होवाच । तदपाकरणायाऽऽहू-म्रजाकामः प्रजा आत्मनः सिसृष्युवं प्रजापतिः सर्वात्मा 

ब्रह्यान्वेषणमयुक्तमित्यत आहू--अपरं ब्रह्मेति । नन्वपरब्रह्यान्वेषणेनेव पुरुषाथसिद्धेः कि परब्रह्यान्वेषणेनेत्याशद्धते- 
कि तदिति । तस्य कोऽतिशय इत्यथः । तस्यानित्यत्वेन तस्प्राप्तेरप्यनि्यहेतुत्वेनापुरुषाथंत्वात्परस्येव नित्यतवात्त- 
सप्राप्तस्तज्ज्ञानमात्रसाध्यत्वेनापि नित्यत्वाच्च तस्येवान्वेबणीयत्वसिति परस्वरूपकथनेनाऽऽहु--यदिति \! पख्रह्या- 
त्वेषमाणानां कोऽतुशय इत्यत आह्-त्त्म्ाप्त्यथमिति । तस्प्राप्ट्य्थं तदधिगमाय तदन्वेषणं कुर्वन्तो यथाकामं 
यतिष्याम इत्येवमभिप्रायेणेत्यन्वयः । समिदिति \ समिद्ग्रहणं यथायोग्यं दन्तकाष्ठायुपहारोपलक्षणाथेम् ।। १॥ 

तथाऽपीत्यस्य तपसेत्यत: पूवंमन्वयः । विरेषत्त इत्यस्य पूवंत्राप्यन्वयः । निष्कृष्टसथंमाहु-पदिषय इति । 
अज्ञानाययंत्वाभावे हेतुमाहू-प्रर्नेति । अत्रेत्िशब्दोऽध्याहायंः । सवंप्रहनानां निणंयादज्ञानायसम्भवादित्यथंः ॥॥२॥। 

परं ब्रह्मान्वेषमाणा इत्युपक्रान्तेऽस्मिन्त्रह्य प्रकरणे प्रजापत्तिकतृंकप्रजासृष्टिविषयप्र्नप्रत्युक्त्यो रसद्धतिमाशङ्कय 
प्रशनप्रव्युक्तिरूपायाः श्रतेस्तात्पयंसाह~-अपरविदेति। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक इति समुच्चितकायंस्य ब्रह्मलोकस्या- 
थोत्तरेणेति तद्गतेर्देवयानमागंस्य चेह वक्ष्यमाणत्वादित्यथंः । इदमुपलक्षणं केवलकमंणां चेत्यपि द्रष्टव्यस् । केवल- 

कमंकायंस्यापि चन्द्रलोकस्य तद्गते: पितुयाणस्य च तेषामेवेष ब्रह्मलोकः' श्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपचन्ते' इति वक्ष्य- 
माणत्वादिति। यद्यपीदमपि परत्रह्मजिज्ञासावसरेऽसद्धतमेव तथाऽपि केवरकेमंकार्यात्समुच्चितकमंकार्याच्चि विरक्तस्यव 
तत्राधिकार इति ततो वे राग्याथंमिदमुच्यते । यद्यपि मुखतः पुष्टिः प्रतीयते तथाऽपि तदुक्त प्रयोजनाभा वात्सुष्टयुक्ति- 
व्याजेन अपररविद्याफलमेवात्रो च्यतत इति भावः } प्रस्त इति प्रतिवचनं चेत्यपि द्रष्टव्यं ताभ्यषमेव तदुक्तेरिति ॥ ३॥। 

तस्मे होवाचेति प्रतिज्ञातं विशेषतो दरोंयत्ति-तदपाकरणायेति । अदस्य स्त्यस्य प्रजाकाम 

१. प्रजापतिः--अत्र हिरण्यगभे एव न ब्रह्य प्रजासुषिविणंनात्। परं ब्रह्म चेत् पञ्चभूतसृष्टिरुच्येत तंत्तिरीया- 
दाविव । परमते प्रजापत्तिपदं ब्रहापरमिद्युक्तम् । तन्न । तथात्वे आदौ भूतसृष्टिरुच्येत । प्रजापति- 
पदस्य “प्रजापतिं हिरण्यगभेः' इत्यादौ हिरण्यगभंपरत्वेनेव प्रसिद्धेख्च । 
तदनुष्ठानम्- अपरब्रह्मोपासनम् | ३. तज्ज्ञानाथम् | 
आस्तिक्यवुद्धया--गुरुरुपदेक्ष्यति परं ब्रह्म तदुपदेशेन परः पुरुषार्थो रप्स्यत इति निवयेन । 

५. प्रष्ननिणंयात्--नात्तः परमस्ति इति वाक्येन गुरः स्वेनेव रिष्यजिज्ञासिताथंस्योक्तत्वमाह्, तेन अवशिष्ट 
जञानाथमल्यत्र गमनमपि निवारितम् 1 | 
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आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतर्सवं यन्मूतं चामूतं च तस्मान्मूतिरेष रयिः ॥५॥ 
अथाऽऽदित्य उद्यन्यस्प्राचीं दिक्च प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणान्ररिमषु सन्निधत्ते । यद क्िणां यसतीचीं 
यदुदीचीं यदधो यद्ध्वं यदन्तरा दिशो यस्स प्रकाश्चयति तेन सर्वान्प्राणानरदिमषु सन्निधत्ते ॥६॥। 

सञ्जगत्लक्ष्यामीत्येवं विन्ञानवान्यथोक्तकारी तद्दावभावितः कल्पादो निवृत्तो हिरण्यगभंः सृज्यमानानां प्रजानां 
स्थावरजद्धमानां पतिः सन् जन्मान्तरभावितं ज्ञानं श्रुतिप्रकारशिताथंविषयं तपोऽन्वालोचयदतप्यत । अथ तुस एवं ५ 
तपस्तप्त्वा ध्रौतं ज्ञानमन्वाखोच्य सृष्टिसाधनभूतं मिथुनमुत्पादयते मिथुनं दरन्द्रमत्पादितवान् \ रय च सोममन्न 
प्राणं चाग्निमत्तारमेतावग्नीषोमावत्त्रच्नभूतो मे मम बहुधाऽनेकधा प्रजाः करिष्यत इत्येवं सच्िन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
सुर्थाचन्द्रमसावकत्पयत् \\ ४ ।\ 

तत्रारूदित्यो ह वे प्राणोऽत्ताऽग्निः ! रयिरेव चन्द्रमाः । रयिरेवाच्चं सोम एव ! तदेतदेकमत्ता चातन च प्रजा- 
पतिरेकं तु मिथुनम् \ गुणप्रधानकृतो भेदः ! कथम् ! रथिर्वा अन्नं वा एतत्सव कि तद्यन्मुतं च स्थलं चामृतं च सूक्ष्मं १० 
च मूर्तामूर्ते अत्वच्रूपे रयिरेव \ तस्मालख्मविभक्तादमूर्ता्यदन्यन्मूतंरूपं सुतिः सेव रयिरम्तनात्त्राऽयमानत्वात् ॥ ५ ॥ 

तथाऽमूर्तोऽपि प्राणोऽ्ता सव॑मेव यच्चाऽऽ्यम् । कथमू्--अथाऽऽदित्य उक्यन्नुदगच्छन्प्राणिनां चक्षुर्गोचर- 

सन्नित्यन्वयः । यथोक्तकारीति ! ज्ञानकमंसमुच्चयका रीत्यथं ; । तन्ावभावित इति \ प्रजापत्तिरहं स्वन्मिव्युपासन- 

काीनप्रनापतिभावनायृक्त इत्यथः । पूर्वक्पीयत्त-टूावभावित एततत्कल्पादौ हिरण्यगर्भात्मना निवृत्तः प्रजापतिः 
सन्पञ्चासप्रजाकामः संस्तपो जन्मान्तरभावितं ज्ञानं श्रुतिप्रकाकिताथं विषयमतप्यतान्वाखोचयच्चिन्तादिना तत्संस्कार- १५ 

मुदटोध्य ज्ञानमुत्पादितवानित्यन्वयः । तत्र प्रथममादिव्यचन्द्रोत्पादनेन त ावमापद्य पश्चाच्चन्द्रादित्यसाघ्यसंवत्सर- 
भावमापदयैवमेव तदवयवायनद्वयमासपक्ाहयेरात्रभावमापद्य तत्तस्तत्साध्यत्रीह्याचन्चभावं रेतोभावं चाऽभद्य तेन 

रेतसा प्रजाः सुजेयमित्येवं निदिचस्य प्रथमं रयिप्राणशब्दितचन्रसुयंदन््मुत्पादितवानित्याह्--स एवमिति ! रयिः 
शब्देन धनवाचिना भोज्यजात्तं लक्षयित्वा मोज्यस्य सोमकिरणामृत्तयुक्तत्वात्तदद्वारा सोमो रक्ष्यत इत्याह- रय 
चेति \ एवं प्राणङब्देनापि-- २० 

“अहु वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्चितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यच्चं चतुविधम् ॥ 
इति स्मृतेरगनेः प्राणसम्बन्धादग्नर्भोक्ता रक्ष्यत इत्याहु--प्राणं चेति । अग्नीषोमयोरण्डान्तगं तत्वेनाण्डो- 

स्पतत्यनन्तरमुत्पत्तिरितयाशयेनाऽऽह--अण्डोत्पत्तीति ! ‹“उद्यन्तं वावाऽऽदित्यमग्निस्नुसमा रोहतीति भुतः सूर्यारन्योरे- 
कत्वमभिप्रेत्यागिनि सूयंपदनाऽऽह--सूर्याचन्द्रमसाविति ॥ ४ ॥ 

रयिप्राणौ श्रुतिः स्वयमेव व्याचष्ट इत्याहू--तत्राऽऽदित्य इति \ प्रजापतेरेव संवत्सरादिप्रनापयन्तस्रष्टृत्वं २५ 
वक्तुं रथिप्राणयोः संवत्सरस्ष्टोः प्रजपत्युपादानत्वास्रजापत्यात्मत्वमाह्- तदेतदेकमिति । कथमेकस्यात्ताऽन्नं चेति 
भेद इत्याशङ्कय तस्यैव गुणभावविवक्षयाऽ्तत्वं प्राघान्यविवक्षया चात्तुत्वमिति मेद इत्याह--गरुणेति । रयिप्राणयोः 
कथं प्रजापत्यात्मत्वमिति शङ्ुते--कथमिति \ तत्र रये: सर्वात्मकत्वास्प्मजापतित्वमित्याहू--रथिरिति 1 अमू्तस्यापि 
वाय्वादेः केनचिदद्यमानत्वाद्रयित्वमित्य्थः । ननु मूर्तमूतंयोरत्वच्रयोरुभयोरपि रयित्वेऽन्नमेव कथमुक्तमित्याशङ्कुब 
मर्तामूतंत्वविभागमङृत्वा सर्व॑स्य गुणभावमात्रविवक्षया सर्वं रयिरित्युच्यते । यदोभे विभज्य गुणप्रधानभावेन ३० 
विवक्ष्येते तदाऽमूतंन प्राणेन मृतंस्याद्यमानत्वान्मूतंस्येव रथित्वमिव्याह् -तस्मादिति ॥ ५॥ 

रयिशब्दितस्यान्चस्य प्रजापत्तित्वार्थं सर्वाह्मित्वमुक्त्वा प्राणस्यापि तदथंमेव सर्वात्मत्वमुच्यतेऽथाऽऽदित्य 
इत्तिवाक्येनेत्याहू- तथेत्यादिना । यच्चाऽऽ्यं तदपि प्राणोभ्तोऽत्ता प्राणोऽपि सवंमेवेति सर्वात्विकं इत्यथः । 

१. उद्यन्तमित्ति--रात्रौ सूर्य॑ः अगन प्राप्नोत्ति सूर्योदयानन्तरमग्तिः सूयं प्रविशति । तस्मात् धूम एवाग्तेः 
दिवा दहरो । रात्रौ चाग्निरेव हश्यते न सूयं इति अ्थंवादानुसारेणेदमुक्तम् । अयं चाथंवादः सूर्यो ३५ 
ज्योतिर्ज्योत्तिरग्निः स्वाहेति प्रातरग्निहोत्रं जुहोति । अग्निर्ज्योतिन्योतिस्मूयंः स्वाहेति सायं जुहोति 
इति विधिस्तुत्तये । रात्रौ अग्नौ सूयं; महनि सूर्ये अग्निररस्ति तस्मात् तत्तकिङ्खकमन्त्रः तत्तदेवता- 
सवका पठनाहं इति स्तुततिः | | 
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करत्वा वाक्यभेदेन व्याचष्ट-स्वात्मानमित्यादिना 1 ८ ॥ 
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स॒ एष वैश्वानरो षिश्वषूपः प्राणोऽग्निरूदयते । तदेतट्चाऽभ्युक्तम् | ७ ॥ 

बिश्वरपं हरिणं जातवेदं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् । 
(५. को रू स । 

सहस्चर्मिः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानाञ्चदयत्येष प्रयेः॥ ८ ॥ 

"संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । तदे ह॒वै तदिष्टापूर्ते 
९ 

 कृतमित्युपापते । ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावतेन्ते 
9 क ॐ  @+ 

तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै रयियेः पितयाणः ॥ 8 ॥ 

मागच्छन्यतप्राचीं दिशं स्वप्रकाशेन प्रविकाति व्याप्नोति तेन स्वात्सव्याप्त्या सर्वास्तत्स्थान्प्राणान्प्राच्यामम्तभुतार्रक्मषु 
स्वात्मावभासरूपेषु व्याप्रिमत्सु व्याप्रत्वासप्राणिनः सश्िधत्ते सन्षिवेशयति, आत्सभूतान्करोतीत्यथंः। तथेव यत्प्रविशति 
दक्षिणां यद्परतीचीं यदृदीचीमध ऊध्वं यत्प्रविशति यच्चान्तरा दिशः कोणदिलोऽवान्तरदिशो यच्चान्यत्सरवं प्रकाशयति 
तेन स्वप्रकारब्याण्त्या सर्वान्सवंदिक्स्थान्प्राणाररर्मिषु सच्चिधत्ते ॥ ६॥ 

स एषोऽत्ता प्राणो वैश्वानरः सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वाच्च प्राणोऽग्निश्च स एवात्तोदयत उद्गच्छति 
प्रत्यहं सर्वा दिक्ञ आत्मसात्कुवेन् \ तदेतदुक्तं वस्तु चा सन्तरेणाप्यभ्युक्तम् ।! ७ ॥ 

विश्वरूपं सरवंरूपं हरिणं रहिमवन्तं जातवेदसं जातपज्ञानं परायणं सवप्राणाश्रयं ज्योतिरेकं सवंप्राणिनां 
यचक्षुभतमदितीयं तपन्तं तापर्गियां करर्वाणं स्वात्मानं सूयं सुरथो विज्ञातवन्तो ब्रह्मविदः \ कोऽसौ यं विज्ञातदन्तः। 
सहख्रष्मिरनेकरषिमः शतधाऽनेकधा प्राणिभेदेन वतमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सुयेः \\ ८ ॥। 

यश्चासौ चन्रमा मूतिरन्नसमुतिश्च प्राणोऽत्ताऽऽदित्यस्तदेकमेतन्मिथनं सवं कथं प्रजाः करिष्यत इति 
उच्यते-तदेव कालः संवत्सरो वे प्रजापतिस्तन्निवत्यत्वात्संत्सरस्य । चन्द्रादित्यनिवेत्यतिथ्यहोरात्रसमुदायो हि 
संवत्सरस्तदनस्यत्वाद्रयिप्राणमिथुनात्मक एवेत्युच्यते, तत्कथम्, तस्य संवत्सरस्य प्रजापतेर्थने मार्गौ दरौ दक्षिणं 

स्वप्रकाशेनेति । स्वकीयप्रकाशेन स्वप्रभयेत्यथंः। अन्तभुंतानिति । यद्यपि प्राणस्याततुत्वमुक्तं तथाऽपि रयिर्वा एतत्सव- 
मिव्यत्रामूतंस्य प्राणस्यापि गुणभावविवक्षयाऽ्नत्वमुक्तमिति तथोक्तम् । स्वात्मावभासरूपेष्विति । स्वास्मप्रभारूपेषु 
रष्िमिष्वित्यथंः । व्याप्रत्वादिति । सम्बद्धत्वादित्यथंः । ६ ॥ 

| तस्य प्रत्यक्षत्वमाह-स एष इति । वैश्वानर इति ! नरा जोवा विश्वे चते नरारच विदवानराः स 
एवं वैश्वानरः सवंजीवात्मक इत्यथः । विश्वरूपः सवंप्रपञ्चात्मक इति भेदः । उक्तं वस्त्विति \! आदिव्यस्योक्तं 
माहात्म्यमित्यथंः ॥ ७॥। 

विश्वरूपमित्यादिदितीयान्तानां सहस्ररदिमरित्यादिप्रथमान्तानां सामानाधिकरण्येनान्वयायोगादध्याहारं 

स॒ मिथुनमुत्पादयत इप्युपक्रान्तं मिथुनमुपसंहरति--यश्चासाविति । यश्चासौ चन्द्रमा यजश्चामृतं 

प्राणस्तदेकं मिथुनं स्वं सवत्मिकमित्यन्वयः । एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इत्युक्तं तत्केन प्रकारेणेति पृच्छति-- 
कथमिति ! रयिप्राणयोः संवत्सरादिद्रास प्रजास्रष्टुत्वमित्याह्--उच्यत इति । तदेव मिथुनमेव संवत्सरः काल 
सच प्रजापतिः प्रनापत्यात्मकमिथुननिवत्यंत्वादित्याह्-तन्निवेत्यंत्वादिति । तदुपपादयति- चन्द्रेति \ चन्द्र 
निव्यास्तिथय आदित्यिव्॑यन्यहोत्राणीत्ति विभागः । तचिवैत्यतवेऽपि कालस्य कथं तदात्मक्रतेत्याशङ्धय कायं- 
कारणयोरमेदादित्याह्--तद्नन्यत्वादिति । न केवरं तिथ्यादिद्रारा चन्द्रादिनि्त्य॑त्वं संवत्सरस्म क्रि त्वयनहय- 
दाराऽपीति वक्तुं तस्यायने इत्यादिवाक्यं तसपरष्नपूवंकं व्याचष्ट-तत्कथमिति। चन्द्रादित्यनिर्वत्यंत्वं कुतो हत्वन्तरा- 
दित्थं; । केवरकमिणां रोकान्विदधदृक्षिणेन याति । ज्ञानयुक्तकम॑वतां रोकान्विदधदुत्तरेण यातीद्यन्वयः । 
सवित्तव्युपलक्षणं चन्द्रस्यापि । ज्येष्ठादिदेक्षिणायनं मर्गंशीर्षदिस्तरायणमिति श्रतिष प्रसिद्धेः ततश्च कर्मिणां 

१. संवत्सरो वं प्रजापत्तिः सूयंरूपतामापन्नः पूनः संबत्सरखष्टृत्वात् संवत्सररूपः। 
२. चक्षुभूतं चक्षुरलुम्राहकत्वात् । | 
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अथोत्तरंण तपस्त बह्यचर्यण श्रद्धया विद्याऽऽत्मानमन्विप्याऽऽदित्यममिजयन्ते | 
=. मृ तरं न ¢ 

एतद्र प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्त इस्येष निरोधस्तदेष श्छोकः ॥१०॥ 

चोत्तरं च दवे प्रसिद्धे ह्ययने षण्मासलक्षणे याभ्यां दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता ? केवलकमिणां ज्ञानसंयुक्तकमेवतां 
च छोकान्विदधत् ! कथं तत्, तत्र च ब्राह्मणादिषु ये ह वे तदुपासत इति क्रियाविक्ञेषणो द्वितीथस्तच्छब्दः । इष्टं 
ख पूतं चेष्टापर्ते इत्यादि -करृतमेवोपासते नाकृतं नित्यं, ते चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवे प्रजापतेमिथुनात्मकस्यांशं रथिमन्न- ५ 
भूतं लोकमभिजयन्ते कृतरूपत्वाच्चान्द्रमसस्य, ते तत्रैव च कृतक्षयात्पुनरावतन्त दमं लोकं हीनतरं वा विशन्तीति 
ह्यक्तम् २ \ यस्मादेवं प्रजापतिमन्नात्मकं फरत्वेनाभिनिवेतंयन्ति चन्द्रमिष्टापुतंकमंणेत ऋषयः स्वगद्र्टारः प्रजाकामाः 
प्रानो गृहस्थास्तस्मात्स्वकृतमेव दक्षिणं दक्षिणायनोपललितं चन्द्रं प्रतिपयन्ते \ एष ह वे रथिरन्तं यः पितृयाणः 
पितुयाणोपरक्षितश्चन्द्ः ॥ ९ ॥ 

अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेर्शं प्राणमत्तारमादित्यसभिजयन्ते \ केन \ तपसेन्धियजयेन विशेषतो ब्रह्मचर्येण १० 
श्रद्धया *विद्यथा च प्रजापत्यात्मविषययाऽऽत्मानं प्राणं सुयं 'जगतस्तस्थुषश्चान्विष्याहूमस्मीति विदित्वाऽऽदित्यमभि- 
जयन्तेऽभिप्राप्नुवन्ति ! एतद्रा आयतनं सवेप्राणानां सामान्यमायतनमाश्रयमेतदमरतमविनाक्ि, अभयमत एव °भय- 
जितं न च्रवरक्षयवुद्धिभियवदेतत्परायणं परा गतिर्विद्यावतां कमणां च ज्ञानवतामेतस्मान्न पुनरावतंन्ते< यथेतरे 
केवलकर्मिणः, इति यस्मदेषोऽविदुषां निरोधः आदित्याद्धि निरुदढा अविद्वांसो नैते संवत्सरमादित्यमात्मानं प्राणमभि- 
प्राप्नुवन्ति । स हि संवत्सरः कालात्माऽविदुषां निरोधः \ तत्तज्नास्मिन्नभं एष इरोको मन्त्रः ॥\ १०॥) १५ 

रोकान्विधातुं तयोदंक्षिणोत्तराभ्यां मार्गाभ्यां गमनात्त्चिमित्तत्वाच्चायनहद्वयप्रसिद्धेस्तच्िवत्यंत्वं तयोरयनयोरिति 
तदद्वारा संवत्सरस्यापि तन्निवेत्यंत्वमित्यथंः । चन्द्रादित्ययोः कथं छोकविधायकत्वमिति पृच्छति--कथमिति । 
चन्द्रादिव्यनिवंत्यंदक्िणोत्तरायणद्वारा लोकप्राप्तेः प्राप्यस्य खोकस्यापि चन्द्रादित्यात्मकत्वाच्च तथोस्तद्विधायकत्व- 
मिति तये ह॒ वा इत्यादिवाक्येन परिहूरति-तत्तत्रेति \ इष्टं चेति । | 

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम् । आतिथ्यं वेशवदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ २० 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूतंमित्यभिधीयते ॥ | 

इति तयोर्भेदः । कृतमित्युपासत इति कृतश्दोपरितनमितिशब्दमिष्टापत्तं इति पृततंशब्दोपर्यक्रष्याऽऽ्दिश्षब्दपर्यायतया 
न्याचष्टे--इत्यादीति । दत्तमादिशब्दाथंः । कृतमेवोपासते काय॑मेवानुतिष्ठन्तीत्यथंः । इदं च विशेषणं पुनरावृत्तौ हैतु- 
तयोक्तम् । कृतरूपेष्टादिजन्यत्वाच्चन्द्रस्यापि कृतत्वेनानित्यत्वात्पुन यावृ त्िरित्याहु -कृतरूपत्वादिति \ पुनरावृत्तौ 
मन्त्रवावयं प्रमाणयति--इमं छोकमिति । ९ ॥ , २५ 

अथेति ! मा्गगन्त यरम्भार्थोऽयशब्दः । प्रजापत्यात्मविषययेति । तत्तादात्म्यविषययेत्यथंः । आदित्यमभि- 
जयन्त इति पुवंमन्वयाथंमुक्तमिदानीं व्यास्याना्थंमिति ्रष्टव्यम् । सामान्यमिति । समष्टिरूपमिद्यथंः । विच्यावता- ` 
मिति । कर्मानधिकारिणामत्त एव केवलोपासनवतामित्यथः ! कर्मिणां च ज्ञानवटामिति \! समुच्चयवत्तामित्यथंः । 
तनु केवलकर्मिणामप्यादित्यप्राप्तावपून सावृत्तिभविष्यतीत्याशद्धुय तेषामादित्यप्राप्िरेव नास्तीति वक्तुमित्येष इति 

वाकयं व्याचष्ट--इति यस्मादिति ! तस्मात्तेषामादित्यप्राप्तिरनाशङ्कुयेति शेषः (१०) । यद्वा तस्यायने इत्यारभ्येत्येष ३० 

१. केवरुकमिणां दक्षिणायनमार्गेण स्वगंम् । ज्ञानयुक्तकर्मिणामुत्तरायणमार्गेण ब्रह्मलोकं चेत्यथः । इष्टा- , 

पूर्तादि कृतमुपासत्त इत्यन्वयः इतिपदस्या्यथंत्वात् । उपासते अनुतिष्ठन्ति । ॥ 
२. कृतमेव नक्रतमिति--एतेन नित्यब्रह्मोपासनाभावात् तेषां न ब्रह्यप्रा्िरित्यथंः । 
२. उक्तं मन्त्रे मुण्डकोपनिषदि । ४. एत ऋषयः इति--ऋषगतौ स्वगस्य द्रष्टारः इत्यथः । 

५. विद्याज्र प्रजापत्तिरहमिति भावनया प्रजापत्युपासनम् । _ ३५ 
६. जगतः जङ्खुमस्य तस्थुषः स्थावरस्य । आदित्यमभिजयन्ते तदुद्ारा क्रमशः ब्रह्मलोक यान्ति । 
७. भयवजिततं "द्वितीयाद्वै मयं भवती ्युक्तेः द्वितीयवत्तवप्रयुक्तभयसतत्वदाह्-क्षयवुद्धिभयर्वाजतमिति । 
८. न पुनरावत्तन्ते अस्मिन्मन्वन्तरे--इति रोषः “दमं मानवमावतं नावतंन्त'' इति छान्दोग्यात् । 

अमृतत्वोक्तिस्तु दीघंकार्स्थायित्वात् 
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५ 

९५ 

२५ 

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्थे पुरीषिणम् | 
अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे परडर आहुरपिंतमिति ॥ ११॥ 
मासो बै प्रजापतिस्तस्य छष्णपक्ष एव रयिः शुक्लः प्राणः 
तस्मादेत ऋषयः शुक्ल दष्टं दु्न्तीतर इतरस्मिन् ॥ १२॥ 

पञ्चपादं पच्चतंवः पादा इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य तैरसौ पादैरिवतुंभि रावतंते । हेमन्तशिशिरवेकी- 
कृत्येयं कल्पना । पितरं सर्वस्य जनयितुत्वात्वितृवं तस्थ, तं दादशङ्ृति द्ादज्ञ मासा आङकतयोऽवयवा आकरणं 
वाऽवयविकरणमस्य द्वाक्शमासेस्तं द्वादश्ञाक्ृति दिवो द्युरोकात्यर ऊर्ध्वेऽधे स्थाने तृतीयस्यां दिवीत्यर्थः । पुरीषिणं 
पुरीषवन्तमुद्कवन्तमाहुः काछविदः । अथ तमरवान्य इम्, उ परे कारुविदो विचक्षणं निपुणं स््॑ञं सप्तचक्रे सपंचकरे 
सप्रहयरूपेण सततं गतिमति कालात्मनि, षडरे षडतुमत्याहुः सवंमिदं जगत्कथयन्ति । अपितमरा इव रथनाभौ 
निविष्टमिति । यदि पच्चपादो हादश्तियंदि वा सप्रचक्रः षडरः स्व॑थाऽपि संवत्सरः कालात्मा प्रनापतिश्वन्धादित्य- 
खक्षणोऽपि जगतः कारणम् ॥ ११ 

यस्मि्िदं धितं विश्वं स एव प्रजापततिः संवत्सराख्यः स्वावयवे मासे कृत्घ्नः परिसमाप्यते । मासो वै 

निरोध इत्यन्तं शरुततिवाक्यमयनयो रयिप्राणरूपत्वप्रतिपादनपरतया व्याख्येयम्। तथा हि-संवत्सरस्य रयिप्राणमिथुन- 
निवत्ते रयिप्राणरूपत्वं च वक्तव्यं तत्कथमिति पृच्छति--तत्कथमिति। तदवयवयोरयनयोस्तद्रपं वक्तुं योः प्रथमं 
प्रसिद्धिमाह--तस्येति । प्रसिद्धिमेवाऽऽह--याभ्यामिति \ एवमपि कथं तयोस्तदात्मकत्वमित्याह्--कथमिति । 
दक्षिणायनस्य रयित्वं वक्तुं कमिणां रयिरूपचन्द्रनिवंतंकत्वमाह्-ततच्रेति । खोकमिति । सोमरूपं शरीरमित्यथंः । 
तस्य कमेक्रतत्वं पुन रावृत्त्या साधयति-कृतरूपत्वादिति \ रयिहूपचन्द्रस्य दक्षिणायनद्रारा प्राप्यत्वात्तस्यायनस्य 
तदन्तर्भाव इति वक्तुं तस्य कर्मिभिः प्राप्यत्वमाहू-- यस्मादिति \! एवं च तस्य रयित्वं सिद्धमित्याह--एष इति । 
पितृयाणोपरश्ित इति \ तस्प्राप्य इव्यथः । ततश्च तद्विरोषणस्यायनस्यापि रयित्वमिव्यथंः (९)। इदानीमुत्तरायणस्य 
प्राणत्वमाह--अथेति ! प्राणरूपादित्यप्रापकत्वादुत्तरायणस्थ तस्यापि प्राणत्वमिति संवत्सरस्य रयिप्राणमिथुनात्म- 
कत्वमिति तत्कायंत्वं युक्तमिति भावः । अस्य कमंसाध्यचन्द्रवेलक्षण्यमाह्--एतदा इति । इतरत्सवं समानम् । 
अस्मिन्नथं इति 1 संवत्सरस्वरूप इत्यथः ।। १० ॥ | 

इयं कल्पनेति । पञ्चधा कमंसाध्यचन्द्रवेरक्षण्यकल्पनेत्यथंः । जनयितृत्वादिति । संवत्सरात्मककालस्य 
सर्वंजनकत्वादित्यथः । समानाधिकरणवहूत्रीहितया व्याख्याय व्यधिकरणबहूत्रीहि्वेत्याह-आकरणं वेति 1 
अवयविकरणमिति । जवयवित्वेन करणमित्यथंः । पक्षद्वयेऽप्येक एवाथः । द्युलोकादिति ! आकाशरूपादन्तरिक्ष- 
लोकादित्यथंः । अन्यथा स्त्रगंोकात्मरस्य चतुधंत्वेन तुतीयस्यामित्यनन्वयापत्तेः । उव्कवन्तमिति । आदित्या- 
ज्जायते वृष्टिरिति स्मृतेरित्यथंः | अत्थ इत्यस्य पूर्वाधंगतेनाऽऽहुरित्यनेन सम्बन्धः । उ इति तुशब्दसमानार्थो 
निपातः । परे तु तमेव विचक्षणमहुरित्यन्वयः । किमाहुरिव्यत आह-सप्रचक्र इति । तस्मिन्विचक्षणे सस- 
चक्रद्यात्मके सवंमिदं जगदपित्तमित्याहुरिव्यथंः ! मतदयेऽपि कीदशोऽथेभेद इत्यत आह्-पदीति ! पूवंमत व्तूनां ` 

 पादत्वकल्पनया मासानामवयवत्वकल्पनयाऽऽदित्यात्मना संवत्सरः काल एवोक्तः । द्वितीये तु हेमन्तशिशिरौ 
पृथक्कृत्य षण्णामृतूनामरत्वकल्पनया संवत्सरस्य परिवत्तंनगुणयोगेन चक्रत्वकल्पनया कालप्राधान्येन स्वाश्रयत्वेन 
च स एवोक्तः । पक्षद्वयेऽपि गुणभेदेन कल्पनाभेदेन च भेदो न धरमिभेद इट्य: ।। ११॥। 

कारणत्वे इकोकोक्तं जगदाश्चयत्वं हतुमाहू-यस्मि्निति ! संवत्सरस्यापि मासाहोरात्ररूपव्यतिरेकेणौष- 

२५ 

१. सप्तहयस्पेणेति--सप्ताश्वाः आदित्यरथं नथन्तीप्युक्तत्वात्। संवत्सरात्मकस्यादित्यस्य स्वरूपमुच्यते-- 
पञश्चपादमिति । सप्तचक्रे इत्यस्य त्छवेदभाष्ये (१-१६४-१२) सप्त आदि्यरद्मयः चक्रस्थानीया यस्येति 
वा अयनर्तृमासपक्षाहोरात्रमुहूर्तानि सप्तचक्राणि यस्येत्यथं उक्तः । अथवा वण॑न्यत्यासात् सपैचक्र 
गमनवति चक्र इत्यथः ( दीपिका } । _ | 



प्र०~-१, भ०-१२-१५ । प्ररनोपनिषत् [ १६२ 

अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्रार्णं बा एते 
[क्म | १ ¢ ५, ॐ 1, 

प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते बरह्मचयंमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ।॥ १२ ॥ 

अन्नं वे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ।॥ १४ ॥ 

ते इ वे ततपरजापतिवतं चरन्ति ते मिथुनञुत्पादयन्ते । 

तषासेयेष जह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचये येषु सयं प्रतिष्ठितस् । १ ॥ ५ 

प्रजापतियंथोक्तलक्षण एव मिथुनात्मकस्तस्य मासात्मनः प्रजापतरेको भागः करष्णपक्षो रयिरन्नं चन्द्राः अपरो भामः 

शुक्लः शुक्लपक्षः प्राण आदित्योऽ्ताऽग्नि्स्माच्छुक्टपक्तात्मानं प्राणं सवमेव पटहयन्ति तस्मातप्राणरदहिन एत ऋषयः 

करष्णपक्षेऽपीष्टं यागं कुवन्तः शुक्लपक्ष एव कुर्वन्ति प्राणव्यतिरेकेण क्रष्णपश्नस्तेनं दूयते यस्मादितरे तु प्राणं न 

पदयन्तीत्यदशंनलक्षणं कृष्णात्मानमेव प्यन्ति 1 इतर इतरस्मिन्कृष्णपक्ष एव कुर्वन्ति हुक्ले कुवन्तोऽपि ॥! १९ ५ 

सोऽपि भासात्मा प्रजापतिः स्वावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते पूववत् । तस्याप्यहूरेव प्राणोऽत्ताऽग्नी रात्रिरेव १० 

रथिः पुंवत्, प्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्कन्दन्ति निर्ममयस्ति शोषयन्ति वा स्वात्मनो विच्छिद्यापनयन्ति \ 

के ? दिवाऽहनि रत्या रतिकारणभूतया सह सिया संयुज्यन्ते मिथुनं सैथुनमाचरन्ति मूढाः \ यत एवं तस्मात्तत् 

कतव्यमिति प्रतिषेधः प्रासद्धिकः \ यद्रात्रौ संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ ब्रह्मचर्यमेव तदिति प्रशस्तत्वादृतौ भार्या- 

गमनं कतंव्यमिति \ अयमपि प्रासद्धिको विधिः । प्रकतं तुच्यते सोऽहोरात्रात्मकः प्रजापतिः ब्रीहियवादन्नात्मना 

व्धवस्थितः \\ १३ ॥ 
१५ 

[ि एवंक्रमेण परिणम्य तदन्नं वै प्रजापतिः \ कथम् † ततस्तस्माद् वै रेतो नबीजं ततप्रनाकारणं तस्माद्योषिति 

 सिक्तादिमा मनुष्यादिलक्षणाः प्रजाः प्रजायन्ते यत्पृ कुतो ह वै प्रजाः प्रजाथन्त इति ! तदेवं चन्द्रादित्यमिथुनादि- 

क्रमेणाहोरात्रान्तेनाघ्नामूभेतोद्वारेणेमाः प्रजाः प्रज7यन्त इति निर्णीतम् \\ १४ ॥ 

तत्तत्रैव सति ये गृहस्थाः “ह वै' इति प्रसिदधस्मरणारथ निपातौ । तत्परजापतेव्रेतमृतौ भार्यागमनं चरम्ति 

कुर्वन्ति तेषां हृष्टफलमिदम् \ किम् 1 ते मिथुनं पुत्रं दुहितरं चोतपादयन्ते । अहृष्टं च फलमिष्टापूतंदत्तकारिणां तेषामे- २० 

व्यादिजनकलत्वाभावात्तस्य मासादयात्मकत्वमाह--स एवेति \ यथोक्तेति \ संवत्सररूपो रयिप्राणमिथुनात्मक इत्यथंः। 

शुक्लकृष्णयोरुभयोरपि दशंपुणंमासादिकर्मानुष्ठानदशंना^ तस्यादेत ऋषय 
इत्यादि वाक्यमनुपपत्चमित्पाशद्धुय शुक्लस्य 

प्राणात्मकत्वज्ञानस्तुतिपरतया व्याचष्टे-यस्मादिति ! यस्मास्राण स्वमेव सर्वात्मिवमेव पश्यन्ति यस्माच्च प्राण- 

व्यतिरेकेण कृष्णपक्चस्तेनं दृश्यते तस्मादित्यन्वयः । प्राणस्य शुक्लपक्षात्मकत्वातछृष्णपद्षादिसवंजगतः प्राणत्मत्वा- 

सप्राणद्वारा कृष्णपक्षस्यापि शुक्छपक्षत्वे सति कष्णे कुवंन्तोऽपि प्रकारात्मके शुक्ल एव कुवंन्तीति शुवंलपक्षे प्राणत्व- २५ 

ज्ञानस्य स्तुत्तिरिप्यथंः । एतस्स्तुत्यथमेव ्ञानरहिताननिन्दति--इतरे त्विति \ ये तु स्वात्मान प्राणे न प्यन्त्य- 

्ञत्वात्तेषां शुक्लपक्षः प्राणत्वेनाज्ञायमानत्वादज्ञानात्मकः सन्छरष्णक्षत्वमापद्यतेऽतः शुक्ले कुवन्तोऽप्यदरोनातम- 

` कत्वाल्मकाशरहिते कृष्ण एव कुर्वन्तीति ते निन्यन्त इत्यथः । उक्तमर्थ श्रूत्यारूढं करोति--इतर इति ।\ १२॥ 

रयिः पूर्ववदिति \ रयिरन्तं चन्द्रमा इत्यथः 1 अ्घः प्राणत्वोक्तिप्रसद्धादल्ि मेथुनं निषेधत्ति-प्राणमिति । 

प्रकृतमिति! कुतो ह् वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति प॒ष्टमित्यथंः । पूर्वोक्तं सवंमेतदुपयोगितयोक्तं न तु साक्षाल्रहृत- २० 

` मिति भावः।। १३॥ ॑ 

, एषेक्रमेणेति \ रयिप्राणसंवत्सरादिक्रमेण परिणम्य ब्रीह्याद्यात्मना व्यवस्थितः सन्नन्नं वे प्रजापत्तिरन्नात्मको 

नातः प्रजापतिरित्यन्वयः | कथमिति \! अच्चरूपत्वेऽपि तस्य कथं प्रजाजनकत्वमित्यरथं; । तत इति \ भक्षितादर्नाद- 

त्यथः } रेत इति ! शोणितस्याप्युपलक्षणं तुल्यत्वादिति ॥ १४ ॥। 

प्रजापतिव्रताचरणमात्रेण नाृष्टफलं चन्द्ररोकः प्राप्यते मूर्खाणामपि प्रस द्गादत आहू--इष्टापूर्तेति \ ३५ 

१. जापौणंमास्या अमावस्था नात्येति । आअमविस्याः पोणंमासी ना्येत्ति--इत्थुकतेः । 

९९ 



१७० ] सटीकशाङ्करभाष्योपेत्ता [ प्र-१, २, म०-१६, १ 

तेषामसो षिरजो लोको न येषु जिद्यमसतं न माया चेति ॥ १६॥ 

इत्यथवेवेदीयप्ररनोपनिषदि प्रथमः प्रहनः 

अथ देनं भार्गवो वैदभिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रनां 
विधारयन्ते कतर एततपरकाश्यन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति॥१॥ 

५ वेष यश्चाद्रमसो ब्रह्मलोकः पितृधाणलक्षणो येषां तपः ° स्नातकब्रतादौनि, ब्रह्मचयंम् । ऋतावन्यत्र मेथुनासमाचरणं 
ब्रह्मचर्यम् । येषु च सत्यमनुतबजेनं प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया घतते नित्यमेव \ १५॥। 

यस्तु पुनरारित्योपलक्षित उत्तरायणः प्राणात्मभावो विरजः शुद्धो च चन्ध्रह्यलोकवद्रजस्वलो वृद्धिक्षयादि- 
युक्तोऽसो केषां तेषाभित्युच्यते यथा गृहस्थानामनेकविर्द्धसंव्यवहारप्रपोजनवत्त्वाज्जिहयं कौरिस्थं वक्रभावोऽवहयंभावी 
तथा न येषु जिह्यम् । यथा च गृहस्थानां करोडानर्मादिनिसित्तमनृतमवजंनोयं तथा न येषु तत्, तथा माया गृहुस्थाना- 

१० मिव न येषु विद्यते । साथा नाम बहिरम्यथाऽऽत्मानं प्रकाषहयान्यथेव कार्थं करोति सा माया मिथ्याचाररूपा 
 मयेत्येवमादयो दोषा येष्वधिकारिषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिष्षुषु निमित्ताभावान्न विद्यन्ते तटरसाधनानुरूपेणेव तेषामसौ 
विरजो ब्रह्यखोक इत्येषा ज्ञानयुक्तकममंवतां गतिः । पुवोक्तिस्तरु ब्रह्मलोकः केवलकमिणां चन्दरलक्षण इति ॥ १६॥ 

ति श्रीमत्परमहंसपसित्राजकाचायेश्रोमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 

प्ररनोपनिष{द्ाष्ये प्रथमः प्रष्नः 

१५ प्राणोऽत्ता प्रजापतिरित्युक्तम् । तस्य प्रजापतित्वमत्तत्वं चाप्मिञ्छरोरेऽवधारथितन्यमित्ययं प्रन 
आरभ्यते--अथानन्तरं ह किठनं भागंवो वैदभिः पप्रच्छ । हे भगवन्कत्येव देवाः प्रजां शरोरलक्नणां विधारयन्ते 

चान्द्रमसो ब्रह्मखोकं इत्यपरब्रह्यणः प्रजापतेर॑शत्वाद्रयिरूपस्य चन्द्रस्य ब्रह्मलोकत्वमित्यथंः । इष्टादिकारिणां तप. 

आदिकमपि चन्द्रलोकप्राप्त्यथेमपेक्षितमित्यतत आहु--येषां तप इति । १५॥। 

तेषामसौ विरज इत्यादिवाक्यं व्याचष्ट-यस्त्विति \ उत्तरायण इति । तेन प्राप्य इत्यथ: । प्राणात्मभावोऽ 
२० परब्रह्मतयाऽवस्थानमित्यथः । असौ केषां तेषामिति । तेषामसौ विरज इत्यत्र तेषामित्यनेन केषां निदेश इति 

म्ररनार्थः । न येषु जिह्यमित्यत्र जिह्यादिशब्दं व्यतिरेकप्रदशंनेन व्याचष्े--यथेत्यादिना \ मायाग्रहुणं ताहशानां 
दोषाणामुपलक्षणमिति वदल्वाक्याथं संगृह्य दशंयति--मायेत्येवमिति । भिक्षुष्विति परमहुंसन्यतिरिक्तानां कुटी- 
चकादीनां ग्रहुणम् । तेषां ब्रह्मलोकादपि विरक्तव्वेन तत्रानथित्वात् । इतिशब्दाथं माहू--इत्येषेति । ६६ ॥। 

इति श्रीमदानन्दज्ञानविरचितप्रर्नोपनिषद्धाष्यटीकायां प्रथमः प्रश्नः 

२५ प्रदस।न्तरस्य प्रथमप्रश्नेन सङ्कतिमाह्-प्राणोऽत्तेति \ अवधारपितन्यमिति \ अत्ता विश्वस्य सत्पति- 

रित्यत्तेखस्येषोऽग्निस्तपतीत्यारभ्यारा इव रथनाभौ प्राणे सवं प्रतिष्ठितपर् । प्रजापतिश्चरसि गभं स्वमेव प्रति- 
 जायस इद्यादिना च प्रजापतित्वस्योत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वादित्यथंः । इदमुपलक्षणं पूर्वं गत्तिश्रवणेन विरक्तस्यापि 

भमन 

१ स्तात्तकव्रत्तादीनि--'वेष्णवीं धारये्यष्टि सोदकं च कमण्डलुम् । नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमि'"त्यादीनि | 
स्तातकेन गुर्कूरात् समावतितेन वदना कत्तव्या धर्मा उक्ताः ( मनु° ४-३६ ) तानि स्नातकव्रतानि | 

३० ` यद्यपि कुतो हवा इमाः प्रजायन्त इत्येतावत् पुष्टं तथापि तस्य गृहस्थानां पररोकप्राक्िमागंपयंन्तत्वात् 
स्वगं प्राप्तिः ब्रह्मखोकप्रातिड्च यथाहं निरूपिते । 

२. साधनानुकूपेणेति--व्यवहारे कारुष्यराहित्यं साधनं फलमपि काटुष्यरहितो ब्रह्मलोकः इत्यथः । 
ब्रह्मलोके विरजस्त्वं द्वेषासूयादिराहिव्यम् । 
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तस्मं स दोवाचाऽप्काशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः परथिवी बआाड्- 
मनश्क्ुः त्रं च । ते प्रका्याभिवदन्ति बयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 

तान्वरिषठः प्राण उवाच | मा मोहमाप्थाहमेवेतत्यश्वधाऽऽत्मानं 
्रविभज्येतद्वाणमवष्टम्य विधारयामीति तेञदधाना बभूवुः॥ ३॥ 

विशेषेण धारयन्ते ।! कतरे “बुद्धीच्ियकर्मनियविभक्तानामेतत्प्रकाशनं स्वमाहास्म्यप्रस्यापनं प्रकाक्षयन्ते कोऽसौ ५ 
पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कायंकरणलक्षणानामिति ॥ १ ॥ 

एवं पृष्टवते तस्मे स होवाच \ अकाशो ह् चा एष देवौ वायुरग्निरापः पुथिवीत्येतानि पञ्चमहाभूतानि 
शरी रारम्भक्ाणि वाङ्मनश्चक्षुः श्रौत्रमित्यादीनि कर्मच्ियनुद्धीद्ियाणि ते कायेलक्षणाः करणलक्षणाश्च ते देवा 

आत्मनो माहात्यं प्रकादयाभिवदस्ति स्पधंमाना अहशवेष्ठताय, कथं वदन्ति ? वयमेतद्वाणं कायंकरणसद्धुमतमवष्टम्य 

प्रासादमिव स्तस्भादयोऽवि्चिधिलीष्ेव्य विधारयामो विस्पष्टं धारयामः । मयेवेकेनायं सद्धातो ध्रियत इत्थेकैक- १० 

स्याभिप्रायः ॥\ २५ 

तानेवमभिमानवते वरिष्ठो मुख्यः प्राण उचाचोक्तवान् । मा मेवं मोहूमपद्थाविवेकतयाऽभिमानं मा कुरुत 
यस्मादहमेवेतद्राणमवष्टम्य विधारथामि पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्य प्राणादिवुत्तिभेदं स्वस्य कृत्वा विधारयामीति । 
उक्तवति च तस्मिस्तेऽश्रहधाना अप्रत्ययवन्तो बभूबुः कथमेतदेवमिति ।॥ ३ ॥ 

चित्तैकाग्र्यं विना वक्ष्यमाणात्मन्नानासिद्धेस्तदथं मन्दानां फरूविशेषार्थं च प्राणोपासनार्थं प्रदनद्यारम्भः । तत्रापि १५ 

्रेषठत्वाच्तृतखप्रजापतित्वादिगुणनिर्धारणार्थं द्वितीयः प्रस्नः । तदुत्पत्यादिनिर्धारणपूरवंकं त्दुपास्तनविधानाथं तृतीयः 
प्रश्न इत्यपि द्रष्टव्यम् । प्रजाशब्देन शरीरमेव गृह्यते न जीवस्तस्य प्राणधाखत्वेन तद्धार्यत्वाभावादित्याह-- 
शरीरेति \ विभक्तानामिति निर्धारणे षष्ठ । स्वमाहात्म्यख्यापनमिति । अवकाशदानादिकमाकारादीनां माहात्म्यं 
तस्य द्यापनं तस्य खोकान्प्रति प्रकटनं तत्परकाशयन्ते कूवन्तीत्यथं; । पाकं पचत्तीत्तिवत् । अवकाशञदानादिक 

स्वस्वकार्य सवलोक प्रकटं यथा तथा कतरे कवंन्तीत्यथंः ।} १ ॥ २० 

एष देव इति ! वक्ष्यमाणाभिवदनादिव्यवहारसिद्धवर्थं चेतनत्वं संभावयितुं दैव इति विरोषणम् 
-'अभिमानिन्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्" इति न्यायेनाऽऽकाशाययभिमानिदेवत)ग्रहणाथंम् । तच्च विशेषणं 
वायवादिष्वपि सर्वत्र सम्बध्यते | वाग्ग्रहुणं कर्मेन्दरियोपन्षणाथं चक्षुरादिग्रहुणं ज्ञानेन्द्रियोपलशक्षणाथंमिति मत्वाऽऽ्ह- 
करसेन्धियेति । कार्यंलक्षणाः दारीराक्रारेण परिणता आकाश्चादयः करणलक्षणानीच्द्रियाणि । माहात्म्यमिति । 
आकारादीनामवकाश्चदानादिरूपं शरोरधारणेकदेनञात्मकं प्रकाश्यं स्वकायं प्रकाड्य सवंरोकप्रकटं यथा तथा ९५ 
कृत्वाऽभिवदन्ति, अभितः त्स्नं शरीरधारणं प्रत्येकं वयमेव कुमं इति वदन्तीत्यथेः । बाणमिति । वबयोरभेदाद्वाति 
कुत्सितं गन्धं वहतीति वा विनाशं गच्छतीति वा देशाहेशान्तरं गच्छतीति वा बणं बणमेव बाणं कायंकरण- 
सद्धातं शरीरमित्यथंः ।॥ २॥ 

कथमेतदिति । एतदहुमेवेतदित्यायुक्तम् । एवं यथाभूतं केथमिदत्यथंः | ३॥ 

१. बुद्धीन्द्रियत्वेन ज्ञानजनकेन्द्रियत्ेन विभक्तानि त्वक्चक्षुः श्रोचादीनि । कर्मेन्द्रियत्वेन विभक्तानि ३० 
वाक्पाण्यादीनि । 

२. अभिमानिन्यपदेलस्त्विति ब्रह्मसूत्रद्वितीयाध्याये प्रथमपादे पञ्चमं सूत्रम् । ममृदत्रवीद्' इत्यादि भ्रुत्या 
मृदादीनां न चेतनत्वसिद्धिः यततः अधिमानिग्यपदेश एषः । कुतः विरोषानुगतिभ्याम्--विशेषः चे्तना- 
चेतनविभागः विज्ञानं चाविज्ञानं चेति श्र॒तावुक्तः। अनुगतिः अग्तिर्वाग्मूत्वा मुखं प्राविशत्" इत्यादा ` 
वागाद्यसिमानिदेवतायाः तत्तदिन्द्रियेष्वनुगतिश्रवणम् । २५ 
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सोऽमिमानाद्ध्वेगु्कमत इव तस्मिन्युरामस्यथेतरं सवं एवोत्करामन्ते तस्मि थ प्रतिष्ठमाने 
सवे एव प्रातिष्ठन्त । तयथा मक्षिका मधुकरराजानदत्रामन्तं सर्वां एवोक्रामन्ते तस्मिं ष 
प्रतिष्ठमाने सवां एव प्रातिष्ठन्त एवं वाडमनधक्षुः शरोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४॥ 

रएपोऽग्निस्तपत्यष घय एष पञन्यो मथवानेष वाथुरेष परथिवी रपिर्दबः सदसचामृतं च यत् ॥ ५ ॥ 
५अरा इव रथनाभौ प्राणे सवे प्रतिष्ठितम् । छचो यज्. सामानि यज्ञः क्षरं रह्म च ॥ & ॥ 

स च प्राणस्तेषामश्वह्धानतामालक्ष्याभिमानादूध्वंसुत्रमत इवेदमूत्रान्तवानिव स रोषाल्चिरपेक्षः। तभ्मिन्नुत्करामति 
यदृवचं तद्दृष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति । तस्मिन्नुत्करामति सत्यथानन्तरमेवेतरे सवं एव प्राणाश्चक्षरादय उत्क्रामन्त 
उच्चक्रमिरे । तस्मिश्च प्राणे प्रतिष्ठमाने तुष्णीं भवत्यनुत्रामति सति सवं एव प्रतिष्ठन्ते तुष्णीं व्यवस्थिता अभूवन् । 
तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधुकराः स्वराजानं मधुकर राजानमुत्तामन्तं प्रति सर्वा एवोक्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने 

१० सर्वा एव प्रातिष्ठनते प्रतितिष्ठन्ति । यथाऽयं दृष्टान्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं चेत्यादयः ते उत्सुज्या्रहधानतां बुद्ध्वा 
प्राणमाहात्स्यं प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ॥ ४ ॥ 

कथम्--एष प्राणोऽग्निः संस्तपति ज्वलति । तथेष सूयः सप्रकाश्षते । तथेष पजन्य: सन्वषंति ! किञ्च 

मघवानिन्रः सन्प्रनाः प्यति निघांसत्यसुररक्षांसि \ एष वायुरावहूप्रवहादिभेदः२, कि चेष पृथिवी रयिर्देव 
सवस्य जगतः सन्परतंमसदमूतं च अमृतं यहेवानां स्थितिकारणम् ॥ ५ ॥ 

१५ कि बहुना-अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि नामान्तं सर्वं स्थिततिकारे प्राण एव प्रतिष्ठितम् । तथर्चो यजुषि 
सामानीति त्रिविधा मन्तरास्तत्साध्यश्च यज्ञः क्षत्त्रं च सवस्य पालयित ब्रह्य च यन्ञादिकमंकतंत्वेऽधिङृतं चेवेष 
प्राणः सवम् \\ ६ ॥ 

उत्रान्तवानिवेति । अव्यन्तोकक्रान्त्यभावाद्विश्ब्दः । निरपेक्ष इति । स्वयमेवेत्यथंः । दृ्टान्तेनेति । 
तद्यथेति वक्ष्यमाणेनेव्यथंः ॥ ४ ॥ 

२० सूयं सच्विति । तपतीत्यनुष द्धः सन्तापयतोत्यथंः । अवहूपरवहादीति । आवहादयः सप्त वायुगणास्तथाभूतः 
सन्मेघाञ्ज्योतिश्चक्रादींश्च वहतीति शेषः । एष देवः पृथिवी सन्सवंस्य जगतो धारयिता रयिश्चन्द्रः सन्सवं 
पुष्णाततीत्यथेः ।1 ५॥] 

श्रद्धादीति । प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योतिराप इत्यादिना वक्ष्यमाणषोडशकरात्मक इत्यथः । ब्रह्म चेति । 
ब्राह्मणजातिरित्यथः । चन्दाथंमाहु--यज्लादीति ! अधिकृतं सखवमेवेत्यन्वयः ॥ ६ ॥ 

२५ १. सोऽभिमानादित्ति-छान्दोग्ये बृहदारण्यके च प्राणानां स्वस्वश्वष्ठये विवदनम्, तन्निर्घारणाय प्रजा- 
पतिसमीपगमनं, प्रजापत्तिना "यस्मिन् व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरं भवति स वः श्रेष्ठ इत्युपदेशः, ततः 
प्रत्येकं वागाद्युक्रमणं, तदा शरीरस्य पापिष्ठत्वाभावः मुख्यप्राणोतक्रमणारम्भे इतरेषां भीतिः तेः 
मक्त्वा प्राण एव श्रेष्ठ इत्यभ्युपगमः प्राणस्तुतिः इत्याद्किस्य व्यवहा रस्योपरक्षणमिदम् । एतत्सर्वं 
प्ररनोपनिषदि अध्याहत्तव्यम् गुणोपसंहारन्यायेन प्रहंसाथेम् । सवत्रापि प्राणः नोत्करान्तः तथा सति 

३० शरीरपातप्रसङ्कात् । अपितु उत््रमितुं प्रवृत्तः तदेव चेतरेषां भीतिः “मोत््रमीरिति प्राथंनं च । 
२. हिरण्यगर्म॑स्य समष्िप्राणस्यवस्थाभेदाः अग्न्यादयः ततः तद्रूपतया प्राणस्तुतिः | 

२३. अवहुप्रवहादिभेदः- 
मावह: प्रवहश्चैव संवहुश्चोद्रहुस्तथा । विवहः प्रवहश्चैव परीवाहुस्तथेव च ॥ 
( इति पुराणोक्ता सक्च ) अभिमुखमागच्छन् आवहः । 

३५ ४. ब्रह्म-न्राहयणजातिः--यज्ञादिकमंकतुंतेऽधिकृतम् । आर्त्विज्यं ब्राह्मणस्यैव नेतरेषां वर्णानामिति पुव- 
मीमांसार्या( १२.४.१६) अधिकरणे निर्णीतम् । स्मृतेर्वा स्यादुब्राह्मणानामि'ति सूत्रम् (१२.४.४३) । 
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"प्रजापतिङशवरसि गमे खमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ 
देवानामसि वहवितमः पितृणां प्रथमा स्वधा | ऋषीणां चरितं सत्यमथवाङ्खिरसामसि ॥ ८ ॥ 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽपि परिरक्षिता । तमन्तरिक्षे चरसि घय॑स्तवं ज्योतिषां पतिः ॥ & ॥ 
यदा त्वममिवषेस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः। आनन्दरूपास्तिष्टन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥१०॥ 

किच्च-यः प्रजापतिरपि स त्वमेव गभे चरसि पितुर्मातुश्च प्रतिरूपः सन्प्रतिजायसे, प्रजापतित्वादेव ५ 
प्रागेव सिद्धं तव मातुपितुत्वं सवदेहदेह्याकृतिच्छदानेकः प्राणः सर्वात्माऽसोत्यथंः \ तुभ्यं त्वदर्थं था इमा मनुष्याद्याः 
प्रजास्तु हे प्राण चक्षुरादिद्वारेर्बोलि हरन्ति । यस्त्वं प्राणे्चक्षुरादिभिः सह् प्रतितिष्ठसि सवंशषरीरेष्वतस्तुभ्यं बलि 
हरम्तीति युक्तम् । भोक्ता हि यतस्त्वं तवेवान्यत्सवं भोज्यम् ॥। ७ ॥ 

किच्न-देवानामिन्द्रादीनामसि भवति त्वं वह्नितमो हविषां भरापयितृतमः। पितृणां नान्दीमुख श्राद्धे या 
पितृभ्यो दीयते स्वधाऽ्रं सा देवप्रदानमपेक्ष्य प्रथमा भवति \ तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता त्वमेवेत्यथेः । १० 
किच्चर्षोणां चक्षुरादीनां प्राणानामद्धिरसामद्धिरसमूतानामथवंणां तेषामेव श्राणो वा अथर्वा इति श्रुतेः । चरितं 
चेष्टितं सत्यमवितथं देहधारणाद्युपकारलक्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ 

किञ्च--इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण ! तेजसा वीयेण, रुद्रोऽसि संहरञ्जगत् ! स्थितौ च परि समन्ताद्रक्षिता 
पालयिता *परिरल्षिता त्वमेव, जगतः सौम्येन रूपेण \ त्वमन्तरिक्षेऽजखं चरसि उदयास्तमयाभ्यां सूयंस्त्वमेव च 
सर्वेषां ज्योतिषां पतिः \ ९॥। १५ 

यदा पन्यो मूत्वाऽभिवषेति त्वमथ तदाभ्नं प्राप्येमाः प्रजाः प्राणते प्राणचेष्टां कुवेन्तीत्थथः । अथवा प्राण 
ते तवेमाः प्रजाः स्वात्मभुतास्त्वर्संर्वाधितास्त्वदभिवषेणदश्चंनमात्रेण चाऽऽनन्दशूपाः सुखं प्राप्रा इव सत्यस्तिष्ठन्ति । 
कामायेच्छातोऽच्चं भविष्यतीत्येवमभिप्रायः ।॥ १० ५ 

किञ्चेति \ यः प्रजापतिविराट्सोऽपि त्वमेवेत्यन्वयः । पितुगभे रेतोखूपेण मातुग॑में पूरत्ररूपेण यङ्चरति 
पदचात्तयोरेव प्रतिरूपः सन्सदशः सन्यः प्रजायते स त्वमेव प्रजायस इत्यन्वयः | प्रतिशब्दाथं उक्तः--प्रतिरूपः २० 
सन्निति ।! ननु प्राणस्य पृत्ररूपत्वमेवोक्तं न तु पितूमातुरूपत्वं तत्कस्मादत आह्-ग्रजापतित्वादेवेति । तस्य 
सर्वात्मत्वादित्यथः। निष्कृष्टाथंमाहु--सवंदेहेति । अत्रापि निष्क्रष्टाथंमाहू--भोक्ता हीति । अतस्तवेवे्यतः सब्दाध्या- 
हारेण योज्यम् ।॥ ७ ॥ ॥ि  _ | | 

हविषां प्रापयितृतम इति ! वल्लिशब्दो वहुनाद्रह्भिरिति यौगिक इत्यथ । प्रथमा भवतीति \ यज्ञादिदंव- 
केमंणि प्रथमं नान्दीमुखश्राद्धस्यावश्यकर्तव्यत्वात्सा प्रथमेत्यथंः । ऋष गताविति धातो्ञानाथंत्वाहपिशब्दस्य २५ 
ज्ञानजनकचक्षुरायथंत्वमित्यथः । अङ्किरसभूतानामिति \ प्राणाभावेऽद्धानां शोषदशंनात्तेषामद्भधिरसत्वमित्य्थः । 
मुख्यप्राणस्याथवंत्वं श्रुत्याऽभिहितं यद्यपि तथाऽपि चक्षुरादीनामपि तद॑शत्वादथवंशब्दाथेत्वमिति भावः । ८ ॥ 

इटन््रब्देत परमेडवरत्वमुच्यते मघवानित्यनेन सिविन्द्र उक्त इति भेदमाह्--इ्दरः परमेश्वर इति ! वीयंण संहार 

सामथ्यनेत्यथंः । सौम्येनेति । विषण्वादिषूपेणेत्यथं: ।। ९-१० ॥ 

१. प्रजापततिः विराट्पुरुषः। प्राणैः प्रतितिष्ठसि हिरण्यगर्मात्मकः समष्टिरेव तत्तदूतेषु व्यष्टिरूपेः प्रतिष्ठितः । ३० 

२. रुद्रोऽसि इत्यनेन घोररूपेण जगत्संहरन् इत्युक्तम् । 
३. नन्दन्त्यस्मिन्देवाः इति नान्दौ देवोदेश्यकं यज्ञादि तदथं क्रियमाणोपनयनविवाहादि च । तदारम्मे 

तन्मुखे क्रियमाणं श्राद्धं नान्दीमुखश्राद्धम् । अत्र सत्यवसुसंज्ञकौ विश्वेदेवौ, पितरश्च पितुकगः मातामह- 

वर्गश्च । नान्दीश्राद्धं कृत्वेव यज्ञादिकतव्यम् । अद्कि शरीरमङ्कविशिषट तस्य रसः सारः प्राणः । 
४, परिरक्षितापि रुद्र एव सौम्येन सूपेणेत्याह--सौम्येन रूपेणेति । श्रीरुद्रस्य दवे रूपे “घोरान्या रिवान्या” ३५ 

इति भुतः । तत्र शिवास्तनुवः “विराट् च स्वराट् च (त° श्रा० १-६-४) इत्यादयः, घोरास्तु “ स्निक 

च स्तीहितिर्च" इत्यादिना ते० आरण्यके अनुक्रान्ताः । एतेन रुद्रोऽसि परिरक्षिता इति सामानाधि- 
करण्यं समथितं भवति । ततश्च विष्ण्वादिरूपेणेत्यध्याह रोऽनावश्यकः । 



१७४ । सटीकशा द्र भाष्योपेता [ प्र०-ः, ३ म०-११-१३, १ 

व्रात्यस्त्यं म्रणैकरपिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः | वयमाद्यस्य दातारः पिता तं मातस्थि नः ॥११॥ 
#॥ स + । 

प्राणस्येदं वशे सवं भिदिवे यसरतिष्ठितम् । मातेव पुत्रानक्षख श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 
इट्यथवेवेदीयश्रहनोपनिषदि द्वितीयः षरडन 

५ अथ हैनं कौसन्यर्टाऽऽधलायनः धश्रच्छ ¦ भगवन्युत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिञ्छरीर 
आत्मानं उ प्रविभल्यं कथं प्रातिष्ठते केनोच्कमते कथं बाद्यमनभिधत्तं फएथमभ्यात्ममिति ॥ १॥ 

कच्च प्रथमजत्वारन्यस्यं घंस्कतुंरभावादसंस्छृतो व्रात्यस्त्वम् \ स्वभावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः है प्राणेक- 
ऋषिस्त्वमाथदणानां प्रसिद्ध एक्षिनामाऽर्निः सचता सवहूविषाम् \ त्वमेव विश्वस्य सवस्य सतो विद्यमानस्य यतिः 
सत्पतिः । साधुर्वा पतिः सत्पतिः । वयं पुनराद्यस्य तवादनीयस्य हविषो दातारः \ त्वं पिता मातरिश्व 

१० मातरिश्वत्नोऽस्माकम् । अथवा मातरिश्वनो वाथोस्त्वम् । अतश्च सवेस्येव जगतः पितृत्वं सिद्धम् \\ ११॥ 

कि बहुना--था ते त्वदीया तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन बदनचेष्टं कुवती \ या श्रोत्रे या च चक्षुषि 
या च मनसि सङ्कृल्पादिव्यापारेण सन्तता समनुगता तनृस्तां शिवां शान्तां कुर मोत्कमोः उत््रमणेनार्िवां मा 
काषोरित्यथंः ।\ १२॥ 

कि बहुना--अस्मिल्लेके प्राणस्यैव वश्च स्वमिदं यत्किच्दूपभोगजातं निदिवे तृतीयस्यां दिवि च 
१५ यत्प्रतिष्ठितं देवाद्युपभोगखक्षणं ठउस्यापि प्राण एवेिता रक्षिता । अतौ मातेव पुत्रानस्मात्रक्षस्व धारयस्व । 

त्व्निमित्ता हि ब्राह्मयः क्लाल्वियास्व धिथस्तास्त्वं रश्व धियस्च प्रज्ञां च स्वस्स्थितिनिमित्तां विषेहि नौ विघत्स्वे- 
त्यथः । स्वत्मितथा वागादिभिः प्राणैः स्तुत्या गमितमहिमा प्राणः प्रजापतिर्तेत्यवधुतम् ॥ १२ \\ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमद्गोविन्दभगवद्पूज्यपादरिष्यश्ीमच्छद्कुरभगवतः कृतं 
प्रदनोपनिष[्धाष्ये द्वितीयः प्रश्नः 

२० अथ हैनं कौसत्यश्चाऽऽश्वरायनः पप्रच्छ । प्राणो हेवं प्राणेनिर्धारिततस्वैशपरुम्धमनर्हिमाऽपि संहुतत्वात्स्थादस्य 

कायंस्वमतः पृच्छामि-भगवन्बुतः कस्मात्कारणषदेष यथावधूतः प्राणो जायते । जात कथं केन वृत्तिविशेषणाऽ 

असंस्कृत इति । संस्कारहीनो त्रात्य इत्ति स्मृतैरित्यथं; । अनेन स्वतःगुद्धत्वं विवक्षितमित्याहु-- स्वभावत 
एवेति मातरिश्वेति । मात्तरिद्व न इत्यत्र नलोपरछान्दक्त इव्यथेः। बायोस्त्वमिति। पितेत्यनुव ् ्खः। अस्मिन्त्याख्यानं 
वायुमात्रपितृत्वादस्मदादिसवंपितृत्वमनुक्तं स्यादत आह्--अतश्ष्चेति \ अस्मदादिसवजनकल्वाद्वायोस्तज्जनकस्थाऽऽ- 

२५ काडात्मनः प्राणस्य सवेजनकत्वं सिद्धमित्यथंः ॥ ११ ॥ | 

वाचि प्रतिष्ठितेति ¦ वाच्यपानरूपा तनूः प्रतिष्ठिता । श्चोत्रे व्यानरूपा । चक्षुषि प्राणरूपा । मर्तास समान- 

रूपा । स प्राणस्तच्चक्षुः स व्यानस्तच्छ्रोत्रं सोऽपानः सा वाक्स समानस्तन्मन' इति श्रुतैरित्यथंः । उक्र लणनेति 
प्राणोत्रमणे सत्यपाचाद्यात्मिका वागादिरूपा तनूर्वा कार्यायोग्या स्यादित्यथ: ॥ १२॥ 

 ब्राह्यच इति \ कऋगादिमन्त्रूपा ब्राह्ययः । “ऋचः सामानि यजुषि । सा हि शीरमुता सतामि""तिश्रुतेः । 
२० क्षाव्यः प्रसिद्धा धनाचैदवयंह्पाः । अस्मिन्प्रश्ने निर्धारितं गुणं संगुह्याऽऽह--इत्येवभिति । इदं वरिषठत्वदेरूप- 

लक्षणम् ।। १२॥ 

इत्यानन्दज्ञानविरचितभ्ररनोपनिषदद्धाष्यटीकायां हितीयः प्रद्नः 

एवं प्रज पततित्वात्तृत्वादिगुणजात्तं निर्धायं प्राणस्योत्पत््यादि निर्घास्यंस्तदपासनां विवातु प्ररनन्तरमव- 
तारयति --अथेति । वेदभिग्रष्नानन्तरमित्यथः । प्राणेरिति \ येवागिादिभ्राणे राकरा्ञादिभिश्च प्राणस्य तत््वमुपलब्धें 

३५ तेरित्यथंः । प्राणस्य पूर्वोक्तमहुमत्वादेवोत्पत्तिदाङ्काभावात्कुत इति प्रश्नानुषपत्तिमाश _्ुयाऽऽ्ह्--अपि संहतत्वादिति । 



प्र०-२, म०~२-४ ] रनोपनिषत् | [ १७५ 

तस्मे स होवाचातिग्रदनान्पच्छसि त्रहिष्ठऽसीति तस्मात्तेऽहं वीमि ॥ २॥ 
आत्मन एष प्राणो जायते । यथेषा पुरूपं छयेतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनाऽऽयात्यस्मिन्शररीरे ॥२॥ 

यथा सप्राडेवाधिकृतान्विनियुङक्तं । एतान्ग्रामानेवान्प्रामान- 
धितिषठस्वेत्येवमेवेष प्राण इतरन्प्राणान्प्रथक्प्रथगेव सन्निधत्ते ॥ ४ ॥ 

यात्यस्मिञ्शरीरे । किनिसित्तकमस्य शरीरग्रहुणमित्यथंः । अरविष्टञ्च शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य प्रविभागं कृत्वा ५ 
कथं केन प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति \ केन वा पृत्तिविेषेणास्माच्छरोरादुकतमत उक्तामति । कथं बाह्यमधि- 
भूतमधिदेवतं चाभिधत्ते घारयति कथमध्यात्ममिति ५ १॥ 

एवं पृष्टस्तस्मै स होवाचाऽऽ्वाये--प्राण एव तावद्ृदुवजयत्वाद्विषम्रदन्हुस्तस्यापि जन्मादि त्वं पृच्छस्य- 
तोऽतिप्रहनान्पच्छसि । ब्रहविष्ठोऽसीत्यतिक्षयन स्वं ब्रह्मविदतस्तुष्टोऽहं तस्माच तुभ्थं अ्रनीमि ॥ २५ 

यत्प श्पुणु--आत्मनः परस्मात्पुरुषादक्नरात्सत्थादेष उक्तः प्रणी जायते ! कथमित्यत्र दुष्टन्तः । यथा छोके १० 
एषा पुरषे धिरःवाण्यादिलिक्षणे निभितते छाया नैमित्तिको जायते तदेतस्मिन्बरह्यण्येतत्प्रणाख्यं " छायास्थानीयमनृत- ` 
रूपं तत्वं सत्ये पुरुष आततं सर्मापतमित्येदत् । छयेव देहे, रमनोष्ेतेन मनःसङ्धुल्येच्छादिनिष्पस्चकमनिमितेनेत्येतत्। 
वक्ष्यति हि पुण्येन पुण्यमित्थादि । तदैव सक्तः सह् कमंणेति ईति च श्रुत्यन्तरात् । आयात्धागच्छत्यस्मिञ्सरोरे ।।२॥ 

यथा येन प्रकारेण लोके राजा स्राव ग्रामादिष्वधिकृतान्विनिथुङ्क्ते। कथम् ? एतान्प्रासानेतान्म्रामानधि- 
तिष्ठस्वेति । एवमेव यथा दृष्टान्तः \ एष मूख्यः प्राण इतरान्प्राणांश्चध्षुरादीनात्मभेदांश्च पथक्पुथगेव यथास्थानं १५ 
सत्निधत्ते विनियुङ्क्ते \\ ४ ॥ 

अनेकात्मकत्वात्सावयवत्वादित्यर्थः। शरीरग्रहुणमिति। शरी रप्रवेशा इत्यथः । प्रातिष्ठत इति आडप्रदटेषादीषत्वम्।।१॥। 
विषमेति ! विषमं दु्॑टं यथा तथा प्ररनाहुं इत्यथः । अतिप्रश्नानिति ! त्वदन्येषां प्रदनानतिक्रान्तानत्य- 

दोयप्ररनागोचरान्सुष्षमप्रश्नान्प्रषटव्यार्थानित्य्थंः । अतिशयेनेति । अपरब्रह्मपिक्षयाऽत्तिशयितमुख्यत्रह्मविदसि स्मिति 
परोव्साहाथं स्तौतीति भावः ॥ २॥ २० 

"दन्यो ह्यमृतः परुषः, अक्षरात्परतः परः" “एतस्माज्जायते प्राणः'' इति मन्त्रावत्र सम्वादयितुं तद्गत- 

विशेषणान्याह-परस्मादिति ! अत्रे दृष्टान्त इति । तस्यानृतत्वार्थं दृष्टान्त उच्यत इत्यथः । छायेति । प्रतिबिम्बादि 
रूपेत्यथेः । एतस्मिल्चिति \ प्रकते जनक ॒ आत्मनि ब्रह्मणीत्य्थः । केथमायात्तीत्यस्योत्तरमाहू-मनो्तेनेति । 
न्धि राषैः | तदेव सक्त इति) अस्य कर्मिणो मनो ग्रसिमिन्फले निषक्तं संसक्तं असक्तः संस्तदेव फं कमणा सहैतीति 

श्रुतौ च शरीरग्रहणं कमंसाध्यमुक्तमित्यर्थः ।। ३ २५ 
आत्मानं वा प्रविमन्येत्यस्योत्तर दृष्टन्तेनाऽऽह--यथेति 1 इतरानिति । इतरांस्वक्षुरादीन्यथास्थानमक्ष्यादि- 

१. यथा आदश जले वा पुरषछाया बनृता न सत्या तथा आत्मनश्छायारूपः प्राणः मिथ्येत्यथः | अत एव 
जीवस्वरूपं ब्रह्मसूत्रेषु “अतत एव चोपमा सूर्यकादिवत्" “आभास एव च" इति सूत्रयोः प्रतितिम्ब- 
रूपमिद्युक्तम् । तच्च जीदोपाधिभूतप्राणस्यवेत्युक्तं भवतति अनेन मन्तरेण । जौषस्वरूपस्य शुद्धस्य 
ब्रहमाभिन्नत्वात् तस्य प्रतिविम्बत्वाभावात्। ३० 
यत्तु रामानुजीयेः--यथा छाया पुरुषेण गच्छति तथा प्राणः आत्मना सहु गच्छति इत्यथं इत्यु चुः \ 
तन्न | “कुत एष प्राणो जायते'' इत्यस्य प्रतिवचनं हि प्रक्रान्तम्--अत्मन एष प्राणो जायते यथेषा 
पुरुषे छाया इति ह्युक्तम् । तत्र पुरषेण सह् गच्छतीति वितरणमयुक्तम्। तदपि च न सम्यक् कग्नं रात्रौ 
छायायाः पुरषेण सह् गमनामावात्। अततः अनृतत्वोपपादनाय छायासाह्योक्तिः । एतस्मिन् एतदातत- 
मि'त्यत्र मतान्तरीयेः जीवे प्राणः आतत्त इति व्याख्यातं तन्न एतच्छब्दस्य सवंनामत्वात् पूव्रकृतपरमात्म- ३५ 
परत्वस्येव स्वरसतत्वात् | अस्माकं तु परमात्मनि प्राणः आततः व्याप्तः, तेनात्मनी जीवभावः इत्यथ । 

२. मनोकृतैन--मनः सङ्कुल्पादिक्ृतकमंणा प्राणः शरीरे प्रविष्टः । मतान्तरे--मनौऽकृतेन = अयत्नतः 
दूत्यथः कृतः । तच्च । तथा सत्ति अक्रतेनेति वा अयत्तेनेति वा वक्तव्यं मनःपदं व्ययम् । 
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१० 

९ | 

। ९ । 

पायुपस्थेऽपानं चक्षुः त्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये 
तु समानः । एष श्ेतदरुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्राचिषो भवन्ति ॥ ५॥ 
हृदि द्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकेकस्या 
दापप्रतिदरसिप्रतिः प्रतिशखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्वरति ॥ ६ ॥ 

तत्र विभागः-पायुपस्थे पायुश्चोपस्थदच पायूपस्थं तस्मिन् अपानमात्मभेदं मृत्रपुरीषाद्यपनयनं कुर्वस्तिष्ठति 
सन्निधत्ते! तथा चक्षुःोत्रे चक्षुस्च शरोत्रं च चश्षुःभोत्रं तास्महचक्षुःधोत्रे । मुखनासिकाभ्यां च मुखं च नासिका 
ताभ्थां मुखनासिकाभ्यां च निर्गच्छनप्राणः स्वयं सस्राटुस्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । मध्ये तु प्राणापानयो 
स्थानयोर्माभ्याम् ! समानोऽशितं पतं च समं नयतीति समानः! एष हि यस्माददेतद्धुतं मुक्तं पीतं चाऽऽत्माग्नौ 
प्रकिप्रमन्नं समं नयति, तस्माद्शितपीतेन्धनादग्नेरोदर्याद्धुद्यदेशं प्राप्तादेताः सप्तसंस्याका अचिषो दीप्रयो निगंच्छन्त्यो 
भवन्ति श्ीर्घण्धाः । पाणद्रारया दशंनश्रवणादिलक्षणरूपादिविषयप्रकाक्षा दत्यभिप्रायः \) ५॥ 

हदि द्येष पुण्डरीकाकारमांसपिण्डपरिच्छि्ये हुक्याकान् एष आत्माऽऽत्मना संयुक्तो लिङ्कात्मा, 
अन्रास्मिन्हूद्य एतदेकद्ातमेकोत्तरशंतं संस्यया प्रधाननाडीनां भवतीति । तासां शतं शतमेकैकस्याः प्रधाननाडघा 

भेदाः \ पुनरपि हासप्ततिद्सिप्रतिद्रे दे सहस्रे अधिके सप्रतिषहच सह्राणि । सहस्राणां दासप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 
सहस्राणि प्रतिप्रतिनाडीशतं संख्यया प्रधाननाडीनां सहस्राणि भवन्ति । असु नाडीषु व्यानो वायुश्चरति । व्यानो 

गोलकस्थाने सचनिधत्ते सत्निधापयत्ति |! आत्मभेदान्मुख्यप्राणस्य वृत्तिभेदान्प्राणापानादीन्पाय्वादिषु नियुङ्क्त इति । 
भचर श्रत्या नेत्रादीनां चक्षुरादिस्थानानां स्पष्टत्वात्तानि नोक्तानीत्ति द्रष्टव्यम् ॥ ४ ॥। 

यः क्व स्तिष्ठति तं सच्चिघत्ते विनियुक्त इत्यथ; । मध्य इति । प्राणापानयोमध्ये या नाभिस्तस्यां समान 
प्रतितिष्ठतीत्यन्वयः । समानशब्दाथंमुक्तं श्रत्यारूढं करोत्ति-एष हीति । आत्माग्नाविति \ आत्मनि शरीरेऽग्नि- 
जाठराग्निस्तस्मिच्चिव्यथं :। एवं हुतपदबलादन्नस्य हविष्ट्वं जाठराग्नेराहवनीयत्वं श्रक्षेपस्य होमत्वं चोक्त्वा शौषण्य- 
सपद्रारा्निगंतानां ज्ञानानाम्विष्ट्वं वक्तुं तस्मादेता इति वाक्यं व्याचष्ट-तस्मादिति ! प्रापघ्नादिति। अग्ने 
रौदयद्धितोः प्राप्तपरिपाकादन्नरसादन्ननाडीदारया देहं प्राप्तं नाडीस्थानं हृदयं प्राप्ताद्वरसादिति शेषः | दशंनद्रयं 
श्रवणद्रयं घ्राणद्रयं मुखं चेक रसनामिति सप्ताचिषः । जाटराग्निपाकजन्यान्नरसबलेन दशंनादीनां प्रवृत्तेस्तेषु 
तदचिष्ट्वारोप इत्यथः ॥ ५॥ 

व्यानस्य नाडीरूपं स्थानं दशयित नाडीनामुत्पत्तिस्थानं वक्तुमाहु--हूदीत्यादिना । हदयस्य लिङ्खात्म- 
स्थानत्वोकतेः । प्रयोजनं तु केविद्योगिनो नाभिकन्दस्य नाडयुत्पत्तिस्थानत्वं वदन्ति तन्नि राकरणं, तत्रैव लिङ्गात्मन: 
सञ्चरणार्था नाडयः नाडीभिः प्रत्यवसुप्येत्यादिश्नुतेः । ततश्च लिङ्खात्मनो हृदयस्थानतवे तत्सञ्चारमागंभूतनाडीनामपि 

 तदेवोत्पत्तिस्थानमन्यथा प्रदेशान्तरस्थनाडीनां तन्मागंत्वायोगादद्रासप्ततिसहस्राणि हूदयात्पुरीततममिप्रति्ठन्त 
इति श्रुतेश्चेति । छि ङ्धशरी स्स्याऽऽत्मत्वमात्मोपाधितवेन तद्योगादित्याह--आत्मना संयुक्त इति ! यस्माच्लिद्घात्मा 
हृदि वत्तते तत्सच्चा रमां भतनाडीनामपि तदेव स्थानमित्याहु--अश्रेति ! नाडीनां शरीरविधारकत्वेन प्रसिद्धत्वं 
वक्तुमेतदिति विरेषम् । तस्य स्पष्टत्वाद्धाष्ये न व्याख्यातम् । एकेकस्या नाड्याः शहाखानाडयः शतं शातं 
भवतीत्याह-तासामिति ! ततश्च शतोत्तरमय॒तं शाखानाडय इत्यथः । शाखानाडीनां च प्रत्येकं दयधिकसप्तति- 
सहखाणि प्रतिशाखानाडयस्सन्तीत्याह्-पुनरपीति। सप्ततिरितिपदस्य संख्या प्रधाने सहस्राणीत्यस्य तेन सामानाधि 
करण्यायोगात्षष्ठयन्ततया व्याचष्--सहस्राणामिति। प्रतिशाखेति । प्रतिशाखाभ्यो निगंता अत्पशाखाः प्रतिशाखाः। 
द्वासप्तत्तिरिव्यत्र वीप्सा्थंमाहू--प्रतिप्रतीति । प्रतिप्रतिनाडीश्तमित्यनन्तरमेकंकस्या इत्यनुषङ्कः । तथा च प्रतिप्रति- 

२५ १. शिरसि वत्त॑मानप्राणसहायेन दर्शनादयः सप्त विषयप्रकाश्ा भवन्तीत्यथंः शीषंण्यसप्तद्वाराणि द चक्षुषो 
ढे श्रोत्रे द्रे नासिके एका वागिति सप्त | 

२. आत्मना संयुक्तः = आत्मप्रतिनिम्बयुक्तः लिद्धात्मा लिङ्शरीरम् । 
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अथेकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पाषमुभास्यामेव मनुष्यलोकम् ॥ ७॥ 
आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुश्हमानः। 

परथिर्व्या या देवता सेषा पुरुषस्यापान 'मवष्टभ्यान्त्रा यदाकाशः स समानो ग्वायु््यानः ॥ ८॥ 

व्यापनात्  आदित्यादिव रहमयो हुद्यात्सवेतोगामिनीभिर्नाडीभिः सवदेहं ंव्पाप्य व्यानो वतते । सन्धिस्कन्य- 
मर्म॑देशेषु विेषेण प्राणापानवृत्योदच मध्य उद्भूतवृत्तिर्वोयंवत्कमेकर्ता भवति ॥ ६ ॥। ५ 

अथ या तु तत्नेकश्तानां नाडीनां मध्य उध्वंगा सुषुम्नास्या नाडी तयेकथोध्वेः सन्धु्नो बायुरापादतल- 
मस्तकवृत्तिः सच्चरन्पुण्येन कंमंणा शास््विहितेन पुण्यं खोक देवादिस्थानलक्षणं नयति प्रापयति । पेन तद्विपरीतेन 
पापं नरकं ति्ग्योन्यादिलक्षणम् ! उभाभ्यां समव्रधानाभ्यां पुण्यपापाम्यामेव मनुष्यलोकं नयतीत्यनुवतंते ।॥ ७ ॥ 

आदित्यो ह वै प्रसिद्धो ह्यधिदेवतं बाह्यः प्राणः स एष उदयत्धुद्गच्छति \ एष ल्येनमाध्यात्मिकं चक्षुषि 
भवं चाक्षुषं प्राणं प्रका्ञोनानुगृह्णानो रूपोपरन्धो चक्षुष आलोकं कुवंचित्यथंः । तथा पुथिग्यामभिमानिनौ या देवता १० 
प्रसिद्धा सैषा पुरुषध्यापानमपानवृत्तिमवष्टम्याऽकृष्य॒वक्षोकरत्याध एवापकषणेनानुग्रहं कुवती वतत इत्यथैः । 
अन्यथा हि शरीरं गुरुत्वात्पतेस्सावकान्े वोदुगच्छेत् ¦ यदेतदन्तरा मध्ये चावापृथिव्योयं आकाशस्तत्स्थो वायुराकान्च 
उच्यते । मच्चस्थवत् । स समानः समानमनुगृह्भयनो वतत इत्यथः! समानस्थान्तराफाश्षस्थत्वसामान्यात् । सामान्येन 
च यो बाह्यो वायुः स व्याप्तिसामान्याच्यानो व्यानमनुगुह्यानो वतत इत्यभिप्रायः \\ ८ ॥ 

नाडीशतमेकेकस्या नाडा प्रतिशाखानाडीनां द्वासप्तत्तिसहुस्राणि भवन्तीत्यर्थः । तथा च मूटलाखप्रतिशाखानाडयो १५ 
मिखत्वा हासप्ततिकोट्यो द्रासप्ततिलक्षाणि दशसह च राप्तद्यमेका च भवन्तीति द्रष्टव्यम् । एवं नाडीरुक्त्वा 

व्यानस्य तस्स्थानत्वमाह-आस्विति \ सृक्ष्मायु नाडीषु विद्यमानस्य व्यानस्य कथं व्यापकत्वमित्याशङ्कय नाडीनां 
सवदेहग्याप्तेस्तत्स्थस्यापि व्यानस्य तद्द्रारा व्याप्तिरित्याह्--आदित्यादिवेति । यथाऽऽदिल्याहिनिगंत्य रश्मयः 

सवंतो गतास्तथा हूदयात्सवंतोगामिन्यो नाडयस्ताभिरि्ति योज्यम् । सामान्येन सवंशरोरव्याप्तावपि विदोषस्थान- 

माह-सन्धीति \ प्राणेति \! उच्छवासनिरश्वासयोः प्राणापानवुत््योरभावे व्यानवृत्तिषद्धवतीत्यथः । चीयंवदिति । २० 

अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स वणान इत्युक्त्वा यानि वीयंवन्ति कर्माणि बरुटता पुरुषेण साध्यानि धनुरायमना- 

दीनि तान्यप्राणन्ननपानत्करोतीति श्रुव्यन्तरोक्तेरित्यथः ॥ ६ ॥ 

इदानीमुदानस्य स्थानं वदन्मेनोक्रमत इत्यस्योत्तरमाह्--या त्विति । उभाभ्यां समप्रधानाभ्यासिति । 
अनेन पुण्याधिक्ये देवलोकं पापाधिक्मे नरकलोकं नयतीति पूवं व्यास्यात्तं भवति । ७॥। 

कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममित्यस्योत्तरमाहु-आदित्य इति ! या देवता प्रसिद्धेति \ अग्निदेवत्ता २५ 

“पृथिव्येव यस्याऽध्यतनमग्निर्लोक'' इति ्रुतेरग्निसम्बद्धावगमादित्यथं; । अवश्टभ्येत्यनन्तरमध्याहारेण वाक्यं पुर- 
यति--अध एवापकषेणेनेति । वृ[धु]स्यर्थं स्तस्भादेरूष्वंमुखेन निखातस्य परितो विद्यमानरज्जुभिरध एवाप्केषणेन 
पतनाभाववदध एवापकषंणेन शरीरस्य पतनाभावः सिष्यतीत्यथंः । अनचुग्रहुमिति \! शरीरधारणलक्षणमित्यथंः | 
अन्यथेति । पृथिवीदेवत्तया विधारणाकरणे गुरुत्वादपानेनाध आकषंणाच्च सावकाशे भूम्यादिपतनप्रतिबन्धका- 
भावस्थले पतेदित्यथं; । अन्तरा यदाकाश इति वाक्यं व्याचष्ट--यदेतदिति । यदिति क्छोबत्वं छान्दसमित्याह्-- ३० 
प आकाल इति । मच्छस्थवप्िति \ मञ्चाः करोशषन्तीत्यत्र मञ्चराब्देन मच्चस्था यथा रक्ष्यन्ते तथाऽऽकाशशब्देन तत्स्थो 
वायुकषवत इत्यथः । स समान इति \ सामानाधिकरण्यमनुग्राह्यानुप्राहकयो रमेदोपचारादित्याहू--समानमनुगृह्भयन 

इति । एवमुत्तरत्राप्यनुग्रहे दैतुमाहु--समानष्येति \ शरीरान्तराकाशस्थत्वं समानस्य द्यावापुथिव्यन्तराकाशस्थत्वं 
बाह्यवायोरिव्यन्तराकाशस्थत्वं तयोस्तुल्यमित्यथं; । वायुर्व्यान इत्यत्र त्वन्त राकाशस्थत्वं विरेषरहितं वायुसामान्येन 
समुच्चीयत इति न पूर्वाभिद इत्याह्-सामान्येनेति । ८ ॥ ३५ 

१. अवष्टभ्येत्यनन्तरमनुग ह्लातीत्यध्याहारः । 
२. वायुर्व्यान इत्यस्य सामाल्यवायुः व्यानमनुगृह्भातीत्यर्थः। 

२३ 
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तेजो ह षा उदानस्तस्मादुपश्चान्ततेजाः पनर्भवमिम्दरियेमंनसि सम्पद्यमानैः ॥ & ॥ 
यचित्तस्तनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहाऽऽत्मना यथासङ्कल्पितं रोकं नयति ॥ १० ॥ 

यद्वाह्यं ह वै प्रसिद्धं सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदानः उदानं वायुमनुगृह्णाति स्वेन प्रकाशनेत्यभिप्रायः \ 
यस्मात्तेनःस्वभावो बाह्यतेजोनुगृहीत उत्कान्तिकर्ता तस्माद्यदा रोकिकः पुरुष उपशान्ततेजा मवति \! उपशान्तं 

५ स्वाभाविकं तेजो यस्थ सः) तदा तं क्षीणायुषं मुमूर्षुं विद्यात् । स पुनव क्षरीरान्तरं प्रतिपद्यते । कथम् ? सहेन्द्रियै- 
मनसि सम्पद्यमानैः प्रविश्नदर्वागादिभिः\\ ९॥ 

{मरणकाङे यच्चित्तो भवति तेनेव चित्तेन सङ्तल्पेनेन्रयेः सह प्राणं मृख्यप्राणवुत्तिमायाति । मरणकाले 
क्षीणेन्दरियवृत्तिः सन्धुख्यया प्राणवृत्यैवावतिष्टत इत्यथः \ तदाऽभिवदन्ति ज्ञातय उच्छ्वसिति जीवतीति! स च 

तेजो ह वा इति वाक्यं व्याचष्ट--यद्भाद्यमिति ! पुवंमादित्यात्मकं विरेषतेज उक्तमत्र तेजःसामान्यमुच्यत 
१० इति न पौनस्वत्यमित्याह--सामान्यं तेज इति! एवमादित्यादिना रूपेण मुख्यप्राणस्य प्राणापानसमानोदान- 

व्यानानुग्राहुकत्वोक्त्याश््यात्मं प्राणादिवृच्यनृग्राहकत्वमुक्तम् । आदित्याग्याकाशसामान्यवायुतेनोरूपी सन्बाह्यमधि- 
देवमादिव्यादिकं घारयत्तौदयुक्तम् । तद्रपेणावस्थानमेव तद्धारणं प्राणापाना्नुग्रहेण चक्षुराद्यनुग्रहोक्तेस्तदद्रारा 
तद्ग्राह्याधिभूतविधारकेत्वमुक्तम् | "स प्राणस्तच्चक्षुः सोऽपानः सा वाक्स व्यानस्तच्छोतरं स समानस्तन्मनः स 
उदानः स वायुरिति भ्रुव्यन्तरे चक्षुरादीनां प्राणाद्यात्मत्वोक्तेश्चक्षुराचनुग्राहुकत्वोक्त्या चक्षुरादिरूपाध्यात्मविधार- 

१५ कत्व चोक्तमिति कथं बाह्यमभिधत्तं कथमध्यात्ममित्यस्योत्तरमुक्तमिति द्रष्टव्यम् । तेजस उदानवास्वनुग्राहूकत्वं 
 व्यत्तिरेकेप्रदशंनेन साधयति--पस्मादिति । यस्मात्तेजःस्वभाव उकतक्रान्तिकृदप्युदानवायुर्बाह्यतेजोनुगृहीतः सन्नेव 
शरीरे वत्ते तस्माज्जीवजीवनहैतुकर्मोपरमे बाह्यतेजोनुग्रहाभावेनोपशान्ततेजा मुमृषुभेवतीन्वयः । स्वाभाविक- 
मिति ! जाठराग्निकृतं हस्तादिना स्वशरीरस्पे सत्युष्णत्वेनोपलभ्यमानं तेज इत्यथः । भवत्युत्द्यत इति भवः 
श रीरमित्यथंः । शरीसान्तरप्रतिपत्तिरात्मनोऽक्रियस्य न भवतीति शङ्ते--कथमिति \ ईन्द्रियोपाधिवशादित्याह-- 

२० सहेति ! मनसि सस्पद्यमानैरिन्दरियेः सह् शरीरान्तरं प्रतिपद्यत इति पूर्वेणान्वयः । ९ ॥ 

उक्तशरीरान्तरप्राप्िमेवोक्रान्तिक्रमप्रदरोनेन स्पष्टीक यच्वित्त इत्यादि वाक्यं तव्पेक्षित्ताध्याहारं 
कु वन्न्याचष्टे-मरणेति । यच्चित्त इति । यदेव देवत्तियंगादिकशरीरं सम्यगित्ति चित्ते यस्य स यच्चित्त इत्यथः | 
प्राणं प्रत्यागमनं छोकव्यवहारेण प्रथयति-- तदेति \ तेजसा तेजोनुगुहीतयोदानवृ्त्येत्यथंः । एवंभूतो भोकतरुदान- 

१. ““सोध्यक्षे तदुपगमादिभ्य'' इति सूत्रेण “अस्य पुरुषस्य प्रयतो वाड्मनसि सम्पद्यते मनःप्राणे प्राणस्तेजसि 
२५ तेजः परस्यां देवतायां” इति श्रुतौ, वागुपलक्षितेन्दरियाणां मनसि लयो मनोवृत्तिम त्रेणावेस्थानं मनसः 

| प्राणे ख्यो मनोवुत्तिकयानन्तरं प्राणस्य श्वासमात्रेणावेस्थानं, ततः प्राणस्य जीवे उपसंहारः जीवस्य 
तेजसि तेजसः परमात्मनीति लयक्रम उक्तो भाष्ये । अस्या; श्रुतेः छोकसिद्धलयक्रमानुसारित्वात्; 
मुमूर्षोः रोके आदौ इन्द्रियव्धापारोपरमे मनोन्यापारस्थित्तिः । ततो मनोव्यापारोपरमः प्राणव्यापार- 

 मात्रेणावस्थितिश्च हृद्यते । ततस्तस्याप्युपरमः शरीरे उष्ममान्नोपलम्भश्च | अत्र एवमेवेममात्मान- 
३० मन्तकाले सवे प्राणा अनुसमायन्ति* इति श्रुत्यनुरोधात् प्राणानां जीवे ख्य उक्तः । 

प्रश्नोपनिषदि तु न खोकसिद्धोक्रमणमनुसृत्तं (तस्मादुपद्ान्ततेजाः'' इति तेजसः प्रथममेवोपरम 
उक्तः । यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति इत्यनेन क्षीणसकटेन्द्रियवुत्तिः भोक्तन्यफलस्फुरणमात्रयुक्तः प्राण- 
व्यापारमात्रावशेषस्तिष्ठति न तु प्राणाधिकरणकवृत्तिलयं प्राप्नोतीत्यथः । अत्र तेजःशब्द उदानपरः 
पुवसन्दर्भानुसारात् । प्राणस्तेजसीत्यत्र तु तेजस्सह्चरितपच्चभृतसूक्ष्मपरः । भरुतिद्वयेऽपि नाथभेदः । 

३५ जीवः पञ्चभूतसृक्ष्मांशेः परिवेष्टितो रंहति परलोकं गच्छतीद्यक्तत्वात् प्राणादिसदहितस्तेजस्सहचरित- 
पञ्चभूतसूक्ष्मेषु स्वोपाधिभूतेषु वततत इति छान्दोग्याभिप्रायः। 

अत्र तु 'श्राणस्तेनसायुक्तः” इत्यनेन इन्द्रियसहितः भूतपूक्ष्मवििष्ट प्राणो जीवेन सह् वतमानः जीवं 
यथासङ्धुत्पित्तं लोकं नयतीदयुक्तम् । अवर तेजः उदानः उत्क्रान्तिहेतुः । सवंथापि उपाधिसहितो जीवो 
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य॒ एवं दरिद्रान् प्राणं वेद न दास्य प्रजा हीयतेऽमृतो मधति तदेष श्ोकः॥ ११॥ 

उत्पत्तिमायतिं स्थानं विमुत्वं चेव प्श्वधा। 
अध्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञायाभ्रतदयुते षिज्ञायामृतमश्षचुत् इति ॥ १२॥ 

इत्यथववेदीयप्ररनोपनिषदि तृतोयः प्रहनः 

प्राणस्तेजसोदानवुच्था युक्तः सन्सहाऽऽत्मना स्वामिना मोक्ता स एवमदानवृत्येव युक्तः प्राणस्तं भोक्तारं पुण्यपाप- ५ 
कमेवलाद्यथासङ्त्पितं यथाभिप्रेतं लोकं नयति प्रापयति \\ १० ॥\ 

यः कष्िचदेवं विद्टान्यथोक्तविशेषर्णेविशिष्टसुत्पच्यादिभिः प्राणं वेद जानाति तस्येदं फलमेहिकमासुष्मिकं 
चोच्यते ! न हास्य नैवास्य विदुषः प्रजा पुत्रपोादिलक्षणा हीयते छियते ।! पतिते च शरीरे प्राणसायुज्यतयाऽमृतोऽ- 
मरणधर्मा भवति \ तदेतस्मिन्नर्थे संक्षेपाभिधायक एष शोको मन्त्रो भवति \॥ १९ ॥ 

उपात्त परमात्मनः प्राणस्याऽऽयतिमागमनं मनोकरतेनास्मिञ्छारीरे, स्थानं स्थिति च पायूपस्थादिस्थानेषु 
विभुत्वं च स्वाम्यमेव सस्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां पच्चधा स्थापनम् । बाह्यमादित्यादिरूपेणाध्यात्मं चेव चक्षुराद्या- 
कारेणावस्थानं विज्ञायेवं प्राणमम्रतमहनुत इति \ विज्ञायामृतमशनुत इति द्िक्चनं प्रर्नाथेपरिसमाप्त्थेम् ।\ १२।। 

इति श्रीमत्परमहंसपरितव्राजकाचायंश्चीमद्गोविन्दभगवत्पुज्यपादक्िष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
| प्रह्नोपनिषद्धाष्ये तुतीयः प्रश्नः 

संयुक्तः प्राणः कं नयतीत्पेक्षायां तमेव भोक्तारं नयनीति वदन्वाक्याथेमाह्-सं एवमिति \ एवकारस्य तमेवेत्यन्वयः। 
थथासङ्कल्पितमिति । कमंज्ञानादिसाघनानृष्ठानदशायां सङ्कल्पितं मरणकाले वासनारूपेण पुनरभिन्धक्तं रोकं 
देवादिशरीरमिद्यथंः ।॥ १० ॥ 

एवं प्राणस्वरूपं निर्धायं तदुपासनं विधत्ते--यः कश्चिदिति ! उत्पत््यादिभियंथोक्तविरेषणेविरिष्टम् । 
आत्मनः प्राणो जायते, मनःकृताम्यां धर्माधर्माभ्यां शरीरं गृह्णति । आत्मानं च पञ्चधा विभज्य पायपस्थयोरपानं 
स्वस्वरूपं प्राणं चक्षुःशोत्रयोः, नाभौ समानम्, नाडीसमृहे व्यानम्, उदानं च सुषुम्नायां स्थापयति । उदाने 

नोत्करामत्ति, बाह्यैः प्राणापानन्यानसमानोदानानुप्राहुकं रादित्यपृथिवीदेवताकाशवायुतेजोरूपेरधिदेवमादित्यादिक- 
मादित्याद्क्रितानुग्रहैरध्यात्मं चक्षुवक्श्नो्तमनस्त्वक्चक्षुरादिग्राह्यमधिभूतं च धारयति । स एवोदानवृच्या भोक्त्रा 
च युक्तो भोक्तारं लोकान्तरं नयति । स एव च वरिष्ठः प्रज(पत्िरत्ता चेत्येवं प्राणं वेदेत्यथंः । एेहिकफलमुक्तवाऽऽ- 
मुष्मिकफलमाहू- पतित इति । अमृतत्वं च तात्र मुख्यं किन्तु प्राणसायुज्यमेवेव्याहु-प्राणेति । इदं तु कामिनः, 
निष्कामस्य तु चित्तेकाग्रयम् । तच्छुदधद्वारा मुख्यमेवामृतत्वं भवतीति द्रष्टव्यस् । ११ ॥ 

आयतिमिति । आयात्तिमित्य्थः । ह्रस्वत्वं छान्दसम् ।। १२॥ 

इति श्रीमदानन्दज्ञानविरचितप्रर्नोपनिषःडूाष्यटीकायां तृतीयः प्रश्नः 

गच्छतीत्यत्र न वैषम्य । बृहदारण्यके उपहितप्राधान्यमाश्चित्य इममन्तकाले प्राणा अभिस्रमायन्ती 
त्यक्तम् । छान्दोग्ये प्राणस्य च जीवे ख्य उक्तः, प्रदनोपनिषदि च प्राणस्तेजसायुक्तः नयतीद्युक्तेः उपाधि- 
प्राधान्यमाधित्तम् । उपहितो जीवो गच्छत्येव नात्र विप्रतिपत्तिः । अतः श्नुतिसूत्रयोः श्रुतीनां च 
सामरस्यम् । अचर रामानुजीयाः अस्य प्रनोपनिषद्गतस्थोक्रान्त्यादि प्रपञ्चस्य प्राणप्रशसापरत्वात् 
जीवस्य प्राणोपगमोपपत्तिरित्युक्तम् । तन्त । कैनोत्रमत इति शिष्यप्रदनप्रतिवचनरूपत्वादस्य न 
परशंसापरत्वं युक्तम् । छान्दोग्यगतस्यैव तु प्रडनोत्तरत्वाभावात् प्रशंसापरत्वं युक्तम् । अतः उभयो 
श्रुत्योः एकवाक्यत्वे सम्भवत्ति एकस्याः श्रतेस्त्यागोऽयुक्तः | 

१५ 

१५ 

२५ 

9५ 
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अथ हनं सौर्यायणी माग्येः पप्रच्छ | भगवन्नेतस्मिन्पुस्पे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिज्ञाग्रति 
कृतर एष देवः स्वप्नान्पश्यति कस्येतत्सुखं मवति कस्मिन्यु स्वं सम्प्रतिष्ठिता भवन्पीति ॥ १॥ 

अथ हैनं सौर्यायणी गायः पद्रच्छ । प्हनत्रयेणापरविद्यागोचरं स्थं परिसमाप्य घंसारं व्वाक्ुतविषयं साध्य 
साधनलक्षणमन्त्पिम् अथेदानीमसाध्यसएधमरश्षणसप्राणमसनोगोद्रसतीन्धियविषथं {वं शपम्तमविकृतमक्षरं सत्यं 
परविद्यामम्धं पुरषास्थं सबाह्याभ्यन्तरमजं वक्तव्य भि्युत्तरं प्रहनत्रयसारम्यते । 

तत्र चुदीप्रादिवानेयंस्मास्परादक्षरात्सर्वे भावा विस्फुलिङ्धा इव जायन्ते तत्र चेवापियन्तीत्युक्तं द्वितीये 
मुण्डके, के ते सर्वे माका अक्षशाष्धिभज्यन्ते! कथं घा विभक्ताः सन्तस्तत्रेवापियन्ति किलक्षणं वा तदक्षरमित्ये- 
तद्टिवक्षयाश्घुना प्रदनानुप्धावयत्ति-भगवन्नेदस्मिन्पुरूषे हिरःपाण्धादिसति कानि करणानि स्वपन्ति स्वापं कुवन्ति 
स्वव्यायारादुपरमन्ते कानि चास्मिञ्ञाग्रति जागरणसमनिद्राषिस्थां स्वव्यापारं कुव॑न्सि। कतरः का्ंकरणलक्षणयोरेष 
देवः स्वप्नान्पहयति । स्वप्नो नाम जाग्रहशंनाचिवृत्तत्य जाग्रहदन्तःशरीरे यदुश्षंनम् ! तत्कि कायंलक्षणेन देवेन 
निवेत्यते किवा करणलक्षणेन केनचिदित्यभिप्रायः \ उपरते च जाग्र्स्वप्नव्यापारे यत्प्रसच्ं निरायासलक्षणमनाबाधं 

एवं कमेविद्यागतिश्रवणेन विरक्तस्य प्राणविद्या चित्तेकाग्ग्रयतच्छद्धिमतोऽत एव साधनचतृष्टयवतो 
मुख्याधिकारिणः परविद्योक्त्यर्थं प्रदनत्रयमारभते--अथ हैनमिति । पुवं विययेवामृतत्योक्तेरुततरप्रहनारम्भो व्यथं 
इत्यत आह्-प्रश्नच्रयेणेति । संसारमिति । अतो न तन्मुख्यममुतत्वमित्यथंः । तस्य संसारत्वे व्याकृतत्वं हेतुम।ह- 
व्याक्कतविषयमिति । व्याकरृताश्नयं तदन्तगंतमिव्यथंः । साध्यसाधनलक्चषणमिति । सव्यसाधनसम्बघेन ठक्ष्पतेऽभि- 

व्यज्यत उत्पद्यत इति तथा । यद्ाऽपरब्रह्मणः प्राणस्य साध्यसावनोमयात्मकत्वाद्रा तथा । तस्मादनि्यमिव्यतोऽपि 
संसारत्वमित्यथंः । वक्ष्पमाण सात्मा तु न तथेव्याहू--असाध्येत्थादिना । अतीच्दियविषयसिति । इन्द्रियविषयत्व- 
मतिक्रान्तमित्यव्याक्रतमक्ायंमित्यर्थः । तत्र हितुः--अभ्राममिति \ प्राणागोचरत्वेन तदात्मककर्मेन्दरियागोचरत्वं 
मनोऽगोचरत्वेन ज्ञानैन्द्रियागोचरत्वमुक्तम् । सुखरूपतामाह-क्चिबमिति । निवृत्तानथेत्वमाह-शान्तमिति । तत्र 
भावविकाररहितत्वं हेतुमाहू--अविक्रृतमिति । अनेनोत्पतिर्परणमवृद्धयो निषिद्धाः अक्षरमित्यपक्षयविनाशौ 
निषिद्धौ । उत्पत्तिनिषेधेन तदनन्तरभाव्यस्तित्वं निषिद्धम् । अत्र सवत्र हेतुः--उल्थमिति । कालत्रयेऽप्येकरूप- 
मिव्यथंः | तत्र “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यतत' इत्यादि वाक्यं मानमाहू--परविद्यागस्थमिति । दन्यो ह्यमृतः 
पुरुष इति मन्त्रमप्याहू-पुरुषाख्यमिति । कथं पुरुषशब्दोदितं पूणत्वं बाह्याभ्यन्तरवस्तुभेदादत आह्-सबाह्येति । 
स एव बाह्याभ्यन्त रात्मकस्तद्वयतिरेकेण तदुभयं नास्तीत्यथंः । प्रष्न्रयमिति \ यद्यपि पञ्चमः प्रश्नोऽपरविद्याविषय 
एव प्रणवोपासनविषयत्वात्तथाऽपि तस्य क्रममुक्तिफर्त्वेन निविशेषात्मन्येव सविशेषन्रह्यप्राघनिद्रारा पयंवसानात्सोऽपि 
परविषय एवेति भावः| 

एवं सामान्येन प्रहनचयस्यापि सम्बन्यमुक्त्वा चतुथंप्रश्नस्प प्रातिस्विकसम्बन्धमाहू--तत्रेति \ यस्मादित्यस्य 
किलक्षणं वा तदक्षरमिति तच्छन्देनान्वयः | उक्तमिति! यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलि ङ्गाः सहस्रशः प्रभवरं 
सरूपास्तथाऽक्चराद्िविधाः सोम्थ भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्तीति मन्त्रेणेत्यथं --एतद्विवक्षयेति । मन्वोक्तार्थ- 
विस्तरानुवादित्वादस्य ब्राह्मणस्येति भावः | अत्राक्षरस्वरूपस्येव विवश्षितत्वात्तन्निणंयार्थं कानि स्वपन्तीत्यादि- 
प्ररनो जागरितादीनां धमिविशेषतिर्धारणाथः, अन्यथा तेषामात्मधमत्वशङ्कायां तत्निविद्ेषत्वनिणंयासिद्धेः । भावान 
स्वरूपविभागादिविवक्षा तु ताः पुनः पुनरूदयतः प्रचरन्तीति हृष्टान्तबलाद्यत्रेकी भावस्ततो विभागेन निगंमन- 
मिद्यक्षर एकीभूतानां पृथिव्यादिकायंकरणानामक्षयादिभागप्रतीतेस्तावन्मा्रेण भाष्य उक्तेति द्रश््यम् । तताऽऽ्य- 
प्ररमेन जागरितस्य धर्मी पृष्टः । स्वप्ने यस्य व्यापारोपरमे जागरितं नास्ति स तस्य धमं इति(धर्मात्ति?) निश्चेतुं 
शवयत्वात्। द्वितीयेनावस्थात्रयेऽपि शरीररक्षणं कस्य धमं इति पृष्टम् । जाग्रतोज्चुपरतभ्यापार्स्य प्राणस्य देहुरक्षकत्वोप- 
पत्तेः । त॒तीयेन स्वप्नस्य धर्मी पृष्टः । चतुर्थेन सुष॒प्तिधर्मी, सुखमहमस्वाप्समिति सुप्तोत्थितस्य परामश सुखस्य 
सुषुिसम्बन्धावगमात् । पञ्चमप्रशनेनावस्था्यविनिमुंक्तमवस्थात्रयपयेवसानभूमिरूपं तुरीयमक्षरं पृष्टमिति विवेकः | 
कार्येति \ कायं ह्रीरं प्राणो वा, करणानि मनभादीनि । पदार्थानुक्त्वा वाक्याथ पिण्डीकृत्याऽऽहु- तत्किमिति । 
तत्पदं पूर्वापरयोः सम्बध्यते । प्रसन्नमिति । विषयसस्पकंकङ्ष्यराहित्यम् । निरायासेन विक्षेपाभावमात्रेण 
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तस्मे स होवाच । यथा गाग्ये मरीचयोऽकंस्थास्तं गच्छतः सरथा एतर्मिस्तेजोमण्डर 
एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनसुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सवं परे देवे मनस्येकीभवति | 
तेन त्येष पुरूषो न भृभोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृक्षते नाभि 
वदते नाऽष्त्त नाऽऽनन्दयते न षिसूजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षृते। २ 

सुखं कष्येत-दूवति तस्मिन्कारे जाग्रस्स्वप्नम्यापारदुपरताः सन्तः कस्मिन्नु सवे सम्थगेकोभूताः सम्प्रतिष्ठिताः । ५ 
मधुनि रसवत्सयुद्रं प्रविष्ट नद्यादिवच्च विवेकानर्हाः प्रतिष्टिता भवन्ति सद्धताः सम्प्रतिष्ठिता मवन्तीत्यथेः \ ननु 
ग्यस्तदा्रादिकरणवत्स्वव््रापारादरपरतानि पृथक्पृथगेव स्वात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतदयुक्तं कृतः प्रधिः वुषुप्रपुरुषाणां 
करणानां कस्मिश्िदेकोसावगमनःश्रङ्कायाः प्रष्टुः । युक्तव त्वाश्षद्धूा । यतः संहृतानि करणानि स्वास्यर्थानि 
परतन्त्राणि च जाब्रहिषयै ; सस्मत्स्वपिऽपि संहतानां पारतन्त्येणेव कस्मिश्ित्सङ्कतिन्य्येति । तस्मादाशशङ्कानुरूप 
एव प्रनोऽन् \ अत्र तु कयथंकरणसङद्खातो यस्मिश्च प्रलोनः पुधुप्रप्रल्यकालयोस्तद्विशेषं ब्ुभुत्सोः स को नु स्यादिति १० 
कस्मिन्सरवे सस्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १५ 

तस्मै घ हौव्चाऽऽचायेः । श्यणु है गाग्यं धतत्वया पष्टम्-यथा मरीचयो रद्मयोऽकस्याऽऽदित्यस्यास्तमदशंनं 
गच्छतः सर्वा अक्ञेषत एर्तस्मिस्तेजोमण्डले तेजोराशिरूप एकी भवन्ति विवेकानहत्वमविकेषतां गच्छन्ति, 
मरीवधस्तस्येवाकिप्य ताः पुनः पुनरुदयत उदुगच्छतः प्रचरन्ति विकोथन्ते । यथायं दृष्टान्तः । एं हु वे तत्सवं 
विषदन्द्ियाहिजतं परे प्रकृष्टे देवे योतस्दति मनसि चक्षुरादिदेवानां मनस्तन्त्रत्वात्परो देवो मनस्तस्सिन्स्वप्नकाल १५ 
एको भवति, णण्डले मरी{चवदविल्लेधतां गच्छति जिजागरिषोश्च रक्िमिवन्मण्डलान्मनस एव परचरन्ति(ति) स्वव्यापा- 
राय प्रति्ठन्द(तै) \ पस्मास्स्वप्नकार श्रोत्रादीनि शब्दायुपरल्धिकरणानि मनस्येकोमूतानीव करणव्यापासादुपरतानि 

लक्ष्यतेऽभिव्यज्यते निर्वातस्थापितदपालोकवदनाव्राधं विनाशरहिततं सत्यमात्मस्वरूपमित्यधंः । एतदिति ! सृषृप्ते 
प्रकाशमानं सुखमहमस्वाप्समितिपरामशंमूटमभूतर्मित्यथः । तस्मिन्काल इति । यद्यपि पञ्चमेन प्रश्नेन तुरीयं 
पृच्छयते न सुषुप्निस्तथाऽपि संसारदशायां स्रौपाधिरह्ततुरीयावस्थामावेन विवेकत एव तस्य प्रदक्षनीयत्वात्त- २० 
त्पुषप्तावज्ञाने सरपतरोपाधिरादहिव्येन तत्रैव सर्वोपराधिविवेककेरणेन तुरीयप्रदशेनस्य सुकरत्वात्तस्मिन्काटं तुरीय- 
प्रदशेनार्थं सवेसम्प्रतिष्ठोकतेति । सम्थगेकोभूता इति । तदात्मभावप्राप््या विर्यं गता इत्यथः । मधुनि रसवदिति ! 
यथा नानापुष्परसा मधुन्धेको भवन्ति तद्रदिव्यथंः । विवेकाभावमात्रेण दष्टान्तावुक्तौ, तत्र सर्वाद्मिना रकयाभावा- 
दिव्याह्--विषेकानरह इति । पूव विवेकानर्हीः सन्तः परच।त्सम्प्रतिष्ठिना इत्यथः । नं चानेनापि प्रहनेनाविद्या- 
वासनाभिरविविक्तः सौषुप्त एव पृष्ट इति शङ्कयम् । पर आत्मन्यक्षरे सम्प्रतिष्ठन्त इति वक्ष्यमाणत्वात्सुपुप्ते चाज्ञान २५ 
एव सम्प्रतिष्ठानादेष हि द्रषटे चज्ञानप्रतिविभ्वितस्य मोक्तुरदपि सम्प्रतिष्ठाया अभिधास्यमानत्वादच्छायमिव्यज्ञाना- 
भावोक्तेश्च तुरीयमेव पृष्टमिति भावः । ननु कायंकारणव्यतिरिक्ति समभ्प्रतिष्ठानाधिकरणे सामान्येन कस्मिश्चदवगते 
कस्मिन्म्प्रतिष्ठिता इति विरोषप्रश्नो घटते । न च तस्यावगत्तिरस्ति। न च सम्प्रतिष्ठानस्य साधिकरणत्वेन 
सामान्येनाधिकरणावगतिरस्तीति वाच्यम् । तत्तदुपादानानामे व्राचेतनानां तदधिकरणत्वेन तदतिरिक्तस्य चेतनस्या- 
सिद्धेरिति राद्धुते--नन्विति । दात्रं नाम सस्यादिरुवनाथंः शस्वविशेषः । स्वात्मनीति । स्वोपादान इत्यथ; । ३० 
पुषुप्पुरषाणां करणानामिति । सृषुप्पुरुषाणां यानि करणानि तेषामित्यथंः । एष हि द्रषटेत्यादिना पुरुषाणामप्येकी 
भावस्य वक्ष्पमाणत्वा्रा पूरषाणामित्य॒क्तम् । अस्मिन्पक्षे करणानां चेति चकारो द्यः । प्रष्टु; राद्धुयाः कुत 
प्ा्िस्त्यन्वयः। संहतानां पराथंत्वेन व्यापुतत्वास्संहततवेन हितुना परस्मिशषवे्तते सामान्येनावगते प्रष्टु विशेष प्रश्नो 
युक्ते इत्याह्-युक्तंव त्विति । स्वाम्यर्थाति सङद्काताभिमान्यर्थानीत्यथंः | आश्षद्कूानुरूप इति \ मनसि विद्यमाना- 
शङ्कानुल्पो वाचिकः प्रन इत्यथः | अत्र॒ सम्प्रतिष्टानविशिष्ट आत्मा न पृष्टः किन्तु तदुपलक्षितः केवल आत्मा ३५ 
पष्ट इति वक्यतात्पयंमाह्--अच्र त्विति । भवन्तीत्यनन्तरं पृष्टमिति शोषः । १॥ 

यत्त्वया पृष्टं तच्छण्विव्यन्वयः । तस्यैवाकंस्य ता मरीचय इत्यन्वयः । विकीरयंन्त इति । दशदिक्षु क्षिप्यन्त 
इत्यथः । स्वप्तेऽपि चश्षुरदिव्प्रापासेपरन्धरेकोभावोऽसिद्ध द्या द्रु वासनाममेन्द्रियन्यापारोपरुन्धावपि बाह्य 
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श्राणाग्नय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गाहेपत्यो ह वा एषोऽपानो 
| ग © 

व्यानोऽन्वाहायेप्चनो यद्गाहेपत्यास्मणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 

यदुच्छवासनिःधासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । मनो ह वाव 
यजमानः । इष्टफरमेवोदानः सर॒एनं यजमानमदरहरेड गमयतिः ॥ ४ ॥ 

तेन तस्मारत्ताह तस्मिन्स्वापकार एष देवदत्तादिलक्षणः पुरुषो न श्युणोति न पद्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते 
नाभिवदते नाऽऽदत्ते नाऽऽनन्दयते न दिसुजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते खोकिकाः ॥ २॥ 

सुप्रवत्सु श्रोत्रादिषु करणेष्वेतस्मिन्पुरे नवद्वारे देह प्राणाग्नयः प्राणादिपच्चवायवोऽग्नय इवाग्नयो जाग्रति । 

अग्निसामान्थं द्याहु-- "गाहपत्यो ह वा एषोभ्पानः । कथमित्याहु--पस्माद्गाहंपत्यादण्नेरग्निहोतच्रकार इतरोऽग्नि- 
राहुबनीयः प्रणीयते प्रणयनालप्रणीयतेऽस्मादिति प्रणयन्पे गाहुपत्योग्निः ! तथा सुप्रस्यापानवृत्तेः प्रणीयत इव प्राणो 
मुखनासिकाभ्यां सञ्चरत्यत अआहुवनोयस्थानीयः प्राणः । व्यानस्तु हूदयाहक्षिणसुषिरहारेण निगंमाटक्षिणदिक्- 
सम्बन्धादःवाहुःथंपचनो र दक्षिणाग्निः ।\ ३ ॥ 

अत्र च हताऽग्तिहोत्रस्य यद्यस्मादुच्छूवासनिश्वासावग्तिहोत्राहुती इव नित्यं दित्वसामान्यादेव त्वेतावाहूती 

शब्दादिश्चवणादिन्यापारामावेन तं साधयितुं तेनेति वाक्यं व्याद्याति--यस्मादिति ! श्रोच्रादीनमेकीमावो नाम 
स्वस्वव्यापारं विहाय मनस्तन्त्रतयाऽवस्थानमात्रं न तु मुख्यमेकत्वं तेषां मनःप्रकृतिकत्वाभावेनः प्रकृतौ तदनु- 
पपत्तेरित्यभिप्रव्येवकारः प्रयुक्तः । नेयायत इति } इणो गत्यथंस्य यङन्तस्य रूपमेतन्न गच्छतीत्यर्थः ।। २॥ | 

कानि स्वपन्तीत्यस्य सविषथाणि बाह्यकरणानि स्वपन्त्युपरमन्तेऽतस्तेषामेव जागरणं धमं इत्युत्त रमुच्त्वा 

कानि जाग्रतीत्यस्योत्तरमाह--सुप्रवस्स्विति । प्राणनामग्नित्वं गौणमित्याहु--अग्नय इवेति \! अपानस्य गाहंपत्यत्वे 
यद्गाहपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादितीदं वाक्यं व्यवहितमपि हेतुतेन योजयत्ि-यस्मादिति \ प्रणयनादिति पदं 
गाहंपत्यविरोषणमित्याहु--प्रणयनो गाहंपत्य इति \ तत्सहशमाहवनीयः प्राण इति वाक्यं साहश्याभिधानपूर्व 
व्याचष्टे--तथेति ! गाहंपव्यव्वेनो क्ेऽपानेऽन्तगच्छति सति बहिगंच्छन्प्राणस्ततो निगंत इव लक्ष्यत इति प्राण 
आहुवनीय इद्यथंः । परिव्यक्त व्यानोऽन्वाहायंपचन इति वाक्यमिदानीं व्याचष्टे--ग्यानस्त्विति \ छान्दोग्ये 
गायत्रीवियायां त्स्य वा एतस्य हदयस्य पञ्च देवसुषय इत्युपक्रम्थाथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र- 

व्यानोऽन्वाहायेपचन इत्यथः ॥ ३ ॥ 

अत्र चेति । अग्निहोत्रस्य होता होमस्य कर्ता, ऋत्विगुच्यत उत्तरवाक्येनेति शेषः । अत्रोच्छवास- 
तिःश्वासयोराहृतित्वस्य पुवंमसिद्धववेन सिद्धवन्निदशायोगात्स समान इति तच्छब्दानन्वयाच्च वाक्यत्रयं कृत्वाञन्व- 
यत्रयेण योजयति--यद्यस्मादिति । उनच्छवासनिःदवासावित्यनन्तरमाहूती इतिपदं भाष्येऽध्याहृत्येतावृच्छवास- 

२० 

२५ 

१. उदानः ब्रह्य यजमानं अह स्ह॒गंमयतीत्ति, अचर उदानः देहान्तस्सञ्चरन् यदा मनः सुषम्नां प्रवेशयति 
तदा मनोऽविद्यायां रीयते जीवस्तु ब्रह्मणा सह् भेदकोपाघेः मनसो ख्यात् तदा ब्रह्मरूप एवेति 
तस्मिन् रीन इवेति स्वाप्यात्' इति सूत्रभाष्योक्तं स्मतंव्यम् । मतान्तरे तु--मनसः पुरीतद्गमनात् 
तद्गतब्रह्म गमयतीत्युक्तमिति व्याख्यातस् । अस्मिन् मते ब्रह्मणः सवंगतत्वेन पुरीतद्रहिदिशपक्षया 
अन्तैदेशे ब्रह्मणि विशेषाभावात् तदव ब्रह्यगमयत्तीत्यक्तेविरोषो वक्तव्यः | 

२. गाह पत्याग्निः अभ्निहीत्रिणा सवंदा संरक्षणीयः । प्रातरग्निहोतरादपर्वे गाहुपत्यं काष््रक्षेपेण वधंयित्वा 
ततः प्रज्वलन्तं काचं नीत्वा अआहुवनीयस्थाने स्थाप्यते । सः आहवनीयो भवति, तदनन्तरं ज्वङन्तं 
काष्ठान्तरं परिगृह्य दक्िणाग्निस्थाने स्थाप्यते । सः दक्षिणाग्निभवति । गाहंपत्यादछने्नंयनं प्रणयनम् । 

३. अन्वाहायं नाम ईषदुष्णीक्ृतास्तण्डुलाः दक्षिणाग्नौ तण्डकाः उष्णीकृत्य ऋत्विग्भ्यः दक्षिणात्वेन 
दीयते । अतः दक्षिणाग्नेः अन्वाहायंपचन इति नाम | 
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समं साम्येन हारी रस्थितिभावाय नयति यो वायुरग्निरपरानीयोऽपि होता चाऽहुत्योनेतृत्वात् \ कोऽसौ स समानः । 
अतश्च विदुषः स्वापोऽप्यग्निहोच्रहुवनमेव ! तस्मा्टद्रात्नाकर्मीत्यिवं मन्तव्य इत्यभिप्रायः \ सवदा सर्वाणि भूतानि 
विचिन्वन्त्यपि स्वपत इति हि वाजसनेयके \ अत्र हि जाग्रत्यु प्राणाग्निषूपसं हृत्य बाह्यकरणानि विषयांश्चाग्तिहोत्र- 
फलमिव स्वगं ब्रह्म जिगमिघुमंनो ह॒ वाव यजमानो जागति यजमानवत्कायंकरणेषुं प्राधान्येन संन्यवहारात्स्वगंमिवं 
ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाद्यजमानो मनः कल्प्यते \ इष्टफरं थागफलमेवोरानो वायुः \ उद्मननिभित्तत्वादिष्टफलप्रापेः । ५ 
कथम्, स उडानो मन्यं यजमानं स्वप्नवुद्धिरूपादपि प्रच्याव्याह्रहः सुषुप्रिकाले स्वगंमिव ब्रह्याक्षरं गमयति । 
अतो यागफलस्थानीय उदानः ! एवं विदुषः श्रोत्राद्युपरमकालादारभ्य यावत्युप्नोत्यितो भवति तावत्सवंयागफलानुभव 
एव नाविदूषामिवानथपिति विद्रत्ता स्तयते \ न हि विदुष एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्नयो वा जाग्रति जाग्रतस्वप्न- 
यो्मनःस्वातच््यमनुभवद्हरहः युधुप्तं वा प्रतिपद्यते ! समानं हि सवप्राणिनां पययिण जाभ्रस्स्वप्नसुुप्रिगमनमतो 
वित्तास्तुतिरेवेयसुपपद्यते \\ ४ ५ १० 

निःशवासावाहूती आहवनीयाधिकरणाग्निहोत्राहुती इव द्वित्वसाम्यादेवेत्येकोऽन्वयः । अनन्तरं भाष्ये तुशब्दस्चार्थे । 
श्रतिगत इतिशब्दस्तस्मादित्य्थे । यस्मादेतावाहृती यस्माच्चे्तौ समं नयति शरीरस्थितिभावाय साम्येन नयति 
परवत्तंयति यो वायु्यंथाऽग्तिहोतरे होमकर्तऽशटुतिदहयमाहुवनीयं प्रति समं नयति प्रापयति तद्रत्तस्मादाहूत्योरनेतुत्वात्स 

वायुहतिति यच्छब्दहोतुशब्दाध्याहारेण द्वितीयोऽन्वयः । कोऽसौ वायुरिति तद्विशेषप्रडने स होता वायुः समान इति 
तत्तीयोऽन्वय इति विभागः । ननु प्राणाग्नय इत्यत्र स्वेषां प्राणानामग्नित्वोक्तेः कथमिह समानस्य होतृत्वमुच्यत १५ 
इ्त्यारङ्योक्तम्--अग्निस्थानीयोऽपीति ! अग्नित्वेनोक्तोऽपीति भावः । होता चेति । चकारोऽवधारणे, होत्ेवेत्य्थः | 
आहृतिनेतुत्वादधोतृतवे स्थितेऽग्नित्वोक्तिश्छत्रिन्यायेनाग््यनग्िसमुदाये सन्षणिकी्यथेः । अवस्थात्रयवतिनामुच्छ्ृवास- 
निदवासप्राणानां चाग्निहयेत्रावयवत्वसम्पादनस्य नोपासनं प्रयोजनं निविश्ेषा्मप्रक रणत्वात्तद्िध्यदशनाच्च, कि 
विवन्द्रियाण्युपरमन्ते प्राणा जाम्रतीत्येवं त्वंपदाथंशोधनरूपस्य ज्ञानस्य स्तुतिरेवेत्याहू--अतश्चेति । सवंदेति । 
वाजसनेयके हि वाक्चितः प्राणचितश्चक्षुस्वित इत्यादिना सवंप्राणव्यापारेषु प्रत्येकमग्निचित्तत्वहष्टि विधायैवं- २० 
हष्टिमतः सर्वाणि भूतान्यस्य स्वापकालेऽपि चयतं कुवेन्तीति सा हृष्टिः स्तुता तद्रदिहापीव्यथंः । अन्न हीति । भत्र 
मनो यजमानः कल्प्यत इति व्यवह्तान्वयः । तत्कल्पनायां हितुद्यमाह--यजमानवदिति । हितुद्रयं साघयत्ि-- 
जाग्रस्स्विति ।! अत्र स्वप्नकाले विषयान्करणानि चोपसंहुलय मनो जागति प्राधान्येन स्वव्यापारं कुवंद्रतंते | 
अग्निहोत्रफलं स्वगं जिगमिषुयंजमान इव सुषृप्निकाले स्वगरूपनब्रह्म जिगमिषु च मन इत्यन्वयः । भाष्ये यजमान 
इ्व्यनन्त रमिवशब्दो द्रष्टव्यः । हु वावशब्देन तत्प्रसिद्धमिव्युक्तम् । इष्टेति \ उदाननिमित्तकमरणानन्तरं यागादिफल- २५ 
प्रापतेस्तस्य तच्िमित्तत्वात्कारणे कार्योपचाराददान इष्टफरत्वेन कल्प्यत इत्यथः । न केवरं मरणद्रारा यागफल- 
प्रापकत्वमुदानस्य कि त्वेतस्येवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजौवन्तीति भ्रूतेः सवं्रागफकानामपि ब्रह्यात्म- 
कत्वात्तद्त्रह्प्रापकत्वादपि अहुरहुरिष्टफलप्रापरकत्वमुदानस्येति प्रनपूव॑कमाह--कथमिति । स्वगंभिवेति । स्वगं- 
मेवेत्य्थं; । सवेयागफलात्मकस्वरूपमेव ब्रह्माक्षरं गमयतीत्य्थं: । यद्यप्यदहरहुबहाप्राप्तिनं यागसाध्या यागरहित्ताना- 
मपि तसप्राप्तेस्तथाऽपि ब्रह्मण एव सवंयागफल्व्वेन तत्प्रापकस्योदानस्येष्टफलप्रापकत्वमस्तीति भावः । न चोदानस्य ३० 
कथं तत्प्रापकत्वमिति शङ्कयम् । तस्य सृषुम्नानाडीचारितवेन स मनस्तन्नाडीं प्रवेशयंस्तद्गततं ब्रह्य प्रापयती्युपपत्तेः। 
ननु गाहूपत्यो वा एषोऽपान इत्यारभ्य मनो ह वाव यजमान इत्यन्तेन ग्रन्थेन विद्वानकर्मी न भवतीति स्तूयते 
इयुक्तमस्त्ेवं तत्राग्तिहोत्रादिकमंश्रतीतेसदानस्य पागफलस्थानीयत्वोक्तंस्तु न तत्फखत्वं तत्र कर्मप्रतीतेरत आह-- 
एवे विदुष इति । विहरत्तेति। श्रोत्रादीनि स्वप्न उपरमन्ते प्राणा एव जाग्रतीव्येवंरूपा विदयेत्य्थः । अस्याश्च विद्याया 
जागरणं श्रोत्रादिबाद्येन्द्रियधमं; क्ञरोररक्षणं प्राणधर्मो नाऽऽत्मधमं इत्येवं व्वंपदाथेविवेकरूपत्वात्स्तातव्यत्वो पपत्तिः। ३५ 
अत एव प्राणजागरणस्याविद्रत्साधारणत्वाक्रथं विहत्तास्तुतिरिव्यपि शङ्का निरस्ता त्स्येवंमूतविवेकाभावा- 
दिति । ननु विद्याप्रकरणत्वादस्य विदुषः श्रोत्राद्युपरमादिकं सर्व॑ भवतीति विधीयतां कि स्तुत्येव्याश द्य विदद- 
विद्रत्साधारण्येन स्वयमेव भवतो न विधेयत्वमिव्याहू--न हीति, विद्रत्तास्तुतिरेवेति! श्ोत्रादिकं परे देवे मनस्येकी- 
भवति प्राणाग्नयो जाग्रतीत्यत्र पदाथंविवेकरूपं ज्ञानं विवक्षितं तज्ज्ञानं गाहुपत्यो वा एषोऽपान इत्यादिना स्तूयत 
उक्तप्रकारेणेव्यथः ॥ | ४० 
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“प्रेष देषः खप्ने महिमानमनुभवति । यद्ष्टं शृष्टमनुपहयति भुतं श्रतमेवाथं मनुप्रुणोति 
देशदिगन्तरे्च प्रस्यनुभूतं पुनः पनः प्रत्यनुभवति दष्टं चष्ष्टं च शरुतं 

चाश्रुतं चालुमूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सवं पश्यति सवेः पर्यति॥ ५॥ 
यत्पष्ठं छतर एष देवः स्वप्नान्पश्यतोति तदाहु--अत्रोपरतेषु भोत्रादिषु देहरक्षाये जाग्रत्सु प्राणादिवायुषु 

प्राक्युषुप्निप्रतिषत्तेः एतस्मिघ्नन्तराल एष देबोऽकरष्िमिवत्स्वात्मनि संहूतश्नोत्रादिकरणः स्वप्ने महिमानं विमति 
विषयविषयिलक्षणमनेकात्मभावगमनमनुभवति प्रतिपद्यते । 

ननु सहिमानुभवने करणं सनोऽनुभवितुस्तत्कथं स्वातन्त्येणानुभवतीत्युच्यते \ स्वतन्त्रो हि कषेत्रत्तः । नेष 
दोषः । श्ेत्रज्तस्य स्वातन्त्यस्य मनउपाधिकृतत्वाच हि क्षेचज्ञः परमाथतः स्वतः स्वपिति जागति वा! मनउपाधि- 
कृतमेव तस्य जगरणं स्वप्नश्वेत्युक्तं वाजसनेयके--“सधीः स्वप्नो मूत्वा--ध्यायतोव लेलायतीव इत्यादि । 

१० 

१५ 

२० 

९५ 

२०. 

२५ 

तस्मास्मनसो विभूष्यनुभवे स्वात्यवचनं स्याय्यसेव \ मनञउपाधिसहितत्वे स्वप्नकाले कषेत्रस्य स्वयंज्योतिष्ट् वं 
बाध्येतेति केचित् । तन्न ! भरुव्यर्थापरिन्नानकृता ओान्तिस्तेषाम् । यस्मात्स्वयन्योतिष्ट्बादिव्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः 
सर्वोऽविद्याविषय एव भनञादुपाधिजनितः । 

श्यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्' “माज्रासंसगंस्त्वस्थ भवति" “यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभूत्तत्केन 
कं पयेत् \* इत्यादिश्नुतिभ्यः । अतो मन्दब्रह्मविदामेवेयमाशद्धम न त्येकात्मविदास् । जन्वेवं सत्यत्रायं पुरुषःस्वयं- 

तृत्तीयप्रदनोत्तरत्वेन कृतर एष इत्यादि सवः पश्यतीत्यन्तं व्याचष्टे-यदिति । कतर इति \! अत्रेति श्रौतं 
पदं गृहीत्वा व्याचष्--उपरतेष्वित्यादिनाऽन्तराल इत्यन्तेन । अनेकेति । विषयिविषयाद्यनेकभावगमनमित्य्थैः । 
इदं च महुत्वव्यास्यानस् । 

(स्वप्नद्रषटर्जीवस्य स्वातन्त्ये वक्तव्ये देवशब्दितमनसस्तदुक्तिः स्वप्नो मनोधर्मो नाऽऽत्मधमं आत्मनि तु 
तदारोपमात्रं लोकस्येति ख्यापनाथंत्ति शङ्कापरिहा राभ्यामाह्- नन्विति । मनउपाचिकृतमिति ! बाद्येन्दरिययुक्तमन- 
उपाधिकृतं जागरणं केवरमनउपाधिकरतः स्वप्न इत्यथः । स्वप्नस्य धीशब्दवाच्यमनःपरिणामस्वात् स्वप्नो भव्वेति- 
श्रुतौ सामानाधिकरण्यनिरदेश इति द्रष्टव्यम् । नन्वियं श्रतिविभूत्यनुमवेन मनःस्वातन्त्यं वक्तुं न शक्नोति श्रुत्यन्तर. 
विरोधापत्तैः । अत्तोऽत्र देवशब्देन क्षेत्रज्ञ एवोच्यते । तस्येव स्वतः स्वातन्त्यमिति शङ्धुते-मन इति । स्वय 
ज्योतिष्ट्वमिति ! स्वयंज्योतिष्ट्वबोधकश्रुततिरित्यथंः। अन्यथा द्वितीयसत्तरेऽपि दीपादीनामिव वास्तवस्य तस्य बाधा 
भावादिति। अत्र कि मनसः सत्वे ज्योतिरन्तरस्य मनसो विद्यमानत्वादात्मनः स्वयंज्योतिष्टवबोधनं न शक्यमित्ति 
श्रुतेः कायस्य बोघनस्य बाधोऽभिग्रेत उत्त तद्राधनरूपकायंसिद्धय्थं मनसोऽभावोऽपि विवक्षितः श्रुतौ ततश्च तत्सत्ये 
श्रुत्यथंबाध इति वा । नाऽऽद्यः। मनसि सत्यप्येवं तर्हीति वक्ष्यमाणरीत्या मनसो हृदयत्वेन ज्योतिष्ट्वायोगेनाऽऽलन 
एव स्वयज्योत्तिष्ट्वस्य बोधयितुं शक्यत्वादिव्याह- तन्नेति | न द्वितीयः, तदानीं मनसोऽभावस्तु श्रुत्यर्थं एव न 
भवतीव्याह-शरुद्यर्थेति ! आत्मनि ज्योतिष्ट्वबोधनात्मकव्यवहारस्य प्रकार्यादिसापेक्षत्वात्तस्मिन्सत्येव तद्रोध 
साधने मनञदो च सत्येव तद्रोधयित्ं शक्यते नान्यथेति मनआद्यभावो न श्तौ विवक्षितः, यथा सति तद्रोधना- 
शक्तेरित्याहु--यस्मादिति । ` 

| तत्र मानमाह्--यत्र वेति । द्वितीणाभावे व्यवहारो नास्तीद्यत्रापि मानमाह-मात्रेति ! दृश्यं मात्रा- 
रब्दाथेः । असंसगं इति च्छेदः । हश्यासंसर्गे सुषुप्तौ विशेषविज्ञानाभावोक्त्या द्ितोयाभवे व्यवहारो नास्तीत्यथं; । 
अतो न द्वितीयः कल्पः सम्भवतीत्याहु--अत इति! ननु यदि स्वयंज्योतिष्ट्वबोधनार्थं मनञद्यभावो नापेक्षितो 
जागरितेऽपि तहि तद्रोधनसम्भवादतरेत्ति स्वप्नवाचिविशेषणमनथंकमिति शङ्कते---नन्विति । कि विरोषणबला- 
न्मनसोऽभावः सिषाधयिषित्तः । उत्त विशेषणस्य गतिमात्रं पृच्छयते । नाऽभ्यः । मनसोऽभावाङ्खीकारेऽप्यन्तहंदया- 
काशस्य रत्ृतपरिच्छेदस्य च श्ुतिसिद्धत्वेन त्वन्मतेऽपि तत्र स्वयंज्योत्तिष्ट्दबोधनासम्भवाद्विरोषणानथंक्यं 

१. अत्रैष देवः--अच्र देवः मनः एव पुवंमन्त्रे परे देवे मनसीष्युक्तेः मनसः प्रकृतत्वात्] अत्र जीवः परो देवं 
इति परोक्तिः सन्दभ॑विरुद्धा, स्वप्नदशंनं तु मनसः स्वप्ने तस्य प्राधान्थादित्ति भाष्ये उक्तमेव । 
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ज्योतिरिति विशेषणमन्थंकं भवति । अच्रोच्यते । अत्यत्पसिदमुच्यते “य एषोऽस्तहुदय जकाास्तस्मिञशेत" इत्यन्त- 
हंदयपरिच्छेदे सुतरां स्वयंज्योतिष्ट्वं बाध्येत, सत्यसेवमयं दोषो यद्यपि स्यात्स्वप्न केवलतया स्वयंज्योतिष्ट्वेनार्घ 
तावदपनीतं भारस्येति चेन्न \ तत्रापि पुरीतति नाडीषु शेष इति श्रुतैः पुरोततिनाडीसम्बन्धात्तत्राि पुरुषस्य 
स्वयंज्योतिष्ट्वेनाधंभारापनयाभिप्रायो सषेैव। कथं वद्यत्राथं भर्घः स्वथंज्योतिर्यिति । अन्य्सात्वादनदेक्षा 
सा श्चतिरिति चेन्न । अर्थेकत्वस्येष्टत्वादेको ह्यात्मा सवेवेदान्तानामर्थो विभिज्ञापयिशितो बुभुत्सितश्च । तस्मादुक्ता 
स्वप्न आत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्बोपपत्तिवंक्तुम्, भरतेर्थथाथेतस्वप्रकांशकत्वात् । एवं ताहि श्युणु श्रुत्यं हित्वा 
सर्वमभिमानं न त्वभिमानेन वषंशतेनापि श्रुत्यर्थो स्नातुं शक्यते सः पण्डितंमन्यः । 

यथा हृदयाकाशे पुरीतति नाडीषु च स्वपतस्तत्सम्बन्धाभावाततो विविच्य दश्षयितुं शक्यत इत्यात्मन 
स्वयंज्योतिष्टवं न बाध्यते \ एवं मनस्यविद्याकामकमंनिमिचोद्भूतवासनावति ! कम॑रिलित्तवाघना अविद्ययाऽन्य- 

दरस्त्वन्तरमिव पषटयतः सवेंका्यंकरणेभ्यः प्रविविक्तस्य द्रष्टर्वासनाभ्यो दुरयरूफाम्पऽन्यत्वेन स्व्यज्योतिष्ट्वं 

त॒ल्यमिव्याह--अच्रोच्यत इति \ परिच्छेदोऽधिकोत्त्रेति तरपः प्रयीगः | स्वथंज्योतिष्ट्वमिति । तद्धौधनमिद्यथंः | 
यथाश्रते वास्तवस्य तस्य बाघस्यानाङद्धुयत्वादिति । यद्यपि स्वप्नेऽन्तहूंदय।काशसत्तवात्सम्यक्स्वयंज्योतिष्ट्वं 
बोधयितुं न शक्यमिति दोषस्तुल्यस्तथाऽपि स्वप्ने मनसोऽभावेन तद्रोधनप्रतिबन्धकस्याभावाददू विप्रकर्षेण स्वयं- 
ज्योतिष्ट्वं स्वप्ने बोधयितुं शक्यमिति तद्विशेषणमयंवदिति शद्धुते- सत्यमिति । स्यादित्यनन्तरं तथाऽपीति शेषः । 
केवरुतयेति । मनसोऽभावेनेत्यथंः । भारस्येति \ प्रत्तिबन्धकस्येत्यथेः । शेषवोधनं तु सुषप्ते मविष्यतीत्यमिप्रायः । 
एवं तहि सृुषप्ते सवंस्याप्यभावमाध्रित्य सम्यग्बोधनं विवक्षणीयं न च तत्सम्भवति । तत्रापि वहुप्रतिबन्धकस्य 
विद्यमानत्वादिव्याह-न तत्रापीति । सुषप्तेऽपीव्यथंः । तत्रापीति \ स्वप्नेऽपीत्यथः । सुषुप्ते चेत्सवंभारापनय 
स्यात्तदा स्वप्नेऽघभारापनयाभिप्रायो वर्णं यितुं शवप्रते न च तदस्ति । अतोऽ्त्रेति विशेषणं तदाऽप्यनथंकमित्यथः । 
तहि विशेषणस्य गतिवंक्तव्येतति द्वितीयं शङ्खुते--कथं तर्हीति \ अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुमभवतीत्यथवंशाखा- 
वाक्याथंकथनावसरे काण्वश्रुतिगतविदोषणस्य गतिनं वक्तव्या प्रकृतानुपयोगादिति सिद्धान्द्येकदेशौी कश्चिन्मन्दः 
शङ्कते-अन्थेति । सवेवेदान्तप्रत्ययन्यायेनाथवंश्रुत्यविरोधेनेकवाक्यतया श्रुदयथंस्य वणंनौयत्वात्तदवि रोधोऽपि 
वक्तव्य इति पूवंवाद्याहु-नारथेकत्वस्येति \ तदि काण्वश्नुतिरर्थाभावाच्यज्यतामत आह् -श्रुतेयंथाथेति । स्वा- 
ध्यायोऽध्येतग्य इत्यध्ययनविधेरर्थावबोधफलकत्वात्तल्यं च साम्प्रदायिकमितिन्यायाच्चाक्षरमात्रस्याप्यानथत्यायोगा- 
दित्यथंः । एवमेकदेशिनि दूषिते सिद्धान्दयुत्तरमाह्-एवं तर्हीति 

त्यादाविव मुख्यश्नुत्यथं उच्यतां कि पूर्वोक्तरीत्या पक्षान्तराशङ्कात्तचिराकरणाभ्यामित्यश्ङ्खुय पाण्डित्या 
भिमानवतो यथावदथंबोधेऽनधिकारात्तस्य तदमिमानावत्तारविकोषंया तदीयनानापक्षा निर क्रृता इति वक्त सवं- 
रभिमानं निरस्येत्यादयुक्तम् । स्वयंञ्योतिष्टवश्नुतेरनत्तिशङ्कयत्वात्तद्रलात्स्वप्नादौ हूदयाकाश्चादिसत्तवेऽपि तत्सम्बन्ध- 
प्रत्तीत्यभावाद्िद्यमानस्याप्यविद्यमानतुल्यत्वेनाऽऽत्मनः केवरत्वात्प्रकाशदशेनाच्च स्वयंज्योततिष्ट्वमिति बोधनीयं 
मनसोऽभाववादिनास्प्येवं सनसि सत्यपि तस्य वासनामयगजतुरगादिविषयतया परिणासादुदृश्यत्वाच्च द्र्टुस्ततो 
भेदेन विवेकतः श्रुत्या स्वप्रकाशत्वं बोध्यत इत्याहू-यथेत्यादिना । मनसीति \ सत्यपीति दोषः । ननु मनद्वेद- 
विद्यानिमित्तवशाद्गजतुरगादिरूपेणाभिव्यक्तवासनावर्ताह् जाग्रतोव तस्याहुंतयेव प्रतीतिः स्यान्नेदन्तयाऽत आहू-- 
कम॑निमित्तेति \ तथा प्रतीति विना स्वप्ने भोगासिद्धेः स्वप्नमोगप्रदकमंनिमित्तवश्चाज्जाग्रति गजादीनामिदन्तवाऽ- 
नुभवेन तद्रासनानामपि तथेवानुभवाहत्वेन तद्रासनारूपाविद्यावश्ञाच्च वासनाश्रयस्य मनस इदंतयेव वस्त्वन्तरवत् 
प्रतीत्िरित्यथंः । इदं च विशेषणं मनसो विषयस्वेन विषयित्वासम्भवाद्विषयिण आत्मन एव प्रकादारूपत्वमिि 
वक्तुम् । जाग्रत्यादित्यादिकायंज्योतिषां चक्ुरादिकरणज्योतिषां च सत्त्वेन तत्संकीणंत्वेनाऽऽत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वं 
दुर्बोधं स्वप्ने तु तदभावात्सुबोधमिति वक्तुं सवकरार्येत्यादि विशेषणम् । स्वप्नं बादित्यादिकायंकरणनज्योतिषां 
भासमानत्वेऽपि तेषां वासनामात्रत्वाद्हृश्यस्वाच्च विषयप्रकाशनासामथ्यंमिति वक्तं वासनाभ्य इत्यादि विशेषणम् । 
एतंस्च -विशेषणेः स्वप्न एवेवम्भूते स्वयंज्योतिष्ट्वस्य बोधयितुं शक्यत्वादत्यत्रासम्भवादत्रायमितिश्वतौ स्वप्न- 
विरोषणग्रहणमथं वदिल्युक्तमिति द्रष्टव्यम् । स्वयंज्योतिष्ट्बमिति ! सिद्रमित्ति शेषः । अतः काण्वश्नृतौ स्वप्ने 
र 
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१८६ | सटीकशाङ्करमाष्योपेता [ प्र ०~-४, म०-६ 

“स यदा तेलसाऽभिभूतो मवति। अग्रे देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ तदेतस्मिज्शरीर एतस्सुखं मवति ॥ ६ ॥ 
सुपितेनापि ताक्रिकेण न वारयितुं जक्यते । तस्मात्साधूक्तं मनसि प्रलीनेषु करणेष्वप्रलोने च मनसि मनोमयः 
स्वप्नान्पहयतीति । 

कथं महिमानमनुभवतीव्युच्यते--यन्मित्रं पुत्रादि वा पूर्वं दृष्टं तद्ासनावासितः पुत्रसित्रादिवासनासमुदुभूतं 
५ पुरं मित्रमिव वाभऽविद्यया पदयतीत्येवं मन्यते, तथा श्ुतमथं तद्वासनयाऽनुश्पुणोतीव, दे दिगन्तरेश्य देशान्तरेदिगन्तरेश्च 

प्रत्यनुभूते पुनः पुनस्तस्रत्यनुभवतीवाविद्यया, तथा दृष्टं चास्मिञ्जन्मन्यदृष्टं च जस्मान्तरह्टमित्यथंः । अत्यन्तादृष्टे 
वासनानुपपत्तेः\ एवं श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चारिमञ्जन्मनि केवलेन मनसाऽननुभूतं च मनसेव जन्मान्तरेऽनुभूत- 
मिव्य्थः । सच्च परमार्थोदकादि । असच्च मरीच्युदकादि ! कि बहनोक्तानुक्तं सवं परयति सवः पश्यति सवेमनो 

 वासनोपाधिः सच्रेवं सवेंकरणात्मा मनोदेवः स्वप्नान्पश्यति ॥ ५॥ 

९० 

१५ 

२० 

२५ 

स यदा मनोरूपो देवो यस्मिन्कारे सौरेण पित्ताख्येन तेजसा नाडीक्षयेन सवंतीऽभिभूतो भवति तिरस्कृत- 
वासनाद्रारो भवति तदा सह करणैमंनसो रहमयो हचुपसंहूता भवन्ति \ यदा मनो -दावंग्निबदविशेषविज्ञानरूपेण 
कृत्स्नं शरीरं व्याप्यावतिष्ठते तदा सुषुप्रो भवति \ अत्रेतस्मिन्काल एष मनञस्यो देवः स्वप्नाच्च परयति दशेनदारस्य 

मनसोऽभावविवक्षाकारणाभावेन तद्िरोधाभावादत्र देवशब्देन परे देवे मनस्येकी भवत्तीत्य॒क्तं मन एवोच्यत 

इव्य॒क्तमुपसंह रति- तस्मादिति । 

नन्विन्द्रियाणामुपरतत्वाद्विषयसम्बन्धाभावात्कथं मनसो महिमानुभव इति शङ्कुते- कथमिति । पूर्वं 
ज्ञातस्येव स्वप्ने ज्ञानात्तस्य वासनामात्रत्वमतो नेन्द्रियापक्षेत्याहु--उच्यत इति! यदिति । यन्मित्रं पुत्रं वा पूवं 
दृष्टवांस्तदेव ॒हृष्टपुत्रमित्रादिविषयवासनासमुदमूतं मित्रं पुत्रं वाऽविद्यया पश्यतीति दृष्टवानिव्यादिपदाध्याहारेण 
वाक्यं योज्यम् । अन्यथा पत्रमिति द्वितीयाया यच्छब्दस्य चानन्वयः स्थादिति । चक्षुरभावेन दशंनायोगान्मन्यत 
इत्युक्तम्। तथेति। अत्रापि योऽधैः श्रुतस्तमेव श्रुतमथंमित्यध्याहारेणेव श्रुतिर्योज्या। देशो नदीत्तीरादिः। दिक्प्राच्यादि- 
रिति भावः | प्रत्यनुमूतं प्रतिवारमनुभूतं पूनः पुनरनेकदिनेष्वनेकस्वप्नेष्वनुभवतीत्यथंः । जन्मान्तरदृष्टमिति 
व््राख्याने हैतुमाह्--अत्यन्तेति । अनुभूतं चेत्यस्य प्रव्यनुभूतमित्यनेन पूनरक्तिमाशङ्कुयाह्- केवलेनेति । पुवंमिन्द्िय- 
ढा रकानुभव उक्त इत्यपौनरुक्त्यमित्यथं : । सवंदरने हेतुमाह-सवं इति ।। ५॥ 

कस्येतत्सुखं भवतीत्यस्योत्तरं तदपेक्षितं वदल्नाहु--स यदेति ! पित्तास्थेनेति । इदमुपलक्षणं चिद्रूपेण 
ब्रह्मणा चेत्यपि द्रष्टव्यम् । तन्मनः प्राणमेवोपश्रयत इतिश्रुत्यन्तरेण प्राणशब्िते ब्रह्मणि तस्य लयाभिधानात्। 
तिरस्कृतेति । वासनामिव्यक्तौ द्वारं स्वप्नभोगप्रदं कमं यत्तत्तिरस्कृतं तच्रोपरतं भवति तेजःशब्दितन्रहाचेत्तन्य- 
सम्बन्धादित्यथंः । रदमय इति । वासना इत्यथः । अविेषविन्नानेति । सामान्यचेतन्यल्पेणेत्यथंः । चेतनाशब्दित- 
सामान्यवृत्तिरूपेण वा । अनेन सुषुप्तमुक्तमित्याह-- तदेति । नन्वथेतत्सुखं भवतीत्युक्तं जन्यसुखस्य तदानीम- 
सम्भवात्स्वरूपसुखस्य पूवंमपि सत्वेन तदा भवतीत्यनुपपत्तेरित्यादादङ्य स्वरूपसुखमेव विशेषविज्ञानरूपविक्षेपाभावे 

१. अत्र पित्ताख्यतेजसाऽमिभूतो भवति । तेन पित्तेन विषयोपरुन्धिस्थानानामावृतत्वात् विशेषविज्ञाना- 
भावः| सुखं तु स्वरूपयसुखमेव आत्मसूखस्यानावृत्तत्वात् । अपरिच्छिन्न शस्त्वावृत्तः अविद्यानिवृत्तौ 
स्वयंप्रकाराते । इदानीं तु मेघावृततसूयंवत् अविद्यावृतमेव सुखं प्रकाराते । 

अत्र तेजसा ब्रह्मणा अभिभूतः सम्पन्नः सम्परिष्व्रक्तः इति व्याख्या परेषां; तत्राभिभवकशब्दो न 
ङ्च्छते, सम्पच्चशब्दस्स्याच्चेत् समञ्ञसः 1 अथेत्तस्मिन् शरीरे सुखं भवति अत्र परेषां विषयसुखस्येव 

सुखत्वात् शरीरस्यव विषयसुखहेतुत्वस्य तंखिखिनात् युषुप्तिकारे विषयाभावाच्च तत्काले सुखं कथ- 
मित्युपपादनीयस् । 

२. द्यवंग्निः--अक््वत्थादिकाष्टे सवं काषठमभिव्याप्याग्निवंत्तते। सस्थरण्डेन यत्र वा मथनं क्रियते तत्राग्निरभि- 

व्यज्यते तद्त् मनःकृत्स्नशरीरं व्याप्य तिष्ठति युषप्तिकाले । 
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स॒ यथा सोम्य वयांसि वासोषष्षं सम््रतिष्ठन्ते | एवं ह वे तत्सवं पर आत्मनि सम्भ्रतिष्ठते ॥७॥ 
प्रथिवी च परथिवीमात्रा चाऽऽ्पश्चाऽऽ्पोमात्रा च तेजथ तेजोमात्रा च वायु बायुमात्रा 
चाऽऽकाशाऽऽकाशमात्रा च चक्ष द्रष्टव्यं च शरोत्रं च श्रोतव्यं च घराणं च घ्रातव्यं च रसश्च 
रसयितव्यं च त्वक्च स्पर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तो चाऽभ्दातव्यं चोपरस्थथानन्दयितव्यं 

च पायुश्च विसजेयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च वुद्धिच बोद्धव्यं चादङ्कारस्वा- ५ 
हङ्कतव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजद्च विद्योतयितव्यं च प्राण्य विधारयितव्य च ॥८॥ 

"एप हि दरश स्ष्टाभ्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कत 
विज्ञानात्मा पुरषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रहिष्ठते ॥&॥ 

 निश्ढत्वाचतेजसा \ अथ तदेतरिमञ्क्चरीर एतत्युखं भवति यदहिज्ञानं निराबाघमविक्ञेषेण शरीरव्यापकं प्रसन्नं 
भवतीव्यथंः \\ ६ ॥ १० 

एतस्मिन्कालेऽविद्याकामकमेनिबन्धनानि कायंकरणानि शान्तानि भवन्ति ! तेषु शान्तेष्वात्मस्वरूप- 
मुपाधिभिरन्यथा चिभाव्यमानमद्रयमेकं शिवं शान्तं भवतीत्येतामेवावस्थां पुथिव्याद्यविद्याङृतमात्रानुप्रवेशेन दज्ञयितु 
हृष्टान्तमाहू-स हष्टान्तो यथा थेन प्रकारेण सोभ्य प्रियदश्ञंन वयांसि पक्षिणो वासार्थं वक्षं प्रति सम्प्रतिष्ठन्त 
गच्छन्ति । एवं यथा हष्टान्तौ हू वे तद्रकष्यसाणं सवं पर आत्सन्यक्षरे सम्प्रतिष्ठते \\ ७ ॥, 

कि तत्सवेम्-पथिवी च स्थला पच्चगुणा तत्कारणा च पृथिवीमात्रा च गन्धतन्मात्रा, तथाऽऽपश्च ऽऽपो- १५ 
मात्रा च } तेजश्च तेजोमात्रा च \ वायुश्च वायुमात्रा च । आकाराश््चाऽऽकाश्सात्रा च । स्थूलानि च सृक्ष्माणि च 
भूतानीत्यर्थः ! तथा चक्षुश्चेन्धियं रूपं च द्रष्टव्यं च ! श्रोत्रं च भरोतव्यं च \ घ्राणं च घ्रातव्यं च) रसश्च 
रययितव्यं च । त्वक्च स्पशंयितव्यं च । वाक्व वक्तव्यं च । हस्तो चाऽऽडातव्यं च ! उपस्थः चाऽऽनन्दधितव्यं च ! 

पायुश्च विसजंयितव्यं च ! पादौ च गन्तव्यं च ! बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तदर्थाश्चोक्ताः । मनङ्च पूर्वोक्तम् । 
मन्तव्यं च तद्विषयः बुद्धिश्च निश्चयात्मिका । बोद्धव्यं च तद्विषयः! अहङ्ारस्चाभिमानलक्षणमन्तःकरण- २० 
महङ्तग्यं च तद्विषयः! चित्तं च चेतनावदन्तःकरणम् । चेतयितव्यं च तद्विषयः । तेजरच त्वगिद्दियन्पतिरेकेण 
प्रकारविशिष्ठा या व्वक्तया निर्भास्यो विषथो विद्योतयितन्यम् \ प्राणश्च सूत्रं यदाचक्षते, तेन विधारयितब्यं 
संग्रथनोयं, सर्वं हि कायंकारणजातं पारार््यन संहतं नामरूपात्मकमेतावदेव \ ८ ॥ 

अतः परं यदात्मरूपं जलमुयेकादिव-दुोक्त॒त्वकतेत्वेनेहानुप्रविष्टम्--एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता 

निर्वातिस्थदीपप्रभावत्सम्यक्परकाराते तव्पेक्षमेतद्रचनमित्याह--यद्िज्ञानमिति ! विज्ञानरूपं स्वर॑रूपसुखमित्यथंः । २५ 
अनेनाऽऽनन्दमयकोशराब्दितमनमिष्यक्तमनञदिवासनावदज्ञानं सुषुप्तधर्मीस्ुक्तम् ।। ६ ॥। 

पञ्चमप्ररनस्योत्तरं तुरीयस्वरूपं विवेकसौक्यद्धिविच्यात्रेवोच्यत इ्याहु--एतस्मििति । अन्यथेति । 
पूवंमभ्यथा विभाव्यमानमित्यथंः । माच्रानुप्रेरेनेति । मात्राणां विवेकतोऽक्षरेभ्नुप्रवेशेनेत्यथंः ।॥ ७ ॥ 

आपोमात्रा इत्यत्र विभक्त्यलोपश्छान्दसः । स्थूलानि चेति ! पञ्चोकृतानि वेत्यथ: | ततस्च पञ्चोकरण 
मेतच्छतिसिद्धमिव्य॒क्तम् । अन्यथाऽऽकाशाकारमात्रयोः पृथगुक्त्यनुपपत्तेरिति ! यद्यपि मन्तव्यादयो मनञदिचतुष्टय- ६० 
विषया अपि द्रश्यादिविषया एव न पृथक्तथाऽपि मन्तव्यत्वादिरूपेण पृथगिति पृथङ्निदिष्टा इति द्रष्टव्यम् । प्रकारा 

विशिष्टा या त्वगिति \ त्वगाश्चयं चमं तस्रकाशनिर्भाष्यिं च तदेवेत्यथंः । पुथिवौ चेत्यादिना विधारयिततव्यं 
चेत्यन्तेनाऽऽत्मव्यतिरिक्तं तदुपाधिभूतं सवं चोक्तमित्याह-सवं हीति । ८ ॥ 

एष हि द्रष्टत्यादिनोपहितस्वरूपमुच्यत इत्याह-अतः परमिति ! दष्टेति ! उपाधिङकतमपि द्रष्ट्त्वादिक- 

१. अत्र द्रषेत्यादिविशेषणानि जीवस्य । तस्य स्वयं ब्रहूयरूपत्वेऽपि अवस्थावतोऽतरानुक्रम्यमाणत्वात् तस्य ३५ 
च मन उपाधिकद्रष्टुत्वाद्युपपत्तेः । स च सुषुप्तौ परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते । स्वमपीतो भवतीति श्रत्यन्त- 
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परमेवं प्रतियते स॒ यो ह बै तदन्छायसक्षरीरमरोहितं 

शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सवंज्ञः ` सर्वो मवति। तदेष शोकः ॥१०॥ 

ररःथिता सन्ता बद्धा कर्ता धिक्ानात्मा विज्ञानं विज्ञायतेऽनेनेति करणभूतं बरुदधयादीदं तु विजानातीति विज्ञानं 
कतुकारन्ठरूपं तदात्मा तत्स्वभावो चिन्ञातुस्दभाव इत्प्रथः । पुरुषः कायंकरणसङ्खातोक्तोपाधिपुणंत्वात्पुरुषः। स च 
जटसूर्यकादिप्रतिनिस्स्य सूर्यादिप्रवेशशवञ्जगदाधारशेषे परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ 

तदेकत्वविदः फलमाषहू-परमेवाक्षरं व्ष्थमाणविशेषणं प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते स॒ यो ह वै तत्सर्वेषणा- 
विनिभृक्तोऽच्छायं तस्नैर्वजितम् । अशरीरं नामरूपसर्वेपाधि्षरीरर्बालितस् । अोहितं रोहितादिसवंगुणर्वाजतम् । 
यत एवमतः श्चुश्रं शुद्धम् \ सव॑विश्नेषणरहितत्वादक्षरम् । सत्यं पुरुषाख्यम् । अप्राणममनोगोचरम् । शिवं शान्तं 
सबाह्याम्थन्तरमं वेदयते विजानाति, यस्तु सवेत्यागी सोम्य स स्वजो न तेनाविदितं किच्ित्सम्भवति \ पू्वंम- 
विद्ययाऽसवेन्न आसीत्युनविद्यथाऽविद्यापनये सर्वा भवति तदा \ तत्तस्मिन्नथं एष इरोको मन्त्रो भवति उक्ताथं- 
संग्राहकः ।\ १० ॥ 

मुपाधिन्यतिरिक्तेऽनुपहिति आत्मन्यारोपित्तं स्फटिके रौदहित्यवदस्तीद्युपाधिभिन्नोऽप्यात्मा द्रष्टेव्यादिनोक्तः विज्ञानात्मे- 
त्यत्र दरष्त्यादाविव कतुंवाचकतुचोऽमावाद्विज्ञानं यज्ञं तनुत इत्यादाविव बृद्धेरमिधाने पौनसक्त्यमाशङ्कयाऽऽह-- 
विज्ञानमिति! करणभूतसिति ! विज्ञानमय इत्यादावित्यर्थः । एष हीति हिशब्दद्वशब्दाथंकः स च सम्प्रतिष्ठत इति 
क्रियानुकषंणाथं इति वदन्द्रष्टु रात्मनः पृथिन्यादिवत्स्वरूपेणाक्षरे लयो न सम्भवतीत्याश द्धुयोपाधिलय उपहित- 
रूपामाव एवास्य कय इत्याहू-स येति । ९॥ 

एवं जाग्रदादोनामन्यधमत्वोक्त्या शोषिततुरयात्मानुवादेन तस्याक्षरेक्याभिधानपुरःसरं तज्ज्ञानस्य फल- 
मुच्यत उत्तरवाक्येनेत्याहू-तदेकत्वेति । वक्ष्यमाणलक्षणमक्षरं प्रतिपद्यत इत्येवंरूपं फरमाहेत्यन्वयः । उत्तर- 
वाक्यमित्ति दोषः । उक्तमथ श्रुवयक्षरारूढमाह्--एतदच्यत इति \ स इत्यस्याथंमाह्--सर्वेति । अत्राधिकारिणो 
दृलंभत्वं स यो ह् वा इत्यनेनोक्तम् । स यः कद्चिदेवापूवंवत्तदच्छायादिविशेषणमक्षरं वेदयत्त इत्येकं वाक्यं समाप- 
नीयम् । यस्तु वेदयते स सवंज्ञ इति वाक्यान्तरं कायंमन्यथा यच्छब्दद्यानन्वयात् । भआद्यवाक्येऽच्छायादिविशेषण- 
त्रयेण कारणसृक्ष्मस्थूरशरीरत्रयनिराकरणेनावस्थात्रयनिराकेरणेनावस्थात्रयराहित्यमनूद्यते । रोहितादिसवंगुण- 
वजितमित्यनेन तद्गुणकस्थुरररीरवजितमिति प्रतीतेः । शु्रमित्यनेन तमेव तुरीयमनरद्य तस्याक्षरसामानाधिकरण्ये- 
तेक्यमुक्तमिति विवेकः | अवराक्षरमित्यनेनाक्षरं पुरुषं वेद सस्यं सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति 
मन्वोक्तानि सर्वाणि विरेषणान्यात्मोपलक्षणान्यात्मोपलक्षणा्थं संगुहीतानीव्याहु--सत्यमित्यादिना ! यस्तु सवं- 
त्यागीव्यत्रापि वाक्ये वेदयत इत्यस्यानुष द्धः] अत्र सवंज्ञ इत्यनेन कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति 
प्रतिज्ञातं सवविन्ञानमुक्तम् । सर्वरत्मत्वस्य ज्ञानजन्यत्वेऽनित्यत्वं स्यादत आहू--पूवेमिति ! एवं चाऽऽरोपनिवुत्ति- 
द्वा राऽभूतत्त-इावो विव्षित इत्याह्- सर्वो मवतीति । १०॥। 

२५ 

राच्च | यत्रोपनिषद्याख्यात्ता परः “जीवस्य ज्ञानत्वमेव न ज्ञातुत्वमिति वदन्तो मृषावादिनः एतेन 
निरस्ता इति वदत् स्वस्येव मृषावादित्वमङ्खीकरोति। ब्रह्मवादिभिः ओौपाधिकद्रष्टत्वादेः यावत्संसार- 
मभ्युपगमात् । स्वमते उभयोपगमङ्व अद्रेतिवदेव परोपाधिकव्वेनेव समथंनीयः | यथा भवतां धमभूत- 
ज्ञानवानात्मा कर्ता स्वयं ज्ञानरूपः तथा ममापि मनोधमंभूतनज्ञानकर्ता ज्ञाता, स्वयं च ज्ञानरूपः । अत 

एव धीरि्येतत्सवं मन एवेति श्रत्तिः | 

१. सर्वो भवति--इति सवंकामयुक्तो भवतीति मतान्तरे गौणम्, अस्माकं तु उपादानव्यतिरेकेणोपादेया- 
भावात् सवं: सवंतादात्म्यवानित्यथेः समञ्ञसः । 
सवंमाविवेश कामनातं--इति परमतं तदपि गौणमु 1 अस्माकं तु ब्रह्मभावाविर्भावात् सवंतादात्म्य- 
प्राप्त्या सवमाविरतीत्ति यथाश्रत एवाथः । 
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िज्ञानारमा सह दवेश्च सर्वेः प्राणा मृतानि सम्प्रतषष्ठन्ति यतर | 
तदक्षरं॑वेदयते यस्तु सोम्य ^स स्व्ञः सवमेवाऽऽबिवेरेति ॥११॥ 

इत्यथवेवेदीयप्रनोपनिषदि चतुथः प्रहनः 

"अग्र हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । सयोह वै तद्धगवन्मनुष्येषु 
प्रायणान्तमोङ्कारमभिभ्यायीत कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति॥ १॥ 

विज्ञानात्मा सह देवैश्चाग्न्यादिभिः प्राणाश्वकषुरादयो भूतानि पृथिव्यादीनि सम्प्रतिष्ठन्ति प्रविशन्ति यत्र 
यस्मिन्नश्चरे तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य प्रियदश्चंन स सर्वज्ञः सवंमेवाऽऽविवेलाऽऽविश्षतीत्यथः \\ ११ \\ 

इति श्रीमस्परमहसपरित्राजकाचायंश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कतौ 
प्ररनोपनिष्धाष्ये चतुथः प्रस्नः 

अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । 

अग्न्यादिभिरिति। ततदच चक्षुश्च द्रष्टव्यं चेत्यत्रापि चक्षुरादिभिर्दवा अप्युपलक्षिता इति व्याख्यातम् ।११॥ 

दूट्यान्दज्ञानविरचित प्रदनोपनिषद्धाध्यटीकायां चतुथः प्रन: | 

| एवं चतुथंप्ररेनोत्तमाधिकारिणः पदाथ॑शोधनपूवंकवाक्याथंज्ञानेनाक्षरप्रप्िमुक्त्वात्ानधिकारिणो मन्द 
वेराग्यवत्त ओमिव्येवं ध्यायत आत्मानं प्रणवो धनुरि्यादिमन्वसुचितं ब्रह्मरोकप्रा्िद्ठारा क्रमेणाक्षरप्राप्त्यथ- 
मोद्धायेपासनं वक्तुं पञ्चमप्ररनमवतारयति--अथ हैनमिति । 

१. मध्वमते तु स सर्व्ञः-ईश्वरदशंनात् सव॑ज्ञ इव तत्सहशः, अथवा कमदिस्सवंस्य ज्ञानवान् इत्यथः । 
एवं सर्वो भवति इत्यस्य सव॑ ब्रहम तदमृत इव भवति इति व्याख्यानं इवशब्देन गौणत्वमापादयति । 

२. अत्र ओङ्कारे ब्रह्मदृष्टिरेव विवक्षिता, अतः प्रतीकोपासनमेवेदम् । यद्यपि प्रतीकोपासकानां ब्रह्मलोक- 
प्राप्तिनिवारिता “विद्यया तदायेहति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वसस्तपस्विनः"' 
इति श्रुतेः । अप्रतीकारम्बनाच्यतीति बादरायणः इति सूत्राच्च । तथापि भत्र वचनबलात् ब्रह्मो- 
पासकानां ब्रह्मछोकः श्रूयमाण उपपद्यते, न्यायस्तु तत्र वचनं नास्ति तत्र प्रवतत इति परिमले 
उत्तम् | निर्गणस्यापि शुद्धब्रह्मणः उपास्यत्वं युक्तमिति श्रीविद्यारण्यश्रौचरणेः यत् ध्यानदीपे निर्णतिं 
तत् ोग्यप्रनम् रकमेव । | 

अत्र ईक्षतिकमेव्यपदेशात् सः इत्यधिकरणे त्रिमतरे प्रणवे उपास्यत्वेनोक्तं ब्रह्य शुद्धं परमेव 

५ 

१९ 

२० 

न हिरण्यगभंशन्दितमपरं ब्रह्मेति निर्णीतम् । यतो हि अत्र एतस्मात् परात्परं पुरिशयं पुरषमीक्षते २५ 
इति वाक्येन परत्रह्योपासको ब्रह्यरोकं प्राप्य परं ब्रह ईक्षते इति श्रुतम् । ईक्षणस्य च पारमाधथिकेमेव 
वस्तु विषयः । शुद्धमेव च ब्रह्य पारमार्थिकं, अत एव ईक्षणविषयः शुद्ध ब्रह्म । स एव च ध्यानविषयः, 
ईक्षणध्यानयोः समानविषयकत्वनियमात् । अन्यत् ध्यायति अन्यदीश्चते इत्यसम्भवात् । यद्यपि 
''ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं" इत्यत्र ब्रह्यध्यानात् क्तिसाक्चात्कतार उक्तः, तथापि अयं 

अदृष्टद्रारकः । तयोः समानविषयकतवं तु अदृष्ट्वा रकध्यानजन्यसाक्षात्कारे बोध्यः । निगरणस्य यद्यपि 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते-इत्यनेनोपास्यत्वं प्रतिषिद्धं, तथाप्यत्र प्रणवगत्रिमात्रत्वादि- 
रूपकल्पितगुणाः ब्रह्मण्या रोप्यन्त एवेति नानुपपत्तिः । 

भत्र परेः परं चापरं च ब्रहेति वाच्यवाचकभावे सामानाधिकरण्यं न तु प्रतीकत्वे इ्युक्तम्, 
अस्माकमपि काठकमुण्डकयोः ओङ्कारे उच्चायंमाणे ततिष्ठस्य यतु शुद्ध ब्रह्म स्फुरति तदेवाहमिति 
ध्यायेदित्युक्तत्वात् न विरुद, अवाच्यमपि ब्रह्म लक्षणया तेन प्रतिपाद्यत एव । यतो वाचो निव॑तन्त २५ 
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तस्म सप होषाच। पते सत्यकाम परं चापरं च जह्य 
यदोङ्रः । तस्मादिद्वानेतेनेवाऽऽयतनेनेकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 

अथेवानीं परापरब्रह्यप्राप्रिसाघनत्वेनोङ्ारस्योपासनविधित्सया प्रह्न आरभ्यते-स यः कथिद्ध वै 
मगवन्मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तदधूतमिव प्रायणान्तं मरणान्तं यावज्जीवमित्येतरोङ्कारमभिध्यायीताऽऽभिमुख्येन 
चिन्तयेत् । बाह्यविषयेभ्य उपसंहूतकरणः समाहितचित्तो भक्त्यावेशितब्रह्मभावे ओङ्कारे । आत्मप्रत्ययसन्ताना- 
विच्छेदो भि्चजातीयप्रत्ययान्तराचिलीकृतो निर्वातस्थदीपशिखासमोऽभिध्यानशब्दाथंः । सत्यन्नह्यचर्याहिसापरिग्रह्याग- 
संन्यासशौचसन्तोषामायावित्वाद्यनेकयमनियमानुगृहीतः स एवं यावज्जोवव्रतधारणः। कतमं वाव अनेके हि ज्ञानकमं- 
भिर्जतव्या लोकास्तिष्ठन्ति तेषु तेनोद्धाराभिध्यानेन कतमं स रकं जयति ॥ १ ॥ 

इति पृष्टवते तस्मे स होवाच पिप्पलादः । एतद्र सत्यकाम । एतद्भहूय वै परं चापरं च ब्रह्य परं सत्यमक्षरं पुरुषाख्य- 
मपरं च प्राणाख्यं प्रथमनं यत्तदोङ्ार एवोङ्धूा रात्मकमोद्धमरप्रतोकत्वात् \ परं हि ब्रह्य शब्दाद्यपलक्षणानर्ह सवधम 

इदानीमिति । गाग्यंप्रश्ननिणंयानन्तरमिल्यथंः । परेति । अपरन्रह्मलोकप्रापिक्रमेण परत्रहालोकप्रापि- 

साधनत्वेनेत्यथंः । तददूतमिवेति । तदिति क्रियाविशेषणं ताहरमभिध्यानमित्ति, तेन विशेषणेन तत्वं दुष्करत्वं 
मात्तील्य्थंः । अभिध्यानेन तत्पुवंकालीने प्रत्याहारधारणे सूचिते इत्याह--बाह्येति । भक्त्याऽऽदरेणोपचारेणेवाऽऽ- 
वेरित आरोपितो ब्रह्मभावो यस्मिन्नोङ्कारे तस्मिन्समाहितचित्तः इत्यन्वयः । अनेन धारणोक्ता । ध्यानजब्दाथंमाहु- 
आत्मेति । सन्तानाविच्छेद इत्यविच्छिन्नसन्तान इत्यथः । प्रत्ययान्तरेण विजात्तीयप्रत्ययेनाखिरीकरृतोऽनन्तरितः। 
चित्तस्याऽऽत्मविषयस्येव सत एकदेशेन विक्षेपं वारयत्ति-निवबतिति । ध्यानेनैव यमादिसाधनजातमपि सूचित- 
मित्याह्-सत्येति ! कतममितिडतमचोऽ्थं बहुषु निर्धारणं दशंयत्ति-अनेके हीति ! ओङ्का यमिध्यानं ध्यानत्वाहहु- 
राद्युपासनवदपरप्राप्षिसाधनमेवोत परप्राक्षिसाधनमपीति प्रष्टुरसिप्रायः ॥ १॥ 

तदभिप्रायज्ञः पिप्पलादोऽपरालम्बनतया ध्यानं चेदपरप्राप्तिमात्रसाधनं परारम्बनत्वेन चेत्रमेण परप्राप्ि- 
साधनमि्युत्तरमाह-एतद्वा इति । एतयच्छब्दयोनंपुंसकयो रो द्कारविशेषणत्वायोगादुब्रह्यविशेषणत्वमाह--एतद्- 
ब्रह्मेति ! कि तद्ब्रह्येत्यत्त आह-परं चेति \ यदेतत्परं चापरं च ब्रह्यास्ति तदुभयमोङ्कार इति वाक्यान्वय इत्यथ; | 
न चेवं ब्रह्मोहेशेनो ङ्कारत्वविधाने ब्रह्मण्यो ङ्कारदष्टिः प्रसज्येतेति शङ्कयम् । ब्रह्मदष्टिरुत्कर्षादिति न्यायेन लोकेषु 
सामोपासीतेत्यादाविव निङ्ृष्ट ओङ्कार एव ब्रह्मदृष्टिः सिध्यतीति भावः । तयोर्भेदात्कथमेक्यमित्याशङ्कबोपचा रादि- 
त्याह-ओङ्धूःरप्रतीकत्वादिति ! अनेन सामानाधिकरण्येन दारस्य प्रतीकत्वमुपदिश्यत इत्ति भावः | ननु कि 
प्रतीकोपदेशेन, साक्षादेव ब्रह्याभिधोयतामत्त आह्-परं हीति ! शब्दादीति । शब्दादिभिः साक्षाद्रोधनान्हंमित्यथंः । 

३५ 

भादिशब्देनानुमानादि गृह्यते । प्रवृत्तिनिमित्तस्य धमंस्य लि ङ्घस्य चाभावादिति तत्र हेत॒माहु--सर्वेति। न शक्य 

व इत्युक्तत्वात् परेरपि एवमेव स्वोकायंम् । सगुणं चेदुपास्यं श्रीशिवरूपं ब्रहयव ध्येयम् । “नमस्ताराय 
" इति हद्राध्याये शिवनामत्वेन तारश्ञब्दितघ्रणवस्य स्पष्टमुक्तत्वात् । 

अत्रे प्रदनोपनिषदि प्रतीकोपासनमेवाभिप्रेतं परं चापरं च ब्रह्मः 'एकमात्रमसिध्यायीते'त्यादौ 
विरोष्यतवेन प्रणवाभिधानात् । या त्रिमात्रेण इतति करणत्वबोघकश्रुतिः सा द्वितीयाप्रयोगप्राचूरयात् 
दितीयाथंति निर्णीतम् । 

` यत्तु परेः “परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते” इत्यत्र पृरुषशब्दशरतेः परपुरुषो विष्णुरेवेति । तत् पुरुषं 
कृष्णपिङ्टमिति रिवेऽपि पुरुषशब्दध्रयोगात्, पुरुषशब्दस्य कुत्रचिद्रूढतवे अन्तस्तद्धर्मोपदेशादिल्यधिकरणे 
भादिल्ये हिरण्यमयः पुरुषः श्रूयमाणः कः इत्ति संशयानुपपत्तेः विचारवेयथ्यंप्रसङ्गाच्चायुक्तम् । 

१. ब्रह्महष्टिरुकर्षात् इति व्धासयूत्रम् । अव्र किमादिव्यादिदृष्टयः ब्रहण्यध्यसनीयाः उत ब्रहमह्टिरा- 
दित्यादिषु इति सन्देहे निष्ट उक्कृष्टष्टिः कतंव्या न तु उक्कृष्टे निङृष्टहष्टिः, तथा सति प्रत्यवाय- 
प्रसन्गात् राजामात्यादिषु राजृष्टेः साफल्यात् राजनि अमाव्यृष्टेः प्रत्यवायकारित्वात् इति ौकिक- 
न्यायात् आदित्यादिष ब्रह्महष्टिः कारयतयुक्तम् । तन्न्यायेनेत्यथं; । 
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स॒ यद्येकमात्रमभिभ्यायीत स तेनेव सम्बेदितस्तूर्णमेव जमगत्याममिसम्प्यते। 

तमृचो मवुष्यलोकयुपनयन्ते स तत्र तपसा जह्यचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ २३ ॥ 

विञेषवजितमतो न शक्यमतीन्दरियगोचरत्वात्केवलेन मनसाऽवगाहितुमोङ्ारे तु विष्ण्वाद्प्रतिमास्थानीये भक्त्या- 
वेरितब्रह्यभावे ध्यायिनां तत्प्रसीदतीत्यवगम्यते शाखप्रामाण्यात्तथाऽपरं च ब्रह्य ! तस्मात्परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार 

इत्युपचयंते । तस्मादेवं विद्वानेतेनेवाऽऽत्मप्राप्निसाघनेनेवोड्ूाराभिध्यानेनेकतरं परमपरं वाऽन्वेति ब्रह्यानुगच्छति 
नेदिष्ठं ह्यालम्बनमोङ्धारो ब्रह्मणः ॥ २ ॥ 

स यद्यप्योङ्कारस्य सकलमात्राविभागज्ञो न॒ भवति तथाऽप्योद्खाराभिध्यानप्रभावाद्विश्षिष्टामेव गति गच्छति 
एतदेकदेश्न्ञानवैगुण्यतयोङरश्षरणः कमंन्नानोभयश्रष्टो न दुर्गति गच्छति कि तहि यद्यप्येवमोङ्ारमेवेकमात्रा- 
विभागन्ञ एव केवलोऽभिध्यायीतेकमात्रं सदा ध्यायीत स तेनवेकमात्राविशिष्टोङ्काराभिध्यानेनेव संवेदितः सम्बोधित- 
स्तूर्णं क्षिप्रमेव जगत्यां पथिव्यासभिषम्पदयते । क, मनुष्यलोकम् । अनेकानि हि जन्मानि जगत्यां सम्भवन्ति तत्न 
तं साधकं जगत्यां मनुष्यलोकमेवचं उपनयन्त उपनिगमयन्ति ऋषवः। ऋभ्वेदरूपा ह्योद्धुारस्य प्रथमेकमात्राभिध्याता । 
तेन स तत्र मनुष्यजस्मनि द्विजाग्रचः सन् तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च सम्पन्नो महिमानं विभूतिमनुभवति न 
वीतश्वद्धो यथेष्टचेष्टो भवति योगश्चष्टः कदाचिदपि न दुगंति गच्छति ॥ ३ 

मित्यवगाहितुमित्यन्वयः। तर्हीन्द्ियेमंनसा वा तद्श्रहोऽस्त्विव्यत आह--अतीद्धियेति) मनसेतीन्दरयेरवेत्यपि द्रष्टव्यम्| ` 
तहि तथाविधस्योङ्कारेऽप्यवेशासम्भवाक्किञ्चिद्दिशेषमारोप्याऽभवेशो वक्तव्यः। अत एव सूर्यान्तगंतत्वं विशेषं वक्ष्यति 
ओद्धुारतादाम्यं च तत्कथं निविदेषत्वलाभोऽत आह्-ओद्धारे त्विति । प्रसीदतीति । तदुपासनेन चित्तस्य नेम॑स्ये 
सति निविशेषं स्वयमेव प्रकारात इत्यं: । तत्र मानमाह्--शासरेति । अन्यथा परब्रह्मा्थिनस्तदुक्तिवंयर्थ्यादित्य्थंः । 
तथाऽपरं चेति ! प्रसोदतीव्यन्वयः । तस्मादिति \ प्रतीकत्वादित्यथंः । तस्मादेवं विह्ानिति । ब्रह्मत्वाद्ब्रह्यत्वाह 
मिति विद्वानित्यथंः । एतेनेवे्यनन्तरमायतनेनाऽऽछम्बनेनेति पदद्वयं प्रमादतो गखितमिति द्रष्टव्यम् । तस्य पदस्य 
पिण्डिताथेमाह-ओंकारेति । न त्वेतच्छन्दाथंकथनमेतदित्ति द्रष्टव्यम् । अभिध्यानस्याऽप्यत्तनत्वाभावादितीतरो- 
पासनवदस्याप्युपासनत्वात्परप्रापकत्वं न सम्भवतीत्यत आह-नेदिष्ठमिति ! मनञयपेक्षयेदं नेदिष्ठं समीप- 
वत्यंन्तरद्घं ेष्ठमालम्बन"भेतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परमि'"त्यादिभरुतेरित्यथंः ।॥ २॥ 

नेदिष्ठत्वमेव संस्तुवन्नुत्तरवक्येण साधयति--स यदीति । विकेडस्यापि फक्जनकल्वान्ेदिष्त्वमिव्यथं; | 

१५ 

९० 

सकलेति ! भकारादिमात्राच्रयात्मक भोङ्कारः स चोपासितन्य इति न जानाति कि त्वकारमात्तमुपासितव्यं ` 
जानातीत्यथंः । तथाऽप्येकदेशन्ञानवेगुण्यतया दुर्गति न गच्छति कि तर्योकारामिध्यानप्रभावात्तदेकदेशध्यान- 
प्रभावाद्विशिष्यमेव गति गच्छतीत्यन्वयः । तात्पर्याथंमुक्त्वेदानीमक्षराथंमाह--यद्यप्येवमिति । यदिशब्द यद्यपीत्यथें 
व्याख्यातः । एवं च स तेनेवेत्यतः प्राक्तथाऽपीत्ि पदं द्रष्टव्यम् । एकमात्रभिति । एकमात्रात्मकमोद्धुारमकार- 
मित्यथं; । एकमावराविशिष्टेत्यत्रप्येकमात्रात्वविशिष्ठेत्यथंः । ओङ्कारेति । तदवयवेत्यथंः । एकमात्राप्रधानम- 
प्रधानीभूतमात्राष्रयं कृत्स्नमोङ्कारमिति केचिद्व्याचक्षते । दीपिकायां वाचस्पत्ये चाकारमात्रमिव्येव व्याख्यातम् । 
सम्बोधित इति । तन्मात्राध्यानेन तन्मात्रासाक्नात्कारवानियथंः । पृथिव्यां किमभिसम्पद्यत इति कर्माऽऽकाङ्क्षते- 
किमिति । मनुष्यलोकमितिपदमिहाऽज्कृष्याऽऽक्राङक्नां पूरयति-मनुष्यलोकमिति । मनुष्यशरीरमित्यर्थः । पुथिव्यां 
मनुष्यलोकस्यैव नियमात्तदुक्तिवेयथ्यंमत आहु--अनेकानि हीति । पश्वादीनि दीव्यथः । तर्हि तस्य नियमेन कथं 
मनुष्यत्वप्राप्तिरत आह-तत्र तमिति । ऋष्वेदल्पा हीति \ पथिव्यकारः स ऋग्वेद इति भ्रुतेरकारस्य तद्रूपत्व- 
मिव्यथंः | अभिध्याताऽकाररूपा मात्रा चछग्वेदरूपेत्यन्वयः । तेनेति ! येनग्वे दरूपत्वं तस्य तेनर्चो मनुष्यलोक- 
मुपनयन्त इव्यथः । वीतश्नद्ध इति । श्रद्धावि रहितः सचिव्यथं: । योगश्चष्ट इति । एकदेवाज्ञानविकक इत्यथ; । अनेन 
न हि कल्याणक्रत्कश्चिदिति गीतावाक्यसम्बादः सूचितः । ३॥ 

२५ 

३० 

२५ 
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अथ यदि दिमत्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तस्धिं यजुरभिरूमरीयते 
सोमलोकम् । स॒ सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावतेते ॥ ४॥ 

ध्यः पुनरेतं त्रिमव्रेणोमिस्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि यं सम्पन्नः | 
यथा पादोदरस्त्वचा विनिश्ुच्यत एवं ह वेस पाप्मना विनियुक्तः स सामभिर्न्ीयते 

५ ब्रह्मलोकं स पतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ छोकौ मवतः ॥ ५॥ 

अथ पुनयंदि दहिमात्राविभगनलो द्विमात्रेण विशिष्टमोद्धुारमभमिध्यायीत स्वप्नात्सके सन्ति मननीये यजु्॑ये 
सोसदेवत्ये सम्पदयत एकाग्रतयाऽऽत्मभावं गच्छति । स एवं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिक्षमन्तरिक्षाधारं द्वितीयमात्रारूपं 
दितीयमात्रारूपेरेव यजुभिरुन्नीयते सोमलोक सौम्यं जन्म प्रापयन्ति तं यजुषीत्यथः। स तत्र विभूतिमनुभूय सोभलोके 
मनुष्यलोकं प्रति पुनरावतंते ॥ ४॥ 

१० यः पुनरेतमोद्धारं त्रिमात्रेण त्रिमात्राविषयविन्ञानविगिष्टेनोमिव्येतेनेवक्षेरेण परं सूर्यान्तगतं पुरुषं प्रतीके 
नाभिध्यायीत, तेनाभिध्यानेन, प्रतोकत्वेन ह्यालम्बनत्वं प्रकृतमोद्धारस्य परं चापरं च ब्रहमेत्यभेदभ्रुतेरोङ्ारमिति च 
दितीयाऽनेकशः श्रुता बाध्येतान्यथा ! यद्यपि त॒तीयामिधानत्वेन करणत्वमुपपद्यते तथाऽपि प्रकृतानुरोधात््रिमाघ्न 

द्विमात्रेण विशिष्टमिति । द्ितीयमाचस्वेन विरिष्टमोज्कारं तद्गतमुकारमित्यथः। न तु मात्राद्रयमकारस्य 
पुवंमेवोक्तत्वादत एव द्ितोयमात्रारूपमिति वक्ष्यति । श्रुतौ तृतीया द्वियीयार्थे, ओङ्कारममिध्यायीतेस्युपक्रमादिति 

१५ भवः । अत्राभिध्यानं तादात्म्यामिमानपयंन्तमिति वक्तुं मनसि सम्पद्यत इति वाक्यं, तत्र साक्षान्मनःसम्पत्तेः | 
` - साधनत्वेन त्रा फर्त्वेन वाऽनन्वयान्मनःरब्देन तत्परिणामस्वप्नादिलक्षणाद्वारा स्वप्नयजुराद्यात्मत्वेन श्रत्यन्तरे 

शरुतोद्धुार एव लक्ष्यत इत्याहु-स्वप्नात्मक इति \ उकारे सम्पत्तिपयंन्तमभिध्यानं यः करोततीत्ति वाक्याथ इत्यथ: । 
अत्र केचित्स यदीत्यादियंः पुनरिव्यन्तं न स्तुततिः । कि तुक्तफलायाकारे विदवाभिन्नत्रिराडपासनमुकारे तंजसाभिन्न- 
हिरण्यगर्भोपासनं च विवक्षितमित्याहुः । तन्मते मन:शब्देनाण्डपरिणामस्वप्नाभिमानी हिरण्पगरभ उच्यत इति वक्तु 

२० स्वप्नात्मक इत्यादिविशेषणानीति बोध्यम् । दीपिकायां तु माच्राद्रयस्य मिल्तिस्योपासनं मनसि सम्पत्तिश्र मन- 
 संकाग्रतया चिन्तनमिति च व्याख्यातम् ।॥ ४॥। 

एवमोङ्कार स्तुत्वा तदुपासनं परव्रह्मविषयं विधत्ते--पः पुनरिति \ विज्ञानविशि्ेनेति । विज्ञानविषयी- 
कृतेनेत्यथंः । मात्रात्रयात्मकन्ञानेनेति यावत् । पुवंवदच्रापि चिमात्रेणेत्यत्र तृतीया मात्रा मकार उच्यत इति भ्रमं 
वारयितुमोमित्येतेनेवाक्षरेणेव्यक्तम् । पूर्वत्र तत्तन्पात्राप्रवान ओङ्कार एवोच्यत इति मत इहैवेदं विशेषणमनुपपन्न 

२५ पवत्राप्योद्कारस्यवोक्तत्वादिति तन्मतमनुपपन्नमिव भातीति । तिमात्रेणेति तुतीयाश्रवणादोद्कारो न प्रतीकं तथा 
सति विषयत्वेन कमंतया द्वितीया स्याक्कि त्वभिध्यायकत्वेन करणत्वमेव तृतीयावलादिति भ्रमं वारयति-- 
प्रतीकेनेति । तस्य कम॑त्वेऽमि कारकत्वेनामिध्यानक्रिय निवंतंकत्वेन हितुत्वात्तन्मात्रविवक्या तुतीयोपपद्यत इत्यथः 
एवं व्याख्याने हेतुमाह-प्रतीकत्वेनेति । अभेदेति ! प्रतीकत्वे द्यधिष्ठानाध्यस्यमानयोस्तादास्यायेपादभेदधवण- 
मुपपद्यते करणत्वे तु न तदुपपद्यत इत्यथ; । अनेकश इति \! ओङ्कारमभिध्परायीत स यद्येकमात्रमभिध्यायीतेति 

३० द्विवारं भरतेत्यथंः । अन्यथ्त्यस्य बाध्येतेत्यनेनान्वयः | अथ यदि द्विमात्रेण यः पुनरेतं त्रिमात्रेणेति च तृतीयाऽपि 
द्विवारं श्रुता हेतुलपिक्षया करणत्वेन स्वरसा च कारकविभक्तित्वात्ततस्तस्या अपि बाधो न युक्त इति शङते- 
यद्यपीति । द्वितीयाद्वयस्यापि कमेत्वे स्वारस्यादुपक्रमस्थत्वाच्चर तस्यैव प्राबल्यमित्याहु--तथाऽपीति ! प्रकृतेति । 

१. अत्र एकमाव्रद्िमात्रप्रणवोपासनं न विधिस्सितमिति परिमलेऽभिहितम्--स्व॑स्यापि परब्रह्माभेदविलिष्ट- 
| त्रिमात्रोपासन विध्यथेवादतयाऽन्वयेन एकवाक्यत्वात् । ओङ्कारस्यायं महिमा, यत् मात्रावेगुण्येनोपास्य- 

३५ मानोऽपि मनुष्यलोकान्तरिक्षछोकप्राप्निफलो भवति । अतोऽल्पफलं हेयमपरं ब्रह्म विहय पसरह्यतया 
॑ त्रिमात्र एवोपासनीय इत्ति स्तुतिः । 

२. एतेन पूवंमीमांसास्थः उपक्रमन्यायस्भूचितः ( ३-३-१) | 
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तिस्रो मात्रा मद्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविग्रयुक्ताः। 
क्रियासु बा्यास्यन्तरमध्यमासु पम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः।॥ ६॥ 

१९ पि ष 

ऋग्भिरेतं यजर्भिरन्तरिक्षं स साभभियत्तत्कबयो वेदयन्ते । तमो- 
ङ्ारेणैवाऽऽयतनेनान्वेति विदान्यत्तच्छान्तमजरममृतममयं परं चेति ॥ ७ ॥ 

इत्यथघंतरेदीषप्रनोपनिषदि पञ्चमः प्रहनः ५ 

१० परं पुरुषमिति हितीयेन परिणेया त्यजेदेकं कुरस्याथं इति ग्यायेन, स तृततोयमात्रारूपस्तेजसि सूर्यं सम्पर्मे भवति 
ध्यायमानः । मृतोऽपि सूर्यात्सोमलोकादिवत् पुनरावतते कितु सूये सम्पन्चमाच्र एव ! यथा पादोदरः सपस्त्वचा 
विनिमृंच्यते जीणत्वग्विनिमृक्तः स पुननंवो भवति! एवं ह वा एष यथा दृष्टान्तः स पाप्मना सर्पत्वक्स्थानीयेनाशुद्धि- 
रूपेण विनिभुंक्तः सामभिस्तुतीयमात्रारूपेरूष्लेसुचीयते ब्रह्मलोकं हिरण्यगभस्य ब्रह्मणो लोकं सत्यास्यम् । स हिरण्य 
गर्भः सर्वेषां संसारिणां जीवानामात्मभूतः ! स ह्यन्तरात्मा लिद्धरूपेण सव॑भूतानां तस्मिन्हि छिङ्कात्मनि संहताः सवे १० 
जीवाः \ तस्मात्स जीवघनः 1 स विद्रंसिमा्रोद्खारपभिनज्न एतस्माज्जीवघनाद्धिरण्यगर्भत्पिरा्परं परमात्माख्यं पुरुष- 
मोक्षते पुरिशयं सवंशरीरानुप्रविष्टं परयति ध्यायमानः \ तदेतौ एतस्मिन्यथोक्ताथंप्रकाशकौ मन्त्रौ भवतः \\ ५ ।। 

| तिल्लसिसंख्याका अकारोकारमकाराख्या ओङ्कारस्य मात्राः । मृत्युमत्यः, मूत्यर्यासां विदते ता मृत्यु- 
मत्यो मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता सद्युगोचरा एवेत्यथंः \ ताः आत्मनो ध्यानक्ियासु प्रयुक्ताः ! किच्चान्योन्यसक्ता 
इतरेतरसम्बद्धाः । अनविप्रयुक्ता विकेषेणेकेकविषय एव प्रयुक्ता विगप्रयुक्ताः । न तथा विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता १५ 
नाविप्रयुक्ता अनविपषरयुक्ताः कि र्ताहि विशेषेणेकस्मिन्ध्यानकारे तिघृषु क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्स्वप्न- 
सुषुप्रस्थानपुरुषाभिध्यानलक्षणासु योगक्रिथायु सम्यक्रधुक्तासु सम्यण््यानकाटे प्रयोजितासु न कम्पते न चरुति जो 
योगी यथोक्तविभागन्न ओङगरस्येत्यथः । न तस्यैवंविदश्चलनमुपपद्यते । यस्माज्जाग्रतस्वप्नसुषुप्तपुरुषाः सह् स्थानेमत्रि- 
त्रधरूपेणोङ्ारात्मरूपेण दृष्टाः स ह्येवं विद्वान्सर्वात्मभूत ओदारमयः कुतो वा चरेत्कस्मिन्वा ।॥ ६ ॥ 

सर्वाथंसंग्रहार्थो दहितीयो मन्त्रः-ऋग्भिरेतं लोकं मनुष्योपलक्षितम् ! यजुभिरन्तरिक्नं सोमाधिष्ठितम् । २० 

प्रक्रमानुरोधादित्यथंः । किञ्च द्वितीयाद्यमुक्ताभेदशरुतिः एतेनेवाऽऽयतनेनेकतरमन्वेति अएयतनेनेवान्वेतीत्यालम्बन- 
वाच्यायतनश्रुतिद्वयं चेति बहु्रुत्यतुरोधेन तुतीयाद्वयं व्पाज्यमित्याह्--स्यजेदेकमिति । तुतीयमात्रारूप इति । 
यद्यपि मात्रात्रयध्यानान्मात्रात्रयरूपित्वमेव तस्य तथाऽपि तुततीयमात्राया एवेहासाधारण्यात्ततपराधान्येन तिर्देश इति 

बोध्यम् । तृतीयमात्रारूप इति सप्म्यन्तपाठे तत्सूयंविदोषणं मकारस्याऽऽदित्यात्मकत्वादिति । हिरण्यगभस्य जीव- 
घनत्वमनागतावेक्षणन्यायेनोपपादयति--से हिरण्यगर्भं इति \ लिङ्करूपेणेति । समश्टिलिद्धरूपेणेत्यथः। तस्मिन्हीति । २५ 
समष्टिलिङ्खात्मनि हिरण्यगभे व्यषटिलिद्घामिमानिनः स्वँ जीवा गोत्वसामान्ये "खण्डमुण्डादय इव संहता इत्यथः । 
इदानीं वाक्यं योजयति-स विद्वानिति ! स विद्धानिदानीं ध्यायमानः पञ्चाद्ब्रह्मलोकं प्राप्तः । तत्र ब्रह्मलोके 
स्थावरज द्गमेभ्यः पराज्जीवघनात्परं पूरुष पश्यतति ततो मुक्तो भवत्तीत्यन्वयः ॥ ५॥ 

तत्र यः पुनरेतमिव्यादिनोक्तेऽ्थे आदं मन्त्रं योजयति- तिस्र इति \ सत्युगोचरा इति ! प्रत्येक ब्रह्म 
च विना तदुपास्कानां मृत्य्वनतिक्रमादित्यथंः । ब्रहुमहषटया संदिर्टत्वेन च सम्भूय च प्रयुक्ताइ्चेन्नायं दोष इत्याहु-- ३० 
किञ्चेति ! जाग्रदिति \ जाग्रत्पुरुषो वेश्वानराभिन्नो विश्वस्तत्स्थानं स्थूलशरीरं जागरितं च 1 स्वप्नपुरूषस्तु हिरण्य- 
गर्भाभिन्नस्तेजसस्तत्स्थानं लि द्गशयरं स्वप्नश्च । पुषुप्तावीदवरात्मा प्राज्ञस्तस्स्थानमन्याक्रतं सुषुश्िर्च । तेषा- 
मकारादितादात्म्येन यदभिध्यानं तत्लक्षणासु योगक्रियासु प्रगुक्तास्वन्योन्यसक्ता अनविप्रुक्तास्तिस्रो मात्राः 
प्रयुक्ताश्चेन्न कम्पत इत्यन्वयः । अनेन सर्वात्मके परब्रह्मणीशवर ओोद्काराभेदेन ध्यानमुक्तम् । यथोक्तेति । तिस्रो 
माचा इति इरोकोक्तविभाग इत्यर्थः । कुतो वेति । चलनं विक्षेपः स्वस्य स्वात्मत्वेन स्वव्यतिख्ताभावाच्चलनं ३५ 
त सम्भवतीति कुतो हेतोः कस्मिन्वा विषये चलेदित्यथंः ॥ ६॥ 

१. त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुरं त्यजेत् । ग्रामं जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ 
इति न्यायः । भूयोलनूग्रहुन्थाय एवायम् । सुख्यन्यायश्च । _ 

२. खण्डः विकलाद्धः मुण्डः पमु द्भृहीनः | 
९५ 



१९४ ] सटोकश्लाङ्करभाष्योपेता [ प्र०-& म०~१ 

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पम्रच्छ | 
'भगवन्दिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मध्पेतयेतं प्रनमप्रच्छत । पोड्लकरं भारदाज 

परुषं बेत्थ तमहं मारमनुवं नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं थं ते नावक्ष्यमिति 
समूरो घा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्नाहम्पनृतं वक्तु 

५ स तूष्णीं रथमारुदय प्रव्राजन | तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुर इति॥ १॥ 

सामभि्य॑सङ्भह्यलोकमिति ततीयं कवयो मेधाविनो विद्यावन्त एव नाविदहवंसो वेदयन्ते ! तं चरिविधं लोकमोङ्धारेण 

साधनेनापरब्रह्मलक्षणमन्वेत्यनुगच्छति विदान् । तेनेवोङ्ारेण यत्तत्परं ब्रह्माक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं शान्तं विसुक्त 
जाग्रसस्वप्तसुषुष्त्यादिविक्ञेषसर्वप्रपञ्चविर्वाजितमत एवाजरं जरार्बाजतममृतं मृत्यु्बाजतमत एव यस्माऽ्जराविक्रिया- 

` शुहितमतोऽभयम् । यस्मादेवाभयं तस्मात्परं निरतिशयम् । तदयप्योद्धुारेणाऽऽयतनेन गमनसाधनेनाल्वेतीत्यथः 

१५ 

२५ 

२० 

दुतिक्षष्टो वक्यपरिसमाप््यथंः ।॥ ७ ॥ 

इति श्री मत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमदगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
प्ररनोपनिषःड्ाष्ये पञ्चमः प्रश्नः 

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ, समस्तं जगत्कायकारणलक्षणं सहं विज्ञानात्मना परस्मिच्चक्षरे सुषुप्नि- 
काले सम्प्रतिष्ठित इत्युक्तम् । सामभ्यत्परिलयेऽपि तस्मिच्वेवाक्षरे सभ्प्रतिष्ठते जगत्तत॒एवोत्पद्यत इति सिद्धं भवति 
न ह्यकारणे कांस्य सम्प्रतिष्ठानमुपपदयते \ उक्तं च--"आस्मन एष प्राणो जायते" इति \ जगतश्च यन्मु 
तव्परिज्ञानात्परं श्रेय इति सर्वोपनिषदां निश्चितोऽथंः । अनन्तरं चोक्तं स सवंज्ञः सर्वो भवतीति । वक्तव्यं च क्व तह 
तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं विजेयमिति । तदर्थोभ्यं प्रन आरभ्यते । वृत्तान्वास्यानं च विज्ञानस्य दुलंभत्वख्यापनेन 
तत्लब्ध्यथं मुमुक्षृणां यर्त्नावज्ञेषोत्पादनाथम् । 

है भगवन्हिरण्यनाभो नासतः कोसलायां भवः कौसल्यो राजपुत्रो जातितः क्षत्त्रियं मामुपेत्योपगम्येतमुच्य- 
मानं प्रहनमपृच्छत । षोडसरकरं षोडशसंख्याकाः कला अवयवा इवाऽऽत्मन्यविद्याघ्यारोपितरूपा यस्सिन्पुरुषे सोऽयं 

अपरब्रहुप्राप्त्यथं य ओङ्कारः प्रयुक्तस्तेनेव न पुथकप्रयुक्तः परमपि प्राप्नोति; ब्रह्मलोक उत्पस्रनिविशेष- 
बरह्मसाक्षा्तरेणोक्तस्योङ्कुारस्य क्रममुक्तिफरुत्वादित्याहु-- तेनैवेति! येनापरमन्वेत्ि तेनव परमप्यन्वेत्तीत्येवकाराथं 
इत्यथ: । तदध्यो छ्कारेणेत्यायतनविरेषणाथं पूनरोङ्कारग्रहुणमित्ति न पनरवितिरिति बोध्यम् ॥ ७॥ 

इति श्रीमदानन्दज्ञानविरचितप्रह्नोपनिषदाष्यटीकायां पच्चमः प्रहनः | 

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः कर्माणि विज्ञानमयश्चेत्ति मन्त्रे कमभि: सह् षोडश्कलानां परस्मिन् टयमुक्तवा 
यथा नद्यः स्यन्दमाना इति मन्त्रेण हृष्टान्तोक्तिद्रारा परप्राप्निरुक्ता। तन्मन््रयोविस्तरामिधानार्थ षष्टं प्रदनमारभते- 
अथ हैनमिति । तस्य पूर्वेण संगतिमुक्तार्थानुवादपूवंकमाहू--समस्तमित्यादिना। अक्षरस्य कारणत्वसिद्धघर्थं प्रखयेऽपि 
तस्मिन्नेव लयमाह्- सामर्थ्यादिति । लयाधारत्वेन कारणत्वमाह् --तत इति ! तदुक्तेः प्रयोजनमाह-- जगत इति । 

` यद्यप्यष्टितीयात्मज्ञानान्मक्तिनं कारणज्ञानात्तथापि तस्य कारणत्वे तद्यतिरेकेण कार्याभावात्तदद्वितीयत्वज्ञानं 
सिध्यतीति तादृशात्मज्ञानात्परं श्रेय इति । आत्मा वा इदमेक एव । स एत्तमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत् । प्रज्ञानं 
ब्रह्म । स एतेन प्रजञेनाऽऽत्मनाऽमृतः सममवत् । सदेवेकमेवाटहित्तीयमिद्युपक्रम्याऽऽचायंव न्पुरषो वेद, अथ सम्पत्स्ये 
तमेवेकं जानथ । अमृतस्यैष सेतुः, अहं ब्रह्मास्मीति त्स्मात्तत्सर्वमभवदित्यादिषु निस्वितमिव्यथंः । इहापि 
ताहगाद्मज्ञानादेव सर्वात्मभावः श्रेय उक्त इत्याह्--अनन्तरमिति । वृत्तमनूद्य वत्तिष्यमाणमाह-- वक्तव्यमिति । 
तदर्थोभ्यमिति । तस्य शरीरान्तःस्थत्वोक्तिद्वारा तस्य प्रत्यगात्मत्वनज्ञानायंमिव्यर्थः । ग्रहनमिति! प्रष्रव्यमित्यर्थः । ` 

३५ अनप १. अत परः षोडशकलः पुरूषो जीव एवेति व्याख्याय तेन प्राणादिकलाः कथं सृज्यन्ते ईश्वरः खलु तेषां 
सष्त्याशङ्खय अहृष्द्रारा जीवस्य ईश्वरङकृतककलासुष्टिहेतुत्वमित्ति परिहूतम् । ततः इमाः कलाः पुरषं 
प्राप्यास्तं गच्छन्तोद्यत्र पुरुषं महाविष्णुं प्राप्यास्तं गच्छन्ति | तत्राप्यस्तगमनं न नाकः अपितु 
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तस्मे सहोवाच । इहैवान्तःश्यैरे सोम्य स पुरूषो यस्मिनेताः षोडशकराः प्रभवन्तीति ॥ २॥ 

-घोडल्यकलस्तं षोडशकलं है भार्टराज पुरुषं वेत्थ विजानासि । तमहं राजपुत्रं कुमारं पृष्टवन्तमन्रुवमुक्तवानस्मि 

नाहमिमं वेद यं त्वं पृच्छसीति । एवसुक्तवत्यपि मय्यज्ञानमसम्भावयन्तं तमन्ञाने कारणमवादिषम् । यदि कथञ्िदह्- 
मिमं त्वया पृष्टं पुरुषसवेदिषं विदितवानर्मि कथमत्यन्तरशिष्यगुणवतैरथने ते तुभ्यं नावक्ष्यं नोक्तवानस्मि न 
ब्रूयामित्य्थंः । भूयोऽप्यप्रत्ययमिवाऽऽलक्ष्य प्रत्याययितुमनरुवम् । समूलः सह मुखेन वा एषोऽन्यथा सन्तमात्मान- ५ 
मन्यथा कुवे्चन्तसयभराभूतायंसभिवदति थः स परिशुष्यति शोषमुपेतीहरोकपरलोकाभ्यां विच्छिद्यते विनश्यति । 
यत एवं जाने तस्माचार्हाम्यहृसनुतं वक्तु मूढवत् । स राजपुत्र एवं प्रत्यायितस्तुष्णीं त्रीडितो रथमार््य प्रवव्राज 
प्रगतवान्यथागतसेव ! अतो न्यायतत उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्येवानूतं च ने वक्तव्यं सर्वास्वप्य- 
वस्थास्वित्येतत्सिद्धं भवति ! तं पुरुषं त्वा त्वां पृच्छामि मम हदि विज्ञेयत्वेन श्व्यमिव मे हदि स्थितं क्वासो 
वतते विज्ञेयः पुरुष इति ॥ १ ॥ १० 
॑ तस्मै स होवाच! इहैवान्तःशरीरे हृष्यपुण्डरोकाकाशमध्ये है सोम्थ स पुरुषो न देशान्तरे विज्ञेयो यस्मिन्रेता 
उन्माना: षोडश कलाः प्राणाद्याः प्रभवन्त्युत्पद्यन्त इति, षोडशककामिरुपाधिभूताभिः सकल इव निष्कः पुरुषो 
रक्ष्यतेऽविद्ययेति तदुपायिकरषध्यारोषापनयेन विद्यया स पुरुषः केवलो दशेयितव्य इति कलानां तत्प्रभवत्वमुच्यते 
प्राणादीनाम्, अत्यन्तनिविेषे ह्यय शुद्धे तत्त्वे न शक्योऽध्यारोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपादनादिव्यवहारः कतुंमिति 
कलानां प्रभवस्थित्यप्यया अआसेष्यन्तेऽविद्याविषया्चेतन्याव्यतिरेकेणेव हि कला जायमानास्तिष्ठन्त्यः प्रलोयमानाश्च १५ 
सवंदा लक्ष्यस्ते \ अत एव खान्ताः फेचिदग्तिसंयोगादृधुतमिव घटाद्याकारेण चेतन्यसेव प्रतिक्षणं जायते नश्यतीति । 
त्लिरोघे शृन्यमिव सवंभिल्यपरे ! घटादिविषयं चैतन्यं चेतथितुनित्यस्याऽऽव्मनोऽनित्यं जायते विन्यतीत्यपरे । 
चेतन्यं भुतधमं इति लोकायतिकाः । 

अज्ञाने कारणमिति । अज्ञानसम्भावनायां कारणमिद्य्थंः । अप्रत्ययमिति \ अविद्वासमित्यथः । अन्यथा . 
सन्तमिति \ ज्ञानिनं सन्तमन्यथा कुव॑चज्ञानिनं कुवंन्नारोपयच्निव्यथंः । कथं ते न यवक्ष्यमित्यनेन सुचितमथंमाहु -- २० 
अत इति । समूरखो वा इत्यनेन भूचिततमाहू--अनृतं चेति । स्वरूपेण शल्यत्वाभावादाह् -विन्ञेयत्वेनेति । 
यावज्जिन्ञासितं न ज्ञायते तावत्तद्धुदि शल्यवनासत इति शल्यमिवेत्युक्तमु ॥ १॥। | | 

पुरुषस्य षोडशकलत्वं न साक्षात्सावयवत्वेन किन्तु कराजनकत्वेन तदुपाधिमतयादिति वक्तु यस्मिन्नेता 
इति वाक्यमिति तत्तात्पयंमाह--षोडशककूभिरिति \ ननु केवल आत्मा प्रदश्येतां क्रि वक्ष्यमाणकलोक्त्येव्यत . 
माहु-तद्षाधीति । तथेव स प्रदर्शानीय इत्यत्र हेतुमाह्-अत्यन्तेति । अविद्याविषया इति । अविद्याधीना इत्यथः } २५ 
कालत्रयेऽपि तासां चैतन्यरूपाधिष्ठानाव्यतिरेकाद्रज्जुसपंवन्मुषात्वमित्यविद्याविषयत्वं साधयति--चैतन्येति । चेतन्या- 
व्यतिरेकेण रक्ष्यमाणत्वं हेतुं विज्ञानवादिभान्व्या दृटीकरोति--अत एवेति । वुत्तं यथाऽग्निसंधोगादद्र्ावस्थां 
प्रतिपद्यत एवमहमाकारमार्यविज्ञानमेव वासनावशाद्विषयाकारेण जायत इति वदतां तेषां भ्रमो विषयस्य च्॑न्या- 
व्यतिरेके प्रत्ययं गमयत्ति, अन्यथा तथाश्रमानुपपत्तेरित्यथेः । विषयाणां चैतन्याव्यत्तिरेकंण प्रतीतिनियमदेव 
विषयविज्ञानरूपेण चे्न्याभावे सुषप्त्यादौ रून्य्रमो जतः केषांचिदिति तदीयश्रन्त्याऽपि चैतन्थाव्यतिरिक्तप्रतौति ३० 
हढीकरोति-तच्चिरोध इति । चैतन्यस्यानित्यस्य कलारोपाधिष्ठानत्वं न सम्भवति ककाकायंत्वादिति नैयायिके- 
पन्लोक्तिव्याजेन शङ्कुते--घटादीत्ति । भूतधमं इति । देहाकारेण संहतभूतधमं इत्यथः । 

भोगानायायकत्वम् । तत्त पुरुषं जीवमा रम्भे उक्त्वा तस्यैव पुरुषायणा इत्यत्रोक्तिसम्भवे शाखान्तर. 
धावनं न शोभावहुम् । स एषोऽकलः अमृत इत्यपि परमात्मपरम् इत्युक्तम्, एवं सति ब्रह्म परिद्रष्टुः 
जीवस्य फलवचनं नास्तोत्यायातम् । अपि च मरा दृदेत्यादि श्टोकोऽपि परमात्मपरतयेव व्याख्यात्तः । ३५ 
तत्रैवं सति षोडशकलः पुरूषो जीवः य उपक्रान्तः तस्य केटाप्रतिष्ठात्वं पुरुषत्वं मृद्युपरिहा राय वेद्यत्वं 
च प्रतीयमानं सवंमपटपितं भवतति । अपि च षोडशकर्पुरुषवेदनाय प्रस्नः, न तु परमात्मकेदनाय | 
स च मध्ये परित्यक्तः । अद्धेतेऽन्यदपि स्वारस्यम्, यतु नौवमुपक्रम्य एतावदेवाहुमेतत्परं ब्रह्य वेद 
इति सह्षिणा ब्रह्मणि समापनम् । तेनेव द्रेतवादोभर विवक्षित इति स्पष्टम् । 
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अनपायोपजनधसंकचतन्धमात्मैव नामरूपाद्युपाधिधर्मेः प्रत्यवमासते । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म \ प्रज्ञानं ब्रह्य 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्य । विज्ञानघन एवेत्यादिभुतिभ्यः ! स्वरूपव्यभिचारिषु पदार्थेषु चैतस्यस्याव्यभिचाराद्यथा यथा 
यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य चेतन्यस्याग्यभिचारित्वं, वस्तुतच्वं भवति किच्छ 
जायत इति चानुपपस्नम् \ 

रूपं च दृष्यते न चास्ति चक्षुरिति थथा । व्यभिचरति तु जेयं ज्ञानं त व्यभिचरति कदाचिदपि ज्ञेयम् । 
नेपाभावेऽपि ज्ञेयान्तरे माबाज्ज्ञानस्य । त हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति कस्यचित् । युपुपेऽदश्ंनाज्ज्ञानस्यापि 
सुषुप्तेऽमावाञ्जेयवञ्ज्ञानस्वरूपस्य व्यभिचार इति चे \ ज्ञेयावभासकस्य ज्ञानस्याऽऽलोकवज्जेयाभिष्यञ्जकत्वात्स्व- 
व्यद्धुःाभाव आखोकाभावानुपपत्तिवत्सुषुप्ते विज्ञानाभावानुपपनत्तैः \ 

न ह्यन्धकारे चक्षुषा रूपानुपलन्धो चक्षुषोऽभावः हव्य कल्पयितुं वेनाशिकेन \ वैनाकिको जेयाभावे 
ज्ञानाभावं कल्पयत्येवेति चेद्येन तदभावं कत्पयेत्तस्याभावः केन कल्प्यत इति वक्तव्यं वैनारषिकेन । 

तदभावस्यापि जेयत्वाञ्ज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः । ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वाज्जेयाभावे ज्ञानाभाव इति चेच्च । 

चतन्यस्याऽऽरोपाधिष्ठानत्वसिद्धचर्थं नित्यत्वमेकस्वं च वदंस्तान्तिराक रोति -अनपायेति । प्रत्यवभासत 
इति । नानात्वेन कायंत्वेन चेति शेषः । सत्यं ज्ञानमिति \ तथा च श्रुतिविरोधात्ते पक्षा हैया इत्यर्थः । किञ्च ज्ञान- 
कार विषयाणां सद्धावनियमाभावाद्विषयकारे च ज्ञानस्य सद्धावनियमात्तयोर्भंद इति विज्ञानवादिपक्षं निराकवंत्- 
व्यभिचा रादेव ज्ञानस्य नित्यत्वं सावयन्नेयायिकादिपक्षमपि निराकरोति--स्वरूपेति । घटज्ञानकाङे पटाभावस्तम्भवा- 
दिषयाणां ज्ञानव्यभिचारित्वं ज्ञानस्य तु विषयकाेऽवश्यंभावनियमादव्यभिचारित्मित्य्थंः । पटक्राटे घटज्ञानमपि 
नास्तीत्ति घटज्ञानस्यापि पटविषयग्यभिचारित्वं तुल्यमिव्याशङ्कव स्वरूपेत्युक्तम् । ज्ञानस्य विषयविशिष्टत्वरूपेणेव 
व्यभिचारः । विषयस्य तु स्वरूपेणेवेति विशेष इत्यथः । ज्ञानस्याव्यभिचार्वमुपपादयत्ति-यथा यथेति । ननृत्प्च- 
विनष्टदेमेरुगुहान्तवंतिनश्चाज्ञायमानत्वाञ्ज्ञानस्यापि ज्ेयाग्यभिचायोऽसिद्ध इत्याश क्य त्स्याज्ञाने तत्सदद्धावा- 
सिद्धेस्तथाभूतपदार्थोऽसिद्ध इ्याह--वस्त॒तत््वेति 

अनुपपत्तिमेव दृष्टान्तेन स्फुटीकरोति--रूपं चेति । ज्ञेयस्य ज्ञानव्यभिचारित्वं ज्ञानकाले सतत्वनियमाभावरूपं 
स्पष्टमित्याह-- व्यभिचरति त्विति। घटज्ञानकाङे कदाचिद्पटाभावादिव्यर्थः। पटकाङे घटज्ञानस्यापि व्यभिचारस्तुल्य 
इत्यारङ्खय विशिष्टरूपेण व्यभिचारेऽपि स्वरूपेणान्यभिचारं पूवंवत्पुचितमाह-न व्यभिचरतीति । ज्ञान- 
मिद्यस्येहाप्यनुष द्धः । पुवंवाक्ये द्वितीयान्तमिह् तु प्रथमान्तमिति विशेषः । भावादिति \ स्वरूपेणेत्यथंः । ज्ञानस्य 
स्वरूपेण सत्तामेव ज्ञेयान्तरस्य ज्ञेयत्वादेव साधयति-न हीति \ स्वरूपेणाप्यभावं शङ्कुते--सुषुप्न इति । कि तदानीं 
लेयाभावेन ज्ञानाभावः साध्यत उत ज्ञानस्यादशंनाद्राऽऽदेऽपि ज्ञेयस्य व्यद्खयत्वात्तदभावाद्व्यञ्जकाभाव इति 
वोत तयोरेक्यादेकाभाव इतराभाव इति । नाऽऽ्यो व्यभिचारादित्याह्-न जयेति । 

२० 

व्य द्खघज्ञानैककल्प्यस्य व्यद्याभावेऽभाव उच्यत भरोकस्य प्रव्यक्षसिद्धत्वाचैवमिति ज्ञानानुमेयत्ववादिनं 
प्रति दृष्टान्तान्तरमाहु-न हीति । वैनारिकमते विज्ञानव्यतिरिक्ताटोकाद्यभावान्न व्यभिचार इति शङ्कुते--वेनाशिक 
इति। कल्पयत्येवेति ¦ उक्तव्यधिचारस्थलाभावेन व्यभिचा रयाभावादित्यथंः । एवमपि ज्ञानाभावकल्पकस्य ज्ेयाभावस्यं 
ज्ञानमङ्खीक्रियते न वा। आद्ये न ज्ञानाभावसिद्धिस्तस्येवाभावन्ञानस्य सच्वादित्याह--येनेति \ येन ज्ञेयाभाव- 

` ज्ञानेन तदभावं ज्ञानाभावं कल्पयेत्तस्य ज्ञानस्याभावः केन कल्प्यते न केनापि कस्पयिततं शक्य इत्यथः । 

न द्वितीय इत्याहू--तदभावस्यापीति। ज्ञेयाभावस्याप्यज्ञातस्य ज्ञानाभावकल्पकत्वासम्भवाद वश्यं ज्ेयतात्त- 
उज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः कल्पनानुपपत्ेर्ानानङ्खीकारपक्षो न युक्त इत्यथः । आद्यकोरौ द्ितीयकस्पं शङ्खुते-- 
जयेति । वैनारिकमतेऽप्यभावस्य ज्ञेयत्वाभ्युपगमादलुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं च तदिति प्रतिसंख्याऽप्रति- 
संख्यानतिरोधाकाशरूपत्रयव्यत्तिरिक्तस्येव ९ क्षणिकत्वेन निरोधशब्दितस्याभावस्य निव्यत्वाद्खीकारेण तदभिन्नस्य 

ज्ञानस्यापि सुषप्ते स्वं नित्यत्वं च प्राप्तमित्याहू--नाभावस्येति \ ज्ञानस्याभावामित्नत्वेनाभावत्वमेव स्यच तु 

१. प्रतिसंख्यानिरोधः बुद्धपुवंकृतो नाशः । भप्रतिसंख्यानि रोधः तद्विपरीतः एतद्दयमाकाशदच-नित्यत्वेन 
बौद्धा मन्यन्ते | | | | | | 
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अभावस्यापि जेयत्वाभ्युपगमादभावोऽपि ज्ञेयोऽभ्युपगम्यते वैनारिकैनित्यश्च तदव्यतिरिक्तं चेज्ज्ञानं नित्यं कल्पितं 

स्यात्तदभावस्य च ज्ञानात्मकत्वादभावत्वं वाडमात्रमेव न परमाथंतोऽभावत्वमनित्यत्वं च ज्ञानस्य 1 न च नित्यस्य 

ज्ञानस्याभावनाममात्राध्यारोपे किञ्िन्नदिछम् ! | 

अथाभावो ज्ञेयोऽपि सन् ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्, न ताहि जञेयाभावे ज्ञानाभावः \ जेयं ज्ञानव्यतिरिक्त न तु 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेच ! शब्दमात्रत्वादविोषानुपपत्तेः \ ज्ञेयज्ञानयोरेकत्वं चेदभ्युपगस्यते जेयं ज्ञानव्यतिरिक्त 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तं मेति तु श्षब्दमात्रमेतद्रह्भिरग्निव्यतिरि क्तोऽग्निनं वह्लिव्यतिरिक्त इति यद्रदभ्युपगम्यते, जेय 
व्यतिरेके तु ज्ञानस्य जेयाभावे ज्ञानाभावानुपपत्तिः सिद्धा । 

नेयाभाकेऽदशनादभावो ज्ञानस्येति चेच्च । सुषुप्ते ज्ञप्त्यभ्युपगमात् । वैनाकषिकेरभ्युपगम्यते हि सुषुप्तेऽपि 
ज्ञानास्तित्व, तत्रापि जेयत्वमभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेनैवेति चेश्न ! भेदस्य सिद्धत्वात् । सिद्धं द्यभावविज्ञेयविषयस्य 
जानस्याभावज्ञेयव्यतिरेकाज्ज्ञेयन्ञानयो रन्यत्वम् 1 

न हि तस्सिद्धं म्रतभिवोज्जीवयितुं पुनरन्यथा कर्तु शक्यते वैनाक्िकशशतैरपि । ज्ञानस्य ज्ञेयत्वमेवेति तदप्यन्येन 
तवप्यन्येनेति स्वत्पक्ेऽतिप्रसङ्कः इति चेन्न ! तद्विभागोपपत्तेः सवस्य । यदा हि स्वं जेयं कस्यचित्तदा तद्व्यतिरिक्तं 
ज्ञानं ज्ञानमेवेति द्वितीयो विभाग एवाभ्युपगम्यतेऽवैनाहिकेनं तूतोयस्तद्विषय इत्यनवस्थानुपपत्तिः \ 

भावत्वेन सत्वं नित्यत्वं च स्यादित्याशद्ुयाभाव्रस्यापि ज्ञानाभिन्नस्वेऽमावत्वमेव न स्यादित्याह्--तदभावस्येति । 
अनित्यत्वं चज्ञानस्येति वाङ्मात्रमेव स्यादित्यनुष दकः । वाङ्माव्रेणाप्यभावस्याभावत्वेन ज्ञानानित्यत्वेन चास्मत्सिद्धान्त- 
पिद्धिरत्याशद्कय नाममात्रेण तेन वास्तवनित्यत्वादिविरोधामावान्नास्माक क्षतिरित्याह--न चेति । अभावनामेति। 
अनित्यनाभेव्यपि द्रष्टव्यम् । 

एतदहौपपरिहा सार्थ ज्ञेयस्यापि सतोऽभावस्य ज्ञानाभेदो नाङ्गीक्रियत इति शङ्धुते--अथेति । तहि ज्ेया- 
भिन्नत्वेन हेतुना सृषुप्ते ज्ञानाभावो न सिध्यति घटाद्यभावेन तज्ज्ञानाभावसिद्धावप्यमावज्ञानाभावासिदधस्तस्या- 
भिन्नत्वाभावादित्याहू--च तर्हीति \ यद्राऽभावस्य ज्ञेयस्य ज्ञानाद्धेदे भावस्यापि तथात्वं स्याद्िशेषहैत्वभावात्तथाच 
न जेयाभावाज्ज्ानाभावसिद्धिरित्याहू-न तर्हीति ! ननु ज्ञेयस्म ज्ञानव्यतिरिक्तत्वम द्खीक्रियते तथाचाभावस्य ज्ञान- 
व्यतिरिक्तत्वादभावत्वादिकं सिध्यति । ज्ञानस्य तु न ज्ञेयव्यतिरिक्तत्वम् । तथा च ज्ञेपाभावे ज्ञानाभावसिद्धिरिति 
निरुद्धगतिकः शङ्खुते ज्ञेयमिति । ज्ञानस्य जञेयाव्यत्तिरेके ज्ञेयस्यापि तदन्यतिरेकावश्यंभावादल्यथोभयोरव्यन्तभेदं 
एव स्याद्धेदामेदयोवि रोघादनुपपत्तेरिति दूषयति---न शब्दमात्रत्वादिति ! इदमुपलक्षणम् । ज्ञानस्याभावाव्यतिरेकेण 
नित्यत्वादिकं च स्यादेवेत्यपि द्रष्टव्यम् । यच्येतहोषपरिहाराय तस्यापि भेद एवाङ्खीक्रियते तहि न सुषुप्तौ ज्ञाना- 
भावसिद्धिरितयुपसंहरति-ज्ेयव्यतिरेके त्विति , 

सुषुप्ते ज्ञानस्यादंनादेवाभाव इत्यादे द्वितीयं शद्धते-नेयाभाव इति । आलय विज्ञानसन्ततेनिव्यत्वाद्खी- 
कारेण त्वया तदाऽपि तदभावो वक्तं न शक्यत इत्याह--न सुषुप्र इति \ अस्तित्वमिति । त्तथाच ज्ञानस्यादशंनम- 

१५ 

सिद्धं सुषुप्तेऽपि तद ङ्खोका रादित्यथंः। ननु ज्ञेयाभावेन त्धिरूप्यस्य ज्ञानस्यादशंनमित्युच्यते मया। सृषप्ते च स्वस्येव 
स्दन्ेयत्वाञ्ज्ञानदशंनमुपपद्यतेऽस्मन्मते । त्वन्मते तु स्वज्ञेयत्वानद्खीकारात्सुषुप्ते चान्यस्यामावा्लिरूपकाभावान्न 
ज्ञानदशनास्तित्वमुपपयते इति शद्धुते-तत्रापीति \ अभावस्थले ज्ञानज्ञेययोर्भेदस्य साधितत्वात्तदृष्टान्तेन सर्वत्र 
जानज्ञेययोर्मेदसाधनान्न स्वज्ेयत्वं ज्ञानस्येत्याह्--न भेदस्येति! अभावरूपो ज्ञेयो विषयो यस्य तस्य ज्ञानस्याभावरूपो 
यो जञेयस्तदृव्यतिरेकादित्यथः | ` ~ 

अभावस्थे भेदेऽपि न सवंत्रे्यादा ङ्क न्यायस्य तुल्यत्वान्न तदन्यथा कतुं ̀ शक॑पमित्याह्- न हीति। ज्ञानस्य 
स्वग्यत्िरिक्तज्ेयत्वनियमपक्षेऽनवस्थां वेनारिकः शद्धुते--ज्ञानस्येति \ ज्ञेयस्य ॒स्वन्यतिरिक्तज्ञेयत्वनियमाङद्खी- 
कारादस्मन्मते च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वानद्धोकारान्न दोष इत्याह--न तदिति \ सर्व॑स्य वस्तुजातस्य विभागोऽसङ्कुरो ज्ञानं 
ज्ञानमेव न सेयं, ज्ञेयमपि ज्ञेयमेव, न कदाचिदपि ज्ञानमिध्येवंहूपस्तस्योपपत्तेरित्यथं; । अथवा द्विभागोपपत्तरिति 

३० 

३५ 

च्छेदः । ज्ञानज्ञेयरूपभागद्वयमेव रादिद्रयभेवाद्धीक्रियते न तुततीयो ज्ञानविषयकज्ञानरूपो भावराशिरङ्खीक्रिय्त 
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ज्ञानस्य स्वेनेवाविजेयत्वे सवंञलस्वह्ानिरिति चेतसोऽपि दोषस्तस्येवास्तु कि तल्निधहणेनास्माकमनवस्था- 
दोषश्च, ज्ञानस्य जेधत्वाभ्युपगसादवहं च वेनाश्चिकानां ज्ञानं जेयम् । 

स्वात्मना चाविज्ञेयत्वेनानवस्थाऽनिवार्था ! समान एवायं दोष इति चेन । - स्लानस्येकल्वोपपत्तेः । सवेदेश- 
 कालपुरुषाद्यदस्यमेकमेव ज्ञानं नामरूपाद्यनेकोपाधिभेदात्सवित्रादिजलादिप्रतिदम्बवदनेकधाऽवभासत इति नासौ दोषः। 
तथा चेहेदसुच्यते । 

ननु शरतेरिहैबान्तःशरीरे परिच्छिन्नः कुण्डबदरवल्पुरुष इति; न \ प्राणादिकलाकारणत्वात् । न हि शरोर- 
मात्रपरिच्छिलस्य प्राणश्रद्धादीनां कलानां कारण्यं प्रतिपत्तुं इवनुयात् ! कलाकायंत्वाच्च शरीरस्य \ न हि पुरष- 
कार्याणां कलानां कार्यं सच्छरीरं कारणकारणं स्वस्य पुरुषं कुण्डबदरमिवाभ्यन्तरोकुर्थात्, बीजवृक्षादिवत्स्या- 
दिति चेत् । यथा बीजकार्यं वृक्षस्तत्का्यं च फलं स्वकारणकारणं बोजमभ्यन्तरीकरोत्या्रादि तद्रत्पुरुषमभ्यन्तरी- 
कुर्याच्छरीरं स्वकारणक्षारणमपोति चेच । अन्यत्वात्सावयवत्वास्च । दृष्टान्ते कारणवबीजाद्वृक्षफखसंवुत्तान्यन्यान्येव 
बीजानि दार््न्तिके तु स्वकारणकारणमुत्तः स एव पुरषः शरीरेऽभ्यन्तरीकृतः श्रूधते । 

द्त्यथंः | तामेवाऽऽह॒-- पदा हीति । यस्मिन्पक्षे ज्ञेयं स्वं स्वव्यतिरिक्तस्य कस्यचिज्ज्ञानस्य ज्ञेयमित्य ङ्गोक्रियत 
इति ज्ञेयपदावच्या स्वव्यतिरिक्तस्येतिपदाध्याहूरेण च यदा हीति वाक्यं योज्यम् । अवेनारिकरिति च्छेदः। 
तद्विषय इति । ज्ञानविषयकनज्ञानात्मक इत्यथंः | 

तर्हि त्व्प्षे ज्ञानात्मकस्य ब्रह्मणः सवज्ञत्वं न स्यात्स्वेन स्वस्याज्ञानादिति शङ्ुते-- ज्ञानस्येति । ज्ञातुं 
योग्यस्य सर्व॑स्यान्ञाने हि स्व्॑ञत्वह्मनिः, अन्यथा शशविषाणादेरन्नानात्स्व॑लत्वं कस्यापि मन्ते न स्यादतो नास्मन्मते 
तस्य दोषस्य प्राप्तिः किन्तु वेनारिकस्य॑व, तेन ज्ञानस्थावदयज्ञेयत्वा द्गौकारात्स्वेन स्वस्य ज्ञेयत्वस्य सिद्धं हीति 
पूवंग्रन्थे दूवितत्वादन्यज्ञेयत्वस्य चानद्धीका रात्सवज्ञत्वायोगादिलयाह्-सोऽपीति \ तहि तव मते कथं सवंज्ञत्व- 
निर्वह् इत्याशङ्धुयास्मन्मते तस्य मायिकत्वेन तदनिवद्िऽपि न दोष इत्याहु--कि तदिति । वस्तुतस्तु सवस्य 
व्यवहा रहैतुज्ञानवच्वं स्वेज्ञत्वं तत्त ज्ञानस्यापि स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवहारहेतुत्वादस्ति, ज्ञात योग्यसव॑ज्ञानाद्रा 
तदस्तीति भावः | पूर्वोक्तानवस्थादोषोऽपि तस्येवेत्याहु--अनवस्थेति । 

॥ि ननु तेन स्वेनेव ज्ञेयत्वा क्का रान्नानवस्थेत्यत आह्--स्वात्मना चेति! सिद्धं हीत्यत्र स्वज्ञेयत्वा- 
सुम्मवस्योक्तत्वात्परिरोषादतन्यज्ञेयत्वे तस्थ ॒तस्ाप्येवमिव्यनवस्थाऽनिवायेत्यथंः । ज्ञानस्याज्ञेयत्ये तद्रयवहा रासिद्धि- 
्लानान्तरज्ञेयत्वे चानवस्था तवापि स्यादिति शङ्खुते--संमान एवेति । स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवहारसिद्धर्लन- 
भेदस्येवास्माभिरनङ्धोकारादनवस्थायाः प्रसक्तिरेव नास्तीति परिहरति-न द्ानध्येति \ एकत्वपक्षे मेदप्रतीति- 
मुपपादयति-नामशूपेति ! एवं च चैतन्यस्येकत्वेन नित्यत्वाञ्जगद्धिन्रत्वेन तस्य सत्यत्वःच्चाधिष्टानत्वौ- 
पपत्तेस्तस्मिन्कलानामध्यारोप आत्मप्रतिपत््यथंमिहीच्यत इत्याहु-तथा चेहैति ! चैतन्यस्य नित्यत्वे नाधिष्ठानत्वे 
संतीह् शरुताविदं करानामध्यारोपणमुच्यत इत्यर्थं: | | 

, ननु चेतन्यस्य न नित्यत्वं परिच्छेदश्नृतेः परिच्छिन्नस्य च घटादिवदनित्यत्वादिति शङ्ते- नन्विति 
ररीरान्तःस्थत्वं प्रत्यक्तवविवक्षयोच्यते न परिच्छद विवक्षया तथा सव्युत्तरवक्यविरोषादिस्ाहु--नेति । अयोग्यत्वा- 
दपि सोर्थो न विवक्षित इत्याहु--ककेति । स्वोत्पच्चैः पूवं स्वस्याभावात्तत्कारीनपृरषं परिच्छेत्तं न शक्नोतीत्यथं;। 
बीजकायंस्य वृक्षस्य कार्यं फं स्वकारणवृक्षकारणं वीजमभ्यन्तरोकरोतीति दृष्टमिति नायोग्यत्वमिति शङ्धुते-- 
बीजवृक्लादिवदिति । तद्धिवृणोति-- यथेति ! दृष्टान्ते वीजव्यक्तिमेदादविरोधेऽपीह् पुरूषव्यक्त्येक्यात्का रणत्वाभ्यन्तरो- 
भावयोविरोध इत्याहू- रेति \! सनु कारणोभूतबीजस्येव वृक्षफलतदन्तगंतबीजखूपेण परिणामात्तयोः कारणकार्य- 
वीजयो रेक्यमाश्चङ्कुबेवमपि तस्य सावयवत्वादुवृक्षवत्फलाकारेण परिणतावयवेभ्यो भिन्चावयवानामेव तदन्तगंततवीज- 
रूपेण परिणामात्तयोभेदेनाऽऽधायध्ेयभादः स्यादिह तु निरवयवत्वान्न तथात्वमित्याहू-सावयवत्वाध्चेति \ आदं 
हेत विवृणोत्ति--दृषटान्त इति । श्रूयत इति । यस्मिन्नेताः पोडश कला इति यच्छब्दोक्तस्येव पृरुषस्यान्तःशरीरं 
सोभ्य स पुरूष इति तच्छब्देनाभिधानादित्यथंः | 



प्र०-६, म०~३ ] प्रश्नोपनिषत् [ १९९ 

स दक्षां चक्र । करिमन्न्वहपुत्कान्त उक्करान्तो भविष्यामि करिमिन्वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ 
दीजवुक्षादीनां सावयवत्वाच्च स्यादाधाराघेयत्वं निरवयवश्च पुरुषः सावयवाश्च कलाः शरीरं च, एतेनाऽ- 

काशस्यापि शरीराधारत्वमनुपपच्रं किमुताऽऽकाशकारणस्य पुरुषस्य, तस्मादसमाने दृष्टान्तः । कि दृष्टान्तेन 
वचनात्स्यादिति चेन्न \ वचनस्याकारकत्वात् \ न हि वचनं वस्तुनोऽन्यथाकरणे व्याप्रियते ! कि तहु यथाभूतार्थाच- 
चोतने \ तस्मादन्तःशरीर इत्येतद्वचनमण्डस्यान्तव्यमितिवच्च द्रष्टव्यम् । उपरुन्धिनिमित्तत्वाच्च । दश्षंनश्रवण- ५ 
मननविज्ञानादिलिद्धैरन्तःज्ञरीरे परिच्छिन्न इव ह्युपलभ्यते पुरुषः, अत उच्यतेऽन्तःशरीरे सोम्य स पुरुष इति \ न 
पुनराकाशकारणः सन्कुण्डबदरवच्छरीरपरिच्छिन्न इति मनसाऽपीच्छति वक्तुं मूढोऽपि किमुत प्रमाणभूता भरति: ॥२॥। 

यस्मिच्ेताः षोडश्ञ कलाः प्रभवन्तीत्युक्तः पुरुषविशेषणाथं कलानां प्रभवः स चान्यार्थोऽपि श्चुतः केन क्रमेण 
स्यादित्यत इदमुच्यते चेतनपुविका च सृष्िरिव्येवमर्थं च--पुरुषः षोडशकलः पृष्टो यो भारद्वाजेन स ईक्नाचकर ईक्षणं 
दशनं चक्रे कुतवानिव्यथंः । सृषटिफलक्रमादिविषयम् ! कथमित्युच्यते, कस्मिन् कतुविक्ञेषे देहादुल्क्ान्त उत्क्रान्तो १० 
भविष्याम्यहुमेवं कस्मिन्वा शरीरे प्रतिष्ठितेऽहं प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः स्यामित्यथंः 

स्तार्यस्नत्तस्त् 

नन्वात्माऽकर्वा प्रधानं कतु, अतः पुरुषार्थं प्रयोजनमुररोक्कत्य प्रधानं प्रवतेते महदाद्याकारेण । तच्रेद- 
मनुपपन्चं पुरुषस्य स्वातन्त्येणेक्लायुवकं केतृत्ववचनं, सत््वादिगुणसाम्ये प्रधाने प्रमाणोपपन्चे सृष्टिकतरि सति, 

दवितीयं हेतुं विवृणोति--बीजेति । निरवयवश्चेति ।! तथा चेकदेशेन कलारदिरूपेण परिणाम एकदेशेन १५ 
तत्रावस्थानं बीजवन्न सम्भवतीव्यथंः । किञ्च कलानां सावयवत्वेन परिच्छेदाद्पुरुषस्य तद्विपरीतत्वादपरिच्छिन्नस्य 
न परिच्छिन्नाधारकत्वं सम्भवतीव्याह्-सावयवाश्चेति) यद्रा सावयवत्वेन कायंतया मुषात्वाच्चिरवयवतया परमाथं- 
सत्यपुरुषाधारत्वं नोपपद्यत इत्याह्-सावयवाश्चेति । नन्वाकाशकायंशरीर आकाशस्यापरिच्छिन्चस्याभ्यन्तरी- 
भावो दृष्ट इत्याशङ्कय तस्यापि शरीराकारेणावस्थानमेव च्छिद्रादिविरिषटस्येव शरोरत्वान्न तु त्दन्तःस्थत्वमित्याहु-- -“ 

एतेनेति । युक्त्यसहमपि वचनप्रामाण्यादद्खीकायंमिति रङ्खते--क दृषटान्तेनेति । वचनस्यापि व॑स्तुनोऽन्यथाकरणे २० 

सामर्थ्याभावाद्रस्तुस्वरूपाविरोधेनव बोधकत्वादन्यथा विचारवेय््याष्विरदवर्थो न वोधा इत्याहु--व्नस्येति । 
तद्यन्तःशरीर इति श्रुतेः कथमुपपत्तिरित्याशङ्कुय पुरुषस्य शरी रोपादानत्वेन तदनुस्य॒तस्य तदन्तगंतवतप्रतीतेस्तदमि- 
परायेयं श्रुतिरिति सदृष्टान्तमाहु--तस्मादिति । अण्डेति ! अण्डकारणस्य व्योम्नो यथा तदनुस्यतत्वेन त्दन्तगंतत्व- 

प्रतीतिस्तददिव्यथंः। यद्वा खोकश्रमसिद्धं परिच्छिन्चत्वमनूद्यते श्वुत्येत्याह--उपरुष्धीति। तत्राभिव्यक्तेरवा तदन्तगैतत्व- . : 
व्यपदेश इत्याहु-- उपरम्यते चेति । २॥ २५ 

ननु यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तोत्यनेनाध्यारोपस्योक्तत्वात्स रईक्षामित्यादिना पुनः सृषकिथनमधिक- 
मित्यत आह--यस्मिन्निति अत इति । क्रमप्रतिपतत्यथं स ईक्नामित्याच्युच्यत इत्यथः । तत्परतिपत्तिश्च कलोत्पत्ति- 
प्रतिपत्तिसौकर्यथिं विपययेण तु क्रमोऽत उप्रपयते चेति न्यायेन ° कायंस्य स्वस्वकारणक्रमेणापवादसौकर्यर्थि चेत्यथं;। 
दक्षणोक्तेः प्रयोजनमाह्--चेतनेति । सृष्टीति ! सृष्टिः प्राणदः सृष्ठिः, तस्या उक््रान्त्यादि फलं, क्रमः प्राणाच्छुद्धा- ... 
मित्यादयक्तानन्तयंम् । आदिशब्देन लोकेषु नाम चेत्याधाराधेयविरेषो गृह्यते | २३० 

नन्वीक्षणोक्त्या न चेतनपूवकत्वसिद्धिन्ययिन चेतनस्याकतुंत्वेनाहैतुत्वेऽचेतनस्य प्रधानादेविक्रियावत्त्वेन 

हेतुत्वे च सतीक्षणस्यान्यथा नेयत्वादिति साङ्ख्याः राङ्कन्ते--नन्वात्मेति ।! अकर्तेत्यस्य तत्रेदमित्यनेनान्वयः । 
आत्माऽकर्ता तत्र तथा सतीदं कतुंत्ववचनमनुपपन्नमित्यथंः । किच्च तस्य करतुत्वाद्खीकारेऽपि कर्तुः कुलालादेरिव 
सहकारिसा -नान्तराभावादात्मनो दूःखादययनयंहेतुपराणादिसंसारकतंत्वानुपपत्तेश्चानुपपच्चं लछष्टत्ववचनमित्याहु-- 
आतत्मनोऽपीति \ कतुत्वेऽपीत्यपिशब्दान्वयः । ताहि कि कत्र॑त आहू--प्रधानभिति । कन्रिति । क्रियाशक्तिमदतः ३५ 
प्रवतत इत्यन्वयः । ननु प्रधानस्याचेतनस्य प्रयोजनापेक्षाभावास््वुच्यनुपपत्तिरि्यतत माह्-पुरुषाथंमिति । पुरुषस्य 

१. विपययेणेति--येन क्रमेण सुष्टिर्जाता तद्विपरीतक्रमेण पृथिव्यादीनां योऽवगन्तव्यः पृथिव्या अप्तु अपां 
तेजसीत्यादिक्रमेण ब्रह्मणि प्रपञ्चल्यः ( ब्र ° सु° २-३-१४ ) 



२०० | सटोकशाङ्कुरभाष्योपेता [ प्र०-६, म०-२ 

ईभ्वरेच्छानुवतिषु वा परमाणुषु सत्सु ! आत्मनोऽप्येकत्वेन कतृत्वे साधनाभावात्, आत्मन आत्मन्यनयकतृत्वानुपपत्तेशच। 
न हि चेतनावान्बुद्धिपुवंका्यत्मिनोऽनरथं कुर्यात् । तस्माघ्पुरुषा्थेन प्रयोजनेनेक्षापकेकमिव नियतक्रमेण प्रवर्तंमानेऽचेतने 
प्रधाने चेतनवदुपचारोऽयं स ईक्नाचक्र इत्यादिः \ यथा राज्ञः सर्वाथंकारिणि भृत्यो राजेति तदत् । 

स्तांख्यप्वक्ल्तिरास्तः 

५ न, आत्मनो भोकतुत्ववत्कतंत्वोपपत्तेः । यथा साल्यस्य चिन्सात्रस्यापरिणासिनोऽप्यास्मनो भोक्तत्वं 
तददेदवादिनामीक्षादिपुवंकं जगत्कतृत्वमुपपन्चं शरुतिप्रामाण्यात् । 

तच््वान्तरपरिणाम आत्मनोऽनित्यत्वाश्रुद्धत्वानेकत्वनिमित्तः न चिन्मात्रस्वरूपविङ्रिमा, अतः पुरुषस्य 
स्वात्मन्येव भोक्तृत्वे चिन्मात्रस्वरूपविक्रिथा न दोषाय, भवतां पुनदेदवादिनां ृष्टिकतंत्वे तस्वान्तरपरिणाम 
एवेत्यात्मनोऽनिव्यत्वादिसवदोषप्रसद्ध इति चेन्न \ एकस्याप्यात्मनोऽविद्याविषयनामरूपोपाध्यनुपाधिङृतविङेषाभ्युप- 

१० गमात्,अविद्यच्रतनामरूपोपाधिकृतो हि विशेषोऽभ्युपगस्यत आत्मन बन्धमोक्षादिशसकरतसंञ्यवहाराय, परमार्थ॑तोऽनु- 
पाधिकृतं च तत््वमेकमेवाद्वितीयमुपादेयं सवंताकिकबुद्धचनवगाह्यमभयं शिवमिष्यते । न तत्र कतंत्थं भोक्तृत्वं वा 
क्रियाकारकफरं च स्याददेतत्वात्सवंभावानाम् । सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितमेव पुरुषे कर्तत्वं क्रियाकारकं फर चेति 
कल्पयित्वाऽऽगमबाद्यत्वा्पुनस्ततस्चस्यन्तः परमाथत एव भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति तच्वान्तरं च प्रधानं पुरुषात्पर- 
माथंवस्तुभूतमेव कल्पयन्तोऽन्यताकिककरतनुद्धिविषयाः सन्तो विहन्यन्ते । 

१५ चेतनस्य भोगापवगंरूपमर्थं प्रयोजनमुदिष्य प्रवतंते वत्सविवृद्धयथंमचेतनस्य धेनदेहगतक्षीरस्य सस्यादिविवृद्धयथं- 
मम्बुनरचाचेतनस्य प्रवृत्तिदशंनादित्यथंः । ननु प्रधानस्याप्येकत्वेन सहुकायंभावात्तारणत्वानुपपत्तावगत्या चेतन- 
स्येव कथंचित्कतंत्वं वाच्यमित्यत आाह--सत्वादीति । सत्तवादिगुणत्रयस्य साम्यावस्था प्रधानमिति सांख्यमत्तम् । 
तत्र॒ सत्त्वादिगुणेरनेकात्सके प्रधाने कारणे सति पुरुषस्य कतृंत्ववचनमगतेरभावादनुपपन्नमित्यन्वयः । यदि 
चेतनानधिष्ठितस्याचेतनस्य प्रवृत्तिनं दृष्ेति मन्यसे तहि परमाणुकारणवादोऽस्तु तत्रेश्वरस्यायिष्ठातुः सतत्वादित्याह्- 

२० ईश्वरेच्छेति । अत्रापि सस्स्वित्यस्यानुपपन्नमिति पूर्वेणान्वयः । 
तर्टक्िणश्चवणस्य का गत्तिरत्त आह-तस्मादिति \ पुरुषा्थेनेति । पुरुषस्य भोगापवगर्थेव्य्थः । मुख्य 

ईकितरि विद्यमानेन नियततक्रमेण प्रवत्तंमानत्वेन गुणेन योगादेक्षतेति गौणः प्रयोगो माणवके पेङ्कस्यगुणयोगेनाग्नि- 
राब्दप्रयोगवदित्यथंः । नन्वेवमपीक्षितरि प्रधाने पुरुषाब्दः कथमत आह्--यथा राज्ञ इति ¦ तद्रदिति ! पुरुषस्य 
भोगापवगंकारिणि प्रधाने पुरुषशब्द ओपचारिक इत्यथ; । स्वतोऽकर्तुरप्यात्मनो मायोपाधिककतुंतवं सम्भवतीति 

२५ हदि निधाय प्रथममापाततः प्रतिवन्या परिहुरति-नेति । बुद्धिः कर्व मोक्ता पुरुष इत्ति वद्धिः सास्य रात्मनो 
भोक्तृत्वमुक्तमिद्यथंः । श्वुतिप्रामाण्यादिति । श्रु्युक्तजगत्कतृंत्वमविकारिणोऽपि कथच्चि्निर्बाह्यमित्यथंः | 

साख्यः प्रतिबन्दिपर्हिरं चङ्खते- तच्वान्तरेति । भोगो नाम सुखदुःखानुभवः स च पुरुषस्य स्वरूपभूत 
इति न तत्तवान्तरापत्तिछक्षणपरिणाम इत्यथ; । परिणामो हि पूवंूपपरिव्यागेन रूपान्तरापत्तिः । सा च सजातीय- 
रूपान्तरापत्तौ विजात्तीयरूपान्तरापत्तौ वाऽनित्यत्वादिकमावहेदेवेति भोज्याविवेकोपाधिकं भोकतुत्वम द्गीकतंन्यम् । 

२० तेन तदात्मककतुत्वेऽपि तुल्यमित्यमिप्रेत्य मुख्यपरिहारमाहू- नेति ! एकस्य वस्तुतोऽसहायस्याकतुराप्तकामस्या- 
पीत्यपेरथंः । उपाधिकृतकतुत्वसम्मवादविद्यारूपसहायस्य सम्भवादृभ्रान्त्या स्वस्माद्धिन्नजीवानामनाक्तकामानां 
सम्भवात्तत्पूरुषार्थाय सष्टत्वं तथाविघस्याप्युपपद्यतत इत्ति नाचेतनस्य चेतनानधिष्ठितस्य तदयुक्तमिति भावः | नाम- 
रूपेति । अनभिव्यक्तनामरूपेत्यथंः । बन्धमोक्षादीत्यादिशब्देन तत्साधनमुच्यते । मोक्षस्यापि बन्धप्र्तियोगित्वेन 
सोपाधिकत्वमुक्तम् । परमाथंस्य शरुत्येकगम्यत्वमाह- सर्वेति \ एवंभूततस्याऽऽत्मनो न स्रष्टृत्वमित्याह्-न तत्रेति । 

२५ कल्पयित्वेति । कल्पयितुं प्रवृत्ता इत्यथः । परुषस्य निविशेषत्वेन तस्मिन्वस्तुतः कतुंत्वा्ययोगात्तदारोपितमेवेति 
कल्पयितु प्रवृत्ता मपि सवंविरोधनिरासकागमप्रमाणैकशरणत्वाभावास्प्व्यक्नादिवि सोधापत््याऽऽरोपितत्वानङ्गीका राच्च 
वरस्यन्तः सवं परमाथंत एवेच्छन्ति । तत्राप्यचेतनस्य भोक्तुत्वायोगात्तन्मात्रमात्मनोऽद्धीकुवं न्ति । कतुंत्वादिक वु 

प्रथानस्याङ्धीकुवेन्तीत्यथः । तट तस्य को दोष इत्या ङ्य भोक्तुत्वाङ्खीकारे तथेव तस्यैव कतृंत्वमपि स्यादित्यन्यं 
रिक्षिताः सन्तः स्वमताल््च्यवन्त इत्याह-अन्येति । कृतायाः रिक्षिताया वुद्धेविषया अधीनाः शिक्षितवुद्धय इत्यथः। 
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तथेतरे ताकिकाः सास्थैरित्येवं परस्परविरदधाथंकल्पनात् आमिषार्थिन इव प्राणिनोऽन्योन्यविरूदमानाथं- 
दशित्वात्परमाथंतत्तवादुदूरमेवापङ्कष्यन्तेऽतस्तन्मतमनादृत्य वेदान्ताथंतच्वमेकत्वदशनं ्रत्यादरवन्तो सुभुक्षवः स्थुरिति 
ताक्रिकमतदोषप्रदशानं किञ्चिदुच्यतेऽस्माभिनं तु ताकिकवत्तात्पर्येण । तथेतदप्रोक्तम् - 

“विवदत्स्वेव निल्लिप्य विरोधोद्ूवकारणम् 1 तैः संरक्षितसदूबुद्धिः सुखं निर्वाति वेदवित्" ॥ 

किच्च भोक्तुत्वकतृत्वयोविक्रिययोविज्ञेषानुपपत्तिः । का नामासौ कतंत्वाज्जात्यन्तरभूता मोक्तुस्वविशिष्टा 
विक्रिया, यतो भोक्तंव पुरुषः कल्प्यते न कर्ता प्रधानं तु कत्रेव न भोक्निति । 

ननूक्तं पुरुषञ्िन्मात्र एव स॒ च स्वात्मस्थो विक्रियते भुञ्जानो न तच्वान्तरपरिणामेन। प्रधानं तु तत्वान्तर- 
परिणामेन विक्रियतेऽतोऽनेकमशुदधमचेतनं चेत्यादिधमेवत्तद्विपरीतः पुरषः 1! नासौ विशेषो, वाङ्मात्रत्वात्, 
प्राग्भोगोत्पत्तेः केवखचिन्मात्रस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वं नाम विशेषो भोगोत्पत्तिकारे चेज्जायते निवृत्ते च भोगे पुनस्त- 
द्विकेषादपेतध्िन्ान्न एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य पुनः प्रधानं स्वरूपेणावतिष्ठत 
इत्यस्यां कल्पनायां न कथिट्टिशेब इति वाङ्मात्रेण प्रधानपुरषयोविशिष्टविक्रिया कल्प्यते । 

अथ भोगकाेऽपि चिन्मात्र एव प्राग्वस्पुरुष इति चेत्, न ताह परमाथतो भोगः पुरुषस्य \! भोगकाले 
चिन्मात्रस्य विक्रिया परमाथव तेन भोगः पुरुषस्येति चेच । प्रधानस्यापि भोगकाले विक्रियावस्वाद्धोक्तुत्वप्रसङ्धः 
चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्तत्वमिति चेदौषण्यादयसाधारणधमवतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे हेत्वनुपपत्तिः । 

तहि सांख्यशिक्षकस्य ताकिकस्य मत्तं ग्राह्यमत आह--तथेति । तस्यापि सांख्येन शिक्षितत्वान्न तदपि 
ग्राह्यमिव्यथंः । ताहि कस्य ताकिकस्य मत्तं ग्राह्यमित्याश दभु न कस्यापीत्याहु--इत्येवमिति । तहि त्वया ताकिक- 
मतं किमथं दृष्यते । परस्परमेव तरदूषितत्वात्तव तद्देव देषादिमत्त्वप्रसङ्गाच्चेत्यत आह--अत इति । विरोधोद्धूव- 
कारणमिति । पारमाथिकतया भेददशंनमिद्यथेः । संरक्षितेति \ भेददशंनस्य परस्परोक्तदोषग्रस्तत्वादद्वेतमेव निर्दषट- 
मिति निर्चितवुद्धिः सन्निर्वाति सवंविकत्पेभ्य उपशान्तो भवत्तीतयथंः । दोषप्रदशंनं किञ्चिर्क्रियत इति यदुक्तं तदेव 
प्रपञ्चयन्कतुंत्वादेरारोपितत्वमेव परेणापि वक्तव्यमित्याह्--किच्चेत्यादिना \ तत्राऽऽदौ मोक्तुत्वकतुंत्वयोविशेषस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्तयोराश्चरयव्यवस्था न सम्भवतीत्याहु-भोक्तुत्वेति । 

माशयमविद्राञ्शङ्कावसरोक्तं विशेषं शङ्ुते-नन्विति  स्वात्मस्थो विक्रियत इति । चिद्रूपेण वित्रियत 
इत्यथंः । तस्वान्तरेति \ अनेकत्वाशुद्धयादियुक्तस्वविलक्षणमहदादिरूपेणेद्यथंः । पुरुषस्य चिद्रपेणेव परिणामाच्न 
रूपान्तरापत्तिरशुद्धयाद्किं वा । प्रधानस्य व्वाकारान्तरेण परिणामास्पवंरूपत्यागादशुदढधयादिकरं स्यादित्यथ; | 
किच्िद्रपेण परिणाम आगन्तुको चा नवा? आद्य आगन्तुकविरेषवत्त्वेनानित्यत्वाद्यापतत्या प्रधानादविहेषः | 
भोगानन्तरं पूनः स्वरूपावस्थानाच्चानित्यत्वादिदोषर्चेद्परधानस्यापि प्रलये तथात्वाद्धीकारात्न तयो्िश्ेषः स्यादिति 
दूषयति--नासाविति । संग्रहवाक्यं विवृणोति--ः्रागिति \ अस्यां कल्पनायामिति । चिद्रूपेण तत्वान्तररूपेण विक्रिया- 
कल्पनायामपि विचायंमाणेऽथेततो न कश्चिदपि विदोषौ लम्यत इति तयोविरिष्टवित्रियेति वाडमात्रेणैव कल्प्यत 
उच्यत्त इत्यथंः | 

दितीयं श द्ुते--अथेति । चिन्मात्र एवेति । न त्वागन्तुकं रूपान्तरमिद्यर्थंः । तहि कमंजन्यः कादाचिक्तो 
भोगो न सिध्येदित्याह-न तर्हीति । एतरोषपरिहारायाऽगन्तुकं परिणाममङ्ीकरत्य भोगकारीनविक्रियामातरं 
भोगः। स च पुरुषस्येव न प्रधानस्येति भोगसदसत्वविशेषमात्रेण शङते--भोगकाल इति ¦ तत्रापि कि भोग- 
कालीनविक्रियामात्रं भोग उत तत्काटीनचिन्मात्रगतविक्रिया भोग इति विकल्प्याऽऽ्चे भोगकाले प्रधानस्यापि 
सुखादाकारेण विक्रियाव्ा दभो स्थादित्याह--नेति । दितीयं शद्ुते--चिन्मा्रस्थेवेति । चिन्मात्रस्यैव विक्रियेत्येव- 
कारेण धम्येन्तरगतविक्रियानपेक्ना चेतन्यविक्रिया भोग इत्युच्यते वा चेतन्यमात्रगता तदसाधारणा विक्रिया भोग 
इति वा । नाऽऽयः, सुखादिरूपप्रधानविक्रियां विना भोगासिदधेः । न द्वितीयः। चेतन्यासाधारणविक्रियैव भोग इत्यव 
हेत्वभावास्स्वासाधारणविक्रिया भोग इति वक्तव्यम् । तथा चातिप्रसङद्धः। सवंस्यापि स्वासाधारणविक्रियावक्वात्। 
भोगकालीनासाधारणविक्रियावत््वं तु प्रधानस्याप्यस्ति । तक्तारीनभुखादिविक्रियावत््वादिति दूषयत्ि-ओष्ण्येति । 
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प्रधानपुरुषयोद्ंयोयुगपइोक्तत्वमिति चे । प्रधानस्य पारार्थ्यानुपपत्तेः । न हि भोक््रोहंयोरितरेतरगुण- 
प्रधानभाव उपपद्यते \ प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने । भोगधसंवति सत्वाद्धिनि चेतसि पुरुषस्य चेतन्यप्रतिषिम्बो 
दयोऽविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तत्वमिति चेन्न । पुरुषस्य विज्ञेषाभावे भोक्त॒त्वकल्पनानथंक्यात् । 

भोगरूपश्चेदन्थः पुरुषस्य नास्ति सदा निविरेषत्वाप्पुरुषस्य कस्यापनयनार्थं मोक्षसाधनं शाखं प्रणीयते ? 
अविद्याध्यारोपितानर्थापनयनाय कशास्रप्रणयनमिति चेत्परमा्थंतः पुरुषो भोक्तैव न कर्ता प्रधानं कन्रैव न भोक्त 
परमा्थंसदस्त्वन्तरं पुरुषाच्चेतीयं कल्पनाऽऽगमबाह्या व्यर्था नि्हतुका चेति नाऽऽदतंग्या मुमृक्षुभिः 

एकत्वेऽपि चास््रप्रणयनाचानयंक्यमिति चेन्न, अभावात् । सत्यु हि शख्प्रणेत्रादिषु तत्फर्खाथषु च शास्रस्य 
प्रणयनसनथंकं सायकं ॑वेति विकल्पना स्थात् 1 न ह्यात्मेकप्वे ्ञाखप्रणेत्रादयस्ततो भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 
विकल्पनेवानुपपन्चा \ अभ्युपगत आत्मेकत्वे प्रमाणाथेश्चाभ्युपगतो भवता यदात्मेकत्वमभ्युपगच्छता । तदभ्युपगमे 
च विकत्पानुपपत्तिमाह् शाखं “अन्र त्वस्य सवंसात्मेकाभूत्तत्केन कं पथेत्" इत्यादि । शास्रप्रणयनाद्युपपत्ति 
चाऽऽहास्यत्र परमाथंवस्तुस्वेरूपादविराविषये, “यत्र ह टतमिव भवति" इत्यादि विस्तरतो वाजसनेयके 1 

अञ्च च चिभवते विद्याविद्ये परापरे इत्यादावेव श्ासखरस्यातो न ताकफिकचाटभटश्रवे्ञो वेदान्तराजप्रमाण- 

तनु भोगकाटीनासाधारणविक्रियेव भोगः } न चारन्यादेस्तत्काले नियमेन विक्रियाऽस्ति। न चप्रधान- 
स्यापि प्रसङ्घ इष्टापत्तेरिति शङ्ते-प्रधानेति \! भोक्ता हि देषी, उभयोरपि भोक्तृत्वे शेषशेषिभावो न स्यादित्याह्- 
तेति! ननु भोगः सत्वगुणप्रधानचेतोरूपेण परिणतप्रकृतेरेव धमंस्तस्था विक्रियोपपत्तेनं पुरुषस्य तस्थाविक्रिय- 
त्वात् । न च तस्य भोगाभावप्रसङ्स्तस्य तथाविधचित्तप्रिविम्बितत्वमात्रेण भोक्तुत्वव्यपदेश इति शङ्खते- 
भोगधमेवतीति ¦ सत्तवाद्धिनीति । सत्वगुणोऽङ्ख प्रधानं यस्य तर्रिमस्वेतसीत्यथंः । तहि चित्तगतमोगेन चैतन्ये 
विरोषो जायते वा न चेति विकल्प्य न द्वितीय इ्याह्--नेति । 

किञ्चास्मिन्पक्षे स्वकीयशास्तरप्रणयनं च व्यथं स्यादित्पाहू-भोगरूपश्चेदिति ! आये सं विरोषः सत्यो 
वाऽसत्यो वेति विकठ्प्य सत्यविरोषवत्त्वे पुरुषस्य विकारित्वं स्यादिति मनसि सन्निघायास्याऽऽरोपित्तविशेषवत््व- 
मस्तीत्याद्यं शङ्धुते-अवि्येति। अनर्थेति) मोगरूपेत्यथं:। तहि भोक्तृत्व विशेषवत्कतृंत्वादिविदोषस्य प्रधानदेश्वाऽ- 
रोपत्वमेवाद्धीकर्तुः युक्तं नाधं'वेशसमस्मदुक्तरीत्या बन्धमोक्षव्यवहारसिद्धयुपपत्तेः । तथा कल्पनायां प्रयोजना- 
भावास्प्रमाणामावात्प्रव्युत सवंश्रतिवि रोधापत्तंश्चेद्याहु--परमाथंत इति ! पुरुषाद्रस्तवन्तरं च प्रधानमिव्यन्वयः | 
उक्तदोषजातं सांस्यस्य मतं मोक्षकामिणां नाऽऽदततव्यमित्ति ज्ञापनाथंमुक्तं न तु द्रेषपक्षपातादित्याशयेनाऽ्ह-- 
इति नाऽऽदतन्येति । 

आत्मकत्वपक्षेऽपि निरसनीयबन्धाभावाच्छास्तरप्रणयनानथंक्ष्यमिति राङ्ुते--एकत्वेऽपीति ! किमात्मेकत्व- 
निश्वयवन्तं प्रति तस्याऽऽ्नथक्यमुच्यते तद्विपरीतं प्रति वेति विकल्प्याऽऽ्यं प्रति प्रणयनाभावादानथंक्यदोषाभाव- 
माह्-नाभावादिति ! दोषापादनाभावादित्यथंः । संग्रहुवाक्यं विवृणोति--न ह्यात्मेकत्व इति । निदिचत्त इति 
रोषः । तदभावे सास्वप्रणेत्राद्यभाव एवं विकल्पनेवाथंवदनथेकं वेति विकल्पनेवानुपपन्तेव्यथः । नेवानुपपन्नेति 
पाठे तु तदभाव इत्यनेनेकव्वनिश्चयाभावोऽभिधीयते । तदानीं निरसनीयबन्धादिसत्वादियं कल्पना बन्धनिवृर्यथं 

शास्त्रप्रणयनकल्पना नानुपपन्तेति योज्यम् 1 किञ्चाऽऽत्मेकत्वनिङ्चये जाते तचिद्वयजनकत्वेन शास्त्राथं वतत्वस्य 
स्वानुभवसिद्धत्वात्तनेयं शद्धा कतुंमपि न शक्येत्याह्--अभ्युपगत इति । प्रमाणाथं इत्ति \ प्रमाणस्य शस्त्रस्याथः 

प्रयोजनमित्यथंः । एकत्वनिरचयवन्तं प्रति शास्वानथक्यकल्पनाभावः भुत्याप्युक्त इत्याह्--तदभ्युपगमे चेति । 
अत्राभ्युपगमो निश्चयः | एकत्वनिश्चवयाभावदशशायां तु निरसनीयारोपितबन्धसस्वान्नाऽऽनथंक्यं तदपि श्रत्योक्त- 
मित्याहू--श्ाखप्रणयनेति । अनेन द्वितीयकल्पो निरस्तः । श्रुतिगतं यत्रपदं व्याचष्टे--अन्यत्रेति 

आथवंणीयमन्त्रोपनिषदि दे विद्यं वेदितव्ये इत्युपक्रम्यापरविद्या ऋकेदादिूपा, परा त्वहद्यत्वादिगुणक- 
प्रवयस्तमितसवद्रेतवस्तुविषयेस्युक्त्या विद्याविद्ययोविषयभेदः दास्वस्याऽष्दावेव सुचित्त इत्याह-अत्र चेति! अद्रेत- 
वादे सवंशङ्कानां श्नुतिप्रामाण्येनैव निरासात्ताकिकोस्प्रेक्ितशङ्कादूकस्यापि नात्र प्रवेश इत्युपसंहरति 1 अत इति । 
राजप्रमाणेति ! प्रमाणराजेत्यथः । राजदन्तादित्वात्परनिपातः । वेदान्तप्रमाणमेव राजेव राजा तद्वाहुवस्तदुक्त- 

9 १. यथा कुक्कुटाण्डस्य अर्घं पाकाय, अधं प्रसवायेव्यनुपपन्नं तथेत्यथ: । 
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स प्राणसस्ूनत प्राणच्छृद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः परथिवीन्दरियं मनः। 
अन्नमन्नाद्रीयं तपो मन्वाः कमं लोका रकेषु च नाम च॥४॥ 

बाहु गुप इहात्मैकत्वविषय इति । एतेनाविदयाकृतनामरूपाद्ुपाधिकरतनेकशक्तिसाधनकृतभेदवच्वाद्रह्यणः यृष्टयादि- 
कतुत्वे साधनाद्यभावो दोषः प्रत्युच्छो वेदितव्यः परेसक्त आत्मानथंकतुत्वादिदोषश्च । 

यस्तु दृष्टान्तो रालः सर्वाथंकारिणि कर्तयुंपचाराद्राजा कर्तेति सोऽत्रानुपपल्चः 1 ईश्षपंचक्र इति धरुतेमुख्याथं- 
बाधनासप्रमाणभूतायाः । तत्र हि भोणौ कल्पना श्म्दस्य यत्र मुख्यार्थो न सम्भवति । इह त्वचेतनस्य मुक्तबद्धपुरुष- 
विशेषवेक्चया कतंकसेदेश्कालनिमित्तापेश्नया च अन्धसोक्षादिफलार्था नियता पुरुषं प्रति प्रवृत्तिर्नोपपद्यते \! यथोक्त- 
सवेजेश्वरकतंत्वपक्षे तुपपल्चा 11 ३॥ 

ईश्वरेणेव सर्वाधिकारी भ्रणः पुरुषेण सृज्यते । कथं, स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षिस्वा प्राणं हिरण्यगर्भस्य 
सर्वंप्राणिकरणाघधारमन्तरात्मानमयूजत सृष्टवान् । अतः प्राणाच्छृद्धां सवप्राणिनां श्ुभकमंप्रवृत्तिहेतुभुतास् \ तत 
कमंफलोपमोगसाधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि महामूतान्यसूजत । खं शब्दगुणस् । वायुं स्वेन स्पश्ेन कारणगुणेन 
च विशिषं द्विगुणम् ! तथा ज्योतिः स्वेन सर्पेण पूर्वाभ्यां च विशिष्टं त्रिगुणं ज्ब्दस्पर्घाभ्याम् । तथाऽ्पो रसेन 
गुणेनासाधारणेन पुवंगुणानूप्वेक्ेन च चतुगंणाः । तथा गस्घगुणेन पूर्वगुणानुप्रवेश्चेन च पच्चगुणा पृथिवी । तथा तैरेव 
भूतैरारम्यमिन्दरियं दि प्रकारं बुद्ध चरथं कर्मं च दशसंख्यस् । तस्य चेश्चरमन्तःस्थं संश्यसङ्कल्पलश्चणं मनः \ एवं 

त्यायास्तेगप्र आट्ेकत्वमेव विषय इव दश्च इव देशो रक्षणीयत्वात्स त्ाकिकचाटभटे्योधेनं प्रवेश्य इत्यन्वयः । पूवे- 
वाद्यक्तं दोषं निराक रोत्ति--पतनेति \ उपाधिकरता अनेकाः शक्तयः साधनानि च तत्तस्य मेदस्ानेकत्वस्य सतवा 

दित्यथः । आचस्मेति । आत्मनो योऽनथ॑ः संसारस्तत्कतंत्वामित्यथंः । आदिशब्देनाऽऽप्तकामत्वेन प्रयोजनपेक्षानुपपत्ति 
संगृहीता । केल्पनया स्वव्यतिरिक्तस्य जीवस्य सत्त्वात्तस्य संसारो नाऽऽत्मनः। तदीयकमंफर्दानाथ चाऽऽप्तकामस्यापि 

सुष्यादिप्रवृत्तिः सम्भवति । सवंव्यवहारस्यापि स्वप्नतुल्यत्वाद्रा स्वप्न इव सवंमप्युपपद्यत इति सूत्रभाष्यादावेव 
परिहूत इत्यथः | 

सस्येन स्वपक्षे पुरुषराब्दस्यक्षणस्य चोपपत्तिरुक्ता, तामनूद्य निराकरोति--यस्त्विति \ यजमानः प्रस्तर 
इत्यादावुपचारो दष्ट इत्याशङ्कुयाऽऽहू--तत्न हि गोणीति  प्रघानपक्षे न केवरमीक्षणश्रुव्यनुपपत्ि्वस्तुतस्तस्य 
लष्टत्वसपि न सम्भवतीत्याह्--इह् त्विति । मुक्तान्धजंयित्वा बद्धान्प्रस्येव प्रवृत्तिः कतंक्मापेक्षया बन्धमोक्षादि 
शब्दितभोगापवर्गार्था व्यवस्थिता प्रवृत्तिर्नीपिपयत इत्यथः । अनेन पुरुषार्थं प्रयोजनमुररीक्ृत्य प्रधानं प्रवतं 
इति यदुक्तं शङ्कावसरे तन्निरस्तम् । ईदवरकारणवादे तु न कोऽपि दोष इत्याहू--यथौक्ते्ि । ३ ॥ 

एवं परपक्षं निराकृत्य प्रकृतश्रुतिव्याख्यानं कुव॑न्ख॒प्राणमसुजतेत्यस्य ता्पर्थाथं माह --ईश्चरणेवेति ¦ 
राज्ञेवेत्यथंः । अक्षरां प्ररनपूवेकमाहू--कथमिति \ हि रण्यगर्भष्थिमिति ! हि रण्यगभं इत्याख्या येनोपाधिनाऽऽ््मनो 
भवति तं बुद्धयभि्चं सवं प्राणं समष्प्राणमित्यथं; । यथाश्रुते कस्मिन्न्वहुमुत्करान्त इत्यादिनाऽऽत्मन उत्करल्तयाचुपाधि- 
सृष्टः प्रस्तुतत्वाद्धिरण्यगभंस्य जीवस्यात्तथात्वादुपक्रमविरोधापत्तेः हिरण्यगर्माख्यसिस्युक्तिस्स्वात्मनो हिरण्यगर्भीदि- 
संस्ारिभावोऽप्येतदुपाधिक इति सूचयितुमिति बोध्यम् । तस्य समष्टित्वमाह-- सर्वेति \! अन्तरात्मानमिति \ सवं- 
स्थूकश री रान्तरत्वादात्मनुद्धिगोचरत्वाच्चान्तरात्मा स इत्ययं: । तत इत्यानन्तर्यार्थेऽयं पञ्चमी । एवमुत्तरत्रापि । न च 
भूतका्य॑त्वात्प्राणस्य कथं ततः पूवंकालोनत्वमिति वाच्यम् । सत्यम् । सृष्षमभूतसृष्टयनन्तरं प्राणमसुजतेति कल्पनीय- 
त्वात् । न चेतदनन्तरं भूतसृष्टथुक्तिविरोधकश्धा । तस्याः पञ्चीक़ृतस्थूलमभूतविषयत्वोपपत्तेः । अत एव भोग- 
साघनाधिष्ठानानीदयुक्तम् । सृक्ष्माणां तथात्वायोगात् । न चैवमपि स्थृरूभूतसुष्टयनन्तरमि्दरियमनःसृष्टयुक्तिविरोधः। 
भूतारब्धदेहाधिषठितानामेव तेषां का्ंश्नमत्वेन तेषां त्दनन्तरत्वोक्तिरिति भावः । भोगसाघनाधिष्ठानत्वं भूतानां ; 
तत्कारणत्वादिद्याहु-कारणभूत्तानीति । तेषां भूतानां लक्नषणत्तया खं शब्दगुणमित्यादिनाऽसाधारणगुणा उक्ताः । 
पूवपूवंगुणानुवुत्िस्तु पूव॑पूवंस्योत्तरोत्त रोपादानत्वसूचनार्थं स्थौल्यत्तारतम्यसिद्धवयथं चोक्तेति बोध्यम् । वायमिति । 
श्रुतौ वायुरित्याद्प्रिथमा द्वितीयार्थाः । प्राणमसुजतेत्ति द्ितीययोपक्रमात् । तैरेवेति । अपच्चीकरतावस्थायामिव्यथंः | 

१५ 

६4१ ~न 
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स॒ यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः सद्रायणाः सुरं प्राप्यास्तं गच्छन्ति सिघेते तासां नामस्पे 
समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडश्चकलाः पुषायणाः पुसं प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिदेते चाऽऽसां नामरूपे पृसष इत्येवं प्रोच्यते स एपोऽकरोऽश्रतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ५ ॥ 

प्राणिनां कार्यं करणं च सृष्ट्वा तस्स्थित्यथं त्रीहियवादिलक्षणमन्नम् । ततश्चाच्नादद्यमानाष्रीरयं बरं सामर्थ्यं सवकं 
५ प्रवृत्तिसाधनम् \ तदरीय॑वतां च प्राणिनां तपो विशनुद्धिस्ाधनं सङ्कीय॑माणाना, मस्त्रास्तपोविशुद्धाम्तबंहिःकरणेभ्य कमं- 

साधनभूता ऋस्यलुःसामधर्बा्धिरसः। ततः कर्माग्निहोत्रादिलक्षणम् । ततो लोकाः कमणां फलम् । तेषु च सृष्टानां 
प्राणिनां नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि \ एवमेताः कलाः प्राणिनामविद्यादिरोषबीजपिक्षया सृष्टास्तैमिरिक- 
दृष्टिसृष्टा इव दिचन्दरमश्चकमक्षिकाद्याः स्वप्नदुक्सुष्टा इव च सव॑पदार्थाः धुनस्तस्मिन्ेव पुरुषे प्रीयन्ते हित्वा 
नामरूपादिविभागम् ।॥ ४॥ | 

१० कथसम्--स दुष्टान्तः । यथा लोक इमा नयः स्यन्दमानाः सलवन्त्यः समुद्रायणाः ससूदरोऽयनं गतिरात्मभावो 
यासां ताः समुद्रायणाः समद्र प्राप्योपगम्यास्तं नामरूपतिरस्कारं गच्छन्ति \ तासां चास्तं गतानां सियेते विनश्यते 
( इयतो ? ) नामरूपे गद्धमयमुनेत्यादिलक्षणे । तद्भेदे सुद्र इत्येवं प्रोच्यते तदस्तरुदकलक्षणमेवं यथाऽयं दृष्टान्तः । 
उक्तलक्षणस्य प्रङृतस्यास्य पुरुषस्य परिदरष्टुः परि समन्तादुद्रष्टुदंशंनस्य कतुः स्वरूपभुतस्य यथाऽकः स्वात्मप्रकाशस्य 
कर्ता सवंतस्तद्रदिमाः षोडन्ञ कराः प्राणाद्या उक्ताः कलाः पुरुष्ायणा नदीनाभिव समुद्रः पुरुषोऽयनमात्मभावगमनं 

१५ यासां कानां ताः पुरुषायणा पुरुषं प्राप्य धुरुषात्मभावयुपगम्य तथेवास्तं गच्छन्ति । भि्ेते चाऽऽसां नामरूपे 
कलानां प्रणाच्यास्या सूघ च यथास्वम् । भेदे च नामरूपयोयंदनष्टं तत्वं पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मविद्भिः । 

तस्य चेश्चरमिति । नियामकमिव्यथंः । सङ्कीयंमाणानामिति ।! अविशुद्धसच्वतया पापाचरणेन तैः पपे: सद्धीरय- 
माणानां सङ्कुरपरिहाराय चित्तशुद्धिसाधनं ; तपोऽसृजतेत्यथंः । फरमिति । लोक्यते भुज्यत इति लोकः फल- 
मित्यथः । नाम चेति । ब्राह्मणादिनाम्नोक्तन्यवेहा रासङ्धुराथंमित्यथंः । नन्वीहवरसृष्टत्वोक्स्या कलानां सत्त्वम ङ्गी- 

२० कतंव्यम् । आरोपे शुक्तिरजतादौ सृष्टत्वव्यवहा राभावादित्याशङ्कुचाङ्गल्यवष्टम्मनेत्रमदनादिना प्रयत्नेन सृष्टस्य 
दविचन्द्रमशक-मक्षिकादेरारोपत्वदकशंनात् । अथ रथान्रथयोगान्पथः सुजत इति सृष्टत्वेनोक्तस्वप्नपदा्थंस्य च 
भ्रमत्वदशेनान्मेवमित्याहू--एवमेता इति \ अविद्याकामकर्मादिदोषरूपं यद्रीजं तदपेक्षया तत्साधनीक्रवेत्य्थः। 
तेमिरिकिशब्दो नेकरऽङ्गल्यवष्टम्भादयुपलक्षणाथंः । एवमाल्सप्रतिपत्यथंमप्यारोपमुक्त्वा तदपवादमवतारयति-- 
पुनस्तस्मिन्नेवेति ।। ४ ॥। 

२५ ग्रामादिवेन्धदेन गन्तव्यत्वश्रमं वारयति-भात्मभाव इति ! अस्तशब्देन नाशो नाभिधीयते भेदकोपाधि- 
तामरूपयोनशिऽपि स्वरूपस्य समुद्रात्मना विद्यमानत्वादित्याहु--नामरूपतिरस्कारमिति \ पुवंरूपति रस्कारमित्य्थंः। 
तद्रस्त्विति \ नामरूपनाश्चानन्तरं परिशि्टमुदकलक्षणं वस्तु समुद्र इत्येवोच्यते इत्यन्वयः । पुरुषस्येति क्मंणि षष्ठी | 
पुरषं स्वात्मरूपम् । परितः सवं स्वरूपत्वेन पश्यत इत्यथंः । द्रष्टुरिव्युक्त आगन्तुकस्य दशंनस्य कर्त प्रतीयत 
इत्यत आहु--दशनस्य कतुः स्वरूपभूतस्येति । स्वरूपत्वे दशेनस्य तत कतृंत्वानुपपत्तेस्तदथंकतुचप्रत्ययविरोध ` ` 

२० इत्याश ङ्धुयाकः सवतः स्व प्रकाशक इत्यत्र यथा कत्रथंकस्थ प्रत्ययस्योपचरितत्वं तद्रदिहापीत्याट्--यथाऽकं इति 
नदीनामिवेति } इवराब्दस्तथाराब्दाथं । यथा नदीनां समुद्रोऽयनं तथा पृरुषोऽयनमित्यन्वयः। अस्तगमनस्वरूपमाह-- 
भिद्येते इति । नामरूपमेद एवास्तगमनमिहत्यथं; । यथास्वमिति । यस्य यत्स्वरूपं प्राणायात्मकं तदपि भिद्यत 
इत्यन्वयः । पुरुष इत्येवं प्रोच्यतत इत्यस्याथंमाहू--भेदे चेति । यदनष्टमिति ! कानां हि खूपमारोप्याधिष्ठानो- 
भयात्मक सत्यानृतमिथुनरूपं, तत्राऽऽरोप्यस्य नामरूपात्मकस्य भेदेऽधिष्ठानात्मक रूपं पुरुषात्मनोच्यत इत्यथः । 

२५ यथा समुद्रस्वरूपभूत्तं जलं मेषेरा्ृष्याभिवृष्टं ग ज्गादिनामरूपोपाधिना समुद्राद्धि्मिव व्यवह्हियमाणं तदुपाधिः 
विगमे समुद्रस्वरूपमेव प्रत्तिपद्यत एवमविद्याकृतनामरूपोपाधिवश्ादात्मनो भिन्नमिव स्थितं सर्वं जगद्धिययाऽविद्या- 
कृतनामरूपविगमे ब्रह्यमात्रतयाऽवरिष्यत इत्यथः । एवं प्राणादिकलोपाधिक आत्मन उत््रमणादिशब्दितमरणादि- 
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अरा एव रथनाभो कला यस्मिन्प्रतिष्डिताः। तं वेधं पुरुषं वेद यथा मा बो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ 
तान्होवाचेताबदेवाहमेतत्परं बह्म बेद । नातः परमस्तीति ।॥ ७॥ 
ते तमचेयन्तस्तवं हि नः पिता योऽस्माकम विद्यायाः परं पारं 
तारयसीति नमः परमच्छपिभ्यो नमः परमच्छषिभ्यः॥ ८॥ 

ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शन्तिः ॥ ५ 
इत्यथवेवेदीयप्रहनोपतिषदि षष्ठः प्रहनः 

इत्यथववदीया प्रहनोपनिषत्समप्रा 

य॒ एवं विहन्गुरुणा प्र्दशितकलाप्रल्यमागंः स एष विद्यया प्रविलापितास्वविद्याकामकमंजनितायु प्राणादि 
कृलास्वकरोऽविद्याकृतकरानिमित्तो हि मृत्युस्तदपगमेऽकरुत्वादेवामृतो भवति, तदेतस्मिन्चथं एष इखोकः ॥ ५॥ 

अरा रथचक्रपरिवारा इव रथनाभौ रथचक्रस्य नाभो यथाप्रवेशितास्तदाश्रया भवन्ति यथा तथेत्यथंः । १० 
कलाः प्राणाद्या यस्सिन्पुरुषे प्रतिष्ठिता उत्पत्तिस्थितिलयकारेषु तं पुरुषं कलानामात्सभूतं वेद्यं केडनीयं पुणंत्वास्पुरुषं 
पुरि शयनाद्रा वेद जानीयात् । यथा हे शिष्या मा वो युष्मान्मृत्युः परिग्यथा सा परिव्यथयतु । न चेद्वि्ञायेत 
पुरषो मूत्थुनिमित्तां व्यथामपन्ना दुःखिन एव ययं स्थ । अतस्तन्मा मुदयुष्नाकमित्यभिध्रायः ।॥ ६ ॥\ 

तानेवमनुिष्य श्लिष्यांस्तान्होवाच पिप्पलादः किलेतावदेव वेद्यं परं ब्रह्य वेद विजानाम्यहुमेतत् \ नातोऽस्मा- 
स्परमस्ति प्रकरष्टतरं वेदितव्यमित्येवमुक्तवाच्न्राष्याणामविदितश्चेषास्तित्वा्चङ्ानिवत्तये कृताथबुद्धिजनना्थं च\। ७।॥ १५ 

ततस्ते शिष्या गुरुणाऽनुशिष्टास्तं गुर कृतार्थाः सन्तो विद्यानिषक्रयमपषयन्तः क कृतवन्त इत्युच्यते-- 
अचंयन्तः पुनयन्तः पादयोः पुष्पाञ्लिप्रकिरणेन प्रणिपातेन च शिरसा, किमूचुरिर्याह्- त्वं हि नोऽस्माकं पिता 
ब्रह्मशरोरस्य विद्या जनयितृत्वाच्नित्यस्याजरामरस्याभयस्य \ यस्त्वमेवाद्माकमविद्याया विपरीतज्ञानाज्जन्भमजरा- 
मरणरोगडुःखादिश्राहादविद्यामहोदधेविद्याप्लवेन परमपुनरावृत्तिलक्षणं मोक्षाख्यं महोदधेरिष पारं तारयस्यस्मानित्यतः 
पितृत्वं तवास्मान्परत्युपपन्नमितरस्मात् । इतरोऽपि हि पिता शरीरमात्रं जनयति तथाऽपि स प्रपुज्यतमो रोके किमु २० 
वक्तव्यमात्यन्तिकाभयदातुरित्यभिप्रायः । नमः परमऋषिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदयकतुभ्यो नमः परमच्षिम्य इति 
दिवचनमादरा्थंम् \\ ८॥\ 

इति प्ररनोपनिषदि षष्ठः प्रदनः 

इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचायंश्रीमद्गोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रोमच्छङ्कुरभगवच्छृतं 
प्रश्नोपतिष{द्धाष्यं समाक्षिमगमत् २५ 

व्यवहार इत्युक्तेः प्रयोजनं प्राणादिनिवत्तावुत्रमणादिसवंसंसारधमेरहितात्मस्वरूपावस्थानरूपं दशंयततुं स एष इति 
वाक्यं व्याचष्टे--य एवं विद्ानित्यादिना ।॥ ५॥। 

परिवारा इति ! नाभेः परितो नाभौ नेम्यां च प्रोतास्तियेक्काष्ठविरशेषा इत्यथंः । यथाप्रवेश्िताः इति । 
यथावत्सम्यक्प्रवेशिता इत्यथंः । माडोऽथं व्यतिरेकप्रदशंनेन स्पष्टयत्ि- न चेदेति ।। २ ॥ 

रिष्याणां कृताथताबुद्धिजनना्थं तानित्यादि वाक्यं व्याचष्टे-~ तानेवमिति ॥ ७॥ २० 
प्रकिरणेनेति । प्रक्षेपेणेत्यथंः । अतः पितुस्वं तवेति । 

“जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति । अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः ' ॥ 
इति स्मृतेरित्यथैः । योऽस्माकमितिहैतृ्तस्तात्पयं वदन्पितृत्वोक्तिमात्रेण विद्यानिष्क्रयाथं कि दत्तमिद्य- 

पक्षायां स्वशरीरमेव परिचारकतया दासभावेन गुरवे दत्तमित्याह्--इतरस्मादिति ! पितृत्वादेव कि पूञ्यतरतवं 
परिचायंत्वं स्वामित्वं किमु वक्तव्यमित्यथंः । अत एव वाजक्षनेयके मां चापि सहं दास्ययेतीत्युक्तमिति भावः ॥ ८ ॥ ३५ 

इत्यानन्दज्ञानविरचितप्रश्नोपनिषङ्ाष्यटोकायां षष्ठः प्रस्नः 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायंश्रीमदानन्दज्ञानविरचिताऽऽधवंणम्रदनोपनिष द्भाष्यटीका समाप्ता 



#२.॥ 
ॐ 

अथवंवेदीया 

माण्डुक्योपनिषत् 
स्वगौ्डप्नाद्दीयच्छारिच्छा 

ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पष्येमाक्षमियेजत्राः । 
र्थिरैरङगसतष्टवां पस्तनभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 

भद्रं नो अपि वातय मनः॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

कनीमच्छङ्करभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् ५ 

प्रज्ञानाुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य रोकान् 
भुक्त्वा भोगान्स्थवि्ठान्पुनरपि धिषणो्धूसितान्कामजन्यान् \ 

पीत्वा सर्वान्विशेषान्स्वपिति मधुरभुडमायया भोजयन्नो 
ह > म 

मायासंस्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि॥ १॥ 

श्रीमदनुभूतिस्वरूपाचायंविरचिता साण्डूक्योपनिषद्दुाष्यरीका १० 

नित्सत्तामात्ररूपस्य पूणंस्येव ममात्मनः । प्रकारास्सवं एवेते कल्पनेव द्विचन्द्रवत् । १॥ 
गौडपादीयभाष्यस्य टिप्पणं क्रियते स्फुट् । चिरोञ्क्ितागमास्यातुचित्तसन्तापशान्तये । २॥ 

नन्वत्राद्यश्लोकदढयमयं्स्तुरीयन्रह्ममाचप्रतिपादनपरत्वात्, द्वितीये च द्खोके चतुथं एव पादेऽक्षरा- 
धिक्यात्, समवृत्ताद्यसमविषमवृत्तलक्षणाभावत्, लक्षणदुष्टत्वादन्याख्येयत्वम् । तत्र न तावत्यौनस्क्त्यम् । प्रक्रिया- 
विभागप्रदशंनाथंत्वात् । द्विधा खट वेदान्ते प्रति पादतप्रक्रिया । क्वचित्तदथंस्वेनोपक्रम्य त्वमर्थनेक्यमुपदिकष्यते । यथा १५ 

श्रीमदानन्दगिर्याचिायक्रता साण्डूक्योपनिषनदूाष्यटीका 

परिपूणपरिज्ञानपरितृप्तिमते सते । विष्णवे जिष्णवे तस्मे कृष्णनामभृते नमः ॥ १॥ 
शुद्धानन्दपदाम्भोजद्न्द्मदन्तासदम् । नमस्कर्वे पुरस्तु तत्वज्ञानमहोदयम् ॥ २ ॥ 

१. “ओमित्येतदरक्षरमिदं सवमिः "त्यारभ्य "एवमोङ्कार आत्मेव संविशव्यात्मनात्मानं य एवं वेद" इत्यन्ता 
द्रादशखण्डात्मिका माण्ड्क्योपनिषत्। तस्याः विवरणरूपाः गौडपादीयकारिकाः प्रथमप्रकरणस्येकोनविशत्- २० 
संख्याकाः । वेतथ्याद्रत्तारुतरान्त्याद्यानिः प्रकरणानि चोपनिषदथविवरणपराणि गौडपादाचायं- 
प्रणीतानि--इति सम्प्रदायः । अचर मध्वाचार्यः प्रथमप्रकरणस्थाः एकोनत्रिशत्कारिकाः श्रुत्यन्तगंता 
एवेति मन्यन्ते व्याकुवन्ति च । रामानुजसम्ब्रदाये व्याख्यातारः रङ्खरामानुजास्तु कारिकाः न 
व्याकुवंन्ति । तन्मतव्याख्याता क्रूरनारायणस्तु प्रथमप्रकरणगतकारिका अपि व्याकरोति तासामुप- 
निषदन्तर्भावं स्वीकुर्वाणः। २५ 

एवं स्थिते विधुेखरभटराचायंनामा करिचत् प्राध्यापको वदति--प्रथमप्रकरणगताः श्लोका 
एवोपनिषद्घटका उपनिपद्रूपाः, ओमित्यादिवाक्यानि तु त्दथंप्रतिपादकानि पौरुषेयवाक्यानि । कृत 
इति चेतु, कारकाणां व्याख्यानत्वेनाभिमतानां मृकावेक्षया अधिकार्थाप्रतिपादकत्वात् मूलस्यैव तथा- 
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छान्दोग्ये "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्टितीयमि'ति तत्पदा प्रक्रम्य स आत्मेति तस्यैवान्ते प्रत्यगात्मत्वं दशंयति। 
क्वचित्त, त्वमर्थेनोपक्रम्य तस्यासंसारिज्रह्यात्मव्वं निरूप्यते । यथा बृहदारण्यके “सोऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति 
प्रक्रम्य, ध्यायत्तीव लेकायत्तीवे"ति त्तस्यासंसारित्वमुक्त्वा, अन्ते स वा एष महानज आत्मे ति ब्रहा्वं निरूपयति । 
तथैव प्रक्रियाद्ेविध्यं श्खोकाभ्यां सूचयति । तत्रायेन यत्परं ब्रह्म तन्नतोऽस्मीत्यस्मदथंस्य तदेक्यस्मरणमेव 

नमनम्। सूत्रे यथा ब्रह्मणः प्रत्यक्त्वप्रतिपादनपरत्वं सूचितम् । द्वि्तीयश्छोकेन च विश्वादिशब्दवाच्यस्य मोक्तुस्तुरी- 

आनन्दगिरिटीका ` 

गोडपादीयभाष्यं हि प्रसन्नमिव लक्ष्यते । तदथंतोऽतिगम्भीरं व्याकरिष्ये स्वशक्तितः ।! ३ ॥ 
१पूरवे यद्यापि विद्वांसो व्याख्यानमिह् चक्रिरे । तथाऽपि मन्दवृद्धीनामुपकाराय यत्यते । ४॥ 

श्रीगौडपादाचौयस्य नारायणप्रसादततः प्रतिपन्चान्माण्ड्वयोपनिषदर्थाविष्करणपरानपि दलोकानाचार्थ- 
प्रणीतान्व्याचिस्यासुम॑गवान्भाष्यकाररदिचिकीषितस्य भाष्यस्याविषघ्नपरिसमाप्त्यादिसिद्धये परदेवतात्वानुस्मरण- 
पवक तन्नमस्काररूपं मद्धलाचरणं शिष्टाचारप्रमाणकं मुखतः समाचरनर्थाद्पेक्षितमभिधेयायनुबन्धमपि सूचयत्ति- 
्रज्ञानेत्यादिना । तत्र रविधिमुखेन वस्तुप्रततिपादनमिति पक्रियां प्रदशंयति--ब्रह्म यत्त्नतोऽस्मीति ! अस्मदथंस्य 
तदेक्यस्मरणरूपं नमनं सूचयता ब्रह्मणस्तदथंस्य प्रत्यक्त्वं सूचितमिति तत्वमथंयो रेक्यं विषयो ध्वनितः। यच्छब्दस्य 
परसिद्ार्थावयोतकत्वद्ेदान्तप्रसिद्धं यद्ब्रह्म तच्नतोऽस्मीति सम्बन्धेन म ङ्गलाचरणमपि श्रुत्या क्रियते । ब्रह्मणोऽ- 
द्वितीयत्वादेव जननमरणकारणाभावादमृतमजमित्युक्तम् । जननमरणप्रबन्धस्य संसारत्वात्तन्िषेधेन स्वतोऽसंसारित्वं 
दशंयता संसारानथनिवुत्तिरिह प्रयोजनमिति योतितम् \ यद्द्वितीयं स्वतोऽसंसारि ब्रह्म वेदान्तप्रमाणकं तहि 
कथमवस्थात्रथवििष्टा जीवा भोक्तारोऽनुभूयन्ते भोजयित्ता चेश्वरः श्रूयते भोज्यं च विषयजात्तं पृथगपकभ्यते | 
तदे्तददरते विरुष्येतेत्याश द्कुय ब्रह्मण्येव जीवा जगदीरव रश्चेति सर्वं काल्पनिकं सम्भवतीत्यभिप्रेत्याऽऽ्ट-प्रल्ानेति । 
प्रकृष्टं जन्मादिविक्रियाविरहितं कूटस्थं ज्ञानं जञपिरूपं वस्तु प्रज्ञानम् । तच्च ब्रह्म । प्रज्ञानं ब्रहेति हि श्रते | 

त्वात् । मूलस्थानं “सपरङ्धः एकोनविंशतिमुखः" इत्यादिकठिनिपदानां कारिकाभिरव्यास्यानात् । 
 मृलस्थवेश्वानरपदं विहाय विश्वपदप्रयोगात्। जागरित्तस्थानः, स्वप्नस्थानः, सुषुप्तस्थान, इत्यादिपदानां 

"^ˆ ~  `कारकिास्वव्याख्यानात् | ' । 

१५; ` 

२ ५ १,०.६५ | 

वैतथ्याद्रेताखातश्चान्तिप्रकरणानि मित्वा अथवा पृथगेव ग्रन्थान्तराणि ? न तेषां -प्रथम- 
` ` : प्रकरणेन सम्बन्धो वक्तव्यः, पृथवग्न्थव्वेऽपि बाधकाभावात् कारिकासु भदौ प्रथमप्रकरणविवरणार्था 

दमाः कारिका इत्यनुक्तत्वास्चेत्ति | . 
 ततरेदमुच्यते-सम्प्रदायागतो महत्या धरद्धया परिपाछित्तो भारतवषं सवत्र एकरूपेण प्रवृत्तो ग्रन्थ 
 स््िवेशः कथं वा केनचिदाधुनिकेन सम्प्रदायानभिज्ञेनान्यथयितुं पायते । वयं तु पृच्छामः-यथाश्रुत- 
 सम्प्रदायावरम्बनेन प्रवृत्तायाः श्रीभगवत्पादीयकारिकान्यास्याया अवरूम्बने कानुपपत्तिः ? को वा 

` ग्रह्वेषस्तस्य महाभागस्य ? यदुक्तम्, गद्यभागगतानां केषाञ्चित्पदानां कारिकासु व्याख्या न कृतेति, तच्च । 
 , उपनिषदर्थानसन्धानकुशलानां तदुक्तपदार्थाः प्रसिद्धा एवेति न व्याख्यपिक्षा तेषाम् । यदपि वेतथ्यादि- 

` , प्रकरणानां पुथग्म्रन्थत्रमेवास्त्विति, तन्न । आगमप्रकरणगतप्रपञ्चमिथ्यात्वस्य विस्तरेण निरूपणाय 
`" द्वितीयं प्रकरणम् | अद्धेतं चतुर्थं मन्यन्ते, स आत्मा सर विज्ञेयः इत्यत्र विज्ञेयव्वेनोक्तादतस्य 

 युक्त्याप्युपपादना्थं तृतीयमद्रेत प्रकरणं, तत्प्रतिपक्षधूतानां निराकरणा्थं चतुर्थ॑मिति भगवत्पादोक्त्य॑व 
| ्तदुराक्षेपार्णां समाधानं भवत्येवेति विजानीहि । अपि चं सोऽयमात्मा चतुष्पात्ः-रत्यारभ्य 

परवृत्ता सर्वाप्युपनिषत् नुसिहोत्तरतापिन्यामपि हश्यते । यदि वाक्यात्मिका उपनिष्यच्वेन प्रसिद्धा 
` : -कैनच्रिद्रचितरीका अभविष्यत् कथमुपनिषदि हृष्यते । तस्मात् सैवोपनिषत्, श्लोकास्तु तत्राहश्य- 

 “ मानलात् पौरुषेया एवेति निणंयः। 
१. पूवे विद्रांसः--अनुभूतिस्वरूपादयः। २. स्वरूपप्रदशंनद्रारा । यथा--सत्थं ज्ञानमनन्तं ब्रह्येति । 
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यत्वेनासंसारिब्रह्यत्वप्रतिपादनपरत्वं सूत्रितम् । यद्वा, आद्येन कृतस्य नमस्कारस्य फर विध्नोपप्छवाद्रक्षणं, द्वितयेन 
याचते -पात्विति । अथवा विधिमुखेन निषेधमुखेन च ब्रह्यप्रतिपादनमिति प्रक्रिया विध्यं इछोकाभ्यां सूचयति । 

नन्वनयोः प्रक्रिययोः को भेदः ? उच्यते--लौ किकेष्वन्तःकरणवुत्तिशबरेषु ज्ञानानन्दादिषु व्यु्पत्चाश्शब्दाः 
सामानाधिकरण्येन वेदे प्रयुज्यमाना विरेषणविशेष्यभावबलेन सम्भावितानृतजडपरिच्छेददुःखानात्मविरोधिस्वरूपं ५ 
नरहात्वेन लक्षयन्तः सविरसाविद्यानिवृत्तिफलावसाना भवन्ति| तदेतद्विधिमुखेन बोधनं सूत्रितम्- ब्रह्य यदिति \ 
स्थूला्थंषु व्युतन्नानां स्थूकादिशब्दानाममाववाचकनजा सह् प्रयुज्यानानां नैसगिकस्थूलाद्यभावबोधनेनाध्यस्त- 
निवृत्तिफलावसानत्वम् । यथा स्वाभाविकासपंत्वबोधेन नायं सपं इत्याप्तवाक्यस्य सर्पाध्यासनिवृ्धिफकत्वम् । 
तदेतन्निषेधमुखेन बोधकत्वं सूचितम्--पीत्वा सर्वान्विजेषानिति । ननु नैसगिकस्थौल्याद्यभावः किं सन् उत्तासन्, 

आ सद्वितीया, अन्त्ये असत्ति वेदान्ताः प्रमाणं स्युः । ततो ब्रह्मण ओौपनिषदत्वविशेषणमसमञ्जसं स्यात् । 
सच्नसन्निति कोऽथः ? यदि भावोऽभावो वेति, नेवं विकल्पस्सम्भवत्ति। प्रतिपन्ते धर्मिणि विसद्धानेकविशेषोपनिपाता- 
भावात् । नो खलु घटः कि घटोऽघटो वेति विकल्पस्सञ्जाघटीति । यदि बाध्योऽबाध्यो वेति | तत्राय इति ब्रूमः । 
तदालम्बनस्थेव प्रमाणस्य इतराध्यस्तनिवत्तंकत्वात् । न सद्वितीयता भावाेताभ्युपगमात् । सम्बन्धानिरूपणादि- 
युक्तिबाधाच्च न हद्यत्वमनेकान्तम् । न चौपनिषदत्वव्याघाततः, वाचकशक्त्या स्थूलाद्यभावमभिधाय तदुपक्षिते 
पयंवसानात् । ननु अभावनोधस्य अध्यस्तदुःखनिवृत्तिफरुत्वे सत्यपि किमित्यद्रेते पयंवसानमिष्यते, अजिज्ञासित्त- 
प्रतिपादनप्रसङ्गात् । परमानन्दं हि कामयमानः सुमुक्षुर्रेतानन्दं ब्रह्य जिज्ञासते । अभावज्ञानाच्च मोक्षः प्रसज्यते 
तदा च तरति शोकमात्मविदिःत्युपक्रम्य, (तस्मे मृदितकषायाय तमसः पारं दशंयतती 'त्युपसंहारो विरुध्यते । 

ये तु, निषेधशास्तरं निवत्ंकमेवेति वदन्ति, तेषां मुद्गराभिघातवत् कारकत्वप्रसेद्धः, किञ्चिदनाङम्न्य 
स्व्रभावविशेषाचिवत्तंकस्वे सदा निवत्तंकत्वप्रसद्धोऽपि । तस्मात् तात्पयंवृत्या अद्वैतस्य ओौपनिषदत्वं निषेधपश्षेऽपि 
सिद्धम् 1 अथवा प्रकरणचतुष्टयात्मकस्यागमस्य वेदान्तेकदेशसम्बद्धत्वख्यापनाय निगृणवाक्यप्रतिपाचं ब्रह्म आद्- 
दरतरेकेन सूत्रितम् । माण्डकयश्रुत्तिवाक्यव्याख्यानरूपेण भआदप्रकरणेन ओङ्कास्मात्राणामात्मपादानां चैकीकरणेन 
प्रतिपाद्यं तुरीयं ब्रह्म सूचितं द्वितीयश्लोकेन । न च तस्य लक्षणदुष्टत्वं गाथालक्षणोपेतत्वात् । तदुक्तम्- 

विषमाक्षरपादं वा पादेरसमं दशघमंवत् । यच्छन्दो नोक्तमत्र गाथेति तत्सूरिभिः प्रोक्तम् । वृत्तरत्नाकरे इति । 

आनन्दगिरिटीका 

तस्थांशवो रश्मयो जीवाश्चिदामासाः सूयंप्रतिबिम्बकल्पा निरूप्यमाणा बिम्बकल्पादुत्रहमणो भेदेनासन्तस्तेषां 
प्रताना विस्तारास्तेरपर्यायमेवाशेषशरीरव्यापिभिः । तदेवाऽऽ्ह- स्थिरेति । स्थिर वृक्षादयः । चरा मनूष्यादयः । 

तेषां निकरः समूहस्तं व्याप्तुं शीलमेषामिति त्था तैरिति यावत् । लोका लोक्यमाना विषयास्तान्ब्याप्येत्ि विषय- 
सम्बन्धोक्तिस्तत्फरं कथयति-भुक्त्वेति ! भोगाः युखदुःखादिसाक्षाका रास्तेषां स्थविषठत्वं स्थूरुतमत्वं देवतानुगुहीत- 
बाह्येन्दरियद्वारा बुद्धेस्तत्तद्विषयाकारपरिणामजन्यत्वं त्तान्भुक्त्वा स्वपितीत्ति सम्बन्धः । एतेन जागरितं ब्रह्मणि 
कल्पितमुक्तम् । तत्रैव स्वप्नकल्पनां दशंयत्ति- पुनरपीति । जाग्रदधेतुधर्माधिमंक्षयानन्तयं पुनःशब्दाथंः । स्वप्नहेतु- 
कर्मोद्धवे च सतीत्यपिनोच्यते। न च तत्र बाह्यानीन्द्रियाणि स्था विषयास्च सन्ति कि तु धिषणाशब्दित- 
बद्धयात्मानो स्वासनात्मानो विषया भासन्ते त्ताननुभूय स्वपितीत्यथंः । तेषां प्रापकमुपन्यस्यति--कामजन्यानिति । 
कामग्रहुणं कर्माविद्योसपलक्षणाथंप् । अवस्थाद्रयकल्पनां ब्रह्मणि दशंयित्वा तत्रैव सुषुधिकल्पनां दशंयत्ति-- 
पीत्वेति । सवे विशेषाः सर्वे विषयाः स्थूलाः सूक्ष्माश्च जागरित्तस्वप्नरूपास्तान्पीत्वा स्वात्मन्यज्ञाते प्रविकाप्य 

१. प्रतिविम्बा बिम्बव्यत्िरिक्तो न वेत्ति विचारे, न तावदत्तिरिक्तः, आदर्शान्तिस्तत्परिमातु प्रदेशाभावात् | 
नाप्यभिन्नः, उपाघावन्तगंतत्वेन प्रतीतेः । अतः भेदेन वा भभेदेन वा निरूपयितुमशक्यः प्रातिभासिकः 
इत्येकः पक्षः, बिम्ब एवादशंतलममिहुव्य परावृत्तेश्वक्षूरदिमभिः अभिमुखत्वेन गृह्यते । तत्राभिमुख्यं 
दपेणस्थत्वं च कल्पितं, स्वरूपं तु बिम्ब एवेति विवरणकाराः | 

२. वासनाजन्याः प्रातिभासिकाः | | 
२७ 

१० 

११ 

२५ 

२५ 

२५ 



२१० ] टीकाद्रयोर्छसितश्लाङ्कस्माष्योपेता [ आ० प्र०, भऽ-१ 

४९ . 
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९० 

२५ 
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यो विश्वात्मा चिधिजविषधासप्राहय भोगान्स्थविष्ठा- 
| स्पश्चच्चन्यान्स्वमतिविभवाञ्ज्योतिषा स्वेन सुक्ष्मान् । 
सवनितास्पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा 

हित्वा सर्वाभ्विेषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः॥ २॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

` मादयदलोको मूाचायंस्य द्वितीयो भाष्यकारस्येत्यसाम्प्रदायिकं सम्बन्धानभिधानात् । ओमित्येतदारभ्यतं 
इति आदिग्रहणविरोधाच्चेति | 
, = अत्रैवं पदान्वयः--यच्छन्दस्य प्रसिद्धावद्योतकल्वात् वेदान्तप्रसिद्धं यदद्र॑तं ब्रह्म तच्रतोऽस्मीति मङ्खलमा- 
चरति । अद्ितीयत्वादेव जन्ममरणकारणाभावात् अमृतमजम् } जन्ममरणप्रबन्धो हि संसारः तिषेधेन स्वतोऽ 

` संसारित्वं दशितम् । 

यदि स्वतोऽसंसायंद्वितीयं ब्रह्म वेदान्तवे तहि अवस्था्तयविरिछराः जीवा भोक्तारो हृश्यन्ते भोजयिता 
चेश्वरः श्रूयते ।. तद्विरुध्येत इत्याराङ्कय ब्रह्मण्येव काल्पनिकं स्वं सम्भावयत्ति--प्रन्ञानांभ्चित्यादिना । प्रज्ञानं 
ब्रह्म तस्यांशव इवांशवो . जीवाश्चिन्मात्रं तत्राना्यनिर्वाच्याज्ञानेषु आवरण विक्षेपशक्तिमत्यु म्या व्यष्टि प्रति- 
विम्बि्तं तदेव चैतन्यं अनन्तजीवन्यवहारास्पदमिति बहुवचनम् । तेषां प्रताना विस्तारार्चिदाभासाः तैः युगपत् 
सकटशरीरब्प्रापिवेदनानुसन्धानानुपपत्या . स्थावरज जगम रीरव्यापिभिः लोकान्विषयान् प्राप्य स्थुलतमान् सुख- 
दुःखादिभोगान् भुक्त्वा स्वपितीति सम्बन्धः| जागरिते हि अहृष्टेन्दरियादिसहकृतं मनो दी्ंप्रभाकारेण गवाक्ष- 
निस्सृतप्रदीपप्रभावत् विषयपयन्तं सञ्चरत् तानू व्याप्नोति तदुपहितं चैतन्यं तत्र चिदाभासहैतुभवत्ति । य॒था जले 
प्रत्िबिम्बित्तस्सविता तत्र प्रकाशाभासोदयहेतुः एषः स्थूलो मोगः। स्वप्ने तु धिषणोसितान् जाग्रद्बुद्धिवासनानिमि- 
तानु कामग्रहणस्पौपलन्नणाथत्वातु कामकर्माविद्यानिमित्तान् भुक्त्वा पनरपि क्रमेणाक्रमेण वा स्वपिति स्थानद्रयोदभृत्- 
श्रुमेण परिश्रान्तं पीत्वा सर्वान् विह्ेवान् सधुरमुगानन्दभुक् स्वापं मौढयलक्षणमनुभवति । चिदाभासोदयेनेत्यथं । 

एतदुक्तं भवति--ब्रह्येव व्यष्युपाधिः तथा द्वारेण जीवभावपन्तं भोक्ता । समष्टिरूपमायायां प्रत्तिबिभ्विततं 
नोऽस्मान् घटाकाशकल्पान् जीवान् मायया मोहयत् भोजयति । अतो साद्रंतविरोध इत्ति । | ष 
 ; ननू चतुर्णा पूरणस्तुरीय इति व्युत्पत्तेः ब्रह्मणस्तुरोयव्वेन श्रुत्या निरदेशात्सद्वितीयतवं प्राप्तम् । तत्राह- 

मायासंष्येति । कल्पितस्थानत्रयसंख्यपिक्षया तुरीयत्वं नतु सदयतयेत्यथंः । मायावित्वेन प्राप्तं निकरुष्टत्वं निराचष्टे- 
परमिति ' चित्तन््रापि माया स्वप्रतिबिम्बित्त एव चंतन्ये संसगंव्यवहारं जनयति । दपंणाद्यपाघीनामेवंस्वभाव- 

" ` तीदहांन। त्; नतु विम्बकत्पे ब्रह्मणोत्यधं । ९.॥ 

यो विश्वात्मेति\ विधीयत इत्ति विधिः धर्मोऽविधिरिति पदच्छेदेनाधर्मोऽपि गृह्यते। तदुपस्थापितादित्यादि- 

| ` आनन्दगिरिटीका 

स्वपिति कारणभावेन तिष्ठतीद्यथः | तत्राऽऽनन्दप्राघार्यममिप्रेवय विकषिनषि--मधरभगित्ति \ अवस्थाचयस्य माया- 

कृतस्य मिथ्याभूतस्य प्रतिविम्बकल्पेष्वस्माधर सम्बन्धिततामिवाऽऽ्पाय्यास्मान्भोजयद्नब्रहय वत्तते। अतो ब्रह्मण्येवावस्था- 
त्रयम् | तद्वन्तो जोवा मायाचि ब्रह्म च ब्रह्मणि परिशुद्धे परिकल्पितं सर्व॑मित्याह--माययेति । तस्येव ब्रह्मणोऽवस्था- 
चयातीतत्वेन विज्ञपिमात्रत्वं दशंयति--तुरीयमिति । चतुर्ण पुरणं तुरीयमिति ब्युत्पत्ते्रह्यणस्तुरीयत्वैन निर्देशा- 
स्प्राप्तं सद्वितीयत्वमिव्याश ङ्कुय कत्पितस्थानव्रयसंख्यापेक्षया तुरीयत्वं न सद्वितीय्वेनेव्याह--मेति । मायावित्वेन 
निदृष्त्वमाश द्खयोक्तम्-परमिति । मायाद्वारा ब्रह्मणस्तत्सम्बन्धेऽपि स्वरूपदरारा न त्त्सम्बन्धोऽस्तीति कुतो 
निक्र्टतेव्यथेः ॥ १ ॥1 

विधिमुखेन वस्तुप्रतिषादनप्रक्रियामवटम्ब्य तद्थनोपक्रम्य तस्य त्वमथ प्रस्यगात्ममात्रत्वम॒क्तम् । अभिधेय- 
` फलोकत्या सम्बन्वाधिकारिणौ च सुचितौ। सम्प्रति *निषेधद्वारा वस्तुप्रतिपादनप्रक्रियामाध्रित्य त्वमर्थेनोपक्रम्य त्य 
-तदर्थासंसारित्रह्ममात्रत्वं प्रत्याययति--यो विश्वात्मेति । तत्र त्वमथंः स्वतः सिद्धदिचद्धातुः स्व॑नाम्ना परामुश्यते । 

9 

निषेधद्वारा वस्तुप्रतिपादनम्-यथा नेति नेती"ति प्रपञ्चं निषिध्य अन्यत्परमस्तीति ब्रह्य प्रतिपादितम् । 
एवमत्र विगतगुणगणत्वप्रतिपादनपूवक तुरीयं ब्रह्य प्रतिपायते । 
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अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

प्रकाशानुगुहीतेन्द्रियसम्बन्धेन मायामयमहाभृत्तपरिणामत्वेन स्थुरुतमान् प्राश्य यो विवासा भवति समग्रस्थूल- 
भोगसाधनाधिमानात् । पश्चाच्च स्वप्नावस्थायां वासनामात्रमयतरेन सूक्ष्मान् स्वेन ज्योतिषा उपरभ्य यस्तंजसो 
भवति । पुनरपि क्रमेण सुषुप्ते सर्वान्विशेषप्रत्ययान् स्वात्मनि संहृत्य यः प्रज्ञानघनः प्राज्ञो भवति, ' स एव चयवस्थो 
जीवो "नान्तः प्रज्ञं न बहिःप्रज्ञमि'््यादिनिषेधशास्त्रजनितप्रमाणोपरूढस्सर्वानध्यस्तविशेषान् हित्वा निगुणपरमात्स- ५ 
शूपेण सम्प॒क्तो नोऽस्मान् व्याख्यातन् श्रोत स्व विघ्नाभिभमवात् पातु रक्षतु इत्यथः ।) २॥ ॥ 

0 ६ | 

आचन्द्ामास्टकका 

तस्मिञ्चागरितमारोपित्तं तम॒दाहरि--विश्वात्मेति \ विश्वं पञ्चीकृत्तपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकं स्थूलं जगदे राजं 
शरीरम् । तस्मिञ्लागरिते चाहं ममेव्यभिमानवानितव्यथः । तस्ाथैक्रियामुपन्यस्यति--विधिजेति ! विधीयत इति 
विधिघं्मो नजाऽनुबन्घेन ततो व्यतिरिक्तोऽविधिरधमंस्ताभ्यां धमधिर्माभ्यामविद्याकामप्रसूताभ्यां विषयाः शब्दादयो १० 
जन्यन्ते । तान्भोगयोग्यत्तया भोगङब्दितानादिव्यायनुगुहीत्तबाद्ये्द्रियद्ारकवुद्धिपरिणामगोच रतया स्थूकतमान्प्राश्य 
साक्षादनुभूय स्थितोऽयं प्रव्यगाल्ेत्यथंः। तच्रैव स्वप्नावस्थामध्यस्यति--पश्चाच्चेति ! जाग्रद्धेतुकमंक्षयानन्तरं स्वप्न- 
हेतुकर्मोद्धिवे च सति स्थलेभ्यो विषयेभ्योन््यानस्मादेव हेतोः सृक्ष्मान्बाह्येन्द्रियाणासुपरतत्वादविद्याकामेकमं- 
प्रररितात्मीयमतिप्रभावादेव प्रसूृतानन्तःकरणात्मनो वासनामयानादित्यादिञ्योतिषामस्तमित्तत्वादात्मभूतेनेव ज्योतिषा 
विषयीक्रताननुभूयापञ्चीकृतपच्चमहामभततत्कार्यात्मक सृकष्मप्रपच्चं है रण्यगमें दारीरं स्वप्नस्थानं चाभिमन्यमानस्तेजसो १५ 
भवतीत्यथः। तत्रैव सुपुप्तकल्पनां दशंयति--सर्वानिति । स्थृटसृक्ष्मविभागेन स्थानदयावच्छितनान्ध्रकृतानेतानशेषानपि + , 
विशेषानुपाधिदयभूतानुपाधिद्रयदारकस्थानट्रयसञ्चा रप्रयुक्तश्रमोूवानन्तरं तस्यापि परिजिहीर्षायां दनेरनुक्रमेणा- 
क्रमेण वा स्वात्मन्यन्ञाते कारणात्मनि स्थापयित्वोपसंहूव्याग्याकृतप्रधानः सन्प्राज्ञो भवततीत्यथंः । तस्येव प्रत्यगात्मनः 
स्थानचयविरिष्टस्य नान्तःप्रज्ञ न बहिःप्रज्ञमिव्यादिप्रतिषेधरास्वरप्रसूतप्रमाणज्ञानसमारूढस्य सर्वानप्यनथंविशेषा- 
न्कायंकारणरूपान्प्रमाणन्ञानप्रभावादेव हित्वा निरूपाधिकपरिपुणंपरिज्ञानपरमात्मस्वकूपेण परिनिष्पन्चं तत्त्वं कथ~ २० 
यत्ति--हित्वेति , प्रथमङ्छोकेन प्रदशितप्रणामस्य प्रत्यूह प्रवाहूप्रशमनात्मकं प्रयोजनं स्थानत्रयप्रकल्पनातीत्तपरवस्तु- 
प्रयुक्तं प्राथंयते दिततीयेन--पात्विति । नोऽस्मान्व्याख्यातुत्वेन श्रोतृत्वेन च व्यवस्थितान्पुरूषाथंपरिपन्थिभूतकारण- 
निरासपुरःसरं परमात्मा पराकृताश्ेषकल्पनो नित्यविज्ञप्षिस्वभावो सोक्षप्रदानेन तद्धेतुज्ञानप्रदानेन च परिरक्नता- 
दित्यथः। केचित्तु प्रकरणचतुष्टयात्मनो म्रन्थस्य वेदान्तेकदेशसम्बद्धत्वज्ञापना्थं निष्प्रपञ्चं वाक्यप्रतिपाद्यं ब्रहम 
प्रथमश्छोकेन सूचितम् । द्वितीयेन माण्ड्क्यन्नुतिव्याख्यानरूपेणाऽ्यप्रकरणेन प्रणवमात्राणामात्मपादानां चेकोकरणेन २५ 
प्रतिपादं ब्रह्म सूचित्तमिति सन्यन्ते। न च द्वितीयररोके चतुथंपादे वुत्तलक्षणाभावादसा द्ध गत्यमादाङ्कुनीयम्। "गाधा- ` 
लक्षणस्य तत्र सुसम्पादत्वादिति द्रष्टव्यम् । अन्ये त्वाद्यश्छोकं मूरुदलोकान्तर्भतमभ्युपगच्छन्तो द्वितीयदलोकं ' ` 
ष्यकारग्रणीतमभ्युपयन्ति । तदसत् । उत्तरश्छोकेष्विवाऽऽ्येऽपि शोके भाष्यकृतो व्यास्यानप्रणयनप्रसज्घात् । 

ओमिव्येतदक्षरमित्यादिभाष्यविरोधाच्चर । अपरे पुनरायेन श्लोकेन शास्वग्रतिपाद्यषरदेवतातच्वानुस्मरणद्वारेण 
नमनक्रिया प्रकरण प्रारम्भोपयोगित्वेन क्रियते । परदेवताभक्तिवदपरदेवताभक्तेरपि विदयाप्राप्तावन्तरद्धत्वस्य श्ञास्त्री-.३० 
यस्य॒ शिष्यरिक्षाये ज्ञापनाथंमवस्थात्रयातीतान्निव्यसिद्धविज्ञानमतते सचार्यन्मोक्षौपयिकन्ञानप्राप्षिराचायेवान्पुरुषो 
वेदेत्यादिश्रत्यवष्टम्मेन मुमुक्षुणा प्राथ्यंते दितीयश्छोकेनेति कल्पयन्ति ।॥ २॥ | 

१. गाथालक्षणेति- तदुक्तं वृत्तरत्नाकरे-- 

विषमान्नरपादं वा पादरसमं दशवम॑वत् ¦ यच्छन्दो नोक्तमत्र गाथेति तत्सूरिमिः प्रोक्तम् ॥ 

अत्र दशधर्मा भारते प्रोक्ताः । प्रकृतश्छोके विषमाक्षरपादत्वमात्रम् | ३५. 
` . "मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः कद्धो बमक्ितः । व्वरमाणरच भीरूर्व जन्यः कामी चतेदक्ष।" ` 

भाष्ये ओमित्यारम्य व्याद्यानविरोधात् । 



२१६ | टीकाद्रयोल्लसित्तशञाङ्कुरभाष्योपेतता [ आ० प्रण, म~! 

ओपित्येतदक्षरमिदे सवं तस्योपव्याख्यानं भृतं भवद्ध पिष्यदिति 
सवे मङ्कार एव यच्चान्यसिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ 

ओमित्येतदक्षरमिदं सव तस्योपव्याख्यानम् । वेदान्ताथेसारसंग्रहुभुतमिदं प्रकरणचतुष्टयमोमित्येतदक्षर- 
भित्याद्यारम्यते ! अत एव न पुथक्सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि ! यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धाभिषेय- 

५ प्रयोजनानि तान्येवेह् भवितुमहन्ति \ तथाऽपि प्रकरणव्याचिस्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि ! तच प्रयोजनवत्साधनाभि- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंरीका 

व्याख्येयस्य प्रतीकमादत्त--ओभिल्येतदक्षरमिदं तस्योपग्यास्यानमिति । प्रकरणलक्षणाभावादव्यास्येयत्वं 
नाशङ्नीयमित्याह-वेदान्तार्थति \ वेदान्तानामर्था निष्प्रपञ्चब्रह्यात्मेकत्वस्गुणब्रह्योपासनकायंब्रह्मोपासनादिविषया- 
स्तेषां मध्ये सारमाव्यन्तिकपुरुषाथवत्तया निविशेषब्रहयात्मेकत्वं तस्य शास्त्रे विस्तरेणोक्तस्य संक्षेपाभिधायकमिदम् । 

१० अतोऽवान्तरप्रयोजनसद्धावाद्रवाख्यातुमारभ्यत इत्यथंः। 

 निविषयत्वासम्बन्धत्वापिप्रयुक्तापि अव्याष्येयत्वाशद्धुा प्रकरणत्वादेव पय॑हा रीत्याह--अत एवेति । 

श्रोतुप्रवृत्यथंमवश््यं वक्तव्यानीत्ति चेत् त्राहु--यान्येव त्विति । ननु प्रयोजनं मोक्षाख्यं ब्रह्मज्ञानस्य, न वेदान्तानां 
तस्येव च विषयेण ब्रह्मणा सम्बन्धोऽपि, अतः कथमुच्यते-- वेदान्ते सम्बन्धाभिधेयप्रयोजवानीति । तत्राऽऽहू--तत्रेति । 
प्रयोजनस्य मोक्षस्य साधनं ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानं तस्य जनकत्वेन शास्वमपि ब्रह्मसम्बन्धं भवति । तदभिधानमन्तरेण 

१५ आनस्दगिरिटीका 

यदुदिश्य मद्धखाचरणं कृतं तचिदष्टुमादौ व्याख्येयस्य प्रतीकं गृह्यति-भोमित्येतदिति \! गमित्ये्त- 
दक्षरमित्यादिघ्रकरणचतुष्टयविरिष्टमिदमारभ्यते ग्यास्यायतेऽस्माभिरिव्युहेश्यं प्रतिजानीते । किमिदं शास्वत्वेन वा 
प्रकरणत्वेन वा व्याचिद्यासितम् | नाऽऽ्यः। शास्त्रलक्षणामावादस्याशास्त्रत्वात् । एकप्रयोजनोपनिबद्धमशेषाथं- 
प्रतिपादक हि शास्वम्। अत्र च मोक्षलक्षणेकप्रयोजनवत्वेऽपि नारोषाथंप्रत्तिपादकत्वम्। न द्वितीयः | प्रकरणलक्षणा- 

२० भावादित्याशङ्कुयाऽध्- वेदान्तेति । शास्त्रं वेदान्त्न्दाथंः । तस्यार्थोऽधिकारिनिणयगुरूपसदनपदाथंदयत देक्य- 
विरोधपरिहारसाधनफलराख्यः । तत्र सारो जीवपरेक्यं तस्य सम्यग््रहुः संग्रहः संश्यविपर्यासादिप्रतिबन्धव्युदासेन 
तदुपायोपदेशो यस्मिन्प्रकरणे तत्तथेति यावत्। तथा च~'"शस्त्रेकदेशसम्बद्धं रास्वकार्यान्तरे स्थितम्” ° । इद प्रकरण- 
त्वेन व्याख्यातुमिष्टम् । निगणवस्तुमात्रप्रतिपादकत्वात् । तत्परतिपादनसंक्षेपस्य च कार्यान्तरत्वात्प्रकरणलक्षणस्य 
चात्र सम्पूणत्वादित्यथंः। प्रकरणत्वेऽपि निविषयत्वादिप्रयुक्तमव्यास्येयत्वमाशङ्कुयाऽऽह्-अत एवेति! प्रकरणत्वादेव 
प्रकृतशास्त्राद्धदेन सम्बन्धादीनामवाच्यत्वेऽपि प्रकरणप्रवृत्यद्धतया तानि त्ववद्यं वक्तव्यानीत्यारङ्कव शास्त्ीय- 
सम्बन्धादीनां तदीये प्रकरणेऽरथातपाप्तत्वान्नास्ति वक्तव्यत्वमथंपूनस्क्तेरित्याहु--यान्धेवेति । श्रोतारो हि शास्त्रीयं 
प्रकरणं प्रतिपद्यमानाः शास्त्रीयाण्येव सम्बन्धादीन्यत्र वचनाभावेऽपि बुध्यमानाः प्रवृत्ति तरसिमन्प्रकुवंन्तीत्यथंः | 
तहि प्रकरणकतुंवदेव तद्धाष्यकृताऽपि विषयादीनामत्रावक्तव्यत्वा ाष्यकरृतो विषयाद्यपन्यासायासो वथा स्यादित्या 
गङ्धुयाऽऽहु--तथाऽपीति । प्रकरणकर्तुरवक्तव्यान्यपि त द्धाष्यकृता तानि संक्षेपतो वक्तव्यानीति व्याख्यातूणां मतम्। 

३० द्वाभ्यामनुक्तत्वे तेष्वनाश्वासाशङ्कावकासादित्यथंः | 

भाष्यकृता प्रयोजनादीनां वक्तव्यत्वे सिद्धे शास्त्रप्रकरणयोमेक्षलक्षणप्रयोजनवत्वं प्रतिजानीते--तत्रेति । 
पयोजनवच्छास्त्रमिति सम्बन्धः । शास्तरग्रहणं प्रकरणोपलक्षणाथंम् । मोक्षलक्षणं फ ब्रह्यज्ञानस्येष्यते न शस्व 
प्रकरणयोरित्याज्ञङ्कयाऽश्ट॒ू- साधनेति । सत्यं मोक्षस्य साधनं ब्रह्मात्मेकत्वज्ञानस् । तस्य जनकः शास्त्रादि तद्धावेन 
ज्ञानव्यवेघानेन मोक्षफलव {दवति शास्व्रादीत्यथंः । तथाऽपि ब्रह्मणा विषयेण सम्बन्धो वेदान्तानामेवेष्यते तत्कथ- 

३५ मभिधेयसम्बद्धं शास्वादीत्याल ङ्कुय ब्रह्मविचा रमन्तरेण तज्ज्ञानजनकत्वायोगात्तज्जञानजननद्वा रा विषयसम्बन्धसिद्धि- 

२५ 
अटक 

१. “आहुः प्रकरणं नाम प्रन्थभेदं विपरदिचतः'” इत्युत्तराधंम् | 



आं० प्रं, म०-१ 1 माण्ड्क्योपनिषत् [ २१३ 

व्यञ्जकस्वेनाभिधेयसम्वद्धं शाखं पारस्प्यण विरिष्टसम्बन्धामिधेयप्रयोजनव-दूवति ! कि पुनस्ततप्रयोजनमिस्युच्यते । 
रोगातंस्येवं रोगनिवृत्तौ स्वस्थता ।! तथा दुःखात्मकस्याऽऽत्मनो दतप्रपच्चोपश्षमे स्वस्थता अदेतभावः प्रयोजनम् । 
देतप्रपच्चस्याविद्याकृतत्वाद्वि्यया तदुपशमः स्यादिति ब्रह्यविद्याप्रकाङनायास्याऽऽरम्मः क्रियते । “यत्र हि दैतमिव 
भवति" ! “त्र वाऽन्यदिव स्पात्तत्रान्योऽन्यत्पदयेदन्योऽस्यद्विजानीयात्' \ “यन्न त्वस्य सकमास्मेवाभुत्तत्केन कं 

अनुभूतिस्वरूपाचार्थटीका 

जनकत्वासम्भवात् ज्ञानद्वारेण तत्फटेनैव फट्वच्चैत्यथंः। शास्त्रीयं प्रथोजनमाक्षिपति-- पुनरिति। सिद्धत्वे नास्य 
प्रयोजनं, साध्यत्वे स्वगंवदनित्यत्वमित्ति भावः| स्वस्वरूपत्वेन सिद्धस्यापि अद्र॑तानन्दस्याभिनव्यक्तिप्रतिबन्धक- 
निवृत्त्यौपाधिकसाध्यत्वेन प्रयोजनत्वं घटत इति परिह रति--उच्यत इति) तथापि बन्धस्य सत्वात् कममणैव निवुतिनं 
ज्नेनेदयाराङ्कयाह--दरेतप्रपच्चस्येति । बन्धस्याविद्यात्मकत्वेऽन्वयन्यतिरेकगर्भां श्रुतिमाह--यच्र हीत्यादिना । एवं 

आनन्दगिरिटीका 

रिव्याहू-अभिधेयेति ! उक्तं ज्ञानव्यवहितं प्रयोजनादि चास्तादेरूपसंहू रति--पारम्पर्थेणेति \ तत्र सम्बन्धो ब्रह्यज्ञानं 
१शाखरादिना जन्यमेवेत्ययोगव्यवच्छेदादुक्तः । सास्वादिनेव जन्पमित्यन्ययोगन्यवच्छेदाद्विषयोऽपि दितः । 

यदुक्तं प्रयोजनवत्वं तदाक्षिपति--कि पुनरिति । साध्यत्वे स्वगंवदनित्यत्वं नित्यत्वे साधनानधीनत्वान्न 
तादर्थ्येन शास्त्रादि प्रयोक्तव्यमित्यथैः । सोक्षस्याऽऽत्मस्वरूपत्वाच्चा सत्यत्वं नापि साघनानथंक्यम् । स्वरूपमृतमोक्ष- 
प्रतिबन्धनिवत्तकत्वेनाथंवच्वादिदयुत्तरमाहु--उच्यतन इति \ यथा देवदतस्य ज्वरादिना रोगेणाभिभूतस्य स्वस्थता 
स्वरूपादप्रच्युतिरूपा स्वरूपभूतेव प्रागपि सती रोगप्रतिबद्धाऽसत्तीव स्थित्ता चिकित्साशास्तीयोपायप्रयोगवशास्रति- 
न्धभूतरोगापगमे सत्यभिव्यज्यते। न हि तत्रोपायव्यथ्यं प्रतिबन्धप्रध्वंसाथंत्वात्। च चानित्यत्वं स्वस्थतायाः शङ्धुचेत। 
तस्यास्तदसाध्यत्वादित्युक्तेऽये ृष्टान्तमाह--रोगातस्थेवेति ! यथोदितृष्टन्तानुरोधादात्मनः स्वतःसमुत्खातनिखिल- 
दुःखस्य निरतिशयानन्देकतानस्यापि स्वाविद्याप्रसताह द्धा रादिद्वैतप्रपश्च सम्बन्धादात्मनि दुःखमारोप्याहं दुःखी सुखं 
मया प्राप्तव्यमिति प्रतिपद्यमानस्य परमकारुणिकाचार्योपदिषटवाक्योत्थाद्वैतविद्यातौ द्वेतनिवुत्तौ प्रतिवल्धप्रध्वंसे 
स्वभावभूता परमानन्दता निरस्तसमस्तानयंता च स्वारस्येनाभिन्यक्ता भवति । सा च स्वस्थता परिपुणवस्तु- 
स्वभावाच्चातिरिच्यते | तदिदं शास्त्रीयं प्रयोजनम् । तस्य स्वरूपत्वेनासाध्यत्वान्नानित्यत्वं शङ्कितम्यम् । न च 
साधनवेय््यं प्रदशितप्रतिबन्धनिवृत्तिफरत्वादिति दारछन्तिक माह--तथेति \ ननु देतस्यांह दा सद्यात्मनो वस्तुत्वा- 
दस्तुनश्च विद्यानपोह्यत्वाच्ित्यतेमित्तिककर्मायत्तत्वात्तन्निवृत्तेरं विद्या्थेन प्रकरणारम्भेणेति तत्राऽऽ्ह्-दैतेति । 
आत्माविद्याकृतस्य द्वेतस्याऽऽत्मविद्यया कारणनिवृत््या निवृत्तेयत्मविद्याभिव्यक्तये लास्वारम्भो युज्यते। न च 
देतस्याविद्याकृतस्य विद्यमानदेहत्वे प्रमाणमस्तोत्याश ङ्कय।न्वयग्यतिरेकानुविधायिनीं श्रुतिमुदाहरति--यत्र हीति । 
र्ट्वराब्दाभ्यामविद्यावस्थायां प्रतिभातद्वेतस्य तत््रतिभानस्य चाऽऽमासत्वेनाविद्यामयत्वमुच्यते--आत्मेवाभूदिति । 
विदुषो विद्यावस्थायां कतुंकरणादिसवंमात्ममावं नातिरिक्तमस्तीस्युक्त्या विद्याद्रारा सवस्य द्वेतस्याऽऽत्ममात्रत्व- 
वचनाद्धि्यानिमित्ता कायंकारणात्मकद्रेतनिवृत्तिरात्मेवेत्यमिखप्यते । त्था च विद्यातो द्वैतनिवृत्तिनि्दशात्तस्या- 
विद्यात्वमवद्ोत्यते । आदिशब्दान्नेह् नानेत्यधिष्ठाननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं द्वेतस्याभिदधद्वाक्यं वाचारम्भणः- 
वाक्यं च गृहीतम् 1 अस्याथस्येति । द्ेतगताविद्याक्रृतत्वस्येत्यथंः । 

विषयप्रसोजनायनुबन्धोपन्यासमुखेन ग्रन्थारम्भे स्थिते सत्यादौ प्रकरणचतुष्टयस्य प्रव्येकमसङ्कीर्णं प्रमेयं 

१. गास्वादिना जन्यमेवेत्यत्रायोगव्यवच्छेद एवकाराथं; विशेषणसङ्खत्वात् शङ्क: पाण्डुर एवेत्िवत् । 
अन्न यथा एवकारेण श द्कुत्वव्यापकत्वं पाण्डुरत्वे प्रतीयते तथा शास्वव्यापकत्वं तत्त्वज्ञानजनकत्वे 
प्रतीयते । शास्त्रादिनेव जन्यमिति एवकारस्य विशेष्येण सम्बन्धे 'पाथं एव धनुधंरः' इतिवत् शास्त्राद- 
स्येन न जन्यत इत्यथः । तेनासाधारणविषयसिद्धिः । क्रियासद्खतस्तु एवकाये नीलं सरोजं भवत्येव 
त्यादौ तत्रायोगे सरोजे नीछायोगे सरोजत्वन्यापकत्वव्यवच्छेदो बोध्यत इति ज्ञेयम् | 

२, इव सब्दाभ्यामित्ति-यत्र हि ठेततमिव' इत्यादौ कल्पितत्वरूपमाभासत्वमिवशब्दाथं इत्यथः । 
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पद्रयेत्केन कं विजानीयात्" इत्यादिश्नुतिभ्योऽस्याथंस्य सिद्धिः तत्र तावदोड्धारनिणंयाय : प्रथमं प्रकरणमागसप्रधान 
मात्मतत््वप्रतिपत्युपायभूतम् । यस्य देतप्रपञ्चस्योपश्षमेऽदवेतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पीदिविकत्पोपश्मे रज्जुतस्व- 
प्रतिपत्तिः तस्य द्वैतस्य हैतुतो वेतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम् । तथा्रेतस्यापि वैतथ्यप्रसङद्धप्राप्रौ युक्ति- 
तस्तथात्वद्शनाय तृतीयं प्रकरणम् । अद्धेतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्षभूतानि यानि बवादान्तराण्यवेदिकानि तेषा- 
मन्योन्यविरोधित्वादतत्वाथत्वेन तद्ुपपत्तिभिरेव निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम् । कथं पुनरोङ्ारनिणंय आत्सतत्तव- 
प्रतिपततयुपाथत्वं प्रतिपद्यत इति। उच्यते । “ओोमित्येतत्”। “एतदारम्बनम्'" । “एतद सत्यकाम" । “भोमित्यात्मानं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

प्रयोजनादिमत्वाद्रचास्येयत्वमुपपाय प्रकरणचतुष्टयस्य संक्षेपतोऽथंविभागमाह--तत्र तावदित्यादिना । आगमप्रधान्- 
मिति । माण्डूक्यश्नुतिव्याख्यानरूपत्वाच्र युक्तिप्रधानमिव्यथंः । अद्रेतस्यापि व्यवस्थानुपपत्यादितक विरोधात् द्वेतवत् 
वेतथ्यप्रसक्तौ सत्यामित्यथं; । तदुपपत्तिभिरेव निराकरणे हेतुः अन्थोन्यविरोधित्वादिति । निराकायंतवहतु 

 अतच्वाथंत्वेसेति ! मिथ्य द्रैतनिषएठत्वेनेव्यथंः । 
आादप्रकरणाथंमाक्षिपति--कथं पुनरिति! अन्यज्ञाचं ह्यविनाभावादिबलेनान्यप्रततिपत्तौ हेतुयंथा घूमादि- 

ज्ञानं वह्वयादप्रतिपत्तेः, न चोदका रस्याविनाभावादिरस्तीत्यथंः । परिहुरत्ति-उच्यत इत्यादिना । “सवं वेदा 

आनन्दगिरिटीका | 

प्रतिपत्तिसौकर्या्थं सुचयितव्यमित्याहु--तंत्र तावदिति । यो ङ्कुारप्रकरणस्यासङ्कोणं प्रमेयं संगृ ह्लात्ि-ओङ्ारेति । 
` तन्तिणंयाय प्रकरणमारन्धमित्ययुक्तम् । तन्निणये प्रमाणाभावात्तस्य चानुपयोगित्वात्। आत्मप्रतिपत्तिहि परुषार्थोप- 
 योगिनीत्याशङ्कयाऽऽगमेत्यादिविशेषणद्यस् । तदुपदेशप्रधानं माण्ड्क्योप्तिषदव्याख्यानरूपम् । तेन तत्र प्रमाण्या- 

दृक्तो निणेयः सेत्स्यति न त्विदं युक्तिप्रधानं युक्तिरेशस्य सतोऽपि गुणत्वादप्रधानत्वात् । न चायमोङ्कारनिणेयो 
नोपयुज्यते । यदात्मनस्तत्ततमना रोपित्तरूपं तत्प्रतिपत्तावुपायत्वात् । तस्परतिपत्तेश्व गुक्तिफलत्वात् । अतस्चाऽऽ््यं 
प्रकरणमोङ्कारनिणंयावान्तरफलद्रारेण तत्वज्ञाने परमफले पयेवस्यतीद्युपदेशवन्ादधिगन्तन्यमित्यथः । वेतथ्य- 

`  प्रकरणस्यावान्तरविषयविश्लेषं दशंयत्ति--पस्येति) आरोपितनिषेधे सत्यनारोपितप्रतिपत्तिः स्वाभाविकीत्यत्र हृ्ान्त- 
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माह--रज्ञ्वामिवेति । हेतुतो इस्यत्वाद्न्तवत्त्वादियुक्तिवशादित्यथंः । अद्वेतप्रकरणस्यार्थंविरोषमुपन्यस्यति-- 
तथाद्ेतस्यापीति \ तस्यापि द्वेतवद्व्यवस्थानुपपच्या मिथ्यातवप्रसङ्घः शङ्कयते । तस्यां सत्यामौपाधिकमेदादढ्रय- 
वस्थायाः सृस्थत्वादव्यभिचारादि प्युक्तिवशाददरेतस्य परमाथंत्व प्रतिपादयितुं तृत्तोयं प्रकरणमित्य्थः। अलातरान्ति- 
प्रकरणस्याथंविशेषं कथयति--अदेतस्येति ! तस्य तथात्वमबाधितत्वेन वस्तुत्वं तत्प्रतिपन्तत्वं पक्षान्तराणामिव्यत्र 

` ` हेतुमाह--अवेदिकानीति । तेषां निराकायंत्वे हितुमाह--अतत््वा्त्वेनेति \ मिथ्यादरेतनिष्ठत्वनेत्यथंः । तद्पपत्ति- 
भिरेव निराकरणे हैतुमाह्--अन्थोन्येति । पक्नान्तरप्रतिषेधमुखेनादेतमेव द्रढयित॒मन्त्यं प्रकरणमित्यथंः | 

ओद्धुारनिर्णयद्वारेणाऽऽ्तमप्रतिपच्युपायभूतमादं प्रकरणमित्यमुक्तम् | तन्तिणयस्य तद्धीहेतुत्वायोगात् । न 
खल्वर्थान्तरज्ञानमर्धन्ति रज्ञाने व्यसिमन्तरेणोपयुज्यते । न चात्र धूमाग्न्योरिव व्यापिरूपरम्यते । न चाऽऽत्मकार्यत्व-ः 
मोद्धारस्य युक्तम् । आकाडादेरविशेषात् । तस्य च सर्वात्त्वेनाऽऽत्मवत्तत्कायंत्वन्याघात्तादिति मन्वानः सन्प्रथम-, 

: ; प्रकरणार्थं प्रागुक्तमाक्षिपति--क्थमिति । न वयमनुमानावष्म्भादोङ्कारनिणंयमात्मप्रतिपत्त्युपायमभ्युपगच्छामो येन 
व्याप्यभावो दोषमावहेत् । कि तु श्चतिप्रमाण्यात्तन्तिणंयस्तद्धीहैतुरिति परिहुरत्ति--उच्यत इति । तव मृत्युना 

२५ 

१. प्रथमं अागमप्रकरणमुपनिषदधंप्रतिपादनपरतवात् । द्वितीयम्--प्रप्चोपशमं' अद्वैतं श्ञाते द्रेतंन | 
विद्यते" इति वाक्यसूचितं प्रपञ्चमिथ्यात्वं युक्तिमिः प्रतिपादयति । तुतीयं, प्रपञ्चमिथ्यात्वे तदधिष्ठान- 
स्थापि मिथ्यात्वशङ्कायां तस्य सत्यत्वं बोधयति । चतुथं तु अद्वेतसमथंनाय देतवादिमतखण्डनमिति 
प्रथमप्रकरणशेषभूतं प्रकरणत्रयमपीति भावः| 

, २. अन्यभिचारादीति-शरी रादेभेदेऽपि अत्मनोऽमेदः; भेदप्रतीतेः उपाधिगोचरत्वात्। उपाधीनां मिथ्यात्वा- 
च्चेति । सद्बुद्धेः सवंत्रान्यभिचाराच्च | 

३. अकातदृष्टान्तघटितन्यायप्रयोगयुक्तं प्रकरणमलातन्लान्तिप्रकरणम् । 
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युञ्जीत" । “ओमिति ब्रह्य" । “ओङ्कार एवेदं सवम्" इत्यादिश्ुतिभ्यः \ रज्जञ्वादिरिव सर्पादिविकत्पस्याऽऽस्पदोऽ- 
हय आत्मा परमाथतः सन्प्राणादिविकतपस्याऽऽस्पदो यथा तथा सर्वोऽपि वाक्प्रपच्चः प्राणाद्यात्मविकलत्पविषय ओड्र 
एव । स चाऽऽत्मस्वरूपमेव । तदमिधायकत्वात् । ओङ्खारविकारशब्दासिघेयश्च सवः प्राणादिरात्मविकत्पोऽभि- 

अनुभूतिस्वसरूपाचायटीका 

यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ` यदिच्छन्तो ब्रहयचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ज्रवीम्योमित्येतदि'ति, 
मुद्युना नचिकेतसं प्रति ब्रह्मत्वेन ओोमिव्येतदुपदिष्टम् । तस्यायं भावः--उपसंहूतबाह्यकरणेन समादित- 
मनस्केनोद्धा येच्चारणे सति यच्चे्तन्यं स्फुरति तदोङ्कारसामीप्यात् शाखाचन्द्रन्यायेन "ओं शब्देन रक्ष्यते । अतो 
लक्षणयोद्कारनिणंयो ब्रह्यप्रतिपच्युपाग्र इति । यद्रा, वक्ष्माणेन वाच्यवाचकामेदन्यायेन सवंमोमित्ति प्रतिपद्य 
व्यवस्थितो यदेतदोमिति तद्ब्रह्मेति बावायां सामात्याधिकरण्येन बोध्यते योऽयं स्थाणुः पुमानेष इत्तिवदिति। यद्रा 
प्रतिमायां विष्णुहष्टिवत् परापरत्रह्यहष्ट्या ओङ्कार उपास्यमानो ब्रहयप्रतिपच्युपायो मवति । तदेतदमिप्रेव्य श्रुती 
पठति--एतदालम्बनमित्यादिना । अथवा, “भो ङकार एवेदमि''ति श्वुव्यन्तरेणो ङ्कारः सर्वास्पद उक्तः । सर्वास्पिदं 
च ब्रह्य । अत एकलक्षणत्वादन्यत्वमसिद्धमित्यंथंः । ` | 

| नतु प्राणादिः स्वानुगतप्रतिभासे वस्तुनि कल्पितः विभक्तत्वाद्य एवं सं एवं, यथा सर्पादिः, स्वानुगत- 
प्रतिभासे रञ्ज्विदमंशे कल्पित इत्यनुमानादात्मेव सर्वास्पदो गम्यते । सवस्य स्वंप्रकाशानुविद्धत्वात्, नोद्कारस्तस्य 

जगत्यनुगमादरोनादित्याल ङ्याऽऽह् -रज्ज्वादिरिवेत्यादिना। “प्राण इति प्राणविदः" इत्यादि दश््यमाणो यः प्राणादि 
आंत्मविकल्पस्तद्विषयः सर्वो वाक्प्रपञ्चः ओ द्धा सस्पदः “एवमोङ्कारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णे'' ति श्रुतैः । तदनुविद्धत्व- 
स्याघ्यवगंमादित्यथंः । ̀ तद्यंथंनातस्यऽऽत्माऽऽस्पदः सोङ्कारश्च वाक्प्रपञ्चस्याऽऽस्पद इत्यास्पदद्रयं प्राप्तमित्या- 
र _्ुयाऽऽह-स चोङ्धार आत्मनः स्वरूपमेव \ तस्याऽऽत्मनोऽभिधायकत्वात् । 

आनन्दगिरिटीका 

नचिकेतसं प्रत्योमिव्येतदित्यनेन वाक्येन ब्रह्मत्वेनोमिव्येतदूपदिष्टम् । समाहितनो द्धा रोच्चारणे यच्च्न्यं स्फुरति 
तदो द्ारसामीप्यादेव ° जाखाचन्धन्यायेनो द्ुारशब्देन लक्ष्यत । तेन छक्षणयो द्ुारनिणयो ब्रह्मधीहेतुरिति विवक्षित्वा 
श्रतिमुदाहुरति--ओभित्येतदिति ।! प्रत्तिमायां विष्णुबुद्धिवदोङ्कारो ब्रह्यवुद्धयोपास्यमानो ब्रह्यप्रतिपच्युपायो भव- 
तीत्यभिग्रेत्य वाक्यान्तरं पठति--एतदाखम्बनमिति । किं चायमोङ्कारो यदा परापरब्रह्यहृ्टयोपास्यते तदा तज्ज्ानो 
पायतामुपारोहतीति सत्वा पुनः श्रुति दरंयति--एतदा इति । कि च समाधिनिष्ठो यदा ओमि्युच्चार्याऽऽत्मानमनु- 
संधत्ते तदा स्थूलमकारमुकारे सृक्ष्मेतं च कारणे मकारे तमपि कायक्रारणात्तीते प्रत्यगात्मन्युपसंहूत्य तन्निष्ठो 
भवतीत्यनेन प्रकारेणो दारस्य तत्प्रतिपत््युपायतेति विधान्तरेणाऽऽहु-ओमित्थात्मानमिति । कि च योऽयं स्थाणु 
स पुमानितिवयदेतदोमिव्युच्यते तद्ब्रह्मेति बाधायां सामानाविकरण्येन समाहितो ब्रह्म बोध्यते । तथा च युक्त- 

मोङ्कारस्य ब्रह्यज्ञानहेतुत्वमिव्याह--ओमिति ब्रह्मेति । कि च सवास्पदत्वादाद्धुारस्य ब्रह्मणश्च तथात्वादेक- 
लक्षणत्वादन्यत्वासिद्धेरोद्कु रप्रत्िपत्तिनब्रहय प्रतिपत्तिरेवेत्याह्--ओङ्कार एवेति । ओमितीदं सवमित्यादिवाक्यान्तर- 

संग्रहाथमादिपदमित्यादिश्रततिभ्यो ब्रह्यप्रतिपत्युपायत्वमो द्धम रस्य प्रमितमिति शेषः । ननु स्वानुगतप्रतिभसे सन्मात्र 
चिदात्मनि प्राणादिविकल्पस्य कल्पितत्वादात्मनः सर्वास्पदत्वं न पूनरो दारस्य तदस्त्यननुगमादिति तत्राऽऽ्हु-रज्ज्वा- 
दिरिवेति | यथा रज्जुः शुक्तिरित्यादिरधिष्ठानविशेषः सर्पो रजतमिटपरादिपिकल्पस्थाऽऽस्पदोऽभ्युपगतस्तथाऽऽत्माऽ- 
दयत्वान्मिथ्यात्वहेत्वमावात्परमाथंसत्स्वभावो वक्ष्यमाणस्तस्य प्राणादिविकल्पस्याऽऽस्पदोऽभ्युपगम्यते यथेष हृष्टान्त- 
स्तथेव प्राणादिरात्मविकल्पो यस्तदिषयः सर्वो वाक्प्रपच्चों यथोक्तङ्कारमातात्मकस्तदास्पदो गम्यते । नच च 
जगत्योद्कारस्याननुगमः । ओङ्कारेण सर्वा वाक्र्संतुण्णेति श्रुतेः । अतो युक्तमो द्भुारस्य सर्वास्पदत्वमित्यथः। 

न 

९ ५ 

९५ 

२० 

| २ ५ 

न्वथंजातस्याऽऽत्मास्पदत्वादोद्कुा रास्पदत्वाच्च वाकप्रपच्चस्य प्राप्तमास्पदद्वयत्वमिति नेत्याह्ू-स चेति \ . . 

चन्द्रसूचकत्वं हश्यते, द्रत ओङ्कारेण ब्रह्मणः स्फुरणम् गोद्धुा रावाच्यत्वेऽपि शुद्धन्रह्मणः युक्तम् । 
-२. सन्तुण्णा--व्याप्रा । अकारः सवंशब्दानुस्य॒तः । सभो ङारश्वाकारप्रधानः, तेन तदरयाप्तत्वं सर्वेषां 

राब्दानामिव्यथंः । 9 
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१५ 

२५ 

२५ 

धानव्यतिरेकेण नास्ति । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं” “तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्यमभिः सर्वं सितम् 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ननु यो यस्यामिधायकः स तस्य स्वरूपमिति नास्ति व्याप्तिः । प्राणादेः आत्मविकल्पस्याधिधानात्तिरेक- 
दशंनादिव्याराङ्खच तस्याविवक्षितत्वाच्च व्यभिचार इत्याह्--ओङ्कुारेति। विमतश्शन्दस्तत्त्वतः स्वव्यतिरिक्ताभिधेय- 
दूल्यः रान्दत्वात्, शश्विषाणादिशब्दवत् । ननु प्रत्यक्षविरुद्धः पक्षः, न तावच्चाक्षुषं प्रत्यक्षं शब्दे ग्याप्यवति, 
कथ द्धुारं ततो व्यतिरेकं परिच्छिन्यात् । श्रावणं च न रूपे व्याप्यवति तदपि कथङ्धुारं तस्य व्यतिरेकं गोचरयेत् । 
मनस्वास्वतन्वरं बाह्ये । प्रत्यक्षस्य च वतंमानम्राहिणोऽत्यन्तबाह्यांशग्रहणे व्यापाराभावाच्च प्रकृतप्रतिपक्षता । ननु 
दाब्दार्थो न तत्त्वतोऽभिन्नौ विरुद्धघर्माक्रान्तत्वात्तमः प्रकारव दित्यनुमानविरुद्धः पक्षः । न । विरुद्धधर्माक्रान्तत्वस्य 
भेदसिद्धिपुवेकत्वेन हेतोरसिद्धत्वात् । नो खल्वभेदवादिनर्ब्दस्य निरवयवत्वमथंस्य सावयवत्वमित्ति विर्द्धधर्मा- 
क्रान्तत्वं संमतम् । ननु शब्दः प्रमाणं प्रमेयश्वाथं इति व्यवहा रान्यथानुपपत्या बाधः । न, स्नप्नवदुपपत्तेः। ने च 
साध्यविकलो दृष्टान्तः, विकल्पमाचत्वात् तदुक्तं--शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प इति । 

किञ्च, ताकिकाणां वनसेनाविरिष्टादि्चब्दा व्यतिरिक्ताभिधेयशून्या इति सुलभ एव दृष्टान्तः तान्प्रति । मथ 
वनादिकशब्दानामोपाधिकोऽथं आलम्बनम् । किम॒पाधिः तद्योगोऽथंश्चेति त्रयमालम्बनं ? कि वा रूपान्तरं ? नाद्य 
एकाकाराया बुद्धेरतेकालम्बनत्वे भ्रमत्वप्रसद्धादेककस्मिस्तदवुद्धयदशनाच्च । न द्वितीयः अनभ्युपगमादभ्युपगमे 

वा पदार्थात्तिरेकप्रस ङ्घ: । किञ्च, तत्कि प्रत्येकं समवेतं समुदितेषु वा ? नाद्यः, न हि प्रव्येकं तरुषु वनमिति मतिः। 
न द्वितीयो वस्त्वत्तिरेकेण समुदायानुपलम्भात् । भअनेकत्वविरिष्टेषु समवायेऽनवस्था । एतेन पञ्चावयवमनुमान- 
मित्यपि वाङ्मात्रं न हि तत्रापि प्रत्यवयवमनुमाबुद्धिः, न च समुदायोऽद्धीक्रियते | 

किञ्च, व्याप्तिपक्षधमंताविरिष्टात् धूमाद्या प्रमितिरुदेति तस्यास्तावन्न वर्भिपवंततत्सम्बन्धालम्बत्वं, परोक्ष- 
बुद्धेः प्रतयक्षारम्बनवि रोघान्नापि वद्िविशिष्टः पवंत्तः पक्षधमंताऽभावप्रसङ्कात्, न विशिष्टस्य विरिटन्तरे वत्ति 
पवंतस्य स्ववृतितापातात् | किञ्चाग्निधूमयोः वृत्तिः संयोगलक्षणा। तत्र यः प्रदेशोऽग्निसंयोगरुदस्तत्र धमसंयोगाप्रवेशाद- 
सिद्धिस्तथा विषयविषयिभावविशेषेणविशेष्यभावादयः सम्बन्धा नातिरिक्ताः सन्ति, दयाधारवस्त्वन्त यनुपलम्भात्, 
अतस्ते वाङ्मात्रा एव । कि बहुना--अन्योन्यदृष्टयपेक्षया सरवे पक्षा अन्योन्यस्य वाङ्माता एव । घातुवादादि- 
ग्रन्थार्च तत्तवतोऽथंशुन्था इति प्रसिद्धम् । त्तो दष्टान्तस्सुलभः । 

नन्विदं वैयाकरणमतं किमिति भाष्यकृता स्थापितं वेयाकरणानां शब्दः तत्तवं तत्राथ: परिकल्पित इति 
मतम् । ब्रह्मविदां तुं शब्दातिरिक्तार्थाभावे शब्दस्य शब्दत्वानुपपत्तौ निविकल्पं सन्मात्रं वस्त्विति मतम् । ततो 
महदन्तरं; यदि तेषामपि वाच्यवाचककल्पनास्पदं निविकल्पं वचित्सत्तामात्रं वस्तु तहि संवाद एवेति सन्तोष्टन्यम् । 
नास्माभिः वेयाकरणसिद्धान्त आशितः, किन्त्वयं श्रौत एव पन्था इत्यभिप्रेत्य श्रुति पठति--वाचारम्भणमिति । 
अस्य ब्रह्मण इदं सवं विकारजातं वाचा सामान्यरूपया त्या प्रसारितरणज्जुतुल्यतया नामभिः शब्दविशेषैः 

आनन्दगिरिटीका 

अत्मवाचकत्वेऽपि नास्त्योङ्कारस्याऽऽत्ममाच्रत्वं तद्वाचकस्य तन्मात्रत्वमिति व्याप्त्यभावात्। प्राणादेरात्मविकल्पस्या- 
भिधानव्यत्तिरेकदशंनादिव्याशङ्कुवाह--ओक्कारेति ! तस्य विकारः सर्वो वाग्विशेषः । (अकारो वै सर्वा वागिति 
श्रुतेः । ओङ्कारस्य च ततप्रधानत्वात्तेन प्राणादिशब्देन वाच्यः प्राणादि रात्मविकल्पः सवैः स्वाभिधानव्यत्तिरेकेण 
नास्ति। तच्चाभिधानं प्राणादिकशाब्दविशेषात्पकमोङ्का रविकारमूतमोङ्कारातिरेकेण न सम्भवतीत्योङ्कारमातरं सवं- 
मिति निश्चीयते । आत्मनोऽपि तद्वाच्यस्य तन्मात्रत्वाभिधानादित्य्थः । रब्दातिरिक्तार्थाभावे राब्दस्याथंवाचकत्वानु 

पपत्तेरेकत्र विष परविषयित्वायोगान्तिविकल्पं सन्मात्रं वस्तु वाच्यवाचकविभागन्यं पय॑वस्यतीत्यभिप्रेत्य कायस्य 
वस्तुतोऽसत्वे प्रमाणमाह--~वाचारम्भणमिति । कायंस्य सवंस्यैवं मिथ्यात्वेऽपि कथमोङ्कारनिर्णंयस्य ब्रह्प्रतिपच्यु- 
पायत्वसिद्धिरित्याश छ्याऽऽह--तदस्येत्ि । तदिदं विकारजातमस्य ब्रह्मणः सम्बन्धि वाचा सामान्यरूपया तन्त्या 
प्रसारित रज्जुतूल्यया सितं बद्धं व्याप्तमिति सम्बन्धः । शाब्दसामान्येनाथ॑सामान्यस्य व्याप्तावपि कथमथंविरेषस्य 

 शन्दविशेषव्पाप्तिरित्यारङ्खयाऽष्ह--नामभिरिति । शब्दविरोषेर्दामभिर्दमस्थानीयैविरेषरूपमपीदमथं जातं व्याप्तं 
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सवं “ हय तदुन्र्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ २॥ 

सवं हीदं नामनी" इत्यादिश्रुतिम्यः । अत आहु-ओमित्येतदक्नरमिदं सवंमिति । यदिदमर्थजातममिधेयभूतं तस्या- 
भिधानाग्यतिरेकात् अभिधानस्य चोद्धाराव्यतिरेकादोङ्कार एवेदं सवम् । परं च ब्रह्माभिधानाभिघेयोपायपुवकमेव 
गम्यत इत्योद्ार एव । तस्येतस्थ परापरब्रह्मरूपस्याक्षरस्थोमित्येतस्योपव्यास्यानम् । ब्रह्यप्रतिपस्युपायत्वाद्भह्य- 
समीपतया विस्पष्टं प्रकथनसुपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितम्यमिति वाक्यशेषः । भूतं भवद्दुविष्यदिति कालत्रयपरिच्छेदय 
यत्तदप्योङ्कार एवोक्तन्यायतः। यच्चान्यत्त्िकालातीतं कार्याधिगम्यं कारापरच्छियमव्याकृतादि तदप्योङ्कार एव \।१।। 

अभिधानाभिषेययोरेकरूपत्वेऽप्यभिघानप्राघाच्येन निर्देशः कृतः ओभिव्येतक्षरमिदं सवेमित्याद्यमिघानप्राधा- 

अनुभूतिस्वषूपाचायंटीका 

दामस्थानीयेः सित्तं बद्धं व्याप्तमित्यथंः । तत्र हेतुस्सव हीति--नाम्ना नीयते व्यवहारपथं प्राप्यत इति नामनी तथा 
च गोपारादयो व्यवहारासङ्कराय संज्ञां निवेज्ञयन्ति । तदनध्यवसये च वाक्सामान्यानुबद्धोऽपि अनध्यवसायो 
दृष्टः । तस्माद्रागनुरक्तबुद्धिविषयत्वात् स्वं वाङ्मात्रम् । वागृजात्तं सवंमो ङ्का रानुविद्धत्वादोङ्कारमात्म्। स च ओङ्कारो 
सक्षणादिद्रारेणात्मप्रतिपत्तेरूपाय इत्यादिना प्रकरणारम्भमुपपाद्य श्रुतिमवतारयत्ति-अत आहति । श्रुति योजयति । 
यदिदमित्यादिना ! वाच्यं सवं भवतु ओङ्कारमात्रं न परं ब्रह्मोत्याशङ्कुयाह्-परं चेति \ ब्रह्याप्यवगन्तव्यं चेत् 
तहि शब्दानुरक्तमेव । निविकल्पेऽपि पृक्ष्मा वागस्त्येव । यत्र तु नावगम्यावगन्तृविभागस्तत्र न शब्दानुरागोऽपि 
इति वाच्यस्य ब्रह्मण ओङ्कारतवे न वस्तुस्थित्तिरिति भावः । आदिशब्दात् सूत्रात्मा गृह्यते, काटस्थादित्योदयादि- 
क्रियाधमत्वात् न कारणपरिन्कछेदकत्वमिति द्रष्टव्यम् । १॥ 

सर्वं ह्येतद्ब्रह्म ति श्रुति वृत्तानुवादपुवंकमवत्तारयति--अभिधानेत्यादिना । एकरूपत्वेति । सति कल्पित- 
त्वेन सदेकरूपत्वेऽपीत्यथः | 

आनन्दमिरिरसीका 

वक्तव्यं न्यायस्य तुल्यघ्वादित्यथं; । उक्तमर्थं सम्थंयते--सर्वं हीति । इदं हि सवं सामान्यविशेषात्मकम्थजाततं 

सामान्यरूपेण नाम्ना नीयते व्यवहारपथं प्राप्यते तेन नामनील्युच्यते । तदेवं वागनुरक्तवुद्धिबोध्यत्वाद्राङ्मा्ं सर्वं 
वाग्नात्तं च सवंमोद्कारानुविद्धत्वादोद्कारमात्रम् । स चोद्कारो लक्षणादिनाऽऽत्मघीहेतुरिव्याद्यप्रकरणारस्भः 
सम्भवत्ीत्यथंः । तद्यथा शङ्कुनेतिश्नुतिसंग्रहाथंमादिपदं प्रतिज्ञात प्रथमप्रकरणाथं सिद्धिरिति रोषः । 

अथंमुपपाद्च तस्मिन्रथे शरुत्तिमवतारयति--अत आहेति । श्रुति व्याचष्टे--यदिदमिति ! तदिदं सतव्रंमोद्ार 
एवेति सम्बन्धः । अभिधानस्याभिघेयततया व्यवस्थितमथंजात्तमो दधार एवेत्यत्र हेतुमाहू--तस्येति । तथाऽपि पृथग- 
भिधानभेदः स्थास्यति नेत्याहू-अभिधानस्येति! वाच्यं वाचकं च सवंमोद्धारमावरमित्यभ्युपगभेऽपि परं ब्रह्य पृथगेव 
स्थास्यतीत्याशद्याऽऽह--परं चेति। यद्धि परं कारणं ब्रह्म तच्चेदवगम्यते तदा किञ्चिदभिघानं तेनेदमभिधेयमित्येव- 
मात्मकोपायपुवंकमेव तदधिगमोऽभिघेयं च स्वामिधानाव्यत्तिरिक्तं त्प्पुनरोद्कारमात्रमिलयुक्तत्वाद्वाच्यं ब्रह्मापि वाचका- 
भिन्नं तन्मात्रमेव भविष्यति यत्र तु कायंकारणातीते चिन्मात्रे वाच्यवाचकविभागो व्यावत्तते तत्र नास्त्योद्धुार- 

मात्रत्वमोद्कारेण लक्षणया त्तदवगमाङ्खीकारादित्यथंः। तस्येत्यादध्नुतिमवत्तायं व्याकरोति--तस्येति ! भृत्तमित्यादि- 
श्रुति गृहीत्वा व्याचष्टे-कारेति । वाच्यस्य वाचकाभेदात्तस्य चोङ्कारमात्रत्वादित्युक्तौ न्यायः । काटत्रयातीत- 
मोद्धारातिरिक्तं जडं वस्तु नास्त्येवं प्रमाणाभावादिव्याश द्धुयाऽऽहू-कार्याधिगम्यमिति । अव्याकृतं साभासमज्ञानम- 
निर्वाच्यं तन्न काठेन परिच्छिद्यते कारं प्रत्यपि कारणत्वाककरायंस्य कारणात्प्वाददाविनो न प्रागृभाविकारण- 
परिच्छेदकत्वं सद्गच्छते। *सृत्रमादिपदेन गृह्यते तदपि न काटेन परिच्छेतुं शक्यते। “स संवत्सरोऽभवन्च ह पुरा तत्तः 
संवत्सर आसे”ति सूत्रात्कारोत्पत्तिश्रुतेः तदपि सवंमोङ्कारमाच्रं वाच्यस्य वाचकाव्यतिरेकन्यायादित्यथंः । १॥ 

अभिधानाभिधेययोरेकस्मिन्नेव सति कल्पितत्वेन तदेकरूपत्वस्योक्तव्वाक्किमिति पुनः स्वं ह्येतद्ब्रह्मव्युच्यते। 
तत्र वृत्तानुवादपुवंकमुत्तरवाक्यस्य सफलं तात्पयंमाहू--अभिधानेत्यादिना । वाच्यस्य वाचकत्वोक्त्यैव तयोरेकत्व- 

१. सूव्रम्-सूत्रात्मा हिरण्यगमंः समष्टिसृक्ष्मक्ञरी राभिमानी । 
२८ 

१५ 

० 

२५ 

२५ 



२१८ 1 टीकाटगोल्छंदतयाङ्घुरमाष्योपेता ॥ भा० प्र०, म०-र 

१५ 

२५ 

'जागरितस्थानो वरिष्परज्ञः सप्ाङ्ग एकोनविशूतिदखः स्थुरमुगैशानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥ 

न्येन निद्ष्टस्य पुनरथिघेयप्नाधान्येन निरदे्ोऽभिषवानाभिषेययोरेकत्टप्रतिपत्ष्थः । इतरथा द्यधिधानतन्नाऽभिधेय- 
प्रतिप्तिरित्यभिधेयस्याभिघानत्वं गोणभित्याद्द्धुः स्यात् ।! एकस्वग्रतिषचेश्य प्रधोजरमभिधानासिधेययोरेकेनैव 
प्रयत्नेन युगपतप्रविलापयंस्तद्विखक्षणं ब्रह्य प्रतिपदेतेति । तथा च वक्ष्यत्ति-याडा मात्रा सान्नाश्च पादाः इति। 
तदाह--सर्वं द्येतद्ग्येति । सर्व यदुक्तमोदङ्खारमाच्मितति तदेतद्भल्य । तच्च ब्रह्य परोक्षःभिहितं प्रत्यक्षतो विशेषेण 
निदिकल्ति--अयमात्मा ब्रह्येति। अयमितिचतुष्ाच्वेन प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयाऽभिनयेन निरिश्ति-अथमात्मेति। 
सोऽयमात्मोङ्धाराभिधेयः परापरत्वेन व्यवस्थितश्चतुष्पात्कार्षापणवन्न भोरिकेति \ थाणां विश्वादीनां पुर्वपव- 
प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करणसाधनः पादशब्दः । तुरीयस्य पद्यत इति कसंसाधनः पादश्ञब्दः ॥ २॥ 

कथं चतुष्पास्वमित्याह-- जागरितं स्थानमस्येति जागरितस्थानः ! बहिष्परज्ः स्वात्मव्यतिरिक्तं विषये प्रज्ञा 
अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

नन्वाभधेयस्यामिघानतन्वत्वेऽभिहिते सिद्धमेकत्वं किमिति व्यतिहा रोपर इत्याशङ्कयाह्--इतरथा हीति । 
-प्रस्पसभेदोपदेत्तेनाभिधानाभिघेययीः एकत्व प्रत्तिपत्तर्वा किप्रयोजनमित्याल्ङ्कयाह--एकव्वप्रतिपसेश्वेति । सर्वं सति 
कत्पितं प्रव्येक तदनुविद्धत्वात् यत् पन॑ प्रत्येकमनुविद्ध तत्तत्र परिकल्पितं यथा जलत ङ चन्द्रमसरचन्द्रमसत्यनु 

मानानुगृहीतशरुत्तिसमपितत्वात् । परोक्षत्वं प्राप्तं निवत्तंयत्ति - तच्च ब्रह्येति । विवक्षितायंप्रतिपत्तये असाधारणः 
कायिको व्पापारोऽभिनयः | तेन कराग्रं हूदयदेशमानीय निदिदातीत्यथंः । परापरस्वेनेति । सर्वधिष्ठानतया परोक्ष- 
रूपेण परत्वं, प्र्यमुपेण चापरत्वं, तेन सर्वात्मनः व्यदस्थितश्चतुष्पात् कल्प्यते प्रतिपत्तिसौकर्ययित्यथः । कार्षापण 
इति । षोडशपणानां संञा देशविशेषे । तस्य था पादकस्पना व्यवहा रप्राचुर्याय तद्रदित्यथंः । न गौरिव चतुष्पात् 
निष्करत्वभ्रुतिनिषेधादित्यथंः । कथं तहि वरिडवादिषु पादशब्दप्रवृत्तिरिव्याशद्धुयाह्--अयाणामिति । २॥ 

सुतेजाः द्युटोकः दिदवरूप आदित्यः, पृथक् नानाविधं वत्मं सच्चरणमात्मा स्वभावो यस्य सः पुथग्वर्मात्मा 
९ ि | 

अआनन्द्(मार्टरका 

सिदधेग्यंतिहारनिर्देशो वृथेयाश _्खयाऽऽह्--इवस्थेति \ वाच्येन वाचवस्येवयमनुक्स्वा वाचकेनैव वाच्यस्येक्यवचने 
सत्ुपायोपियप्रयुक्तयेकत्वं न मुख्यमेक्यमित्याश ङ्कुचेत तच्िवृत्यथं व्यतिहारवचनमर्थवदित्ययंः। परस्पराभेदोपदेलाद- 
मिघानामिधेययोरेकत्वप्रतिरपत्तरस्तु साऽपि विफला ब्रह्प्रतिपत्यनुपयोगित्वादित्याशङ्कुयाऽऽह-एकत्वेति। अभिधाना- 
भिधैययोरेकत्व॑प्रत्तिपत्तेश्चेदं प्रयोजनं यदेकैनैव प्रयत्नेन यमपि विरपय्स्तुभर्यविलक्षणं ब्रह्य प्रतिपद्य निवृंणोतीत्ति 
योजना । ससिधानाभिघेययोव्यंत्िह्य योपदेश वाक्दोषमनुकख्यत्ि--तथा चेति ! उक्तं वाचकस्य वाच्याभिन्नतवे 
वाक्यमचत्तायं योजय्ति- तदाहेति) सव॑ कार्यं कारणं चेत्य्थः । ब्रह्मणः श्रूत्युपदिष्टस्य परोक्षव्वं व्यावत्तयति-तच्चेति। 
 यदुब्रहय श्रुत्या सर्वात्मकमुक्तं तच्च परोक्षमित्ति मन्तव्यं कि त्वयमात्मेति योजना । चतुष्पा्चेन विदवतेजसप्राज्ञ- 
तुरीयव्वेनेत्यथंः । अभिनयो नाम विवक्षित्ता्थप्रतिपत्यधंमसाधारणः शारीरे व्यापारस्तेन हस्ताग्रं हृदयदेशमानीय 
कथयतीत्यर्थः । सोऽयमित्यादिवाक्यान्तरमवतायं व्याकरोति--ओङ्ारेति ! स्वषधिष्ठानतया पराक्षकूपेण परत्वं 
प्रत्यग्रुपेण चापरत्वं तेन कायंकारणरूपेण सर्वात्मना व्यवस्थितः सन्नात्मा प्रत्तिपत्तिसौ तर्यार्थं चतुष्पाक्रल्प्यते तत्र 
हष्टान्तमाह--कार्षापणवदिति \ देशविशेषे काषपपणशब्दः षोडक्पणानां संज्ञा । तत्र यथा व्यवहा रप्राचुर्थाय पाद- 
कल्पना क्रियते तथेहापीत्यथंः । यथा गौश्चतुष्पाद्ुच्यते न तथा चतुष्पादादेष्टुं शक्यते निष्कलश्रुतिव्याकोपादि- 
त्याहु--न गौरिकेति । विर्वादिषु तुर्यान्तेषु पादशब्दो यदि करणब्यृत्पत्तिकस्तदा विश्वादिवत्तु्य॑स्थापि करणकोटि- 

निवेशे ज्ेयासिद्धिः । यदि तु पादशब्दः स्व॑र कम॑ब्युतपत्तिकस्तदा साधनासिद्धरिव्याश ङ्य विभज्य पादशब्दप्रवृत्ति 
२५ प्रक्र ट्य॒ति --अयाणामित्यादिना | करणसाधनः करणव्युत्पतिकः कमंसाधनः कमेव्युत्पत्तिक इति यावत् ।॥ २॥ 

आत्मनो निरवयवस्य पाददयमपि नोपपद्यते पादचतुष्टयं तु दुरोत्तारितमिति शद्धुते कथमिति \ परमाथत 

१. जागर्ति 'दक्लिणाक्षिमुखे विश्व' इत्युक्तेः जाग्रदवस्थाव्रत्तः स्थानं दक्षिणाक्षि । जाग्रदवस्था तु 
| तदभिमानविपय स्था-ञत्र विदववं एवःनरयोरेकत्य भिप्रायं जग रतस्थधानः स्थूलभुक् इति पदाभ्या 

चृश्वानरपदेनामिध्रानात् दुलेकरादिसप्ता कत्वाच्च द्योत्यते | 



आ० प्र०, म०-३ ] पाण्ड्क्योपनिपत् [ २१९ 

यस्य स बहिष्प्र्ः ° वर्हिवषयेव प्रज्ञाऽविद्याद्वाऽवभासत इव्यथः \ तथा सप्राद्धूमन्यस्य शतस्य हु वा एतस्यात्सनो 
वैश्वानरस्य मूर्धव सुतेजाश्चक्चुविश्वरूपः प्राणः पृथम्वत्मात्ना सन्देहो वटे बस्तिरेव रथिः पुयिध्येव पादौ" इत्य्नि- 

अनुमूतिस्वरूपाचापंटीका 

वायुः सन्देहः कायमध्यं बहुखो विस्तीणं आक्राशः । वस्तिः मूत्रस्थानम्, रथिरं लक्षणया तत्कारणभूत्ता अपं | 
इत्यथः । तद्य ्धक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोपीयसमित्यादिना प्राणाहूतिषु अभ्निहौतकल्यना करता । तच्छेपत्येनं आहवनीयो- १ 
ऽग्तिरस्य मुखत्वेन कल्पितः इत्ययं: । प्राणादिषु सस्स्मैव शब्दाचुपरुन्थिः रूम्मवति चोत्क्रान्तेष्वति परस्परयोप- 
रुब्िद्रारत्वं द्रव्यम् । विवे च ते नराङ्व विश्वानरः नरे संज्ञाा'मिस्यस्य विषयत्वा्निपाततात्पुर्व- 
पदस्य दीर्घता । विद्वान्न चन्प्रति अनेकधा कर्मानुसारेण सुखदुःखादि नयति प्रापयत्ति समष्टिरूप इति वैदवानरः | 

कतयंण्प्रव्ययः । अथवा, विश्वस्वासौ नरश्चेति विश्वानरः स॒ एव वैश्वानरः । स्वार्थेऽण् राक्षसवायसवत् । 
£ ि गि 

ानन्दमिरिटीका १० 

तद्चतुष्पात्वाभावेऽपि काल्पनिकमुपायोपेयमृत्तं पादचतुष्टयमविरुद्धमित्यभिप्रेत्याञञ्छं पादं ब्भूद्ादयत्ति--अहैत्या- 
दिना । स्थानमस्थेत्यभिमानस्य विषयमभूततसित्यथेः । प्रज्ञायास्तायदान्तरत्वप्रसद्धेरयुक्तमिदं विरेप्ममित्यराज्खुय 
व्याचष्टे- बहिरिति । चेतन्यलक्षणा प्रज्ञा स्वरूपभूता न बाह्ये विषये प्राततभ्रासते तस्या विपयनपक्षत्वात् बाह्यस्य 
च विषयस्य वस्तुतोऽभावादित्याल््कुयाऽऽह्--बहिविषयेवेति \ न स्वरूपप्रलला द स्तुतो पाह्यविपयेष्यत वुद्धिवृत्तिूपः 
त्वसावनज्ञानकल्पिता तद्विषया भवति । चं च साऽपि वस्तुतस्तद्टिषयातमनुभवत्ति । यस्तुतः स्वयममाव्राद्राह्यस्य १५ 
विषयस्य काल्पनिकल्धादतस्तद्िपयत्वं प्रा्तिमासिकमित्यथंः । पूर्वण विदहेपणेन वित्तेपणान्तरं समृच्चिनोत्ति-- 
तथेति । सप्ता द्धत्वं श्रूव्यवष्टस्मेन विश्वस्य वि्दयति--तस्येत्यादिना । प्रकृतस्य सच्ि्ितप्रसिदधस्य॑वाऽध्त्मन- 

अत्र॒ मतान्तरे--अकार-उकार-मकार-अधंमात्रात्मकपादचतुष्टयवति भ।द्भुरे अनिरुद्धप्रचयुम्न- 
सद्धुषंणवासुदेवापरपर्याय-विश्वते जसप्राज्ञतु रीयाख्यपादचतुष्टययुक्तन्रह्हर्िरह विधिस्ि्तात वदन्तः 
सवंमिदं पाच्चरात्रागममृकमित्ति वदन्ति । परन्त्वत्र वा एतत्समाचविपयनृर्षिहत्तरतापनीयोपानर्ाद घा २० 
वासुदेवव्यूहुपरत्वे किमपि गमकं नास्ति, केवरं शुद्धं ्रह्यव प्रतिपाद्यते प्रविकापनदारणेत्ि वज्लेयम् । 
एभिः सवत्मिकस्वं प्रणवस्य नोपपादितम् । तद्यथा शङ्कुना इत्यादिना ओङ्कारेण सर्वा वाक् सन्तुण्णा 
इत्यनेन सवंशब्दन्यापित्वमकारद्रा य ओङ्कारस्य भवेत्, न तु अथप्रपञ्चस्थ आं द्धुाररूपत्व 4 । 

अस्मन्मते तु ̂  वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" सवं हीदं नामना" इत्यादिशत्या अ्थंप्रपञ्चस्य 
शब्दप्रपञ्चव्यतिरेकेणाभावषः, सब्दप्रपञ्चस्य प्रणवेन व्याप्तत्वात् तहयतिरकंणाभावश्च निश्चेतुं श्लक्यत्। २५ 

अत्र च उत्तरत्र पादा मात्रा माराच पादा इति परस्पराभेदोक्तेः शद्ध रपादानामात्मपादानीां च 
विश्वादीनामभेदचिन्तनमुक्तं मवति] अभेदं चिन्तयित्वा तस्मोकारे प्रविर(पनं च चतुचपादे प्रपञ्धीप- 
शमं इत्यनेन सूच्यते । विदवतेजसप्राज्ञाः प्रपञ्चरूपा तेषामुप्मः चतुधपादर्पव्रह्मन्यतिरेकेणाभावः- 
ज्ञानम् । प्रविलापनं च क्रमेणेव । तच्च--““अकारं पुरुषं विद्वमुकारे प्रविलापयेत् । मकारं कारणं 
प्राज्ञं चिदात्मनि विखापयेत् ॥'* इत्यादिना पञ्चीकरणवातिक श्रोमुरेश्व यचार्यरुक्तम् | ३० 

विश्वतेजसप्राज्ञानामीदव राव्मकानिरुदढग्रद्यम्नादिपरत्वं 'सप्ताङ्कः एकोनविशतिमुखः स्युलमुक्' 
इत्यादिनां तेष अन्वयानुपपत्तिः । "जौवद्रारा इत्यथकरणे चाधिष्ठातुः जायिष्टेमगतदु.खादरप्याप।तेः | 

स्थुल भुक्त्वादिकं तु हेतुकतुत्वेनोच्यत इति बह्वसमञ्जसम् । जीदो नियम्यः नियम्पगतदोषा नियामके 
भवन्तीति तेषामभिप्रायः । भवतां नियामके नियस्येगुणा भवन्ति चेत् यलि चोरादत्यन्तभिष्र 
चोरत्वा्यापत्तिः । तथा चोत्कृष्टे निक्ृष्टगुणाध्यारोपात् प्रत्यवायः स्यात् । तदु रामानुजाचार्यः 'श्रह्म- ३५ 

रष्टिरुत्कर्षाद्"' इत्यत्र “उतने हि राजनि भृत्यहष्टिः प्रत्यवायकरी" ति (न्न० सू० ४-१-५) अतो विश्वादयो 
जीवा इत्ये युक्तम् । 

१. इवकारात् बुद्धिवृत्तः बहि्गिंमनःत् वृत्तिमदन्तःकरणसपि बहिगंतमेव । तत्र च प्रमातुचंतन्यं प्रति- 
बिम्बिततमिति आत्मा बह्िदिपयं उच्यते न तु स्वतः 
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९० 

१५ 

२० 

९५ 

२० 

३५ 

हकल्पनाशेषत्वेनाऽऽहुवनीयोऽग्निरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्राद्धानि यस्य स सप्राद्धः \ तथेकोनविक्षतिभंखाच्यस्य 
बुदधीन्दिथाणि कसंद्िथाणि च दल वायवश्च प्राणादयः पच्च मनो बुद्धिरहङ्ारधित्तमिति मुखानीव सुखानि तान्युप- 
छल्धिद्रारागीत्यथेः \ स एवंचिशिष्टो वेश्वानरो यथोक्तेदरिः शब्दादीन्स्थूखान्विषयानभुडक्त इति स्थूलभुक् ¦ विश्वेषां 
नराणामनेकघा नयनाद्रे्वानरः । यद्रा विश्वश्चासौ नरश्चेति विश्वानरो विश्वानर एव वैश्यानरः ! स्वंपिण्डात्मानन्य- 
त्वात्व प्रथमः पादः ! एतस्पुवंकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य प्राथस्यसस्य । कथमयसमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यगात्मनोऽस्य 
चट्ष्पात्तवे प्रकृते दयुलोकादीनां मूर्धा द्धुत्वमिति ! नैष दोषः । सवस्य प्रपञ्चस्य साधिदेविकस्यानेनाऽऽत्मना 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

अध्यात्मपरिच्छिन्तं -प्रत्यगात्मानमादाय आक्षिपति--कथमयमिति । ब्रह्यरू्पेणानवच्छिन्नमादाय परिहुरति-- 
नेष दोष इति ! अनेन ब्रह्मरूपेण आत्मना सात्मकस्येत्यध्याहारः ] अत्रेयं प्रक्रिया--चिन्मा्तन्त्रा अनाच्निर्वाच्या 
मूतप्रकृतिः मायाऽव्याकृतादिशब्दवाच्या । तस्यां प्र्तिबिभ्बित्तं तदेव चैतन्यमारेपकस्वमावेन स्वोपाधिना प्रापितत- 
विकारवत्तया सवञत्वादिधमेकमीश्वरसंज्ञकं भवति । स एव ईहवरो मायापरिणामभूतसूकष्मोपाधिः तज्जसकल- 
लिङ्गाभिमानी हिरण्यगभंसं्ञो भवति । स एव पञ्चीकृतमहाभूतोपाधिरण्डरीरःस्थकामिमानी विराट्संज्ञो भवति । 
एवं विराटहिरण्यगर्भश्व रबिम्बकल्पतुरीयाख्या अधिदेवं चत्वारः पादाः । यानि चाध्यात्ममस्मदादीनां स्थुलशरीराणि 
ते विराजोऽशाः, यथा देवदत्तस्य हृस्तपादादयोंऽशाः । तदंशाश्च अङ्गुल्यः दंशाश्च पर्व॑भेदभिन्नाः नामरूपशदि- 

आनन्दगिरिटीका 

सत्रैरोक्यात्मकस्य वक्ष्यमाणरीत्या वदवानरंशम्दितस्य सुतेजस्त्वगुणवििष्टो चुलोको मूरथेवेति चुरोकस्य शिरस्तव 
मुपदिर्यते । विश्वरूपो नानाविधः दवेतपीतादिगुणात्मकः सूयंडचक्षुविव््यते । पृथदूनानाविधं वत्मं सञ्चरणमात्मा 
स्वेभावोऽस्येति व्युत्पत्या वायुस्तथोच्यते । स च प्राणस्तस्येति सम्बन्धः । बहुलो विस्तीणंगुणवानाकाशः सन्देहो 
देहस्य मध्यमो भागो रथिरन्नं तद्धेतुरदकं बस्तिरस्य मूत्रस्थानं पृथिव्येव प्रतिष्ठात्वगुणा वेर्वानरस्य पादौ तूक्तं 
प्रथममागच्छेत्तद्धोमोयमित्यग्नहोत्रकल्पना श्रता । तस्याः शेषत्वेनाऽऽह्वनीयोऽग्निरस्य मुखत्वेनोक्त इति योजना । 
उक्तं सप्ताद्धत्वमुपंह रति --इत्येवमिति । विशेषणान्तरं समुच्चिनोति-- तथेति । बुद्धचर्थानीन्द्रियाणि शरोत्रत्वकचक्षु- 
निद्धाघ्राणानि | कर्मार्थनोन्द्ियाणि वाक्पाणिपादपायुपस्थानि । तान्येतानि द्विविधानीच्दरियाणि द्द भवन्ति| 
प्राणादय इत्यादिरब्देनापानव्यानोदानसमाना गृह्यन्ते 1 उपरब्धिद्राराणीव्युपलन्धिपद् कर्मोपरक्षणाथंम् । दारस्ं 
करणत्वम् । तत्र बुद्धोन्द्ियाणां मनसो बुद्धेश्च प्रसिद्धमुपलब्धौ करणत्वम् । कर्मेन्द्रियाणां तु वदनादौ कर्मणि 
करणत्वम् । प्राणादीनां पुनरुभयत्र पारम्पर्येण करणत्वम् । तेषु सत्स्वेव ज्ञानकमंणोरत्पत्तेः । असत्सु चानुत्पत्तः । 
मनोबुद्धयोरच सवत्र साधारणं करणत्वमहङ्कारस्यापि प्राणादिवदेव करणत्वं मन्तव्यं चित्तस्य चेतन्याभासोदये 
करणत्वमुक्तमिति विवेक्तव्यम् ! पु्वोक्तिविरोषणेविरिष्टस्य वेरवानरस्य स्थूलभुगिति विशेषणान्तरम् 1 तद्विभजते- 
स एवंविश्िष्ट इति \ शन्दादिविषयाणां स्थृखत्वं दिगादिदेवतानुगहोततैः श्रोचादिभिगुह्यमाणत्वस् । इदानीं वश्वानर 
शब्दस्य प्रकृततविशवविषयत्वं विशदयत्ति--विश्वेषामिति \ कमणि षष्ठौ । विश्वे च ते नराश्वेति विश्वानरः । 
निपातासूवंपदस्य दीघंता । विश्वान् नरान्भोक्तुत्वेन व्यवस्थितान्प्रत्यनेकधा धर्माधमंकर्मानुसारेण सुखदुःखादि 
प्रापणादयं कमंफल्दाता वेहवनररब्दितो भवतीत्यथं;। अथ वा विशवश्चासौ नर्चेत्ति विश्वानरः स एव वेश्वानरः। 
स्वाथे तद्धितो राक्षसवायसवदित्याहू-- विश्वेति! कथं विश्वह्चासौ नरस्वेति विगृह्यते जाग्रतां नराणामनेकत्वात्ता- 
दात्म्यानुपपत्तेरित्याशङ्कयाह--स्वेति\ सवंपिण्डात्मा समष्टिरूपो विराड्च्यते तेनाऽऽत्मना विश्वेषामनन्यत्वायथोक्त- 
समाससिद्धिरिःयथंः | विश्वस्य तेजसादुत्पत्तस्तस्येव प्राथम्यं युक्तं कायस्य तु पद्चाहावित्वमुचितमित्याश ङुयाह्- 
एतदिति । प्रविलापनपेक्षया प्राथम्यं न सुष्टयपेश्षयेत्यथंः । 

अध्यात्माधिदेवयोर्भेदमरादाय प्रागुक्तं सप्ताङ्त्वमाक्षिपत्ति--कथमिति ! ब्रह्मणि प्रकृते त्स्य परोक्षत्वे 
शङ्किते तन्निरासार्थं ब्रह्मायमात्मेति प्रत्यगात्मानं प्रकृत्य सोऽयमात्मा चतुष्पादिति चतुष्पा्वे तस्य प्रक्रान्ते 
दुरोकादीनां मूर्धा्यद्धत्वसप्ताङ्गत्वसिद्धवय्थं यदुक्तं तदयुक्तं प्रक्रमवि रोधादित्यथंः । अध्यात्माधिदेवयोभंदाभावान्न 
प्रक्रमविरोधोऽस्तीति परिहूरति--नैष दोष इति । तत्र हैतुमाह--सर्वस्येति। आध्यास्मिकस्याऽऽधिदेविकेन सहितस्य 
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चतुष्पाच्वस्य विवक्षितत्वात् \ एवं च सति सवंप्रपच्चोपशमे्रेतसिद्धिः । स्व॑भूतस्थश्चात्सेको दृष्टः स्थात् । सव॑भुतानि 
-चाऽऽत्मनि ! यस्तु सर्वाणि भूतानीत्यादिश्रुत्यथः उपसंहूतश्चेवं स्यात् ! अन्यथा हिं स्वदेहपरिच्छिन्न एव प्रत्यगात्मा 

अनुभृतिस्वरूपाचायंटीका 

कर्माणः, केचन स्पृर्याः केचनास्पृश्याः देवदत्तात्मनैकत्वेऽपि । तद्रद्यानि चाध्यात्मं लिद्धंशरीराणि ते हिरण्य 

गर्भ॑स्यांशाः । यानि सौषत्तानि अनज्ञानानि तेऽ्याकृतांशाः सा्धत्वेऽपि न कायंत्वमिति वणित्तमन्यतर । ५ 
तदेव तुरीयं चेतन्यमवच्छेदकेष प्रतिबिम्बतया विश्वत्तजसप्राज्ञसंज्ञकस् । तदेवं विर्वततंजसप्राज्ञतुरीयष्या 

अध्यात्ममपि चत्वारः पादाः | आधिदेविकेन तेषां स्वरूपामेदादेक्यमाध्रित्य द्यमूधंत्वादिवणनम् । इयं चावयवा- 
वयविविभागप्रक्रिया श्रूत्यैवोक्ता--“मायांतु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महै्वरम् । तस्यावयवभूतंस्तु व्याप्तं स्वमिदं 
जगत् ।1"° इति । अस्यां चाध्यारोपावस्थायां यो जीवो यत्पदप्राप्तिनिमित्तं प्रकृष्टं ज्ञानं कम चानुतिष्ठति सोऽपि 
तत्तव्पदे प्रविष्टो वि राडादिशब्दैरमिधीयते। यस्तुरीयंब्रह्यवास्मि स्वं न मत्तोऽन्यदस्तीति श्रुत्याञ्चायप्रस्ादादेकात्म्यं १० 
प्रतिपद्यते तस्य द्रेतविकस्पेनाबाधेऽेतन्रह्यप्रािः फलमिव्याह--एवं सतीति। अस्मिरच पक्षे यन्मनुनोत्तं-"'सवंभूतस्थ- 
मात्मानं सर्व॑भृत्तानि चात्मनि । संपद्यन्नात्मयाजी वे स्वाराज्यमधिगच्छति ।।'' इति तदप्यनुगहीतं भवतीत्याहु-- 
स्वेभूतस्थश्चेति। मनुवचनस्य मृकभृता श्रुतिरपि अनुगृहीता भवतीत्याह-पद्तु सर्वाणोति । मायाहवारेण सवं भूतास्पद 
यत्तरोयं तदहमस्मोति दशनात् सवभूतान्यात्मन्नेव पक्ष्यति स्वरूपत्तयाऽ्वगतस्यव ब्रह्मणः सवंत प्रतिविभ्वित्त- 
त्वेनावस्थानात्सवंमूतस्थमात्मानं पश्यति विद्रानित्यथंः । उक्तप्रका रानभ्युपगमे तत्त्वनिष्ठश्रुतिबाह्यतया पाषण्डित्व- १५ 
मेवे स्यादित्याह्--अन्यथा हीत्यादिना । सवत्र सत्तासामान्यस्येकत्वात् सदद्वितीयमित्ि साभ्यासं श्रुतिः मध्ये चान्ते 
चेतदात्म्यमिदं सवंमिति बहुकृत्वोऽभ्यस्यति। अतस्तासयंलिङ्धदशंनातु मुख्यमेव सवत्मिंकत्वप्रतिपादकत्वमिष्यत्त 

आनन्दगिरिटीका 

प्रपञ्चस्य सवस्येव स्थूलस्य पच्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकस्यानेनाऽत्मना विराजा प्रथमपादत्वम् । तस्येव 

सृक्ष्मस्यापञ्चीकृतपञ्चमहाभृततत्कार्यत्मिनो हिरण्यगर्भात्मिना द्ितीयपादत्वम् । तस्येव कायंरूपत्तां त्यक्तवा कारण- २० 
रूपतामापन्नस्याव्याकृतात्मना तुतीयपादत्वम् । तस्येव तु कायंकारणरूपतां विहाय सवंकल्पनाधिष्ठानतया स्थितस्य 
सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मना चतुथंपादत्वम् | तदेवमध्यात्माधिदेवयोरभेदमादायोक्तेन प्रकारेण चतुष्पात््तस्य वक्तु- 
मिष्टत्वात्पुवेपूवेपादस्योत्त रोत्तरपादात्मना प्रविलापनात्तुरीयतिष्मयां पयवसानं सिध्यत्तीत्यथं: | 

यदेवं तुरीये पय॑वसानं जिज्ञासोमुमुक्षोरिष्यते तदा तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धकस्य प्रातिभासिकर्टतस्योपरमे सत्य- 
देत्तपरिपणंब्रह्माहमस्मोत्ति वाक्याथंसाक्षाक्तारः सिध्यतीति फटितमाह--एवं चेति । उक्तन्यायेन तत्त्तसाक्नात्तारे २५ 
संगृहीते सवषु मृतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेष्वात्मेकोऽद्वितीयो दृष्टः स्यात् । एको देवः सर्वभूतेष्विति तत्र तत्र ब्रहय- 
चैतन्यस्येव प्रत्यक्त्वेनावस्थानाभ्युपगमात्तानि तानि च सर्वाणि प्रातिभासिकानि भूतानि तस्मिन्नेवात्मनि कल्पितानि 
हृष्टानि स्युः । तथा च पूणंत्वमात्मनो भूतान्तराणां च तदतिरेकेण सत्तास्फ़रणविरहितत्वं सिध्यति । ततश्च-- 

('स्वंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । सस्पर्यन्नात्मयाजी वे स्वा राज्यमसिगच्छति'" 
इति स्मृतिरनुगृहीता भवतीत्याहू-सवंभुतस्थग्चेति । न चेदं मानवं वचनममानमिति श ङ्कुनीयम् । यद्रे ३० 

किञ्च मनुरवदत्त दधेषजमिति श्रुतेरिव्यभिप्रेय दशितस्मृतिमृलभूतां श्रुति सूचयत्ति--पस्त्विति । यो हि पादत्रयं 
प्रागुक्तया प्रक्रिया प्रविलाप्य तुरीये नित्ये विज्ञप्िमात्रे सदानन्देकताने परिपूर्णे प्रतिष्ठां प्रतिपद्यते स ब्रह्माह् 
मस्मीत्यात्मानं जानानः सर्वेषां भूतानामधघिष्ठानान्तरमनुपलभमान भआस्मन्येव प्रातीतिकानि तानि प्रत्येत्ति । तेष 

सवेष्वात्मानं सत्तास्पफ़ूतिप्रदमवगच्छन्ति । ततस्च न किञ्चिदपि गोपायितुमिच्छतीति धरत्यथंदव यथोक्तरीव्या 
तत्त्वसाक्षात्कारे संगृहीते सति स्वीकृतः स्यादित्यर्थं; । अध्यात्माधिदेवयोरमेदाभ्युपगमद्वारेण प्रागुक्तपरिपाटया ३५ 
तत्त्वज्ञानानभ्युपगमे दोषमाहु--अन्ययेति। सांख्यादिपक्षस्यापि प्रामाणिकत्वात्तथेव प्रतिदेहं परिच्छिन्नस्य प्रत्यगात्मनो 
दशनेन प्रामाणिकोऽ्थोभ्युपगतो भवति । व्यवस्थानुपपर्या च प्रत्तिरारीरमात्ममेदः सिध्यतीत्यार ङ्ुयाऽऽहु--तथा 
चेति \ सास्यादीनां द्रेतविषयं दलंनमिष्टं तेन त्वदीयदशंनस्य्ैतविषयस्य विशेषामावादद्रैतं तत्त्वमित्ति श्रुतिसिद्धो 
विशेषस्त्वत्पक्षे न सिध्येदतः श्रत्तिविरोधो भेदवादे प्रसज्येत। व्यवस्था त्वौपाधिकभेदमधिङकतय सूस्था मविष्यतीत्यथंः। 



२२२ । टोकाद्रयाल्छंसितशाङ्कुरभाष्योपेता [ आ० प्र०, मणं 

५ 

१० 

^ छ 

सांख्यादिभिरिव दृष्टः स्यासथा च सत्यहतमिति श्रुष्तकुतो विशेषौ स स्यात् । सांख्धादिदश्ंनेनाविक्ञेषात् । इष्यते च 
सर्वोपनिषदां सर्वात्सिक्यप्रतिपाद्कंत्वम् \ अतो युक्तमेवास्याऽऽध्यात्मिकस्य पिण्डात्मनो द्युलोकाधद्धत्वेन बिराडात्म- 
नाऽऽधिदेविकेनकत्वमभिप्रेत्य सप्राद्धत्ववचनम् । “मूर्धा ते व्यपतिष्यत्" इत्यादिलिङ्खदशंनाच्च । विराजैकत्वमुप- 
लक्षणार्थं हिरण्यगर्भाव्याज्ृतात्मनोः । उक्तं चेतन्मधुज्नाह्मणे - “यश्चायसस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽग्रतमयः पुरषो 
यश्चायमध्यात्मम्"” इत्यादि । सुषुप्राव्याकृतयोस्त्वेकस्वे सिद्धमेव । निर्विशेषत्वात् \ एवं च सत्येतत्सिद्धं भविष्यति 
सर्व॑हेतोपल्लमे चाहतसिति ॥ ३॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 
इत्यथ: | परिच्छिन्वहृष्टः निन्दितत्वादपि सवत्मिफ़त्वमेव श्रुतैरभिमतमिव्याह मूर्धा ते इति ।! नन् मन्थे 
व राजकत्वमेव प्रतीयते विश्वस्य चुमू धंत्वादिव्यपदेशात् कथङ्कारं सर्वात्मकत्वं भाष्यकृतोच्यत्त इत्याश ग्ह- 
विराजैकत्वमिति। ननु विदवविराडात्मनोः स्थूलाद्यभिमानित्वाविरेषाचयुक्तमेकत्वं तेजसटि रण्यगभ्योश्च सूक्ष्माभिमाना- 
विरोषात् । सुषुप्ताव्याष्तर 1: पुनः वैल लक्षणसाम्येनेकत्वमित्याशङ्कयाह्-युषुप्तेति यथा प्रख्ये संहूतसवं विशेपम- 
व्याकृतं तथा जाग्रत्स्वप्नीपरमे निविशेषं सूवुप्तमित्ति लक्षणसाम्यात् सिद्धमेव एकत्वमित्यथं; । तत्त्वज्ञारनिव््य॑तया 
मिथ्याभूतेन प्राज्ञेन सहाग्याकरृतस्यक्मे सति स्वरूपेण ज्ञाननिवत्यंत्वामावेऽपि विद्रद्दृ्वा आत्मतिरिक्तदस्तुरूपेण 
सप्रप्चाव्ाकृतबाघेऽ्धेतं सिद्धं भविष्परतीव्येकत्वन्ञानस्य प्रयो जनमाह्-एवं चेति। चकारादशांशिभावकृतावान्तरविभा- 
गेन स्वव्यवस्थासिद्ध सूचयत्ति। तथाहि--सकृत्स्नपरिणामित्वेनांशिनोऽव्याकृतस्य विक्षेपशक्तिसन्दावेऽपि आवरण 
शक्त्यभावात् तदपाधिरीश्वरः सवज्ञोऽहममूढ इति प्रसिद्ध्यति । परिच्छिघ्त्वेन तदंशानां सुषप्ताव्याज्ञानानामावरण- 
विक्षेपशक्तिमच्वात् तदुपाधिका जीवा अज्ञाः प्रसिद्धयन्ति । अज्ञानानां च ज्ञानविरोधितया सम्यग्ज्ञानेन रज्जुन्ञानेन 
रज्ज्वज्ञानदाहवत् स्वरूपदाह एव । मायायाः पुनर्छोकिकमायावत् सम्यग्ज्ञानेन "वस्तु न भवति" इत्यनेन कारणेन 
बाधेऽपि न स्वरूपदाह एव, मायाविन्यनुवृत्तिदशंनात् । यथा च जातिव्यक्त्योः । यथा चास्मदादिपिण्डानां 
धर्माधिर्मादिमख्वत्तवेन हानिवुद्धिमस्वेऽपि, तद्यात्मक एव विश्वरूपधरो नारायणो न तद्ान् भवति कस्पितावच्छेद- 
मात्रात् सर्वापि व्थवस्थोपनीपद्यतेऽध्या रोपदृषट्या । अजपवादहष्टया तु न काचिद् व्यवस्थेति ॥ २३ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

ननु भेदवादेऽपि नादेतश्नुत्तिविरुष्यते । ध्यानाथंमन्नं ब्रह्य तिवददरेतं ततत्वमित्युपदेशसिद्रेरित्याश्चङ्कयाऽऽह्- 
इष्यते चेति \ उपक्रमोपसंहा रेकरूप्यादिना सर्वासामुपनिषदां सर्वेष॒देहेष्वात्मेक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्टमत्तो न 
ध्यानाथंत्वमदेतश्नतेरेष्ट् शक्यम् । वस्तुपरत्वखिद्धति रोधादित्यथः । अध्यात्माधिदेवयोरेकस्वमुपेव्याद्रैतपयंवसाने सिद्ध 
सत्याध्यालत्मिकस्य ग्यष्यात्मनौ विश्वस्य त्रंखोक्यात्मकेनाऽऽधिदेविकेन विराजा सहैकत्वं गृहीत्वा यत्तध्य सप्ताङ्खत्व- 
मुक्तं तदविरुदमित्युपसंह् रति-अत इति! जध्यात्माधिदेवयोरेक्ये हत्वन्त रमाहू--मूर्घेति। दिवादित्यादिकं वेड नसा. 
वयवं वेश्वानरबुदढधया ध्यायत्तौ जिज्ञासया पुनरखण्डपक्षमुपगतस्य मूर्धा ते व्यपत्तिष्यद्यन्मां नाऽऽगमिष्य इत्यन्धोऽ 

भविष्यो न्मासत्यादिव्यस्तोपासननिन्दा समस्तोपासनविधित्सया हश्यते। न च दयुलोकादिकं वपरोतबुद्धया गुहीत- 
वतः स्वकीयमूर्घादिपसिपितनमुचित्तं यद्यघ्यात्माधिदंवयोरेकत्वं च भवेत्तस्मात्तयोरेकत्वमनत्र विवक्षितं भवतोव्यर्थः | 

ननु विराजो विदवेनेकत्वमेव मूलग्रन्थे हर्यते । तत्कथमविकशेषेणाध्यात्माधिदेवयोरेकत्वं विवक्षित्वा 
पयंवसाने भष्यकृत्तोच्यते तत्राऽऽ्ह--विराजेत्ि । यत्मुखतो विराजो विश्वेनेकत्वं दितं तत्त हिरण्यगभंस्य तेज- 

२५ 

नान्तर्यामिण्चाव्याकरतोर्पाहितस्य प्राज्ञेन सहैकत्वस्योपरक्षणाथंमतो मलग्रन्थेऽप्य विशेषेणाध्यात्माधिदैवयौरेकव्वं 
विवक्षितमिद्यदतपयंवसानसिद्धिरित्यर्थः । अध्यात्माधिदेवयोयेदेकत्वमिहोच्यते तस्मधेब्राह्यणेऽपि दरशितमित्याह- 
उक्तं चेति \ अधिदेवमध्यात्मं चेकरूपं निर्देशं प्रतिपर्पायसयमेव स इत्यभेदवचनादेकत्वमन्र विवक्षितमिदद थः | 
ननु विश्वविराजोः स्थुखाधिमानित्वात्तंजसहिरण्यगभंयोश्च पृषक्ष्माभिमानित्वादेकत्वं युक्तम् । प्राज्ञाग्यकृतयोस्तु 
केन साधम्येणकलं तत्राऽऽह--युषुप्तेति । प्राज्ञो हि सर्वं विदोषमुपसंहूत्य निविशेषः सुषप्ते वर्तते प्रक्यदलायामव्या- 
कृतं च निःशेषविशेषं स्वारमन्युपसंहूत्य निविशेषरूपं तिष्ठति तेनोक्तं साधम्यं पुरोधाय तयोरेक्यमविरुद्रमित्यथः । 
अध्यात्माधिदेवयोरेकत्वे प्रागुक्तस्यायेन प्रसिद्धे सत्युपसंहा रप्रक्रियया सिद्धमद्रेतमिति फलितमाह--एवं चेतति । 

४० तच्चाटरतं प्रतिबन्धघ्वंसमात्रेण न स्फुरति कि तु वाक्यादेवाऽऽ्चार्योर्पदि्टादित्ति वक्तुं चशब्दः | ३ ॥ 
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स्वप्नस्थानोऽन्तशरजञः सप्ताङ्ग एकोनविश्षतिशखः प्रविविक्तमुक्तेजसो द्वितीयः पादः॥ ४॥ 

स्वप्टः स्थानमस्य तैजसस्य स्वप्नस्थानः! जाग्रस्प्साऽनेकसाधना वर्हिविषयेवावभासमानरा मनःस्पन्दनसात्ा 
सती तथाभूतं संस्कारं मनस्थाधत्ते । तन्मनस्तथा संस्छृतं वित्रित्त इव परो बाह्यसाघनानपेक्षमविद्याकासकभभिः 
प्रेयंमाणं जाग्रददवभासते। तथा घोक्तसू--“अस्य सोकस्य सर्वावतो साच्रासपादाय'' इति । तथा “परे देवे मनस्थेक- 
भवति" इति प्रस्तुत्य “अत्रैष देवः स्वप्ने महितानमनुभवति' इत्याथवेणे । इन्द्रियावेक्षयन्तस्थत्वान्सरसस्त- 
द्रासनारूपौ च स्वप्ने प्रज्ञा यस्येत्यन्तःप्र्ः । विषयद्रून्याथां प्रज्ञायां केवलप्रकाशचस्वरूयायां विषयित्वेन भवतीति 
तेनसः 1 विश्वस्य सविषयत्वेन प्रलयाः स्थलायणा भोज्पत्वम् \ इह पुनः केवला वासनामात्रा प्रज्ञा मोज्येति प्रविदिक्तो 
भोग इति \ समानमन्यत् । द्वितीयः पादस्तेजसः ॥ ४ \ 

अनुमृतिस्वरूपाचा्य॑टीका 

स्वप्नपदार्थं व्याख्मातुं तत्कारणं निरूपयति-जाग्रतप्रजेत्यादिना \ जाग्रत्संस्कारजः स्वप्न इत्यन्न प्रमाण- 
माह-तथा चोक्तमिति ! सवंसाधनसम्पतिः विद्यतैऽस्मिधिति सवंवान् तस्य सव॑वतः जाग्रल्टोकस्य मत्रं वासना- 
मादाय स्वपितीत्यथंः । मनः संस्कृतं स्वप्नाकारेण विवेत्तंत इत्यत्र प्रमाणमाहू--परे देव इति ।। ४ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

द्वितीयपादमवतायं व्याचष्टे-स्वप्नेत्यादिना । स्थानं पूक॑वत् । द्रष्टुममाभिमानस्य विषयमूतमित्ति 
यावत् । स्वप्नपदार्थं निरूपयिततं तत्कारणं निरूपयत्ति-जाग्रदित्यादिना । त्स्याः स्वप्ताद्रेधरम्यर्थि विलेषणमा 
अनेकेति \ अनेकानि विविधानि साघनानि करणानि यस्याः सा तथेत्ति यावत् । विषयद्वारकमपि वैषम्यं दशंयति-- 

बहिरिति ! बाह्यस्य शब्दादेविषयस्याविद्याविवतंत्वेने वस्तूतौऽभावान्न तदविषयत्वमपि यथोक्तपरज्ञाया वास्तवं कि तु 
प्राती्तिकमित्यभिप्रेत्योक्तमिवेति। न च यथोक्ता प्रज्ञा प्रमाणसिद्धा तस्था अनवस्थानात् । तेन साक्षिवे्या 
सेति विवक्षित्वाऽऽह॒--अवभासमानेति । देनतस्प्रतिभासयोवंस्तुतोऽसत्से हेतुं सूचयति--मनःस्पन्दनेति । यथोक्ता 
रज्ञा स्वानुरूपं वासनां स्वसमानाधारामुत्पादयतीत्याहु-तयःभ्रूतमिति \ जग्रद्रासनावासितं मनो जागरित्तवदव- 
भासते स्वम्नद्रष्टरिव्येष्टव्यं मनस एव वासमावतः स्वप्ने. विषयत्वात् अतिरिक्तविषयाभावारदित्याहु- तथा सस्छेत- 

मिति । जाग्र्रासनावासित्तं मनो जागरितथद्धातोव्यत्र दृषटान्तमाहू--चित्रित इति । यथा पटश्चत्रिततदवित्रव दभाति 

तथा मनो जागरितसंस्कृतं तद्रडातोति युक्तमिल्यधः | स्वप्नस्य जागरिताद्रवर्म्यं सुचधति-- बाह्येति 1 यथोक्तस्य 

मनसो जागरितवदनेकधा प्रतिभाने कारणान्तरमाहु--अविचेति । यदुक्तं स्वप्नस्य जागरसितिर्जानितवासनाजन्यत्तं 
तत्र बरहदारण्यकश्रुति प्रमाणयत्ति-तथा चेति \ भस्य लोकस्येति जागरितोक्तिस्तस्य विद्ेपणं सदविदित्ति। सर्वा 
साधनसस्पत्तिरस्मिन्नस्तीति सवैवान्सववानैय सर्वाविान्स्तस्य मात्रा छो वाप्तना तामपादायापच्छिय गृहीत्वा 
स्वपिति वासनाप्रधानं स्वप्नमनुभवतीत्यथं ; । यत्त स्वप्नषूपेण परिणतं सनः साल्लिणो विषयो भवतोति तत्र 
त्यन्तरं दशंयति--तथेति । परत्वं मनसस्तद्पाधित्वा्राऽसाधारणकरणत्वाद्रा, देवत्वं द्योतनात्मकत्वात्तन्भनो- 

ज्योतिरिति ज्योतिःलब्दात्तस्मिन्तेकी भवतति स्वप्ने द्रष्टा तत्प्रधानो भवतीति स्वप्नं प्रकरृद्याच्र स्वप्ने स्वप्रकाशो 
द्रष्टा महिमानं मनसो विभृत्ति ज्ञानज्ञेयपरिणामत्वलक्षणां साक्षात्करोति । तथा च मर्नसो विषयत्यात्न तत्राऽऽ्म- 
ग्राहुकत्वदङ्कत्यथं; । ननु विश्वस्य वाद्येन्दरियजन्यप्रजञायास्तेजसस्य मनोजन्यपरज्ञाय।श्चान्तःस्थत्वाविशेषादन्तः- 
प्रजञत्वविशेषणं न व्यावत्तंकमिति तच्राऽष्टू--इन्वियेतति । उपपादितं तावद्िश्वस्ञ पहिष्प्र्त्वं तंजसस्त्वन्तःप्रल् 
विज्ञायते बाह्यानीन्द्रियाण्यपेक्ष्य मनसोऽन्तःस्थत्वास्तत्परिणामत्वाच्च स्वन्नप्रज्ञायास्तद्वानन्तःप्रननी युज्यदै। किच 
मनःस्वभावभूता या जागरितवासना तद्रूपा स्वैप्नप्रज्ञेति युक्तं तं ज स्यान्तःप्रज्ञसमित्ययंः । स्वप्नाभिमानिनस्तेजो 
विकारत्वाभावात्कुतस्तेजसत्वमिव्याश्द्ुयाऽऽह॒--विष्येति । स्थृलो विषयो यस्यां वासनामय्यां प्रज्ञायां न ज्ञायते 
तस्यां विषयसंस्पशंमन्तरेण प्रकाशमात्रततया स्थितायामाश्वयतवेल भवतीति स्वप्नद्रशा तंजशो विवक्षितः । तेजःशब्देन 
यथोक्तवासनामय्याः प्रज्ञाया निर्देशादित्यर्थः। नन् विष्ठ्वतेजसयोरटि हिं प्रविविक्तमगिनि विशेषणम् । प्रज्ञाया 
भीज्यत्वस्य तुत्गत्वात् | मेवम् । तस्या भोज्यत्वाविश्चेषेऽपि तस्यामवान्तरभेदात्सविषयत्याद्विशवस्य भोज्या प्रज्ञा 
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यत्र॒ सुनो न क्श्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्नं पश्यति तस्सुषुप्म् | 
सुषुसस्थान एकीम्तः प्रज्ञानघन एवाऽऽनन्दमयो द्चानन्दभुक्चेतोखः ^ प्राज्ञस्वृतीयः पादः ॥ ५॥ 

वशंनादशंनवृच्योस्तच्वाप्रनोधरश्चषणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्सुषुपनिग्रहणाथं यत्र सुप्र इत्यादि विशेषणम् । 
अथ वा त्रिष्वपि स्थानिषु तत्वाप्रतिबोधलक्षणः स्वापोऽविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां सुषुप्तं विभजते \ यन्न यस्मिन्स्थाने 
कारे वा सूप्रो न कञ्चन स्वप्नं पष्यति न कञ्चन कामं कामयते । न हि सुषुप्ते पुवंयोरिवान्यथाग्रहणलक्षणं स्वप्न- 
दय॑नं कामो वा कच न विद्यते । तदेतत्ुषुप्तं स्थानमस्येति सुषुप्तस्थानः । स्थानद्रयप्रविभक्तं मनःस्पन्दितं दरैतजातम् 
तथारू्पापरित्यागेनाविवेकापल्लं नेरतमोग्रस्तमिवाहः सप्रपञ्चकमेकीभूतमित्युच्यते । अत एव स्वप्नजाग्रस्मनःस्पन्द- 
नानि प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमवेस्थाऽविवेकरूपत्वात्प्र्नानघन उच्यते । यथा रात्रौ नैशेन तभसाऽविभन्यमानं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ननु यत्र सुप्र इत्येत्तावता सुषुप्तम्रहणं सिद्धयति किमथं “न कञ्चन काममि'त्यपरितोषादाह्--अथवेति । 
पदार्थानां विरोषानभिव्यक्त्यभि प्रायेण एकौभूतत्वाभिधानमिस्याह्--स्थानद्रयप्रविभक्तमिति । सवृत्तिकं मनरचैतन्य- 
ग्रस्तं तिष्ठतत्यभिप्रायेण प्रज्ञानघनः साक्षी सुखांलाभिव्यक्तिप्रतिबन्धकदुःखामावादनिन्दमय इद्ुक्तम् । परमग्रेमास्पद- 
तयाऽऽनन्दस्वभावोऽप्य्रात्मा रागादिदुःखप्रतिबन्धाच्न व्यज्यते तदधिगमे विषयविशेषानुपरक्तयुखरूपेण यथा व्यज्यते 

आनन्दगिरिटीका 

स्थूला लक्ष्यते । तेजसे तु प्रज्ञा विषयसंस्पशंशून्या वासनामातररूपेति विविक्तो भोगः सिध्यतीत्याहु--विश्चस्येति । 
सप्ताङ्गकोनविदात्तिमुखत्व मित्येत्तदन्यदित्युच्यते । ४ ॥ 

पादद्रयमेवं व्याख्याय तृत्तीयं पादं व्याख्यास्यन्व्याख्यायमानश्नुतौ न कञ्चनेत्यादिविरोषणस्य तात्पयंमाह्- 
दशंनेति \ दरंनस्य स्थुलविषयस्य वृत्तिर्ास्तीति जागरितं दशंनवृत्तिरित्युच्यते । स्थुरुविषयदशंनादन्यह् शंनम- 
दशनं वासनामात्रं तस्य वृत्तिरत्रास्तीत्यदशंनवृत्तिः स्वप्नस्तयोः सुषुप्तवदेव स्वापस्य तत्तवाग्रहणस्य तुल्यत्वात् 
यत्र सूप्त इत्युक्ते तयोरपि प्रसक्तौ तद्व्यवच्छेदेन सुषुप्तस्येव ग्रहणार्थं यत्र सुप्त इत्यादिवाक्ये न कञ्चनेत्यादिविकशेषणम्। 
तद्धि स्थानद्रयं व्यवच्छिद्य युषुप्तमेव ग्राहयतीत्यथंः । न कञ्चन स्वप्नं पदयतीत्यनेनैव विशेषणेन स्थानद्रयग्यवच्छेद- 
सम्भवाद्विशेषणान्तरमकिञ्चित्करमित्याशद्धयाऽऽह्--अथ वेति ! तत्वाप्रतिबोधः स्वापस्तस्य स्थानत्रयेऽपि तुल्यत्वा- 
ज्जाग्रत्स्वप्नाभ्यां विभज्य सुषुप्तं ज्ञापयितुं विशेषणमित्यथंः । एकस्येव विशेषणस्य व्यवच्छेदकत्वसम्भवादलं 
विरेषणाभ्यामित्यस्य कः समाधिरित्याशङ्कय विदेषणयोविकल्पेन व्यवच्छेदकत्वान्नाऽऽनथंक्यमित्ति मत्वाऽ्ह- 
न हीति । यत्ेत्यस्यापेक्षिताथं कथयत्ति--तदेतदिति ! अन्थाग्रहुणशून्यत्वं कामसंस्पसंतरिरहितत्वं च विशेषणाभ्यां 
विवक्षितम् । कथमस्य सदितीयस्येकौभूतस्वविशेषणमित्याश द्गुयाह--स्थानद्येति। जागरितं स्वप्नश्चेति स्थानद्रयम्। 
तेन प्रविभक्तं यदद स्थूरं सूक्ष्मं च तत्सवं मनःस्पन्दितमात्रमिति वक्ष्यते । तच्च यथा स्वकीयरूपमात्मनो विभक्त 
तथेव तस्यात्यागेनाव्याङृताख्यं कारणमापन्नं स्वकीयसवविस्तारसहितं कारणात्मकं भवतति । यथाऽहर्नैरेन तमसा 
ग्रस्तं तमस्त्वेनेव व्यवद्धियते तथेदमपि कायजातं कारणभावमापन्नं कारणमित्येव व्यवहियते । तस्यां चावस्थायां 
तदृपाधिरात्मेकीभूत्तविरोषणभाग्मवतीव्यथंः । तथाऽपि कारणोपहितस्य प्रजञानघनविशेषणमयुक्तं निरूपाधिकस्यैव 
तथा विदोषणसम्भवादित्याशङ्कुचाऽश्ट्-अत एवेति। सवस्य कायंप्रपञ्चस्य समनस्कस्य सुषप्ते कारणात्मना स्थि्तत्वा- 
देवेत्यथंः 1 सुषुप्तावस्थायामुक्तपरजञानानामेक्रमूतित्वं न वास्तवं पुनयंथापू्वंविभागयोग्यत्वादिति मत्वोक्तम्--इवेति । 
सुषुष्त्यवस्थायाः कारणात्मकत्वाज्जाग्रत्स्वप्नप्रज्ञानानां तत्रैकी भावात्परज्ञानघनशब्दवाच्यतेव्युक्तमनुवदति-सेयमिति ! 

२५ 

१. सुषुप्तस्थान इत्यत्रापि स्वप्नस्थान इत्यत्रेव दोषः। तत्र सुषुधस्थाने इति सप्म्यन्तत्वाश्रयणं जागरितस्थानः, 
स्वप्नस्थानः इति प्रथमास्तपदगप्रायपाठ्विश्द्धम् । 

२. चेतो मुखः इत्यत्र “चित्तं च चेतो हृद्यमि"ति कोशात् चित्तमेव ग्राह्यम् । तदेव मुखं दार 
अवस्थान्तरग्राप्तौ इति भगवत्पादनिवंचनम् । मतान्तरे तु '"विशुद्धचेतोग्राह्यः इत्यथः" इत्यक्तम्, | 

ततु मुखदाब्दस्य ्राहुकाथकत्वे स्वरसम्, ग्राह्याधंकत्वं तु अप्रसिद्धम् । 
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एष सर्वेशर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सवेस्य प्रभवाप्ययौ हि भृतानाम् ॥ ६ ॥ 
स्वं घनमिव तदरत्पज्लानघन एद । एवश्षब्बान्न जात्यन्तरं प्रज्ञानव्यतिरेकेणास्तीत्यथंः । मनसो विषयविषय्याकार- 
स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्दमय आनस्दप्रायो नाऽऽनन्द एव । अनात्यन्तिकत्वात् । यथा लोके निरायासस्थितः 
सुख्यानन्दभुगुच्यते । अत्पन्तानायासरूपा हीयं स्थितिरनेनानुभूयत इत्यानन्दभुक् \ “एषोऽस्य परम आनन्दः" इति 
श्तेः । स्वप्नादिप्रलिबोधचेवः प्रति दारीभूतत्वश्च्चेतोमुखः। बोधलक्षणं वा चेतो द्वारं भुखमस्य स्वप्नाद्यागमनं 
प्रतीति चेतोमुखः \ भूतभविष्यञ्जनातुत्वं सवंविघयन्ञातुत्वमस्येवेति प्राज्ञः! युषुप्रोऽपि हि मूतपुवंगत्या प्राज्ञ उच्यते 1 
अथ वा प्रज्ञत्निमात्रमस्यैवासाधारणं रूपमिति प्राज्ञः! इतरयोविशिष्टमपि विज्ञानमस्ति सोऽयं प्राज्ञस्ततीयः पादः ॥५। 

एष हि स्वरूपावस्थः सवंश्वरः साधिदैविकस्य भेदजातस्य सवस्येहिता नेतस्माज्जाव्यन्तरभूतोऽन्येषामिव । 

अनुभृतिस्वरूपाचायंटीका 

तथा सूषुप्ते सकरविक्षेपविगमे निरायासाज्ञानवृत्युदये तत्र सुखात्मता व्यज्यते! सुखाकारचिदाभासोदयहैतुत्वमित्या- 
नन्दभुक्त्वमुच्यत इत्याह्-यथा लोक इत्यादिना । ५ ॥ 

आधिदेविक्रमेदमाध्रित्य विशेषणान्तरमाह--एष हीत्यादिना \ भध्यात्मिकाथंवाचकेन प्राणरान्दैन 

आनन्दगिरिटीका 

उक्तमेवाथं दृष्टान्तेन बद्धावाविर्भावयति-- यथेत्यादिना । एवकारस्य नायोगव्यवच्छित्तिरर्थः । कि तु अन्ययोग- 
व्यवच्छित्तिरिव्याह्-एवश्न्यदिति ॥ प्राज्ञस्याऽऽनन्दविक्रारत्वाभावे कथमानन्दमयत्वविशेषणमित्याश क्य स्वरूप- 
सुखाभिनव्यक्तिप्रतिबन्धकदुःखाभावात््रचुर्याथतवं मयटो गृहीत्वा विशेषणोपर्पत्ति दशंयति--मनस इति । मयटः 
स्वरूपाथत्वादानन्दमयत्वमानन्दत्वमेव क्रि न स्ादिस्यारङ्कयाऽऽह्--नेव्यादिना \ न हि सुषुप्ते निरुपाधिकानन्दत्वं 
पराज्ञस्याभ्युपगन्तुं शवयं तस्य कारणोपहितत्वात् । अन्यथा सुक्तत्वाघ्पूनरुत्थानायोगात्तस्मादानन्दप्राचुयंमेवास्य 
स्वीकर्तुं युक्तमित्यथेः । आनन्दभुगिति विशेषणं सदृष्टान्तं व्याचष्टे--पथेति \ तथा सुषप्तोऽपीति शेषः । दार्न्तिके 
विवृणोति--अत्थन्तेति । इयं स्थितिरिति सुष॒प्तिरुक्ता । अनेनेति प्राजञोक्तिः । सौषुप्तस्य पुरुषस्य तस्यामवस्थायां 
स्वरूपभूतानतिशयानन्दाभिव्यक्तिरस्तीद्यत्र प्रमाणमाहू-एषोऽस्येति । प्राज्ञस्येव चेतोमुख इति विशेषणान्तरं 
तद्ग्याचष्टे-स्वप्नादीति । स्वप्नो जगरितं चेति प्रतिबोधशबन्दितं चेतस्तत्प्रतिद्रारमूतत्वं द्वारभाविन स्थितत्वम्। न 
हि स्वप्नस्य जागरित्तस्य वा युषृप्द्रा रमन्तरेण सम्भवोऽस्ति तयोस्तत्कायंत्वात् । अतः सुषुप्ताभिमानी प्राज्ञः स्थान- 
दयकारणत्वाच्चेतोमुखव्यपदेशभागित्ययंः | अथ वा प्राज्ञस्य सूषुप्तामिमानिनः स्वप्नं जागरितं वा प्रति क्रमाक्रमाभ्यां 
यदागमनं तत्प्रति चैतन्यमेव द्वारम् | न हि तदव्प्रतिरेकेण काऽपि चेष्टा सिध्यतीत्यमिप्रेत्य पक्षान्त रमाह्--नोधेत्यादिना) 
भूते भविष्यति च विषये ज्ञातृत्वं तथा सवंस्मिन्नपि वत्त॑माने विषये ज्ञातुत्वमस्येवेति प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञः । प्रज्ञ 
एव प्राज्ञः । तदेव प्राज्ञपरदं १ व्युत्पादयति-भूतेति) सुषुप्ते समस्तविशेषविज्ञानोपरमात्कृतो ज्ञातुत्वमित्याशङ्कय।ह-- 
सुषुपरोऽपीति। यद्यपि सुषप्तस्तस्यामवस्थायां समस्तविरोषविज्ञानविरहतो भवति तथापि मृता निष्पन्ना या जागरिते 
स्वप्ने च सवंविषयनज्ञातुत्वलक्षणा गतिस्तया प्रकर्षेण सवंमासमन्ताज्जानातीति प्राज्ञशब्दवाच्यो भवतीत्यर्थः| 
तहि प्राज्ञशब्दस्य मुख्याथंत्वं न सिध्यतौत्यारङ्कयाऽऽहु--अथवेति । असाधारणमित्तिविरोषणयोतिततमथं स्फ़टयति-- 
इतरयोरिति  आध्याल्मिकस्य तृतीयपादस्य व्याष्यामुपसंहुरति--सोऽयमिति । ५॥ 

प्राज्ञस्याऽऽधिदं विकेनान्तर्यामिणा सहा भेदं गृहीत्वा विशेषणान्तरं दशंयति--एष हीति । स्वरूपावस्थत्वमुपाधि- 

१. यत्तु प्राज्ञपदघटितत्वात् अयं खण्डः परमात्मपरः, तत्पहचरित्वाच्च विदवतेजसपदयोरपि ईव रपरत्व- 
मिति, तन्न । सच्चिध्यपेक्षया श्रतिलिङ्खयोः प्रबलत्वात् । स्थुलभुक् प्रविविक्तभुक्" इति लि द्घुस्य जोव 
एव सम्भवात् । 

कारिकायाम् प्राज्ञपदस्य प्रकर्षेण अज्ञः प्राज्ञ इति जीवे "नात्मानं न पररस्चेव वेत्तीति 
व्याख्यानात् तस्य जीवपरत्वमेव नेश्वरपरता ! "कर्षण जानातीति प्राज्ञ" इति परेऽपि प्राज्ञपदस्थ तुल्य- 
प्रयोगत्वात् श्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः" इत्यत्र ईश्व रग्रहणोपपत्तिः | 

९९ 

५ 

१५ 

२५ 

२० 

२५ 
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( अथ गौडपादीयकारिकाः } 

अत्रैते शोका मवन्ति- 
बहिष्प्रज्ञो विभ्विंधो हन्त्रज्ञस्त॒ तेजसः । घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मरतः ॥ १॥ 

“प्राणबन्धनं हि सोम्य सनः” इति भूतेः अयमेव हि सवेध्य सवेभेदावस्थो ज्ञातेव्येष सवंज्ञ एषोऽन्तर्याम्यन्तरनुपरविशय 
५ सर्वषां भूतानां नियन्ताऽप्येष एव) अत एव यथोक्तं सभेदं जगतस्प्रसूथत इत्येष योनिः सवस्य! यत्त एवं प्रभवश्चाप्ययश्च 

प्रभवाप्ययौ हि भूतानमेष एव \\ ६ 
अत्रेतस्मिन्यथोक्तेऽथं एते इलोका भवन्ति । बहिष्प्र्न इति । प्ययिण चिस्थानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या 

परतिसन्धानाच्च स्थानत्रयम्यतिरिक्तत्वमेकत्वं शुद्धत्वमसद्धस्वं च सिद्धमित्यभिप्रायः \ महामत्स्यादिषदृषटान्तशरुते: \\ ९} 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

१० परमात्मनो निद॑शस्तस्य तत्त्वतो भेदं निवारयति इत्याहू-प्राणबन्धनं हीति । प्राणः परमात्मा बन्धनो नित्यात्म- 
कोऽस्येत्ति तथोक्तम् ।॥ ६ ॥ 

नु उपाधिभेदात् जौवभेदो ब्रह्मविदां सम्मत्त: तत्त एकस्मिन्नपि देहे जीवभेदः स्यादित्याशङ्कयाह्--एक 

एव चिघेति । स्वतन्त्रोपाधिमेदे हि जीवभेदः, इह तु अनादज्ञानामच्छिन्नस्येव, तेनान्तःकरणेन अवच्छंदः । 
अतः स्वरूपक्येऽपि विशेषणमात्रभेदात् त्रिधात्वमिति भावः । इोकपादानां पूवमेव व्याख्यातत्वात् तात्पय॑माह्- 

१५ पययिणेति । स्थानत्रयं यदि जीवस्य स्वाभाविकं स्यात् न जीवं व्यभिचरेत् | व्यभिचरति च । क्रमेण स्थानत्रय- 

आनन्दगिरिटीका 

प्राधान्यमवधृय चंतन्यप्राधान्यम् | अन्यथा स्वत्तन्त्यानुपपत्तेः । नेयायिकादयस्तु ताटस्थ्यमीडवरस्याऽऽतिष्ठन्ते तद- 
युक्तं प्युरसामञ्चस्यादिति न्पायविरोघादत्याहू-नैतस्मादिति, श्रुत्तिविरोघादपि न तस्य ताटस्थ्यमास्थेयमित्याहू- 
प्राणिति । प्रकृतमभन्ञातं पर ब्रह्म सदाख्यं प्राणशब्दितं तद्भन्धनं बध्यतेऽस्मिन्पयंवस्यतीति व्युत्पत्तेः । न हि जीवस्य 

२० परमात्मातिरेकेण पर्य॑वक्षानमस्ति । मनस्तदूपहितं जीवचेतन्यमात्रं प्राणशब्दस्याऽऽध्यात्मिका्थंस्य परस्मिन्प्रयो- 
गान्मनःशब्दितस्य च जीवस्य तस्मिन्पयंवसानाभिधानाद्रस्तुतो भेदो नास्तीति चयोतित्तमित्यथंः। प्राज्ञस्येव विशेषणान्तरं 
साधयति--अयमेवेति ! नन्ववधारणं नोपपद्यते । ग्यास्तपराशरप्रभुतीनामन्येषामपि सव्ञत्वप्रसिद्धेरित्याश ङ्य 
विशिनष्टि--सर्वेति | अन्तर्यामित्वं विशेषणान्तरं विक्दयति--अन्तरिति । अन्यस्य कस्यचिदन्तरनुप्रवेरो नियमने 
च साम््याभावादवधारणम् । उक्तं विशेषणत्रयं हेतुं कृत्वा प्रकृतस्य प्राज्ञस्य सवंजगत्कारणत्वं विदेषणान्तरमाह-- 

२५ अत एवेति \ यथोक्तं स्वप्नजागरितस्थानद्रयप्रविभक्तमित्यथंः । सभेदमध्यात्माधिदेवाधिभूततभेदसहितमित्ति यावत् । 
निमित्तकारणत्वनियमेऽपि प्राचीनानि विशेषणानि निवहुन्तीत्याश ङ्य प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपयेधादिि 
परायान्निमित्तोपादानयोजंगत्ति न भिन्नत्वमिवयेवं नियमतः सिद्धमतो विशेषणान्तरमित्याहू--यत इति । प्रभवव्यस्मा- 

दिति प्रभवः । अप्येव्यस्मिचित्यप्ययः। न चत्त भृतानामेकत्रोपादानाहते सम्भाविताविव्यथः ।। ६॥। 
आचाय्माण्ड्क्योपनिषदं पटित्वा तद्र्ाख्यानश्लोकावतारणमत्रेत्यादिना कृत्तं तदत्रेत्यनू् भाष्यकारो व्याकरोति- 

२० एतस्मिश्चिति । विरुवस्य विभुत्वं प्रागुक्ताधिदैविकाभेदादवघेयम् । अध्यात्माधिदैवाभेदे पूर्वोदाहृतां श्वि सूचयितुं 
हिशब्दः । स्थूलसूक्ष्मकारणोपाधिभेदाज्जीवभेदमाङद्ुय स्वरूपैक्येऽपि स्वतन्त्रोपाधिभेदमन्तरेण विशेषणमात्रभेदाद- 
वान्तरभेदोक्तिरित्याह--एक एवेति) पदार्थानां पूवमेवोक्तत्वात्तात्पर्यं शोकस्य वक्तव्यमवरिष्यते तदाह--पर्ययिणेति। 

१. पल्युरसामञ्जस्यात्" इति ( ब्र° सू० २-२-३७ ) । अयमथंः--पल्युः परमेश्वरस्य केवलनिमित्तत्वेन 
वशेषिकाभ्युपगतस्य जगत्कारणत्वानुपपत्तिः, हीनमध्यमोत्तमभावेन प्राणिनस्सुजतो तस्य वेषम्यनेधंण्य- 

२५ परसङ्धात् । अत्तः तटस्थेश्वरवादोऽसद्घत इत्यथः | 
२. प्रकृतिश्च ब्रहम चशब्दादुपादानपरिग्रहः प्रतिज्ञा धेनाभरुतं श्रतं भवती"ति प्रतिज्ञा । दृष्टान्तः "यथा 

सोम्यकेन मृतिपण्डेन' इति इष्टन्तः । ताभ्यां ब्रह्मणः उपादानस्वसिद्धिः । निमित्तत्वं तु ईक्षणपुव॑क- 
सष्टत्ववचनात् सिद्धम् । 

| 
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दक्षिणाश्िघ्ुखे षिश्रौ मनस्यन्तस्तु तेजसः । आफाशे च हृदि प्राज्ञक्िधा देहे व्यवस्थितः ॥ २॥ 

जागरितावस्थायामेव विश्वादीनां त्रयाणासनुभवप्रदश्ंनार्थोऽयं शोकः --दक्षिणाक्षीति । दक्षिणमक्षयेव मुखं 
तस्मिस्प्राधान्येन द्रा स्थूलानां विश्वोऽनुमूयते \ “इन्धो ह् वे नामेष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः” इति श्रुतेः । इन्धो 
दीपरिगुणो वैश्वानर आदित्यान्तगंतो वेराज आत्मा चक्षुषि च द्रष्टेकः ! नन्वन्यो हिरण्यगभेः क्षेत्रज्ञो दक्षिणेऽक्षि- 
प्यक्ष्णोनियन्ता द्रष्टा चात्यो देहुस्वासी । न । स्वतो भेदानभ्युपगमात् ! “एको देव; सर्वभूतेषु गढः इति भरुतेः।! ५ 

“कलेघ्रजं चापि मां विद्धि सवक्ेत्रेषु भारत” \ “अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् \\'” इति स्मृतेः । 

अनूभूतिस्वरूपाचायेटीका 

गमनद्षंनादतस्तदव्यततिरिक्तव्वं सिद्धमित्यथंः । योऽहं पुप्तस्स एवाहं प्रबुद्ध इत्यनुसन्धानादेकत्वं सिद्धमित्यथेः | 
सधर्मादिमर्प्य स्थानधमेत्वात् स्थानातिरेके विशुद्धत्वं सिद्धम् । स द्भस्य वेद्यतया स्थानघमंत्वात् द्रष्टुरसङ्खत्षं 
च सिद्धमित्यथंः । अस दत्वे श्रुतिस छ्रतिमाह-महामत्स्यादीति । यथा महामत्स्य उदक उभे कूरे अनुसञ्चरति १० 
क्रमेण न च तद्गुणदोषाभ्यां संसुज्यते, तथा अयमात्मा स्वप्नान्तं जागरितान्तञ्च मनुसञ्चरन्न तदुगुणदोषाभ्यां 
संसुज्यत इत्यथः । १॥ 

आनन्दगिरिटीका 

यद्यात्मनश्चेतन्यमिव स्वाभाविकं स्थानत्रयं न तहि तद्वदेव तं व्यभिचरितुम्हंति व्यभिचरति चाऽऽत्मानं स्थानत्रयं 
क्रमाक्रमाभ्यां तस्य त्रिस्थानत्वांदतस्तद्रयत्तिरिक्तत्वमात्मनः सिद्धम् । यः सुप्तः सोऽहं जागर्मीत्यनुसन्धानादेकत्वं १५ 
तस्यावगतम् । एकत्वेन हि स्मृत्या घटादावेकत्वमिष्यते । धर्माघमं सगद्रेषादिमलस्यावस्थाघ्रमेत्वात्तदतिरेके शुद्धत्व- 
मपि सिध्यति । सङ्कस्यापि वे्यत्वेनावस्थाघमंत्वा द्गीकारात्तदतिरेकिणस्तद्रष्टुरसद्धत्वमपि सद्खतमेवेत्यथंः । 
गुक्तिसिद्धेऽथे श्रुतिमुदाहरति-महामलत्स्यादीति । महान्नादेयेन सरोत्तसाऽप्रकम्प्यगतिरतिबली्यास्तिमिरभे कूरे नद्याः 
सश्चरककरमसच्चरणात्ताभ्यामत्तिरिच्यते । न च तस्य कूल्द्रयगतदोषगुणवेत्तवम् । न चासौ क्वचिदपि सज्जते । न च 
येनो वा सुपर्णो वा नभसि परिपतन्क्वचिदपि प्रतिहन्यते तथंवायमात्मा क्रमेण स्थानत्रये सच्चरन्नुक्तलक्षणो २० 
युक्तोऽङ्गीकरतुमित्यथः ।॥ १॥ 

विश्वतेजसप्राज्ञानां स्थानत्रयं क्रमेण सञ्चरतामेक्यमेव वस्तूतो भवत्तीव्यत्र हेत्वन्तरं विवक्षन्नाहू--दक्षिणेति। 
श्रोकस्य तादयं संगुह्ाति-जागरितेति ! न चकस्यामवस्थायामेकस्मिच्ेव देह भिच्त्वमात्मनस्तद्वादिमि रपीष्यते। 
जाग्रदवस्थायामिति तु देहे व्यवस्थित्तत्वोक्त्या विदोषणम् । तद्धि तत्र ग्यवस्थितत्वं यदात्मनः सवंगतस्य तदमि- 
मानित्वम् । देहामिमानश्च जागरिते परं सम्भवति । तेन त्स्यामेवावस्थायमेकस्मिचेव देहे चयाणामनुभवात्तेषां २५ 
मिथो भेदो नास्तीति सिध्यतीत्यथंः । मुखं द्वारमुपरन्धिस्थानं श रीरमात्रे हद्यमानस्य | कथमिदमुपरन्धौ विशेषाय- 
तनमुपदिश्यते स्थानान्तरापेक्षयाऽस्य प्राधात्थादित्याह्- प्राधान्येनेति । अनुभूयते ध्याननिष्टेरित्ति रेषः । उक्तेऽथ 
श्रुति संवादयति --इन्ध इति । बुहदारण्यकश्चुतेरुदाहृतायास्तात्पर्याथंमाह्--इन्ध इत्यादिना । वे राजस्याऽऽत्मनो 
यथोक्तगुणवक्तेऽपि द्रष्टृस्चाक्षुषस्य किमायातमित्याशद्ुयाऽऽ्ह--चक्षुषि चेति! अध्यात्माधिदेवयोरेकत्वादाधिदविको 
गुणस्चक्षुषेऽप्याध्यास्मिके सम्भवतीत्यथैः । उक्तमेकत्वमाक्षिपति- नन्विति \ हिरण्यगमेः सृक्ष्मप्रपञ्चामिमानी सूयं- ३० 
मण्डलान्तग॑ततः सूक्ष्मसमष्टिदेहो लिङ्गात्मा चक्षर्गोखकानुगतेन्द्रियानुप्रहुकः संसारिणोऽर्थान्तरम् । विराडात्माऽपि 
स्थूलप्रपञ्चाभिमानी सूयंमण्डलात्मकः समष्टिदेहश्चक्षुर्गोलकद्वयानुम्राहुकस्ततोऽर्थान्तरमेव । क्ेत्रज्ञस्तु भ्यष्िदेहो 
दक्षिणे चक्षुषि व्यवस्थितो द्रष्टा चक्षुषोः करणानां नियन्ता कायंकरणस्वामी ताभ्यां समष्िदेहाभ्यामन्योऽभ्युप- 
गम्यते । तदेवं समष्टिव्यष्टित्वेन व्यवस्थितजीवभेदादुक्तमेकत्वमयुक्तमिव्यथं : । काल्पनिको जीवभेदो वास्तवो वेति 
विकस्प्याऽऽयमङ्खीकृत्य द्वितीयं दूषयत्ति-नेत्यादिना । एको हि परो देवः सर्वेषु भूतेषु समष्टितवेन व्यष्टितवेन च ३५ 
समावृतस्तिष्ठतीति श्रवणाद्रस्तुतो भेदो नास्तीव्युक्तं हतुं साधयति--एक इति । सर्वेषु क्षेत्रेषु व्यवस्थितं क्षत्रजं 
मामीश्वरं विद्धीति भगवतो वचनाच्च तात्त्विकमेदासिद्धिरिव्याह- क्षेचज्ञं चेति \ सर्वेषु भूतेष क्षेघज्ञस्वेदात्मक 
कथं तहि प्रतिभूतं मेदप्रथेत्याशङ्याऽऽहू--अविभक्तं चेति \ तत्वतोऽविभागेऽपि देहुकंट्पनया भेदधीरित्यथंः । 
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सर्वेषु करणेष्वविशेषेऽपि दल्लिणाक्िण्युपरुख्धिपाटवद्योनात्तत्र विशेषेण निर्देशो विश्वस्य । दक्षिणाक्षि 
गतो रूषं दृष्ट्वा निमीलिताक्षस्तदेव स्मरन्मनस्यन्तः स्वप्न इव तदेव वासनारूपाभिव्यक्तं पयति । यथाञ्त्र तथा 
स्वप्ने । अतो मनस्यन्तस्तु तेजसोऽपि विश्च एव । आकाशे च हदि स्मरणाख्यव्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो घनप्रज् 
एव भवति 1 मनोव्यापाराभावात् । दशंनस्मरणे एव हि मनःस्पन्दिते तदभावे हृखेवाविशेषेण प्राणत्मनाऽवस्थानम् । 

५ “ब्राणो ह्येवैतान्सर्वन्संवुङ्के' इति श्रुतेः \ 
तेजसो हिरण्यगर्भो सनःस्थत्वात् \ “लद्धं मनः “मनोमयोऽधं पुरुषः” इत्यादिभ्रुतिभ्यः । ननु व्याङ्रतः 

अनुमूतिस्वहूपाचायंटीका 

अविशेषेणेति । अव्याकृतेन प्राणात्मना हूदयाकाशे अवस्थानं भवतीव्येतत् कथमवगम्यते, तच्राहु-प्राणो 
हीति 1 एतान्सर्वान् वागादीन् प्राणोऽव्याकृत्तात्मा स्वात्मन्येव संवृत्तं संहरति सुषुप्ताचस्थायामित्यथः । पूवेमिन्ध- 

१० श्रुतिव्यास्यानेन वियजेकत्वं विश्वस्य प्रपञ्चितम् । समनन्तरमेव च आधिदेविकाग्यल्ृतात्मत्वं सुषुप्तस्य व्याख्यायि । 
तेजसस्य तु हिरण्यगभामिदो नाभ्यधायि ततस्तमाह्-तैजस इति! ननु हिरण्यगर्भो छिङ्गात्मा सिद्धः कथं 

मनोऽवस्थस्वमात्रेण तैजसस्य हिरण्यगभंत्वमिव्याशङ्कवाह-जिद्धं मन इति । यदवादयव्याकृतप्राणत्मनाऽवस्थानं 

सुषप्ते तदाक्षिपति--नन्वित्यादिना \ अव्याकृतं तावदेशकापरिच्छेदशून्यं सुषुप्तस्यापि तल्लक्षणसद्भावादव्य र्- 

आनन्दगिरिटीका 

१५ ननु करणेष सर्वेषु विश्वस्याविशेषान्न दक्षिणे चक्षुषि विश्चेषनिदेशो युज्यते; यद्यपि करणान्तरेम्यश्चक्षुषि 
प्राधान्यमुक्तं तथाऽपि नार्थो दक्षिणविशेषणेनेति तत्राऽऽ्हू- सर्वेष्विति ! श्रृत्यनूभवाभ्यां निरदेशविरोषसिद्धिरिद्यथंः। 
यद्यपि देहदेश्च भेदे विश्वोऽनुभूयते तथाऽपि कथं जागरिते तेजसोऽनुभूयत इत्याश ङ्क द्वितीयं पाद व्याचष्टे--दक्षिणेति। 
यथा स्वप्ने जागरितवासनारूपेणाभिव्यक्तमथेजातं द्रष्टाऽनुमवति तथेव जागरिते दल्िणे चक्षुषि द्रष्टत्वेन व्यवस्थित 
सिक्रष्टं रूपं रृष्ट्वा पुननिमीखिताक्षो दृष्टमेव रूपं रूपोपटन्धिजनितसमुदबद्धवासनात्मना मनस्यन्तरभिव्यक्तं 

२० स्मरन्विदवस्तेजसो भवति । तथा च तयोभेदाशङ्का नावत्तरतीव्यथंः । स्वेप्ननागरितयोविखक्षणत्वात्तदद्रष्रौविश्व- 
तेजसयोरपि वेलक्षण्यमुचितमिव्याशङ्कयाऽऽह्-यथेति । जागरिते यथाऽ्थंजातं द्रष्टा परयति तथेव स्वप्नेऽपि 
तदुपलमते ततो न तयोवंलक्षण्यसिद्धिरित्यथंः । द्वितीयपादस्य व्याद्यामुपसंह् रति--अत इति । स्थानद्वये द्रष्टुभेदा- 
राङ्का निरवकाशेति दशंयितुमेवकारः । तृतीयं पादं व्याकूवंञ्जाग्रत्येव सुषुप्ति दशंयति--आकाञे चेति ! यो विश्व- 
स्तेजसत्वमुपगतः स पुनः स्मरणाख्यस्य व्यापारस्य व्यावृत्तौ हूदयावच्छिन्नाकारो स्थितः सन्प्राज्ञो भूत्वा तल्लक्षण 

२५ लक्षितो भवति | न हि तस्य रूपविषयदशंनस्मरणे परिहूव्य विरि्टाकाशनिविष्टस्य प्राज्नादर्थान्तरत्वम् । अतश्च 
स एकोमूतो विषयविषस्याकाररहितः । यत्तो घनप्रज्ञो विशेषविज्ञानविरही रूपान्तररहितस्तिष्ठतीत्यथः । उक्तमर्थं 
प्रपश्चयन्मनोनग्यापारयाभावादिति हेतुमुक्त्वा व्याचष्ट--दशनेत्यादिना । अविदोषेणाव्याकृतसरूपेणेव्यथंः । अवस्थानं 
जागरिते सुष्तमिति शेषः । यदुक्तमव्याकृतेन प्राणात्मना हुदयेऽवस्थानमिति तत्र प्रमाणमाह-भ्राणो हीति \ यो हि 
प्राणोऽध्यात्मं प्रसिद्धः सं वागादीन्प्राणानास्मनि संवृङ्व्ते संहरतीति प्राणस्याध्यात्मं वागादिसंहतुत्वमुक्तम् । 

३० अधिदवं च यो वायुः सूत्रात्मा सोऽन्यादीनात्मनि संहरतीव्यग्न्यादिसंहतुत्वं वायोरक्तम् । अध्यात्माधिदेवयोश्चे- 
केत्वास्प्राणस्य वायोश्च वागारदिष्वग्त्यादिषु संहतुंत्वेनाव्याकृतत्वस्य संवगं विद्यायां सूचितत्वादनव्याक्ृतेन प्राणात्मना 
सुषप्ते प्राज्ञस्यावस्थानमिति युक्तमेवोक्तमित्यथंः । 

पूवमेव विद्ववि राजो रंक्यस्यानन्तरं च सुषप्ताव्याकृतयोरेकत्वस्य दशितत्वात्तेजसहिरण्यगभंयो रनुक्तमभेदं 
वक्तव्यमिदानीमुपन्यस्यति--तैजस इति। तत्र हितुमाह्--मनःस्थत्वादिति । हिरण्यगर्भस्य समिमनोनिष्ठत्वात्तेजसस्य 

२५ व्यष्टिमनोगतत्वात्तयोरच समष्टिव्यष्टिमिनसोरेकत्वात्तद्गत्तयोरपि तेजसदिरण्यगभंयोरेकत्वमुचिततमित्यथंः । कि च 
हिरण्यगभंस्य क्रियारक्तयुपाधौ लि ङ्धात्मतया प्रसिद्धत्वात्तस्य च सामानाधिकरण्यश्रस्या मनसा सहुभेदावगमान्मनो 
निष्ठस्य तेजसस्य युक्तं हिरण्यगमंत्वमित्याह-लिङ्धमिति । कि च पुरुषस्य मनोमयत्दश्रवणा्पुरुषविशेषत्वाच्च 
हिरण्यगभेस्य तत्प्रधानत्वाधिगमात्तच्िष्ठस्तेजसो हिरण्यगर्भो भवितुमहंतीत्याद्--मनोमथ इति ! प्राणस्य प्रागुक्त 
मन्याकृतत्वमाक्षिपति- नन्विति । सुषुप्ते हि प्राणो नामल्पाभ्यां व्याक्रतो युक्तस्तद्टयापारस्य पाश्वंस्थेरतिस्पष्ं 

४० हृष्टत्वादित्यथं; ¦ कि च तस्यामवस्थायां वागादीनि करणानि प्राणात्मकानि भवन्ति। तं एतस्यैव सर्वँ रूपम- 
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प्राणः सुषुप्ते, तदात्मकानि करणानि भवन्ति कथमव्याङृतता । नेष दोषः । अव्याङृतस्थ देरकारविश्ेषाभावात् । 

यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याक्कुततैव प्राणस्य तथाऽपि पिण्डपरिच्छिन्नविेषाभिमाननिरोधः प्राणे भवतीत्य 

व्याकृत एव प्राणः सृषुप्ते परिच्छिन्नाभिमानवताम् ! यथा प्राणल्ये परिच्छित्नाभिमानिनां प्राणोऽव्याकृतस्तथा 

प्राणामिमानिनोऽप्यविक्चेषापत्तावग्याकृतता समाना प्रसवयबीजात्मकत्वं च, तदध्यक्षश्चेकोऽव्याकृतावस्थः। परिच्छिन्ना 

भिमानिनामध्यक्षाणां च तैनैकत्वमिति पर्वोक्तं विकेषणमेकीभूतः प्रज्ञानघन इत्यादयुपपन्चम् ! तस्मिन्दुक्तहैतुत्वाच्च । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

त्वं न विरुध्यत इत्याह-नैष दोष इति । ननु ममायं प्राणो तस्यायं प्राण इति देशपरिच्छेदावगमात्कथमव्याकृत- 

तेत्याशङ्कुयाह -- यद्यपीति । प्रतिबुद्धदष्टया विदेषाभिमानविषयत्वेऽपि सुपुप्तष््या तदुपसंहारादव्याकरतत्वं न 

विरुध्यत इत्यथः । विशेषाभिमाननिरोधे प्राणस्याव्याकृतत्वं मरणे प्रसिद्धमित्याहू--यथा प्राणल्य इति \ यथाऽऽधि- 

दैविकमन्याक्रृतं जगस्परसवे बीजं तथा सुषुप्तं जाग्रत्स्वप्नयोः । अतोऽपि लक्षणसाम्यमित्याह--प्रसवेति \ उपाधि- 

स्वभावपर्यखोचनयाऽमेदोऽस्मदादीनाम् । उपहितस्वभावपर्याखोचनयाऽप्यमेदमाहू-तदध्यक्ष्चेति ! तयोः आध्या- 
त्मिकाधिदेविकयोः अधिष्ठाताऽप्येकशविचद्धातुः कारणोपाधिकत्वसाम्यादित्यथंः । पूर्वं विशेषानभिन्यक्तिमात्रेणेकोभूत 

द्त्यादिविशेषणं व्याख्यायेदानीं तत्त्वाभेदाभिप्रायेणापि त्तद्घटत इत्याह्-परिच्छिनललेति \ कथं तहि पञ्चात्मके 
वायुविकारे रूढस्य प्राणशब्दस्याव्याक्रृते प्रयोगः कृतः श्राणो ह्येवेतानि" इत्यत्र ? तव्राहु--उक्तषेतुत्वाच्चेति । 

आनन्दगिरिटीका 

भवच्चिति श्रुतेः । अतोऽपि प्राणस्य व्याकृतत्वं युक्तमित्याहु--तदात्मकानीति । उक्तन्यायेन प्राणस्याव्याकृत्स्वा- 
यो गादव्याकरतेन प्राणात्मना सुषृप्तस्यावस्थानमयुक्तमिति निगमयति--कथमिति) एकलक्षणत्वादष्यष्ृतप्राणयोरे- 
कत्वोपपत्तिरित्युत्तरमाह्--नैष दोष इति । अव्याकृतं हि देशकाल्वस्तुपरिच्छेदशुन्यम् । प्राणोऽपि सौपुप्तद्रषटुस्तथा। 
न हि सौषप्तहष्टया त्त्तारीनस्य प्राणस्य देशादिपरिच्छेदोऽवगम्यते । तथा च लक्षणाविशेषादव्याकृतप्राणयोरे- 
कत्वमविरुद्धमित्यथंः ] | 

तस्यायं प्राणो ममायमिति देरपरिच्छेदप्रतिभानादेकलक्षणत्वाभावान्न प्राणस्यान्याक्ृतत्वमित्याशङ्कयाऽऽह्- 
यद्यपीति \ परिच्छिन्नाभिमानवतां मध्ये प्रत्येकं ममायमिति प्राणाभिमाने सति प्राणस्य यद्यपि व्याक्ृतत्तेव भवति 
तथाऽपि सुषुप्त्यवस्थाया पिण्डेन परिच्छिनो यो विश्षेषस्तद्िषयो ममेत्यभिम।नस्तस्य निरोधस्तसरिमन्भवतीति 
प्राणोऽव्याकृत एवेति योजना । प्रतिबुद्धहष्टया विशेषाभिमानविषयत्वेन व्याकृतत्वेऽपि सूषृप्तहष्टया तदुपसंहा राद- 
व्याक्ृतत्वं प्राणस्याविरुदधमिति भावः। विरेषामिमाननिरोघे प्राणघ्याव्यक्तत्वं क्व॒ ष्टमित्याशङ्खयाऽऽ्- 
ययेति ! परिच्छिन्नासिमानिनां प्राणल्यो मरणं तत्राभिमाननिरोघे प्राणो नामरूपाभ्यामन्याकृतौो यथेष्यते तथेव 
प्राणाभिमानिनोऽपि तदभिमाननि रोधेनाविरेषापत्तिः सुषुप्तिः । तत्राव्याकृततता प्राणस्य प्रागुक्तहष्टान्तेनाविशिष्टा | 
ततो विशेषाभिमाननियोघे प्राणस्याव्या$ृतत्वं प्रसिद्धमिव्यथं; । कि च यथाऽऽधिदेविकमव्याक्तं जागस्रसवबीजम् । 
तद्धेदं तद्यव्याक्ृतमसीतन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत इति श्नुते; । तथा प्राणाश्यं सुषुप्तं जागरितस्वप्नयोभंवत्ि 
बोजम् । तथा च कायं प्रति प्रसवबीजरूपत्वमविशिष्टमुभयोरिति जक्षणाविरेषादन्याक्रृतप्राणयोरेकलत्वस्य प्रसिद्धि- 
रित्याह्-प्रसवेति \ समनमित्यनुकर्षीथंरचकारः । उपाधिस्वभावाखोचनया सुपुप्ताव्याकृतयोरमेदमभिधायोपदहित्- 
स्वभावाङोचनयाऽपि तयो रभेदमाह-- तदध्यक्षश्चेति ।! अन्याकृतावस्थः युषुप्तावस्थश्च तयोरूपहितस्वभावयो- 
राध्यात्मिकाधिदेविकयोरेकोऽधिष्ठाता चिद्धातुः । अतोऽपि तयोरेकत्व' सिध्यतीत्यथंः । सूपप्ताव्याकरृतयोरेवमेकत्वं 
प्रसाध्य तस्मि्तव्या्ृते सुषप्ते प्रागुक्तं विशेषणं युक्तमित्याहुू-परिच्छिन्चेति ¦! यद्यपि विशेषानभिव्यव्तिमात्रेणेकी- 
भूतत्वादि विशेषणमुपपादितं तथाऽपि परिच्छिन्नाभिमानिनामुपाधिप्रधानानां तत्र तत्राध्यक्षाणां चोपहितानाम- 
ग्या्तेनकत्वम् । अतोऽपि प्रागुक्तविशेषणोपपत्तिरिव्यथंः । कि चाध्यात्माधिदेवयोरेकत्वमिति प्रागुक्तहेतु- 
स दावाच्च युक्तं सुषुप्ते प्राज्ञे प्राणात्मन्यव्याकृते यथोक्तं विशेषणसमित्याहू--पुर्बोक्तमिति । ग्रन्थगतादिशन्देन 
सर्वेश्वरत्रादिविशेषणं गृह्यते । 
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कथं प्राणशव्वत्वमव्याष्कतस्य । “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः इति श्रुतेः । ननु तत्र “सदेव सोम्य इति 

प्रकतं सदब्रह्य प्राणश्चब्दवाच्यम् । नेष दोषः । बीजात्मकत्वाभ्युपगमात्सतः । यद्यपि सद्ब्रह्य प्राणश्ञब्दवाच्यं तत्र 
तथाऽपि जोवप्रसवनीजात्मकत्वमपरित्यज्येव प्राणश्ाब्दत्वं सतः सच्छडदवाच्यता च । यदि हि निर्बीजरूपं विवक्षितं 
बरह्माभविष्यत् “नेति नेति” “यतो वाचो निवतन्ते" “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितात्'" इत्यवक्ष्यत् । “न 
सत्तन्नासदृच्यते'' इति स्मृतेः \ निर्बीजतयेच चेत्सति सनानां सम्पञ्चानां सुषुप्नप्रकसयोः पुनरुत्थानानुपपत्तिः स्यात् । 
मुक्तानां च पुनर््पत्तिप्रसद्धः । बीजाभावाविशेषात् । 

जञानदाल्यबीजाभावे च ज्ञानानयक्यभ्रसद्धः । तस्मात्सबीजत्वाभ्थुपगमेनेव सतः प्राणत्वव्यपदेश्षः सवेश्नुतिषु 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

आध्यात्मिकाधिदेविकत्वेनामिन्चत्वादित्यथंः । श्रुत्यन्तरे प्रयोगदशंनाच्च न विरुध्यत इत्याहू--ग्राणबन्धनं हीति । 
यथा ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्रुतो ज्योत्तिदशब्दः प्रकृतज्योततिष्टोमविषयस्तथाऽद्ितीयश्रकरणे श्रतः प्राणराब्दः प्रकृता- 
दवितीयत्रह्मविषयो नाव्याकृतविषय इत्याह्-- ननु तत्रेति । अद्वितीयं प्रक्रम्य वाक्यक्ञेषे कारणत्वनिर्दशात् मायाश्चबलं 
तत्र सच्छब्दवाच्यं न शुद्धमित्याहू-नेष दोष इति । शुद्धस्य शन्दवाच्यत्वाभावादित्यथंः । किञ्च, 'सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो भवती"ति सम्पत्तिः तस्मिन्प्रकरणे जीवस्योच्यते, सापि अग्यक्रृतविवक्षां गमयतीत्याहू-नि्बौजतयेव 
चेदिति \ निरवियब्रह्मसम्पन्नोऽपि यदयुत्पद्येत तदातिप्रसद्घं इत्याह-मृक्तानां चेति ! यच्च केचिन्मन्यन्ते 
मिथ्याज्ञानतत्संस्कारव्यतिरेकेण प्रबोधादिबीजभृताविद्या नास्तीति तत्राहु-ज्ञानदाद्येति । न तावत्मिथ्याज्ञानदाहुः 

आनन्दगिरिटीका 

प्राणशब्दस्य पञ्चवृत्तौ वायुविकारे खूढत्वाच्नाव्याङृतविषयत्वं रूढिविरोधादिति शङ्धुते--कथमिति । अन्यतर 
रूढत्वेऽपि श्रौतप्रयोगवशादन्याकृतविषयत्वं प्राणशब्दस्य युक्तमिति परिहूरति--प्राणन्धनमिति । प्रकरणस्य 
ब्रहाविषयत्वादुब्रह्यण्येव प्रकृते वाक्ये प्राणशब्दस्य प्रयोगान्नाव्याकृतविषयत्वं तस्य युक्तं प्रकरणवि रोघादिति राङ्खते- 
नत्विति । प्रकरणस्य ब्रह्मविषयस्वेऽपि ब्रह्मणः सल्लक्षणस्य शबरुत्वा द्गीकारादस्मिन्नपि वाक्ये तत्रैव प्राणदाब्द- 
प्रयोगा्यक्तं तस्याव्याकृतविषयत्वमिल्यत्तरमाह--नैष दोष इति ! संग्रहव क्यं प्रपञ्चयति--यद्यपीति ! तत्रेति 
प्राणबस्धनवाक्यं परामृधते । जीवश्ब्दः सवंस्येव कायंजातस्योपलक्षणम् । प्रकरणवाक्ययोरुभयोरपि परिजुदबरह्य- 
विषयत्वे का क्षतिरित्याशद्कय परिशुद्धस्य ब्रह्मणः शब्दप्रवृत्िनिमित्तागोचरत्वात्तत्र शब्दवाच्यत्वानुपपत्तेर्मव- 
मिव्याहु-यदि हीति । न केवकं निरुपाधिकं नि्विशेषं ब्रह्म वाडमनसयोरगोचरमिति श्रुतेरेव निर्धायंते कितु 
स्मृतेरपोत्याह--न सदिति ! कि च कायजातं प्रति बीजभूताज्ञानरहितततया शुद्धत्वेनेवास्मिन्ध्रकरणे ब्रह्य विवक्षितं 
चेत्तहि सता सोम्य तदा सम्पद्चो भवतीति जोवानां सस्ाप्तिश्रवणादत्रह्मणः सच्छबव्दितस्य शुद्धत्वे सुषुप्त्यादौ तत्र 
रीनानमेकोभूतानां जीवानां पनरुत्थानं नोपपद्यते दृयते च पुनरुत्थानम् । तेन शबलमेव ब्रह्मात्र विवक्षित- 
मित्याहु--निर्बोजतयेति । सुषुप्त्यादौ शुद्धे ब्रह्मणि सम्पन्नानामपि पुनर्त्याने मोक्षानुपपत्तिदोषमाह--मुक्तानां 
चेति \ न तेषां पूनरुत्थानं हेत्वभावादिव्याशङ्कय सुषुस्तानां प्रलीनानां च न तहि पुनरूत्थानं हेत्वभावस्य तुल्यत्वा- 
दित्याह--बीजाभावेति । 

नन्वनाद्यनिर्वाच्यमन्ञानं संसारस्य बोजभृतं नास्त्येव यदुब्रह्मणो विशोषणं भवति । अग्रहणमिथ्याज्ञान- 
तत्संस्काराणामन्ञानशब्दवाच्यत्वात्तव्राऽऽह्--ज्ञानेति । अज्नञोऽहमिव्यज्ञानमपयोक्षमग्रहणस्य च ग्रहुणप्रागभावस्य 
नापरोक्षत्वमिद्दियसन्निकर्षाभावादनुपलन्धिगम्यत्वाच्च श्रान्तितत्संस्कारयोस्चाभावेतरकायंत्वादुपादान पिक्षणादात्म- 
नस्व केवलस्यातद्धेतुत्वात्तदुपादानत्वेनानाद्यन्नानसिद्धिः । कि च देवदत्तप्रमा तचिषठप्रमाप्रागभावातिरिक्ताऽनादि- 
म्रघ्वंसिनी प्रमालाद्ज्ञदत्तप्रमावतु । न च तदभावे सम्यण्ञानाथ॑वत्वम् । क्षणिकत्वेन भ्रान्तेस्तदनिवत्यंतवात्संस्का- 
रस्य च सत्यपि सम्यन््ञाने क्वचिदनुवृत्तिदशंनाच्च चाग्रहुणस्य तच्चिवत्यंत्वम् । ज्ञानस्य तच्निवृत्तित्वात् । अतो 
लानदाह्य संसारीजभूतमना्यनिर्वाच्यमज्ञानं ज्ञानस्याथंवत्वायाऽऽस्थेयम् । अन्यथा तदानयथंक्यप्रसङ्खादित्यर्थः । 
रुद्धस्य ब्रह्मणो वक्यप्रकरणाभ्यां विवक्षितत्वाभावे फल्तिमाहू- तस्मादिति ब्रह्मणः शवस्येव प्राकरणिकत्वा- 
द्ाक्येऽपि तस्मिन्प्राणशब्दाचक्तं प्राणशब्दस्याग्याङ्कतविषयत्वमिति भावः । यतोऽना्यनिर्वाच्याञ्ञानदाबलस्येव 
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विश्वो हि स्थरुमडनिस्यं तेजसः प्रवि पिक्तभक् । आनन्दमक्तथा प्राज्नख्धिधा भोगं निबोश्त ॥ ३॥ 

स्थलं तपेयते विदं प्रविविक्तं तु तैजसम् । आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तरिं निबोधत ॥ ४॥ 

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यथ प्रकीतितः। वेदेतदुभयं यस्तु स मुञ्ञानो न रिप्यते॥\५॥ 

च कारणत्वव्यपदेशः\ अत एव “अक्षरात्परतः परः” \ सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” \ “धतो वाचो निवतंन्ते"" । “नेति 

नेति" इत्यादिना बीजवतत्वापनयनेन व्यपदेशः \ तामबीजावस्थां तस्यैव परा्षश्चब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसम्बन्ध- 

रहितां पारमार्थिकीं पृथग्वक्ष्यति \ बीजावस्थाऽपि न किच्िदवेदिषमिःस्युत्थितस्य प्रत्ययदशनादहैऽनुभुयत एवेति 

निधा देह व्यवस्थित इच्युच्यते \\ २१। 
उक्तार्थौ शोको ॥ ३-४ \ 
तरिषु धामसु जाग्रदादिषु स्थूलप्रविविक्तानन्दाख्यं मोज्यमेकं च्रिधाभूतम् । यश्च विश्वतेजसप्राजञाख्यो 

भोक्तेकः सोऽहमित्येकत्वेन प्रतिसन्धानादूद्रष्ट॒स्वाविशेषाच्च प्रकोतितः। यो वेदेतदुभयं भोञ्यभोक्तृतयाऽनेकधा 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सम्यग्ञानफलं तस्य क्षणिकत्वेनैव सिद्धेः । न च तत्संस्कारस्य सम्यग्ज्ञानहेतुत्वं रजतश्रमसंस्काराणां शुक्तिका- 
बाघेऽप्यनुवृत्तिदशंनात् न च ग्रहणप्रागभावनिवत्तकं सम्यग्ज्ञानं तत्काले तदभावात् तन्तिवत्तिरूपत्वाच्च | न च 
बरहाप्राप्तिः फलम् । स्वभावत्वेनैव सिद्धत्वात्। अतः सम्यगज्ञानस्याथंवत्त्वान्यथानुपपत्त्या संसा रबीजमज्ञानं तच्चिवत्तकं 
तद्पगन्तव्यमिति भावः । कारणत्वप्रतिषेधेन शुद्धब्रह्योपदेशादपि कारणत्वं मायाशबलस्येत्याहु--अत एवेति । 

ञआचार्येणानुपदिष्टत्वात् कारणातिरिक्तं शुढब्रह्योव नास्तीति न वाच्यमित्याहू-तामवीजावस्थामिति । भवत्वेवं 
वस्तुव्यवस्था तथाप्यव्याकृतस्यास्मिन्देहेऽनुभवासद्धावात् त्रिधा देह व्यवस्थित इत्यसद्धतमुक्तमिव्याशङ्कयाह्-- 
बीजावस्थापीति | २॥ 

उक्तविश्वादिवेदनस्यावान्तरफलमाह्- त्रिषु धामसु यदिति । उक्तफलवचनस्य मूलभूतां पुक्तिमाह्-न हि 
यस्येति \ मत एवोक्तम्-~ 

नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नाग्निदहुनकमंणा । न वायुः स्पशंदोषेण नान्नदोषेण मस्करी ॥ ५ ॥ इति । 

आनन्दगिरिटीका 

कारणत्वं ब्रह्मणो विवक्ष्यते । अत्त एव कारणत्वनिषेधेन परिशुद्धं ब्रह्म श्रुतिषृपदिर्यते तदेतदाह्--अतं एवेति । 
अक्षरमन्याछृतं तच्च कायपिक्षया परम् । तस्मात्रोऽ्यं परमात्मा स हि कायंकारणाम्यामस्पृष्टो वतते । वाद्यं 
कायमभ्यन्तरं कारणमिति ताभ्यां सह् तत्कल्पनाधिष्ठानतवेन वत्त॑मानर्दिचद्धातुः । तथा च स चिद्धातुरजौ जन्मादि- 
समस्तविक्रियाशुन्यत्वेन कूटस्थः श्रुतिस्मुत्योग्यंपदिद्यते । यततो ब्रह्मणः सकाशाद्ाचः सर्वा मनस्ता सहावकाशमप्राप्य 
निवतंन्ते । तद्ब्रह्माऽऽनन्दषूपं विद्रा विभेति नेति नेतोति वीप्सया सवंमारोपितमपाक्रियते। आदिशब्देनास्थूलादि- 
वाक्यं गृह्यते । बीजत्वनिरासेन शुद्धं ब्रह्म व्यपदिश्यते चेद्रीजत्वं शबलस्येवेति सिध्यतीत्यथं : । भाचार्येणानुक्तस्वान्च 
कारणातिरिक्तं शुद्धं ब्रह्मास्तीव्याश्चद्कव नान्त श्रजञमिव्यादिवाक्यशेषान्मेवमित्याह्-- तामिति ! उक्तन्यायेन वस्तु- 
व्यवस्थायामन्याक्रतस्य देहेऽनुभवाभावास्तिधा देहे व्यवस्थित इत्ति कथमुक्तमित्याक्षङ्कयाऽऽह-- बीजेति ।1 २॥ 

विद्वादीनां चयाणां त्रिधा देहे व्यवस्थिति प्रतिपाद्य तेषामेव त्रिधा भोगं निगमयति-- विश्वो हीति ॥३॥ 
पगप्रमुक्तां तृप्तिमधुना तरेधा विभजते-स्थूलमिति । उदाहूतद्लोकयोऽशंख्यानपिक्षां वारयति-- 

उक्तार्थाविति । ४॥ 

प्रृतभोक्तुभोग्यपदाथंद्रयपरिज्ञानस्यावान्तरफलमाह्-- त्रिष्विति । पूर्वाधं व्याचष्ट-जाग्रदादिष्विति । 
भोग्यत्वेनकत्वेऽपि तरैविध्यमवान्तरभेदादु्लेयम् । भोक्तुरेकत्वे हेतुमाह--सोऽहमिति ! योऽयं सुषुप्तः सोऽहं स्वप्नं 
प्राप्तः । यद्च स्वप्नमद्राक्षं सोऽहमिदानीं जागर्मत्यिकत्वं प्रतिसंधीयते । न च तत्र बाधकमस्ति । तद्युक्तं भोक्तुरे 
कत्वमिव्यथंः । कि चाज्ञानं तत्कार्यं च प्रति पाज्ञादिष द्रष्ट्त्वस्याविधिष्टत्वाद्द्रष्टभेदे च प्रमाणाभावादक्तं तदेकत्व- 

मित्याह--दरषट्त्वेति । दवितीयाधं विभजते-यो वेदेति । कथमेतावता भोगप्रयुक्तदोष राहिल्यं तत्राऽश्-भोज्यस्येति। 

पू 

१५ 

२५ 

२५ 

२५ 
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प्रभवः स्वभावानां ' सतामिति विनिश्यः। सव॑ जनयति प्राणरचेतोशुनपुरुषः प्रथक् ॥ ६ ॥ 

भिन्नं स भुञ्जानो न रिष्यते । भोज्यस्य सवंस्येकस्य भोक्तु्भोज्यत्वात् ॥ न हि यस्य यो विष्यः सतेन हीयते 
वर्ध॑ते बा । न ह्यग्निः स्वविषधं दण्ध्वा काष्ठादि तद्त् \\ ५॥ 

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्याक्ृतनामरूपमायास्वरूपेण सवंभावानां विश्वतेजसप्राज्ञभेदानां प्रभव उत्पत्तिः । 
५ वक्ष्यति च--“वल्ध्यापुन्नो न तचवेन मायश्रा वाऽपि जायते" इति \ यदि ह्यसतामेव जन्म स्यादुब्रह्णोऽव्यवहायंस्य 

प्रहणद्राराभावादसचस्वप्रसद्धः । दषं च रज्जुसर्पादीनामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम् । न हि 
निरास्पदा रज्नुसपंसृगतष्णिकादयः क्वचिदुपलभ्यन्ते केनचित् । यथा रज्ज्वां प्राक्सर्पोत्पत्ते रजञ्ज्वात्मना सपः 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

"एष योनिः' इत्यत्र जगतरारणत्वं प्राज्ञस्य प्रत्यज्ञायि । तत्र सत्कायंकारणत्वमसत्कायंकारणत्वं वेति वादि- 
१० विप्रतिपत्तेः संदाये निणेयमाहू-प्रभवः सवेभावानामिति । सवंज्ञः जडजातं जनयत्ति तमःप्रधानः प्राणर्चेतोऽशून् 

प्रतिबिम्बकल्पाञ्जीवान् उपाधिस्थताविशिष्टर्पेण चित्परधानः पुरषो जनयति । इत्यवान्तरविभागः । स्वेना- 
धिष्ठानरूपेण सतामविद्याकृतमिथ्यारूपेण प्रभवः इत्यन्वयः ] असज्जन्मनिराकरणमन्तरेण कथं सज्जन्मनिङ्वय 
इत्याशङ्कुयाह्--पदि हीति । कायेखिद्धेन दयहष्टमपि सत्कारणं ब्रह्म सम्भावनाबुद्धिमधि रोहति । असन्ञन्मपक्ष 
त्वसतः कारणसम्बन्धासम्भवान्न कायेलिङ्केन सत्कारणसम्भावनेत्यसत्वं प्रसज्येतेव्यथं; । न केवलं स्वानिष्टपरिहाराय 

१५ सज्जन्माध्ितं व्याप्तित्रलाच्चेत्याह्-दृष्टच्चेति \ अविदेद्ग्रहुणं निमित्तकारणं विवक्षितं, मयेत्युपादानम् । विमतं 
 सदूपादानं कल्पितत्वाद्रज्जुसपंवदिति सामान्यत्तो दृष्टेन कल्पितस्यापि प्रपञ्चस्य सदधिष्ठानत्वमेव } सज्जन्मत्वं 

चेद्धिवक्षित्तं तदसत्कारणात्मनाऽसत्वग्राहुकप्रमाणवि रोधादित्याशङ्कयाह--यथा रज्ज्वासिति । उलोकस्योत्तरार्धं 

आनन्दगिरिटीका 

यद्यपि भोक्तुरेकस्येव सर्वं भोग्यमित्यवगत्तं तथाऽपि कथं सर्वं भुञ्जानो भोगप्रयुक्तदोषवाच्च भवतीत्याशङ्कवाऽ्ट- 
२० न हीति । उक्तमथं दृष्टान्तेन स्पष्टयत्ति-न ह्यग्निरिति । स्वविषयान्काष्टादीन्दग्ध्वा न हीयते वधते वाऽग्निरिति 

सम्बन्धः । ५॥ 
एष योनिरित्यत् प्राज्ञस्य प्रपञ्चकारणत्वं प्रतिज्ञातं तत्र सत्कायमसत्कायं प्रति वा कारणत्वमिति सन्देहे 

निर्धारयितुमारमते- प्रभव इति \ तत्रावान्तरभेदमाह- सवेमिति ! पुरषो हि सवंमचेतनं जगद्पाधिभूतं तमः 
प्रधानं गृहीत्वा जनयति । अत एव पुरुषे कारणवाचि प्राणपदं प्रयुज्यते । एवं स॒ च चैतन्यप्र धानर्चेतसस्चैतन्य- 

२५ स्याशुवदवस्थितान्प्रतित्रिम्बकल्पाद्चीवानाभासभूतानुखादयति । एवं चेत्तनाचेतनाटकमशेषं जगदसदङ्कीणं सम्पादय- 
तीत्यथं: । ननु सतां भावानां सत्त्वादेव प्रभवो न सम्भवत्यतिप्रसङ्धादित्याशद्कय पूर्वार्धं व्याचष्ट सतामिति । 
स्वेनाधिष्ठानात्मना विद्यमानानमेवाविद्यज्ृतं मायामयमायेपितस्वरूपं तेन प्रभवः सम्भवतीत्यर्थः । असजञ्जन्म- 
निरसनमन्तरेण कथं सज्जन्म निर्धगरयितुं शक्यमित्याश द्या ऽऽहु-- वक्ष्यतीति! जन्मनः पूर्वं सवस्य सत्वे च कारण- 
ग्यापारसाध्यत्वासिद्धेमिथ्यात्वे च कथं सतामेव प्रभवो भावानामित्याशङ्कवयाऽऽ्ह--यदीति । कायंप्रपञ्चस्यासक्ते 

२० कारणस्य ब्रह्मणः स्वारस्येन व्यवहायत्वाभावात्तस्य ग्रहणे द्वारभूतस्य लिङ्खस्याभावादसत्तवमेव सिध्येत् । कार्येण 
हि लिङ्खेन कारणं ब्रह्माहृष्टमपि सदित्यवगम्यते । तच्चेदसद्धेन्न तस्य कारणेन सम्बन्धधीो रित्यसदेव कारणमपि 
स्यादित्यथंः । कायंकारणयोरमयोरपि भवत्वसत्व मित्याशदङ्कवाऽऽह--दृषटं चेति ! अविद्ययाऽनाद्निर्वाच्यया कतास्च 
ते मायाबीजादुत्पन्नाश्च तेषामविद्ेव मायेत्य द्वीकारात्तेषां रज्ज्वादौ कल्पितसर्पादीनामधिष्ठानभूतरज्ज्वादिरूपेण 
सवं हष्टमिति योजना । विमतं सदपादानं कल्पितत्वाद्रज्जुसपंवदित्यथं; । इष्टान्तस्य साध्यविकलत्वं शङ्कित्वा 

३५ परिहरति--न हीति विवक्षितं हष्टान्तमनूच दार्ष्टान्तिकमाह--यथेत्यादिना । प्राणशब्दितं बीजमन्ञातं ब्रह्म 

१. प्रमवस्सव॑भावानां सतां--इत्यत्र सत्कारणवाद उपक्षिप्तः । माध्वास्तु-प्रभवो विष्णुरित्याध्याहारं 
कृत्वा सतां नि्वयः इति योजयन्ति । तेषामसत्कायंवादस्वीकारादेवं योजना । परं तु सवंभावानां 
सतां प्रभव इति यथाश्रुताथंविरोधोऽर | 
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बिभति प्रसवं खन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । स्वप्नमायासरूपेति चृष्टरन्येविंकन्पिता ॥ ७ ॥ 

सतेवाऽऽसीत् । एवं स्दंभावानामृत्पक्तः प्राक्प्राणवीजात्मनेव सच्वम् । इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति “ब्रह्मैवेदम्” 
“आत्तेवेदमग्र आसीत्" इति ! सवं जनयति प्राणश्चेतोभूनंशषव इव रवेधि दात्मकस्य पुरुषस्य चेतोख्पा जलाकंसमाः 
प्राज्ततैनसविष्टवमेदेन देवति्यंगादिदेदमेदेषु विभाग्यमानाश्चेतोशवो ये तान्पुरुषः पृथग्विषयभावविलक्षणानग्नि- 
विस्फुलिङ्धवत्क्षणार्जलाकवः्य जीवलक्षमान् । इतरान् सवंभावान्श्राणो बीजात्मा जनयति । “यथोणेनाभिः । 
“वथार्नेविस्फुलिद्खाः” इद्यादिस्नूतेः ।। ६ \। 

विधुतििस्तार ईख्वरष्य रुष्ठिरिति वृष्िचिम्तका मन्यन्ते न तु परमाथचिन्तकानां सष्टावादर इत्यथः \ 
“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इति श्रुतेः । न हि मायाविनं सुत्रमाकाञे निक्षिप्य तेन सायुघमारुहय चक्ुर्गोचर- 
तामतीत्य युद्धेन खण्डशारिछचं पतितं पुनरत्थितं च पतां तत्कृतमायादिसतच्वचिन्तायामादरो भवति \! तथवायं 
मायाविनः सूत्रप्रसारणसमः सुषुप्रस्वप्नादिविकासस्तदारूढमायाविसमश्च तत्स्थः प्राज्नतेनसादिः, सुत्रतदारूढाम्यामन्य 
परमा्थंमापावी । स एव भूमिष्ठो मायाहछलोऽद्हयमान एव स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यं परमाथेतत्वम् ! अतस्त- 
च्चिन्तायामेवाऽऽदरो सृसुक्षुयामार्थाणां न निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतः सृष्टिचिन्तकानमेवेते विकल्पा इत्याह्-- 
स्वप्नमायासरूपेति । स्वप्नरूपा मायासरूपा चेति ॥ ७ 

अनुभूतिस्वहूपाचायंटीका 

योजयितुं प्रतीकमादत्ते-सर्यं जनयति प्राणश्चेतोसून् पृथगिति । चिदात्मकस्य जीवस्य विसजंनहूतुगमितं विरोषण- 
माह्--विषयभावेति \ इतरास्तु विषयभावान् प्राणो जनयतोति सम्बन्धः ।। ६ ॥ 

स्वमतपरिशुद्धये मतान्तराण्याह्--विभूतिमित्यादिना ।। ७॥ 

आनन्दगिरिटीका 

सल्छक्षणं तदात्मनेति यावत् । तदेवमचेतनं स्वं जगत्प्रागुत्पत्तर्बीजात्मना स्थित प्राणो बीजात्मा व्यवहारयोग्यतया 
जनयतीत्युपसंह रति--इत्यत इति ! चतुथं पादं प्रतीकमादाय व्याकरोति--चेतोश्रूनित्यादिना ! रवेरंशवो यथा 
वर्तन्ते तथा पुरुषस्य स्वयंचैतन्यात्मकस्य चेतोरूपा्चेतन्याभासा जीवाश्चेतोश्षवो निदिश्यन्ते । तान्पुरुषो जन- 
यतीव्युत्तरत्र सम्बन्धः । तेषां चिदात्मकाप्पुरषात्तत्वतो भेदाभावं विवक्षित्वा विशिनष्टि-जलाकेति । मेदपरीस्तु 
तेषामुपाधिमेदादिव्याहू--ग्र्लेति 1 पृथगिति सूचित्तं पुरुषस्य जीवसजंने हेतुं कथयति--विषयेति । यथाऽग्निना 
समानरूपा विस्फुलिद्धा जन्यन्ते तथा चिदात्मना समानस्वभावा जीवास्तेनोत्पाद्न्ते । विषयविलक्षणत्वात् । न 
प्राणेन बीजात्मना तेषामुत्पादनम् । न चोत्पा्यानां जीवानामुत्पादकाच्चिदात्मनस्तत्तवतो भित्चत्वम् । जलपात्र 
पर्िबिम्बितादित्यादीनां विम्बभूतात्ततस्तत्वतो मेदाभावात्तान्विद्वादीन्पुरुषश्वितप्रधानो जनयततीत्यथंः । विषय- 
भावेन व्यवस्थितान्पूनर्भावान्प्राणो जनयतीति तृतीयपादाथंमुपसंह रत्ति-इतसनिति ॥ ६ ॥ 

चेतनाचेतनात्मकस्य जगतः सगे प्रस्तुते स्वमतविवेचनार्थं मतान्तरमुपन्यस्यति-- विभूति प्रसवमिति । 
ईङवरस्य विभूतिविस्तारः स्वकौगैश्वर्थल्यापनं सृष्टिरिति पक्षे सृष्टेवंस्तु्वक्षङ्कायां पक्षान्तरमाह्--स्वप्नेति ! वुत्त 
सुष्टिचिन्तकानामेतन्मत्तं तत्तववि दामेव क्रि न स्यात्तवाऽश्ह्-न त्विति । सुष्टेरपि वस्तुत्वाद्रस्तुचिन्तकानामपि तत्राऽऽ- 

दरो भविष्यतीत्याशङ्कयाह्-इन्ड इति ! मायामयो सुष्टिरादरविषरया न॒ मवतीत्यत्र हष्टान्तमाह--न हीति । 
मायादीत्यादिशब्देन तत्कार्यं गृह्यते । हष्टान्तनिविष्टमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयत्ति-तथेवेति \ तहि परमाथचिन्तयःनां 
कू तराऽऽदर् इत्याशङ्कय सहध्टान्त यृत्तस्म ह--स॒त्रेत्पारिना । मापादछन्नत्वमहस्यमानत्व हतुः । तुरीयाख्यं जाग्रत्स्वप्न्- 

सूषुप्तेभ्यो विश्वतेजसप्राज्ेभ्यश्चातिरिक्तं तदस्पष्टयमिति दोषः । परमायंतत्त्वचिन्ता हि सम्यग्योद्रासा फर्वती न 
सृष्टेः । तत सुष्टावनादरस्तत्त्वनिष्टानामित्याह्--नेति । परमाथ चिन्तकानां सुष्टावनादरादपरमाथंनिष्ठानामेव 

सृष्टो विशेषचिन्तेव्युक्तेऽ्थे द्ितीयाथमवतारयति--इत्यत इति 1 जाम्रदगतानासर्थानामेव स्वप्ने प्रथनात्तस्य सत्यत्वं 
मायायाश्च मण्यादिलक्षणायाः सल्यत्वाङद्खीका सदनयोविकत्पयोः सिद्धान्ताहषम्यमुचेयम् ॥ ७ ॥ 
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दच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टो विनिधिताः। कारास्पर्तिं मतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ ८ ॥ 

भोगाथं स॒ष्टिरित्यन्ये क्रोडाथमिति चापरे | देवस्येष सखभवोऽयमाप्रकामस्यका स्प्रहा।॥ &॥ 

दच्छामाननं प्रभोः सत्यसद्धु्पत्वात्घृष्टिघंटादिः सङ्धुल्पनामात्रं न सङ्कल्पनातिरिक्तम् । कारादेव सृष्टि 
रिति केचित् ।॥ ८ 

भोगार्थं क्रोडाथंमिति चान्ये सू सन्यन्ते । अनयोः पक्षयोदूषणं देवस्येष स्वभावोऽयमिति देवस्य स्वभाव- 
पक्षमाभित्य \ सर्वेषां वा पक्लाणामाप्तकामस्य का स्पृहेति । न हि रज्ज्वादीनामविश्ास्वभावनव्यतिरेकेण सर्पाद्या- 
भासत्वे कारणं शक्यं वक्तुम् ॥ ९ ॥ 

अनुभुतिस्वरूपाचायंटोका 

किप्रयोजना सा सुष्टिरित्यत आह्-भोगाथंमिति । स्वभाव इति ! नेसगिकी मायेत्यथंः ।॥ ९॥। 
आनन्दगिरिटीका 

सुष्टिचिन्तरकानामेव सुष्टिविषये विकल्पान्तरमुत्थापयति--इच्छामाच्रमिति । ज्योत्तिविदां कल्पनाप्रकार- 
माह॒--कारादिति ! परमेश्वरस्येच्छामात्रं सुष्टिरिदयत्र हेतुमाह--सत्येति \ यथा रोके कुखारदेः सङ्कुल्पनामात्रं 
घटादिकार्यं न तदतिरेकेण वटादिकाययसुष्टिरिष्टा। नामहूपाभ्यामन्तरेव काथं सङ्कल्प्य वदहिस्तन्निर्माणाभ्युपगमात्। 
तथा भगवतः सुष्टिः सङ्कुल्पनामात्रा न तदतिरिक्त काचिदस्तीति केषाञ्चिदीश्भरवादिनां मतमित्यथंः | ८ ॥ 

यथा तथा वाऽस्तु सृष्टिस्तस्यास्तु कि प्रयोजनमित्यत्र विकल्पद्रयमाहू--भोगाथेमिति । सिद्धान्तमाह-- 
देवस्येति 1 कः स्वभावो नमेदयुक्तं नंसगिकोऽपरोक्षो मायाशब्दाथंस्तस्येव्याहु--अयमिति । सवंपक्नाणामपवादं 
सूचयति--आप्तेति । देवस्य परमेश्वरस्य स्वभावः सुष्टिरिति स्वभावपन्तं नेसगिकमायाविनिमिता सृष्टिरिति मतं 
सिद्धान्तत्वेनाऽऽश्रित्य चतु्थंपादेन दूषणमुच्यते पन्नयोरनयोरित्ति योज्यम् । ईङ्वरस्येश्वरत्वख्यापनं स॒ष्टिरिप्येक 
पक्षः ! सप्नस्वरूपा मायाससूपा वा सुष्टिरिति पक्षद्वयमीश्व रस्य सत्यस ङ्कुत्पस्य सृष्टिरिति पश्नान्तरम् । कालादेव 
जगतः सुष्टिनेश्वरात् । ईश्वरस्तुदासीनः । तत्र विकल्पान्तरं भोगाथं क्रीडार्थं वा सृष्टिरिति फर्गत्तं च विकल्प- 
द्वयम् । तेषमेतेषां स्वेषामेव पक्षाणां दूषणं चतुथपादेनोक्तमिति पक्षान्त रमाह--सर्वेषामिति । नो खल्वाप्तकामस्य 
परस्याऽऽत्मनो मायां विना विभूतिख्यापनमुपयुज्यते । न च स्वप्नमायाभ्यां सारूप्यमन्तरेण स्वप्नमायासृष्टरेषटु 
दाक्यते । अवस्तुनोरेव तयोस्तच्छब्दप्रयोगात् । न च परमानन्दस्वभावस्य परस्य विना मायामिच्छा सङ्खच्छते । 
न हि तस्य स्वतोऽविक्रियस्येच्छादिभाक्त्वं युक्तम् । न च मायामन्तरेण भोगक्रीडे त्स्योपपदेते | ततो मायामयी 
भगवत्तः सृष्टिरित्यथंः। यदुक्तं कालात्प्रसूति भूतानामित्ति तत्राऽश्हु-न होति ! अधिष्ठनभृतरज्ज्वादीनां स्वभाव. 
रब्दतस्वाज्ञानादेव सर्पाद्याभासत्वं तथा परस्य स्वमायाशक्तिवशादकाशाद्याभासत्वम् । आत्मन आकाशः संभूत 
इत्यादिश्रुतेः । न तु कालस्य भूतकारणत्वं प्रमाणाभावादित्यथंः ॥ ९॥ 

२० 

माध्वमते सवंभावानां प्रभवः हतुः इति सतां सप्पुरषाणां विनिश्चयः इत्यथं उक्तः चेतोंशून्जीवान् 
प्राणो जनयतीदयुक्तम् । तच्च । असत्कायंवादापाततात् जीवस्य सादित्वे सान्तव्वाप्या नाशप्रसङ्खात् 
मोक्षस्यानित्यत्वप्रसद्धः । एभिः परिणामविवतंवादयोः अनभ्युपगमात् असत्कायंवादोऽभ्युपेयः । त्तथा 
च असदन्वितं कायं स्यात् सन्घट इति न बुध्येत अपितु असन्धट इति। यत्तु सत्यसृष्टावशक्तस्येव मायिक- 
सजंनात् इत्युक्तम् । तन्न । यतः सत्यसुष्टिः कखाङदेरपि ददयते । असत्यस्य अथंक्रियाकारिणः बहु- 
कालस्थायिनः आकाशादेः सृष्टिरेव दृष्करा । 
अस्मिन्मते अदहेतमिव्यस्य मिथ्याज्ञानं देत तद्रहितं तन्तिवत्तंकमित्यथैः कृतः । रामानुजीयेः सजातीय 
द्ितीयरहितमिद्यथं उक्तः । उभयमप्यशब्दाथंत्वादुपेक्षणीयम् । अपि च स आत्मा स विज्ञेयः इति वदता 
विश्वादित्रयस्यानात्म्वं स्वरसतः प्रतीयते तन्माध्वमते चतूरूप भात्मा प्रत्येतम्य इति वदतो न संगच्छते। 
मतान्तरेपि सङ्कषंणादीनामपि वेद्यत्वाच्न सङ्गच्छते | अस्माकं तुं विक्वादयः शुद्धात्मप्रतिपच्युपायववे- 

नेवोक्ताः ज्ञेयस्तु शुद्धात्मैवेति इदं सुसद्धतमिति भावः। 



आ० प्र ०, म०-७ 1 माण्डूक्योपनिषत् [ २३५ 

( उपनिषत् ) 

"नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतश््र्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रजनं नाज्ञम् | 
अदष्टमन्यबहायमग्राह्यमरक्षणमचिन्त्यमन्यपषदेहयमेकास्मग्रस्ययसारं 
प्रपञ्चोपशमं शान्तं रिवमदेतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा प्त विज्ञेयः ॥ ७॥ 

चतुथः पादः कमप्राप्रो वक्तव्य इत्याहु--नान्तःप्रल्ञमित्यादिना । सवंशब्दप्रव्तिनिमित्तश्नुन्यत्वाक्तस्य ५ 
शब्दानभिघेधत्वमिति विक्षेणप्रतिषेघेनेव च तुरीयं निददिक्षति \ शून्यमेव ताहि तत्, न । भिश्याविकल्पस्य 
निनिमित्तत्वाचुपपत्तेः 1 न हि रजतसपेपुरुषमरगतृष्णिकादिविकल्पाः शुक्तिकारज्जुस्थाणुषरादिव्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः 
शक्यः कल्पयितुस् । 

एवं ताह प्राणादिसवंविकल्पास्पदत्वात्तृरीयस्य श्षम्दवाच्यस्वमिति न प्रतिषेधः पत्याप्यत्वमुदकाद्याधारादेरिव 
घरदेः ! न, प्राणादिचिश्तल्पस्यासस्वाच्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः । न हि सदसतोः सम्बन्धः शाब्दप्रवृत्तिनिमित्त- १० 

अनुभूतिस्वरूपाचाय॑टीका 

विरोषप्रतिषेधमुखनैव तुरीयोपदैशे कारणमाह-सवेशब्देति \ सर्वाणि शब्दप्रवृत्तौ निमित्तानि क्रिया- 
कारकगणजात्यादीनीति तद्रहितक्वादिव्यथंः । प्रतिषेधमुखनेवोपदेश्यत्वात् नरविषाणं नास्तीतिवदसत्त्वं प्राप्त- 
मित्याहु-शन्यमेष तर्हीति ! यत्सर्व॑थैव न सम्भाव्यते तदेव शुन्यं भवति तुरीयं त्वधिष्ठानतया सम्भावितत्वात् 
न रान्यमितयाह-- तन्नेति \ एवं प्राणादिविकल्पा अवस्त्वास्पदा न सम्भवन्तीति शेषः । तुरीयं शब्दवाच्य- १५ 
माधारताद्घटादिवदिष्याहू--एवं तर्हीति । अधेयासत्वादाधारत्वमपि तत््वतोऽसिद्धमिव्याह्--न प्राणादीति , 

आनन्द गि गर् मेका 

पादत्रये व्याख्याते व्याष्येयत्वेन क्रमवशास्प्राप्तं चतुथ पादं व्यास्यातुमुत्तरग्रन्थप्रवृत्तिरिव्याह-चतुथं 
इति \! ननु पादत्रयवद्विधिमुखेनेव चतुथं: पादोऽपि व्याख्यायत्तां किमिति निषेधमुखेन व्याख्यायते तत्राऽऽह- 
स्वेति । सर्वाणि शब्दप्रवृत्तौ निमित्तानि षष्ठोगुणादीनि तैः शुन्यत्वात्तुरीयस्य वाच्यत्वायोगान्निषेधद्रारेव तस्निदेशः २० 
सम्भवतीत्ययं: । साक्षाद्राच्यत्वाभावं द्योतयिततुं निदिदिक्षतीत्युक्तम् । यदि चतुथं विधिमुखेन निर्देष्टुं न शक्यं तहि 
दान्यमेव तदापद्येत तच्िषेधेनेव निदिरियमानत्वात् । तथाविधं नास्त्यथंवदिति शङ्कुते--श्ुन्यमेवेति । न तुरीयस्य 

` शून्यत्वमनुमातु युक्तम् । विमत्तं सदधिष्ठानं कल्पितत्वात् तथाविधरजतादित्यनुमानात्तुरीयस्य सत्वसिद्धेरित्युत्तर- 
माह-तन्लेति ! दृष्टान्तं साधयति--न हीति । रजतादीनां सदनुविद्धनुद्धिमोध्यत्वादवस्त्वास्पदत्वायोगात् । तद्वदेव 
प्राणादिविकल्पानामपि नावस्त्वास्पदत्वं सिध्यतीत्यथंः । २५ 

यद्यधिष्ठानत्वं तुरीयस्येष्ठं तहि वाच्यत्वमधिष्ठानत्वाद्घटादिवदिति प्रक्रमभद्धः स्यादित्ति चोदयति-एवं 
तर्हीति! कि प्रा्तिभासिकमधिष्ठानत्वं हेतूटतम् । कि वा तात्विकम् । नाऽऽयः । तस्य तात्विकवाच्यत्वासाधकत्वात्। 

१. नान्तःप्रज्ञमिव्यादिः ्रपञ्चोपशशमं प्रपञ्चोविस्तृतः । स चोपरमः उक्कृष्टानन्दः इति मध्वन्यास्यानम् । 
अद्रतं-द्रीतं द्वितीयेन प्रकारेण इतं ज्ञातं वस्तु, तस्येदं द्वेतम्,, मिथ्याज्ञानमित्यथंः । एवमथकरणेऽपि 
देतन्ञानस्य मिथ्याज्ञानत्वोक्त्या तद्विषयस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वमागच्छत्येव । अद्ेतं मिथ्याज्ञानरहित- ३० 
मित्यूचः । द्रेतविशिष्टमिथ्याज्ञानराहित्योक्तौ देतस्याप्यभावः सिद्धयेदिति ज्ञेयम् | 

२. प्रपञ्चोपशमसम्ू--इत्यस्य सववंप्रपञ्चल्याधारमित्यर्थंस्य ब्रह्मणि सम्भवात् सङ्कषंणादित्रयोपशमाधि- 
रणमिल्युक्तिः अपदाथंः | 
अद्रेतम् --इत्यस्य "द्विधेतं तदद्रीतमिव्याहुः, तद्भावो द्रतमुच्यते--इत्युक्तरत्या द्विधापन्नप्रपञ्च- 

सामान्यरहितमित्यथंः । एवं सत्ति सजातोयद्वितीयरहितमिव्युक्तिनं युक्ता । प्रमेयत्वेन प्रपञ्चसामान्य- ३५ 

राहित्याधकल्व प्रस क्घाच्च । सर्वेश्वरत्वेन सजातीयं चप्रसिद्धम्, अतो तक्निषेधादुपपत्तिः। 



२३६ ) 

१५ 

टोकाद्रयोद्लसिताङ्करभाष्योपेता [ आ० प्र०, म०~७ 

भागवस्तुत्वात् । नापि प्रमाणान्तरविषयत्वं स्वरूपेण गवादिवत् आत्मनो निरपाधिकत्वात् । गवादिवन्नापि जातिमश्वं 
अद्वितीयत्वेन सामान्यविश्ञेषाभावात् । नापि क्रियावस्वं पाचकादिवदविक्रियत्वात् । नापि गणव्वं नीरादिवत्ति- 
गंणत्वात्। अतो नाभिधानेन निर्देखमर्हति\ शक्विषाणादिसमत्वान्चिरथंकत्वं ताहि। न आत्मस्वावगमे तुरीयस्यानात्म- 
तृष्मान्यावृत्तिहैतुत्वाच्ुक्तिकावगम इव रजततूष्णायाः 1 न हि तुरीयस्याऽऽत्सत्वावगमे सत्यविदयातुष्णादिद्येषाणां 
सम्भवोऽस्ति । न च वुरीयस्याऽत्मत्वानवगमे कारणमस्ति ! सर्वोपनिषदां ताद्यनोपक्षयात् । “^तत्त्वमसि" 
"अयमात्मा ब्रह्म" \ “तत्सत्यम् घ आत्मा” 1 "वट्साक्नादपयोक्नाद्ब्रह्म" । “स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" \ “अात्मेवेदं 
सर्वम्” इत्यादनाम् \ 

सोऽयमात्मा परमाथापरमाथेरूपश्चवुष्पादिष्युक्तस्तस्यापरमाथंरूपमविचाङ्कतं रञ्जुसर्यादिसममुक्तं पादन्नय- 
लक्षणं बीजाङ्रस्थानीयम् \ अथेदानीमबीजात्मकं परमाथेस्वरूपं रज्जुस्थानोयं सर्फदिस्थानीयोक्तस्थानच्यनिरा- 
करणेनाऽऽह-नान्तःपरज्ञमित्यादि \ नन्वात्मनश्चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय पादत्रयकथनेनैव चतुथंस्थान्तःपरनादिभ्योऽन्यतवे 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

थत्र मुख्यवृत्त्या शब्दः प्रवतत तत्र क्वचित्सम्बन्धात् यथा देवदत्ते राजपुरुषशब्दः, क्वचिसरमाणान्तरविषये रूढया 

यथा डित्थादिशिब्दः, क्वचिज्जातियोगात् यथा गवादिश्लब्दः, क्वचिक्करियायोगात् यथा पाचकादिशब्दः, क्वचिद्गुण- 

योगात् यथा नीलादिशम्दः, तदनुपकन्धिबाधितञ्च तुरीयस्य वाच्यव्वानुमानसित्याह--नहि सदसतोरित्यादिना । 
विविष्टक्रियागुणनात्यादिमत एव राजादेरूपासनं सप्रयोजनं ष्टं तुरीयस्य पुनः शशविपाणादिसमतवात् 

निरथंकत्वं तद्पासनस्येत्याक्लिप्ते समाधत्ते--नात्मत्वावथम इति । यावदेष हि तुरीयमात्मानं नावगच्छति 
तावदेव फरतुष्णादिदोषैः अभिभूयते तुरीयस्यात्मत्वावगमे तु सकरानथंहेतुतुष्णादिदोषन्यावृत्तिः प्रयोजनं 
विद्वदनुभवसिद्धमित्यथः । ननु तुरीयस्य निविदेषस्यात्मल्वावगम एव न सम्भवत्ति तत्कारणाभावादित्याशङ्कयाह्- 
न च तुरीयस्य ! एवं तावच्चिषेवमुखेनेव तुरीये उपदेशस्य सप्रयोजनत्वमुपपाय वृत्तानुवादपूवेकं प्रन्थमवतारयति- 
सोऽयमात्मेत्यादिना । प्रन्थारम्भमाक्षिपत्ति--नन्वात्मन इति । यद्प्यर्थात्पाद््रयविलक्षणस्तुरीयस्सिध्यति । तथाप्य- 
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अतार्विके तु वाच्यत्वे प्रक्रमो न विरुध्येत । न द्वितीयः शुक्त्यादिषु कल्पितरजतादेरवस्तुत्ववत्तुरीयेऽपि कल्पित- 
प्राणदेरवस्तुत्वात्तस्प्रतियोगिकाधिष्ठानत्वस्य तातविकस्वायोगादिति दूषयति-न प्राणादीति । कि च वाच्यत्वे 

` तुरीयस्य निखूच्यमाने तत्र शब्दप्रवत्तौ निमित्तं वक्तव्यम् । तच्च षष्ठौ वा रूढिर्वा जातिर्वा क्रिया वा गुणो वेत्ति 

९ © 

३५ 

०9 

विकल्प्य प्रथमं प्रत्याहु-न हीति । तुरीयातिरिक्तस्यावस्तुत्वात्तस्य तुरीयस्य च वस्तुभूतसम्बन्धासिद्धेविषयाभावे 
कुतः षष्ठीत्यथः। द्वितीयं दूषयति- नापीति \ वििष्टरूपेण विषयत्वेऽपि स्वरूपेण निरुपाधिकात्मना तदविषयत्वान्नातर 
गवादाविव रूढिरवत्तरतीतयथंः । न तृतीयः गवादाविवाद्धितीये तुरीये सामान्यविशेषभावस्याभिधातुमयोग्यत्वादिति 
मत्वाऽऽहु-गवादिवदिति । न चतुथंः पाचकादाविवाविक्रिये तुरीये विक्रियावत्वस्य शाब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य वक्तुम- 
यक्तत्वादित्याहु--नापि क्रियावस्वमिति । न पञ्चमः! उत्पलादौ नीरादिशब्दवचचिर्गृणे तुरीये गुणवत्त्वस्य शब्द- 
्रृत्तिनिमित्तस्य वक्तुमयुक्तत्वादिव्याहू-- नापीति । _ | 

तदेवं तुरीयस्य वाच्यत्वानुमानं शब्दप्रवृत्तिनिमित्तानुपकब्धिवाधितमिति फलितमाहअत इति \ यदि 
तुरीयस्य नास्ति विशिष्टजात्यादिमत््वं तहि नरविषाणादिषृष्ेरिव तद्दृष्ेरपि निष्फलत्वम् । वििष्टजात्यादिमतो 
राजादेस्पासनस्य फलवत्त्वोपलम्भादिति शङ्ुते-शविषाणादीति \ यथा बुक्तिरियमित्यवगमे रजतादिविषयतुष्णा 
व्यावततते तथा तुरीयं ब्रह्माहमित्यात्मत्वेन तुरीयस्य साक्षात्कारे सत्यनात्मविषया तुष्णा व्यवच्छिद्यते तदेवमात्म- 
त्वेन तुरीयावगमस्य सर्वाकराडक्षानिवतंकत्वादनथंकत्वश द्धा न युक्तेति परिहरसि मेत्यादिना। तुरीयस्याऽऽत्मत्वाव- 
गमे सत्ति सर्वानथंहेतुतुष्णादिदोषनिवृत्तिरक्षणं फलमुक्तं विद्रदनुभवेन साधयत्ति--न हील \ नच तुरीयमशेषविशेष- 
शून्यं नाऽऽत्मतवेनावगन्तुं शक्यते तद्धेत्वभावादिति तव्राऽऽ्--न चेति \ सर्वोपनिषदामिद्युक्तमेवोदाहरणकेरेन 
दशंयत्ति--तत््वमसीति । | 

निषेधमुखेनेव तुरीयस्य प्रतिपादनं न विधिमुखेनेल्युपपा् वृत्तानुवादपूर्वकमुत्तरप्न्थमवतासयत्ति-सोऽय- 
मित्यादिना । बीजाङ्कुरस्थानीयं मिथो हेतुहेतुमद्भावेन व्यवस्थितमिद्य्थंः ! अबीजात्मकं कायंकारणविर्निमुक्त- 
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सिद्धे नान्तःप्रज्ञभित्यादिप्रतिषेधोऽनथंकः ! न \ सर्पादिविकल्पप्रतिषेधेनेव रज्नुस्वरूपधप्रतिपत्ति वल्त्धवेस्थस्येवाऽऽत्मन- 
स्तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिषितत्वात् \ तलमसीतिवत् ।\ 

यदि हि उधवस्थात्मविलक्षणं तरुरीयमन्यत्तत्प्रतिपत्तिट्राराभावाच्छास्रोपदेह्ानथेक्यं शुन्यतापत्तिर्वा 1 

रञ्जुरिव सर्यादिर्मिविकल्प्यमाना स्थानत्रयेऽप्यात्मैक एवान्तःप्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते थदा तदाऽन्तःप्रज्ञादित्व- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका ५ 

वस्थात्रयविशिष्टस्प तुरीयं जीवस्य ब्रह्मरूपमित्ति नोपदेशमन्तरेण सिध्यतीति तुरोयग्रन्थ जारन्धन्य इत्याह्-- 

सर्पादीति \ यथा विधिमुखप्रवृत्तेन तक्तवमसिवक्येन स्थानत्रयसाश्चिणस्त्वंपदलष्ष्यस्य जीवस्य तत्पदलक्ष्य्रह्मात्मत्ता 

लक्षणया बोध्यते) तथा निषेधमुखप्रवुत्तेनापि शास्त्रेण तात्पयंवृत्या जीवस्य तुरीयात्मत्वं एरतिपिपादयिषित्तमित्यथंः। 
विपक्षे दोषमाह--घदि हीति \ चेतनानां विलक्षणं तुरीयं चेतनमचेतनं वा ? अचेतनत्वे त््परा्िः पुरषार्थो न 
स्यात्, चेतनत्वे त्दापरोक्ष्यं न स्थात्, चैत्तनान्तरं हि चेतनान्तरस्यानुमेयं प्रसिद्धं अतस्तदापरोक्ष्ये कारणाभावात् १० 

आपरोकष्यमन्तरेण च पुरुषार्थाध्राप्तेः अनथंकस्तदुपदेशः इत्यथः । अथवा सत््रकाशस्तावदात्मा तत्तोऽन्यच्चेतु तुरीयं 

“नास्ति न प्रकाशत' इति शृत्यताप्रततिपत्तिः स्यादिल््थंः । एवं मेदपक्षे दोषमभिधायाभेदपक्षं काभमाह--रज्जु- 

रिवेत्यादिना । स्थानत्रये अत्मेक एव तुरीयोऽन्तःप्ज्ञादितवेन विकल्प्यमानो यदा तदा स्वाभाविकान्तःप्र्ञत्वाद्य- 

भावसमपंकशास्रा्यसरतिषेधरूपं प्रमाणविज्ञानमुत्पद्यते तत्समकाल्मेवाध्यस्तानथनिवृत्तिः फर सिध्यततीत्यथः | | 

ननु तुरीयसाक्षाक्ताराधीनं फलं साक्षाक्ारस्तु न शाब्दविज्ञाना दवति शब्दस्य परोक्षप्रल्ययजनकत्वात्, १५ 

अतस्तुरीयसाक्षात्करणाप मानसं प्रवयक्षमभ्यासादिसाधनान्तरं वाऽन्वेषणोयम् 1 न शाब्दविज्ञानादेवं पुरुषाधपरि- 
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मिति । तत्र हतुं सूचयति--परमार्थेति । तस्य विधिमुखेन निर्देशानुपर्पात्त प्रागुक्तामभिप्रव्याऽग्द्--सर्पादीति । 
किमुत्तरेण ग्रन्थेन तुरीयं प्रतिपाद्यते कि वा तस्य स्थानत्रयवेलक्षण्यं विवक्ष्यते । प्रथमे प्रतिपादकस्य विधाना- 
व्यतिरेकादन्यनिषेधानथंक्यम् । द्वितीयेऽपि तदानथ॑क्यमापदयेत । अनुक्त्येवोक्तादन्यत्वसिद्धेरिति मन्वानः शङ्कुते-- २० 
नन्विति ! न तावत्त॒रोयं विधिमुखेन बोध्यम् । तस्य स्वप्रकाशत्वात् । तस्मिन्प्रकाशाद्यनुदयात् । तथापि समारोपित 
विश्वादिरूपेण प्रतिपन्नं तन्निषेधेन बोध्यते | तदनिषेधे तस्य यथावदप्रथनात् । अतो न निषेधानथक्यमिति पार- 

ह्रति--न सर्पदीति । तुरीयस्य पादत्रयविलक्षणस्थाथदिव सिद्धावपि जीवात्मनः स्थानच्रयविरिष्टस्य तुरीयं ब्रह्म 
स्वरूपमिति नोपदेशमन्तरेण सिध्यतीति तुरीयग्रन्थोऽथवानिव्यथं; । यथा विधिमुखेन प्रवृत्तेन ततत्वमसीतिवाक्येन 
स्थानत्रयसाक्षिणस्त्वंपदलक्ष्यस्य तत्पदलश्यत्रह्मता लक्षणया बोध्यते तथा निषेधशस्तरेणापि तात्पयंवृतत्या जीवस्य २५ 
तु रोयत्रह्मत्वं प्रतिपादयितुं हष्टान्तमाहू--तत्वमसीति । 

नु स्थानत्रयविदिष्टस्याऽऽत्मनो नैव तुरीयात्मत्वं तुरीयग्रन्थेन प्रतिपाद्यते । तुरीयस्य विरिष्टाद्िरक्षण- 
त्वेनाव्यन्तमिनचनत्वात्तताऽऽह--यदि हीति । प्रातिभासिकवेलक्षण्येऽपि विरिष्टोपरक्षययो राव्यन्तिकवेलक्षण्याभावान्न 
तात्त्विकं तुरीयस्य विरिष्टादन्यत्वम् । अन्यथाऽत्यन्तमिननयोमिथःसंस्पशंविरहिणोरूपायोपेयभावायोगात्तरीयप्र्ति- , 
पत्तौ विशिष्टस्य ्ारत्वाभावादन्यस्य च तत्प्रतिपत्तिद्रारस्यादशंनात्तरीयाग्रतिपत्तिरेव स्यादित्यथ; । शास्वाततत्परति- ३० 
पत्तिः स्यादित्ति चेन्नेतयाह--ल्लाखेति \ तद्विरिष्टरूपमनूय विरोषणांश्ञापोहेन त्स्य ॒तुरीयत्वमुपदिशति । भदे 
चाऽऽत्यन्तिके तदानयंक्यान्न शास्वरात्ततप्रततिपत्तिरित्यथैः । मा ताहि तुरीयप्रत्तिपत्तिर्भूदिति चेत्तत्राऽर्हु--शरुन्येति । 
विरिष्टयेव प्रत्िपच्या तुरीस्या्रतिपत्तौ प्रतिपन्नस्य विश्वादेविरिष्टस्य प्र्युदस्तत्वादन्यस्य चाप्रतिपन्नत्वान्ने- 
राठ्यघीरेवाऽऽपद्यतेव्यथंः । | 

भेदपक्षश्चे्यथो क्तदोषवज्ञान्न सम्भवत्ति तहि मा मृत् । अभेदपक्षोऽपि कथं निवंहुतीति चेत्तत्र कि फलं ३५ 
पर्यनुयुज्यते कि वा प्रमाणान्तरमथ वा साधनान्तरमिति विकल्प्याऽऽदं दूषयति--रज्जुरिवेति । यथा रज्जुर 
धिष्ठानभूता सपेधारादि्िविकल्प्यते तथेक एवाऽऽत्मा स्थानत्रयेऽपि यदाऽन्तःप्रज्ञल्वादिना विकल्प्यमानो बहुधा 
भासते तदा तदनुवादेनान्तःप्ज्ञत्वादिप्रतिषेधजनिततं यस्प्रमाणसूपविज्ञानं तदृत्पत्तिसमानकारुमेवाऽऽत्मन्यनथेनिवुत्ति- 
रूपं फलं सिद्धमिति न फलरपयनुयोगोऽवकाशवानिल्येः । चाब्दस्य संसृष्टपसक्षज्ञनहेतोरसंसृष्टापरोक्षन्नानहेतुत्वः- 
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प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणसमकालमेवाऽऽत्मन्यलयप्रपच्चनिवृत्तिलक्षणफखं परिसमाप्तमिति तुरीयाधिमसे प्रमाणान्तरं 
साधनान्तरं वा न मृग्यम् । रज्जुसपेविवेकसमकार इव रज्ज्वां सपंनिवृत्तिफरे सति रज्ञ्वधियमस्य \ येषां 
पुनस्तमोपषनयनव्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते तेषां छेखावयवसस्बन्धवियोगब्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि 
च्छिदिव्थप्रियत इत्युक्तं स्थात् । यदा पुनघंटतमसोविवेककरणे प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादिस्सितततसोनिवृत्तिफरावसानं 
छिदिरिव च्छेद्यावथवसम्बन्धविवेककरणे प्रवृत्ता तदवयवद्ैधीभावफलावसाना तद्य नान्तरीयकं धटविज्ञानं न 

अनुभूतिस्वरूपाचायं टीका 

समार्भिर्याक्शङ्कुयाह्--तुरीयाधिगम इति \ तुरीयस्यात्मनः स्वतोऽपरोक्षसंवित्स्वमावल्वात् तदाकारं शाब्दमपि 
विज्ञानमपयोक्षस् । न च शाब्दस्य परोक्षज्ञानजनकत्वनियमः, परोक्षत्वस्य ज्ञानगत्तस्य विषयपारोक्ष्यौपाधिकच्वात् | 
अपरोक्षविषये तु शाब्दज्ञानेऽपि पृथगापरोक्ष्याय न प्रयत्यते | रज्जुरियं नायं सपं इत्याप्तवाक्यात् रज्जुसपंयोः विवेक- 
समकाल एव रज्ज्वां सपनिवृत्तिफटे सति न रज्जुसाक्षात्कारस्य साधनान्तरं मुग्यत्त इत्यधेः | ननु विषयगततं 
प्राकटयं प्रमाणफरुमिति भाराः कथसुच्यते--अध्यस्तनिवृत्तिः प्रमाणफरुमिति तवाह--पेषां पुनरिति \ स्वविषया- 
ज्ञानापनयनाय प्रवृत्ता प्रमाणक्रिया यदि वस्तुन्यतिशयमादध्यात् तहि अपनयाथंक्रियात्वाविशेषात् क्रियापि च्छेद्ये 
संयोगापनयातिरिक्तमतिश्यमादधीत । न च तत्र भावरूपं विभागमापत्त इति वाच्यम् । संयोगाश्रये संयोगाभाव- 
प्रतीति विना विमागानुपर्च्धेः । न च नष्टे पटे विभागप्रतीतिप्रस द्रः, संयोगिनोरप्रतीतेरिति भावः ! ननु मवल्पक्षे 
यद्ज्ञाननिवत्तंकमेव प्रमाणं रत्ताहि घटस्फूरणे कारणामावाद्घटवेदनं न स्यादित्यालाङ्धुयाह--परदा पुनरित्यादिना । 
घटादेशिचद्विवतंत्वात् स्वाधिष्ठानचित्तादात्म्येन स्फुरणे प्राप्ते चिदावरणाज्ञानप्रतिषन्धादूवटादिनं प्रकरारते वटाध्या- 
कारपरमाणेन तस्मिन्चज्ञानेऽपसारिते नान्तरीयकं घटादिसवेदनं भवति, साक्षाल्ममाणफटस् । न च पटादिसंवेदसस्य 

स्थायित्वप्रसङ्धस्तमोऽपसारकप्रमातुव्यापारस्यास्थायित्वात्, प्रमातुव्यापारव्य द्गबत्वाच्च धिपयसंवेदनं प्रमातु- 
सम्बन्धीत्यपि न विरुध्यते । 

नन्विदं वादान्तरं, परेषां तु जडस्य घटादेः प्रमाणजच्यप्राकटयमन्तरेण कथं व्यवहायरेता ? न॑ तेनापि 
्यवहायंत्ता, जडोपादानस्य* घटगतरेखावज्जडत्वेन तद्वयवहारजनकत्वासम्भवात् ! यतौतादौ त॒ आश्रयासम्भवेन 

आनन्दगिरिटीका 

योगात्तुरीयज्ञाने प्रमाणान्तरमेष्टव्यमिति पश्चं प्रत्याहु-तुरीयेति । तस्य हि साक्षात्कारे न चन्दातिरिक्तं प्रमाण- 
मत्वेष्यम् । राब्दस्य विषयानुसारेण प्रमाहतुत्वात् । विषयस्य तुरीयस्यासंसृष्टापरोक्षत्वादित्यथं: } तुरीयसाश्नात्कारं 
प्रसंख्यानाख्यं साधनान्तस्मेष्टन्यसित्ि यक्षं प्रतिक्षिपति--साधानान्तरं वेति । प्रसंल्यानस्याप्रमाणत्व(नन प्रमाह्प- 
साक्षात्कारं प्रति हेतूतेत्ति भवः । 

यथा रज्जुरियं सर्पो नेति विवेकधीसमुदयदलायामेव रज्ज्वां सपंनिवृत्तिफटे सिद्धं रञ्जुसाक्षात्कारस्य 

फलान्तरं प्रमाणान्तरं साधनान्तरं वा न मुग्यते व्लृप्ततवात्तथेहपीत्याहू--रञ्ज्विति \ विषयगततं प्राकटयं प्रमाण- 
फलं नाध्यस्तनिवृत्तिरित्याशङ्कयाऽष्टू--येषामिति। स्वविषयाज्ञानापनयनाय प्रवृत्तः प्रमार्णाक्रिया स्वविषये भावरूप- 
मत्तिशयमाधत्ते चेदपनयाथंक्रियात्वाविशेषाच्छिदिरपि च्छे्यसंयोगपनयनात्तिरिक्तयतिशयमादध्यात् । न च संयोग- 
विनाश्ातिखि्ति विभागे सम्प्रतिपत्तिरस्ति ] प्राकटयस्य च प्रकाशत्वे ्ञानदन्नायथंनिष्ठत्वमध्रकारतवे तेनार्थन 
नार्थोऽस्तीति भावः | | 

अज्ञाननिवत्तकमेव प्रमाणमिति पक्षे विषयस्फुरणे कारणाभावाद्विषयसंवेदनं न स्ादित्याश्ङ्कयाऽश््-- 
यदेति \ घटो हि तमसा समावृत्तो व्यवहा रायोग्यस्तिष्ठति त्तस्य तमसो निष्क्रम्य व्यवहारयोग्यत्वापादने प्रत्यक्नादि- 
प्रमाणं प्रवत्तते । तच्चानुपादित्सितस्यानिष्टस्याप्रमेयस्य तमसो निवु्तिलक्षणे यदा पयेवस्यति तदा घटसंवेदन- 
माधिक प्रमाणफरं न भवतति । यथा छिदिक्रिया छेद्यस्य त्तरोरवयवयोमिथः संयोगनिरसने प्रवृत्ता सती तयोरेव 
च्छेयावयवयोद्र॑पीभावे फले पयंवस्यति न त्वन्यतरावयवेऽपि च्छिदिर्व्याप्रियते तथेहापि तमोनिवृत्तौ प्रमाणं 

निवृंणोति । घटस्फुरणं त्वाधिकम् } न च तस्य स्थायित्वमभमिन्यञ्जकप्रमातृव्यापारस्यास्थिरतादित्यथंः | 

१, घटोपादानकस्य प्राकटयष्येत्य्थं; | 
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तत्प्रसाणषफलम् ! न च तद्रदप्यात्मन्यध्यारोपितान्तःप्र्त्वादिविवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्यानु- 
पादित्सितान्तःप्रन्ञत्वादिनिव्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारोपपत्तिः। अन्तःप्रजञत्वादिनिवुत्तिसमकालमेव प्रमातत्वादि- 
भेदनिवृत्तेः \ तथां च वक्ष्यति--“ज्ते दतं न विद्ते इति \ ज्ञानस्य द्वैतनिवृत्तिक्ञणव्यतिरेकेण क्षणान्तरान- 
वस्थानात् 1 अवस्थाने चानवस्थाप्रसद्धाद्ेतानिवतिः ! तस्मास्प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापारसमकालेवाऽऽत्मन्य- 
ध्यारोपितान्तःप्र्त्वादनथंनिवनतिरिति सिद्धम् 1 नान्तःप्रज्ञमिति तैजसप्रतिषेधः \ न बहिष्प्रलमिति विष्वप्रतिषेधः । ५ 

नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्र्स्वप्नयोरन्तरालावस्थाप्रतिषेधः \ न प्रज्ञानघनमिति सुषुप्रावस्थाप्रतिषेधः । बीजभावा- 
विवेकरूपत्वात् न प्रज्ञमिति युगपत्सवंविषयप्रजञातृस्वप्रतिषेधः ! नाप्रजल्ञमित्यचेतन्यग्रतिषेधः 

कथं पुनरन्तःग्र्ञत्वादीनामात्मनि गम्यमानानां रञ्ज्वादौ सर्पादिवत्प्रतिषेधादसत्वं गम्यत इति \ उच्यते । 
ज्स्वरूपाविज्लेषेऽपीतरेतरव्यभिचारादञ्ज्वादाविव यपधारादिविकत्पितिभेदवत्यवत्राव्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य सत्यत्वम्! 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका १० 

प्रमाणाहितातिक्चयासम्भवाद्वववहा राभावप्रसद्धः । भवततु वा जड प्राकट्यं प्रमाणफलं, आत्मनि तु जडउवन्न प्रमाण- 
व्यापार इत्याह---न च तद्वदपीति \ न केवलमाश्चरयाभावेन प्रमाणाभावादनन्तरक्षणे तस्य व्यापारानुपपत्ति 

स्वरूपाभावाच्चेद्याह्- ज्ञानस्येति । दतान्त.पातिप्रमाणज्ञानस्य दवैतनिवृत्तिक्षणात् क्षणान्तरे स्थितिदचेदिष्यते तहि 
तच्निवतंकमन्यदक्तव्यं तस्याप्यन्यदित्यनवस्था स्यादित्याहू--अवस्थाने चेति \ यस्मात् ज्ञानस्य जन्मव व्यापारस्तच्च 

निषेधेनैवोपक्षीणं न प्राकटयजननाय क्षणान्तरे स्थितिस्सम्भवति तस्मादित्युसंहरति- तस्मादिति । अन्तःप्रज्ञत्वा- १५ 

दीनां प्रमाणसिद्धत्वान्न त्त्िषेधयोग्यत्वमित्याहू--कथं पुनरिति । व्यभिचारित्वाद्रज्जुसपंवन्मिथ्यात्वावगमाद- 

तस्तत्निषेधयोग्यत्वमित्याह--उच्यत इति ! रज्ज्वादाविस्यविवेकिस्वरूपाविकशेषे दृष्टान्तः । इतरेत रव्यभिचारे दृष्टान्त 
माह--सप॑धारादीति \ सव्यारम्बनमेव ज्ञानमध्यस्तनिव्त॑ने समथंमित्यमिप्रेत्माऽऽत्मनः सत्यतामाह--सयेत्रेति । 

आनन्दगिरिटीका 

कि च घटादेजंडस्य संविदयपेक्षत्वात्तत्र संविदो मानफर्व्वेऽपि नाऽऽत्मन्यजडे संविदेकताने मानस्याऽऽ- २० 
रोपिततधमंनिवत्तकत्वमन्तरेण संविज्जनकत्व्यापारः मम्भवतीव्याह--न चेति \ तुरीयात्मनि संवेदनजननव्यापारो 
न प्रमाणस्य प्रकल्प्यते । तस्य संविदात्मकलत्वादारोपितनिवृत्तिव्यत्तिरेकैण मानजन्यफलसंविदनपेक्षत्वादिव्यक्तम् । 
तत्रैव हेत्वन्तरमाह--अन्तःपरज्व्वादोति ! आश्रयामावेनाऽऽधिततप्रमाणाभावादनन्तरक्षणे तस्थ व्यापारानुपपत्ति- 
रित्यत्र वाक्यशेषमनुकूखयति--तथा चेति । कि च ज्ञानाधीनद्रेतनिवृत्मवच्छिन्नक्षणात्तिरेकेण न क्षणान्तर् ज्ञानं 
स्थातं पारयति न चास्थिरं ज्ञानं व्यापाराय पर्याप्तिम् । तथा च ज्ञानस्य द्वैतनिवृत्तिव्यतिरेकेण नाऽऽत्मनि २५ 
व्यापारोऽस्तीत्याह--ज्ञानस्येति ! ननु ज्ञानं दवेतनिवत्तंकमपि न स्वात्मानं निवत्तंयति । निवत्यनिवत्तकभावस्यकत्र 
चि रोधात् । अतो यावन्निवत्तकं स्थास्यति तत्राऽश्ु--अवस्थाने चेति । निवत्ंकस्य ज्ञानस्य देततिवृत्तेरनन्तरमपि 
निवत्तंकान्तरमपेश्ष्यावस्थाने च तस्य तस्य निवत्तेकान्तरग्यपेक्षत्वादाद्यस्यापि विज्ञानस्य निवत्तंकत्वासिद्धिः। नच 
ज्ञानस्य स्वनिवत्तकत्वानुपपत्तिः स्वपरवि रोधिनां भावानां बहुलमुपकम्भादित्यथः । 

ज्ञानस्य जन्मात्िरिक्तव्यापायभावात्तज्जन्मनस्व देतनिषेघेनेवोपक्षयातक्षणान्तरे विषयस्फुरणजननायानव- ३० 
स्थानादारोपितातद्धमंनिवृ्येव ज्ञानं पयंवसितमिव्यपसंहरत्ि- तस्मादिति \ प्रतिषेधजनितं विज्ञानमेव प्रमाणम् । 
तस्य व्यापारो जन्मेव । तेन समातकारेवानथंनिवृत्तिरित्ति योजना । तच हितुमाहु--बीजभावेति । पुषृप्तं हि स्वप्न- 
जागरिते प्रति बीजभावस्तस्याशेषविरोषविन्ञानाभावरूपत्वाष्िरोषविज्ञानानां सर्वेषां घनमेकं साधारणमवि भक्तं 
सुषु्तमिति तस्रतिषेधो नेत्यादिना सम्भवतीत्यथंः 

युक्तं सर्पादीनां रज्ञ्वादौ भ्रान्तिप्रतिपन्नानां प्रतिषेधादसत्वम् । आत्मनि तु प्रमाणेन गस्यमानानामन्तः- २५ 
्ज्ञत्वादीनां न प्रतिषेधो युज्यते मानविरोधादिति सङ्कुते--कथमिति । प्रामाणिकत्वस्यासिद्धत्वायुक्तमन्तप्रजञत्वा- 
दीनामसत्यत्वमिति परिहूरति-उच्यत इति । विमतमसव्यं व्यभिचारित्वास्संप्रतिपन्नवदित्याहू-ज्ञस्वरूपेति । 
तस्याविरोषोऽ्यभिचारस्तत्र रज्ज्वादाविवेव्युदाहरणम् । अन्तःग्रज्ञत्वादीनामितरेतरव्यभिचारे निदनं सपधारा- 
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१० 

१५ 

२० 

सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेच । युषुप्रस्यानुभुयमानत्वात् । “न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिरोपो विद्ते" इति श्रुतेः । 
अत एवादृष्टम् ! यस्माददृष्ठं तस्मादन्यवहायंम् । अग्राह्यं कमन्दरियेः । अलक्षणमलि द्धुमित्येतदननुमेयमित्यथंः। 
अत एवाचिन्त्यम् । अत एवान्यपदेदयं शब्दैः । एकात्मप्रव्ययसारं जाग्रदादिस्थानेष्वेकोऽयसास्नेव्यव्यभिचारी 
यः प्रत्ययस्तेनानुसरणीयम् । अथ वैक आत्मप्रत्ययः सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्याधिगमे तत्तुरीयमेकात्मप्रत्यय- 
सारम् । “आत्मेत्येवोपासीत” इति श्रुतेः \ अन्तःग्रजञत्वादि्थानिधमंप्रतिषेधः कृतः । प्रपञ्चोपश्ममिति जाग्रदादि- 
स्थानधर्माभाव उच्यते ! अत एव शन्तं शिवं, यतोत मेदविकल्परहितं चतुथं तुरीयं मन्यन्ते ! प्रतीयमानपाद- 

जयरूपवेलक्षण्यात् ¦! स आत्मा स विजेय इति, प्रतीयमानसपंभूचिद्रदण्डादिव्यतिरिक्ता यथा रज्जुस्तथा तस्व 
मसीत्यादिवाक्या्थं आत्मा! “अहो द्रष्टा “न हि द्रष्टुहै्वपरिखोपो विद्यते" इत्यादिभिरक्तो यः स विजेय 
इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते देताभावः \ ७॥। 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

अव्यमिचारिप्रत्ययेन विशिष्टानां विश्वादीनां स्वरूपमेकं तुरीयं ब्रह्मानुलियत इति पारोक्ष्येण व्याख्यातम् । 
इदानीमयमात्मा ब्रह्येव्यपरोक्ष एवेकः प्रत्ययः प्रमाणमिति व्याचष्टे--मथवेति ।॥ ७॥। 

आनन्दगिरिटीका 

दीति । विमत्तं सत्यमनव्यभिचारित्वाद्रञ्ज्वादिवदित्याह-सवेत्रेति ! तस्य च सत्यत्वे सर्वंकल्पनाधिष्ठानत्वसिद्धिरिति 
भावः । अब्यभिचारित्वहेतोरसिद्ध शङ्धुते--युषुप्त इति । न तत्र चैतन्यस्य व्यभिचारः सुषुप्तस्य स्फुरणव्याप्तत्तया 
साधकस्फुरणस्याऽऽवश्यकत्वादि्याहू-न सुषुप्तस्येति । सुषुप्ते साघकस्फुरणस्य सत्ते प्रमाणमाह॒-न हीति । 

निषेधशास्वाखोचनया निदिशेषत्वं तुरीयस्योक्तं तदेव हैतूङृत्य ज्ञानेन्द्रियाविषयत्वमाह॒--अत एवेति । 
हृष्टस्येवाथंक्रियाद्ंनादह्टत्वादथंक्रियाराहिव्यमिति विशेषणान्तरमाह्--यस्मादिति । अृष्टमित्यनेनाग्राह्य- 
मित्यस्य पौनरक्त्यं परिहरति--कर्मन्दियेरिति। अलक्षणमित्ययुक्तम् सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यादिलक्षणोपलम्भादित्या- 
र ङ्याऽष््--अलिद्धमिति । को द्येवान्यात्कः प्राण्यादित्यादिलिद्गोपन्यासविरश्द्वमेतदिव्याशङ्याऽऽहु--अननुमेय- 
मिति, प्र्यक्षानुमानाविषयत्वप्रयुक्तं विशेषणान्तरमाह्--अत एवेति । मनोविषयत्वाभावादेव शब्दाविषयत्वं शब्द- 
प्रवृत्तस्तत्पवृत्तिपूवंकत्वादिव्याहु-अत एवेति ! तहि यथोक्तं वस्तु नास्त्येव प्रमाणाभावादित्याशङ्कयाऽऽहु- 
एकात्मेति । 

परोक्षाथंविषयत्तया विशेषणं व्याख्यायापरोक्षायंतयाऽपि व्याकरोति--अथ वेति \ अपरोक्षात्मप्रत्ययस्याऽऽ- 
त्मनि प्रमाणव्वे बृहुदारण्यकश्रुतिमुदाह् रत्ति-आत्मेत्येवेति ! यच्चाप्नोतीत्यादिना परिपुणंत्वादिलक्षणस्तावदात्मोक्तः। 
स च वाङ्मनसातीतः श्रुतिभ्योऽवगततस्तमेवेकरसं परमास्मानं प्रत्यक्त्वेन गृहीत्वा तच्िष्ठस्तिष्ठती्यात्मनोऽवस्था- 
व्रयातीतस्य तुरीयस्यापरोक्षनित्यहष्टत्वं श्रुतितो हष्टमिघ्यर्थः | 

विशेषणान्तरस्य पुनरुक्ति परिहुर्तथेभेदमाह्--अन्तरिति ! स्थानिधमंस्य स्थानधमंस्य च प्रतिषेधोऽन्तः 
शब्देन परामृर्यते । शान्तं रागदेषादिरहितमविक्रियं कूटस्थमित्यथंः । दिवं परिशुद्धं परमानन्दबोधरूपमिति 
यावत् । यस्माद्दरेताभावोपलक्ित्तं तस्माच्चतुथंमित्याह--यत इति ।! अद्रेतमिव्येतद्रयाचष्टे--भेदेति । संख्ाविशेष- 
विषयत्वामावे कथं चतुर्थत्वमित्याश द्कुयाऽऽह्-ग्रतीयमानेति 1 चतुथंतुरीययो्व्यास्यानव्याख्येयत्वेनापौनसत्यम् । 
तस्योक्तविशेषणत्वेऽपि मम॒ किमायात्तमित्याशङ्कयाऽऽह-स आत्मेति । आत्मनि यथोक्तविशेषणानि न प्रति- 
मान्तीत्याशङ्धुबाऽश्ट्-स विज्ञेय इति \ तदेव व्याचष्टै-प्रतीयमानेति । न हि द्रषटदष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽ 
विनाशित्वादित्यादिवाक्यानि प्रततीकोपादानेन दज्ञयत्ति-न हि दरष्टुरिति। आत्मन्यग्यवहा्ये कुतो विज्ञेयत्व- 
मित्याशङ्कब भूतपूवेमविद्यावस्थायां या ज्ञेयत्वाल्याऽवगतिस्तयेदानीमपि विज्ञेयत्वमुक्तमित्याह--मूतेति। विद्या. 
वस्थायामेव किमिति ज्ञातृज्ञानन्नेयविभागो न भवति तत्राऽऽ्ह--ज्ञात इति \ ज्ञानेन तत्कारणस्याज्ञानस्यापनी- 
तत्वादित्यथंः || ७॥ 
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{ भथ गौडपादीयकारिकाः ) 

अतरेते शोका मवन्ति- 
निवृतः सबेदुःखानामीश्ौनः प्रभुरव्ययः । अद्वैतः सषेभावानां देवस्तुयो वषिमुः स्तः ॥ १०॥। 

कायकारणवद्धौ तापिप्येते विश्वतेजपौ । प्राज्ञः कारणवद्धस्तु हो तौ तुये न सिध्यतः ॥ ११॥ 

नाऽऽत्मानं न परांश्चेव न सस्यं नापि चानृतम् । प्राज्ञः फिश्चन संवेत्ति तुय तत्सवेदक्सदा ॥ १२॥ ५ 

प्राज्ञतैजसविश्वरक्षणानां सवंदुःखानां निवृत्तेरीश्चानस्तुरीय आत्मा ! ईशान इत्यस्य पदस्य व्पास्यानं 

प्रभुरिति । दुःखनिर्वृत्ति प्रति प्रभुभंवतीत्यथंः । तद्विज्ञाननिमित्तत्वाददुःखनिवृत्तेः। अन्ययो न व्येति स्वरूपान्न 
व्यभिचरतीति यावत् । एतत्कुतः \ यस्मादद्वेतः सवेभावानां रञ्जुसपंवन्भरृषात्वात्स एष देवो द्योतनात्तुरोयश्चतुर्थो 
विभुर्व्यापी स्मृतः \\ १० १ 

विर्वादीनां सामान्यविशेषभावो निरूप्यते तुयंयाथास्यावधारणाथेम् \ कार्यं क्रियत इति फलभावः । १० 
कारणं करोतीति बीजभावः ! तत्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां बीजूलभावाभ्यां तौ यथोक्तो विर्वतेनसौ बद्धो संगृहीता- 
विष्येते । प्राज्ञस्तु बीजभावेनेव बद्धः । तत्तवाप्रतिबोधमात्रमेव हि बोजं प्रा्ञत्वे निमित्तम् । ततो दो तौ बीजफलभावो 
तत्वाग्रहुणान्यथाग्रहणे तुये न सिध्यतो न विद्येते न सम्भवत इत्यथः ।॥ ११५ 

कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य, तुरीये वा तत््वाग्रहणान्यथाग्रहुणलक्षणो बन्धौ न सिध्यत इति 
यस्मादात्मविलक्षणमविद्याबीजप्रसूतं बाह्यं दवतं प्राज्ञो न किच्चन संवेत्ति तथा विहवतेजसौ ततश्चासौ तत््वाग्रहुणेन १५ 
तमसाऽन्यथाग्रहुणबीजमूतेन बद्धो भवति । यस्मात्तुरीयं तस्सवेदुक्सदा तुरोयादन्यस्याभावात्सवंदा सदेवेति सर्व च तद्- 
हक्चेति सवहक्तस्मानच्न तत्त्वाग्रहणलक्षणं बीजम् । त॑त्र तत्प्रमूतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत एवाभावो न हि सवितरि सदा 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सवंभावानां कस्पितानामटेतोऽधिष्ठानमभूत इति नश्चे कारणाभावादव्यय इत्यथं: । १०-११-१२ 
आनन्दगिरिटीका २० 

नान्तःप्र्ञमित्यादिभ्रुव्युक्तेऽथं तद्विवरणरूपाञ्श्छोकानवतारयति--अत्रेति । विविधं स्थानत्रयमस्माद्धव- 
तीति व्युत्पत्या तुरीयो विभुरूच्यते। न हि तुरोयातिरेफेण स्थानत्रयमात्मानं धारयत्ति । सवेदुःखानामाध्यात्मिकादि- 
भेदभिन्नानां तद्धेतूनां तदाधराराणामिति यावत् | ईदानपदं प्रयुज्य प्रभुपद प्रज्ञानस्य पौनसक््यमित्याश ङ्कुयाऽब्ह॒- 
ईशान इति। तुरीयस्य दुःखनिवृत्ति प्रति सामथ्यंस्य नित्यत्वान्न कदाचिदपि दुःखं स्यादित्या _्गुयाऽऽह्-तद्विज्ञानेति। 
संसृष्टरूपेण व्ययोऽस्तीत्याशङ्कुय विरिनष्टि--स्वरूपादिति । तत्र प्रइनपूवंकमद्ितीयत्वं हेतुमाह्--एतत् कुत इति । २५ 
भतो द्वितीयस्य व्ययहेतो रमावादिति देषः । विश्वादीनां हृद्यमानत्वात्तुरीयस्याद्वितीयत्वासिदिरित्याशङ्कवाऽश्-- 
सवभावानामिति \ अवस्थात्रयातीतस्य तुरीयस्परोक्तलक्षणत्वं विद्रदन्रुभवसिद्धमिति सूचयति-स्मत इति । १०॥ 

विश्वादिष्ववान्तरविदेषनिरूपणद्रारेण तुरीयमेव निर्धारयति-कायंति \ श्लोकस्य तात्पयेमाह्--विश्वा- 
दीनामिति । विश्वतेजसयोरुभयवद्धव्वं सामान्यं प्राज्ञस्य कारणमात्रबद्धत्वं विह्लेषः । अथेदं निरूपणं कुत्रोपयुज्यते | 
तत्राऽष्--तुर्ेति । प्राज्ञस्य कारणमात्रबद्धत्वं साघयति--तत्वाप्रतिबोघेति ! चयाणामवान्तरविशेषे स्थिते प्रकृते ३० 
तुरीये किमायातमित्याशद्धुयाऽऽ्ह् - तत इति । तयोस्तस्मिन्नविद्यमानत्वं चिदेकताने तयोनिरूपयितुमशक्यत्वादि- 

त्याह--न सम्भवत इति ।। ११ ॥ 
प्राज्ञस्य कारणबद्धत्वं साधयति-नाऽऽत्मानमिति । तुरीयस्य कायंकारणाभ्यामसस्पृष्तवं स्पष्टयति- 

तुयमिति । दलोकव्यावर््यामार द्कामाहु--कथमिति । वाशब्दात्कथमित्यस्यानुवृत्तिः सूच्यते । प्रथमचोदोत्तरत्वेन 
पादत्रयं व्याचष्टे--यस्मादिति ! विलक्षणमनात्मानमिति यावत् । अनृतमिव्यस्य व्याख्यानमविद्याबीजप्रसूतमित्ि । ३५ 
दतं द्वितीयमसत्यमित्यथंः । वेधरम्योदाहू रणम् -यथेति । प्राज्ञस्य विभागविज्ञानाभावे फरकमाह--ततश्चेति \ यथोक्ते 

तमसि कायलिज्गमनुमानं सुचयति--अन्धयेति \ द्वितीयं चोद्यं चतुथंपादब्याख्यानेन प्रत्याख्याति--यस्मादित्यादिना 
सदेव तुरीयादन्यस्यामावातुरोयमेव सर्वं तच्च सदा दृग्रूपमिति यस्मात्तस्मादिति योजना । तत्रेति परिपूर्ण 

२१ 
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हेतस्याग्रदणं तुल्य्ुभमयोः प्राज्ञतुयंयोः। बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ॥ १३॥ 
स्वप्ननिद्रायुतावाचौ ग्रा्स्त्वस्वप्ननिद्रया । न निद्रां नैव च खप्नं तुर्ये परयन्ति निधिताः ॥१४॥ 

प्रकाशात्मके तदिरुढमप्रकाश्लनमन्धथा प्रकाशनं वा सम्भवति । “न हि द्रष्टुहे्वपरिलोपो विद्यते” इति श्तेः । 
अथ वा जाग्रत्स्वप्नयोः सवंभूवावस्थः सवंवस्तुहगाभासस्त॒रोथ एवेति सवहक्सदा । “नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्" 
इत्यादिश्रुतेः \ १२ \ 

निमित्तान्तरप्राप्र्लङ्ानिवच्यर्थोऽय उलोकं: ! कथं देताग्रहुणस्य तुल्यत्वात्कारणबद्धस्वं प्राज्ञस्येव न तुरीय 
स्येति प्राप्राऽऽशङ्खा निवव्यते । यस्माद्रीजनिदरायुतस्तक्वाप्रतिबोधो निद्रा । सेव च विक्ञेषप्रतिबोधप्रसवस्य बीजम् । 
सा बीजनिद् \ तया युतः प्राज्ञः । सदा हक्स्वभावत्वात्तस्वप्रतिनोधलक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते \ अतो न कारण- 
बन्धस्तस्मिचिव्यभिपायः\। १३ ॥ 

स्वप्नोऽन्पथाग्रहुमं सपे इव रञ्ज्वाम्। निदोक्ता तत्वाप्रतिवोधलक्षणं तम इति। ताभ्यां स्वप्ननिद्राभ्ां युक्तो विश्व- 
तैनसो । अतस्तौ कायंकारणवबद्धावित्युक्तो । प्राज्ञस्तु स्वप्न्वजितया केवखयेव निद्रया युत्त इति कारणक इत्युक्तम् । 
नोभयं पटयनित वुरीपे निशिता ब्रह्मविदो विसद्धत्वात्सवितरीव तमः! अतो न कायंकारणबद्ध इत्युक्तस्तुरीयः ।९४।। 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तुरीयं कारणवद्धं दरंताग्रहुणवत्वात् प्राज्ञवदित्यनुमानविराधपरिहाराय श्लोक इत्याह-निमित्तान्तर- 
प्रप्रेति । प्राज्ञस्योत्तस्माविकायेनियतपुवंभावित्वं कारणवद्धत्े प्रयोजकम्, अतोऽप्रयोजको हितुरिव्याहु--यस्माद्रीज- 
निदरायुत इति \ किञ्च, तुरोयस्य विशुद्धहवस्वमावस्वात् तत््वाप्रतिबोधग्राहुकबाधात् काटाव्ययापदिष्रो हेतुरिव्याह-- 
मदा दुक्स्वभावस्वादिति । १२ ॥ 

कायंकारणबद्धौ ताविति इलोकाथं प्रपञ्चयति--स्वप्ननिद्रायुताविति ।॥ १४॥ 

आनस्द् र ग् रि र्ट् गी का 

चिदेकतानं तुरीयं परामृश्यते । अत एवेति । कारणाभावे कार्यानुपपत्तेरित्यथंः । तुरीये तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहण- 
योरसम्भवं हृष्टन्तेन साधयति--न हीति । यत्त तुरीयस्य सदा हगात्मत्वमुक्तं तत्न प्रमाणमाह्- च हि द्रष्टुरिति । 
चतुथंपादं प्रकारान्तरेण योजयति--अथ वेति \ तत्रापि श्रुतिमनुकूख्यति - नान्यदिति । १२॥ 

अनुमानप्रयुक्तां तुरीयेऽपि कारणबद्धत्वाश् द्रं परिहरत्ति-देतस्येति । श्लोकस्य तात्पर्यं गृह्णात्ि- 
निमित्तान्तरेति । विमतं कारणबद्धं द्रेताग्रहणवत्वास्राज्ञवदित्यनुमानमेव दशंयत्निमित्तान्तरमेव स्फोरयति- 
कथमिति! यनुमानकृतताशङ्कानिवत्त॑कत्वेन इखोकमवतारयत्ति--प्राप्तेति । प्रा्ञस्योत्तरभाविप्रबोधादिकायपिक्षया 
नियतपुवंभावित्वं कारणवबद्धत्वप्रयोजकपर । न च तुरोयस्य तदस्तीव्यप्रयोजको हैतुरि्याह--यस्माद्ति।! किच 
तुरीयस्य विशुद्धविद्धातुत्वप्रसाधनप्रमाणबाधात्कालात्ययापदिष्टो हेतुरित्याह-सदेति । न च परवोक्तोपाधेः सावन- 
व्याप्तिस्तुरीयस्योत्तरभाविकायपिक्षया नियतप्राग्मावित्वाभावादिति मत्वाऽऽ्ह-तच्वेति। दोषद्रयवत्छनानुमानस्या- 
मानत्वे फलितमाह--अतो नेति ।1 १३॥ 

कायंकारणबद्धौ तावित्यादिश्लोकोक्तमथंमनुभवावष्टम्भेन प्रपञ्चयति--स्वष्नेति। ननु तेजसस्येव स्वप्न- 
युक्तत्वं युक्तं न तु विश्वस्य प्रवुध्यमानस्य तद्योगो युज्यते प्रबुध्यमानत्वन्याघातात् । कथमविशेषेण विश्वतेजसौ 
स्वप्ननिद्रायुत्ताविति । तत्र स्वप्नशब्दाथंमाह--स्वप्न इति! यथा रज्ज्वां सर्पो गृह्यमाणोऽन्यथा गृ ह्यते तथाऽऽत्मनि 
देहादिग्रहुणमन्यथाग्रहणम् । आत्मनो देहादिवेलक्षण्यस्य श्नुतियुक्तिसिद्धत्वात्तेन स्वप्नशब्दितेनान्यथाग्रहणेन संसृषटत्वं 
विश्वत्तेजसयोरविशिष्टमिद्यथंः । तथा निद्राणस्येव निद्रा युक्ता न तु प्रबोधवतो विश्वस्येव्याशङ्कुयाऽऽ्ट्- निद्रेति । 
उक्ताभ्यां स्वप्ननिद्राभ्यां विश्वतेजसयोर्वेशिष्रयं निगमयत्ति- ताभ्यामिति ! तयोरन्यथग्रहुणेन अग्रहणेन च वेरिषयं 
प्रागपि सूचितमित्याशद्धुयाऽऽहु--अत इति। द्ितोयं पादं विमजते--ग्राजनस्त्विति। द्वितीयां ग्याचष्टे--नोभयमिति। 
तुरोये निद्रास्वप्नयोरदरंने हेत॒माह--विरुद्धत्वादिति । अन्ञानतत्कायंयोनित्यविज्ञप्तिरूपे तुरीये विरदधत्वादतुप- 
कन्धिरित्यत्र दृषटन्तमाह--सवितरीवेति । त॒रीये वस्ततो नाविद्यातत्का्य॑योः सङ्खगतिरस्तीत्यद्धीकृत्य प्रागपि 
सूचित्तमित्याहु--अतो नेति । १४॥ 
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अन्यथा गृहतः स्वप्नो निद्रा तत्वमजानतः । विपर्यासे "तयोः क्षीणे तुरीयं पदमरनुते ॥ १५॥ 
अनादिमायया सुक्षो यदा जीवः प्रबुध्यते । अजमनिद्रमस्वप्नमदरैतं वध्यते तदा ॥ १६॥ 

कदा तुरीये निितो भवतीत्युच्यते \ स्वप्नजागरितयोरम्यथा रज्ज्वां सप॑मिव गृह्धतस्तत्तवं स्वप्नो 
भवति । निद्रा तच्वमजानतस्तिस्रुष्ववस्थासु तुल्या \ स्वप्ननिद्रयोस्तुल्यत्वादिद्वतेजसयोरेकराशित्वम् \ अन्यथा- 
ग्रहुणप्राधान्याच्च गुणभूता निद्रेति तस्मिन्विपर्यासः स्वप्नः । तृतीये तु स्थाने तच्वाज्ञानलक्षणा निद्रेव केवला ५ 
विपर्यासः ! अतस्तयोः कायेकारणस्थानयोरन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपयसि कायंकारणवबन्धरूपे परमाथंतत्वप्रति- 
बोधतः क्रीणे तुरीयं पदमदनुते तदोभयलक्षणं बन्धरूपं तत्रापहयंस्तुरीये निश्चितो भवतीत्यथंः ॥ १५॥ 

योऽयं संसारी जीवः स॒ उभयलक्षणेन तच्वाप्रतिबोधरूपेण बीजात्मनाऽन्यथाग्रहुणलक्षणेन चानादिकाल- 
` प्रवृत्तेन मायालक्षणेन स्वप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं नप्रा क्षेत्रं पशावोऽहमेषां स्वामी युखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन 

वधितश्चानेनेत्येवंप्रकारान्स्वप्नान्स्थानद्येऽपि पयन्युप्रो यदा वेदान्तार्थंतत्तवाभिन्ेन परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येवं १० 
त्वं हेतुफलात्मकः कि तु तच्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तदेवं प्रतिबुध्यते । कथं नािमन्बाह्यमाभ्यन्तरं वा 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तयोरिति द्विवचनं त्रिषु कथं घटते तत्राहू--स्वप्ननिद्रयोरिति । विश्वतंजसावेको राशिः प्राज्ञो द्वितीय- 
स्ततः इलोके द्विवचनं न विरुध्यत इति भावः । कस्मिंस्थाने को विपर्यास इत्याश द्बाह्--अन्धेति । तसिमििति 
विश्वत्तंजसास्ये कायंस्थाने तत्तव प्रतिबोधेन विपय्ि क्षीणे इव्युक्तम् ॥ १५ ॥ १५ 

कोटरं तहि तत्त्वं प्रतिबुद्ध यत इत्याराङ्कयाह्-अनादिमायेति । यदा प्रतिबोध्यत इति शेषः । केन कथं 
वा प्रतिबोध्यत इत्यत आह्--वेदान्ताथेति । १६॥ 

आनन्दगिरिटीका 

कदा तर्हि स्वप्नो मवतीत्यपेक्षायामाहः-अन्यथेति । निद्रा तहि केदेति सन्दिहानं प्रत्याहु--निद्रेति । 
तु रोयप्रतिपत्तिसमयं सद्धिरते--विपर्यास इति \! रलोकव्यावत्यामाकाङक्षां दशंयत्ति--कदेति ! कदा स्वप्ननिष्टो २० 
भवति कदा निद्रानिष्ठः स्यादित्यपि द्रष्टव्यम् । प्रदनत्रयस्योत्तरं श्लोकेन दशंयति--उच्यत इति \ तत्र कदा स्वप्नो 
भवतीति प्रश्नं परिहरति--स्वप्नेति । अवस्थाद्रये स्वप्नद्रष्टुरित्यथं: । दितीयं प्रश्नं समाधत्ते--निद्रेति। विश्वादिषु 
त्रिषु तयोरिति द्विवचनं कथमित्याशङ्कयाऽऽहु--स्वप्ननिद्रयोरिति । विश्वतंजसावेको राशिः । प्राज्ञो द्वितीयः । तततः 
शोके द्विव चनमविरद्मित्यथं; । प्रथमे राशौ विपर्यासस्वरूपं कथयति--अन्यथेति । द्वितीये राशौ विपर्यासिविशेषं 
दरायति--तृतीये त्विति । द्वितीयाधंगतान्यक्षयणि व्याकरोति--अत इति । द्विवचनस्योपपन्नत्वाद्विपर्यासिस्य २५ 
च विभागेन निर्धासितत्वादित्यथंः । तत्तोयं प्रदं प्रतिविधत्ते-तदेति । तत््वप्रबोधाद्विप्यासिन्षयावस्थाया- 
मित्यथं: ॥ १५॥ 

कदा तत्त्वप्रतिबोधो विपर्यासक्षयहेतरभ॑वतीत्यपेक्षायामाहु--अनादीति । प्रत्तिबुध्यमानं तत्वमेव विशिनष्टि 
अजमिति \ जीवराब्दवाच्यमर्यं निदिशति--योऽथमिति । परमात्म॑व जीवभावमापन्नः ससरतीत्यथंः । तस्य कथं 
जीवमावापत्तिरित्याशद्य कायंकारणबद्धत्वादित्याह् -स इति । परमात्मोभयलक्षणेन स्वपन सुप्तो जौवो ३० 
भवतीव्यत्वयः। स्वापस्यौभयलक्षणत्वेमेव प्रकटयति--तच्वेत्यादिना । मायालक्षणेनेत्युभयत्र सम्बध्यते । सुप्तमेव 
व्यनक्ति--ममेत्यादिला । स्वापपरिगुहीतस्येव प्रतिबोधनावकाञो भवतीत्याहु--यदेति । यदा सषुप्तस्तदा बुध्यत 
इति शेषः । प्रतिनोधकं विरिनषि--वेदान्तार्थेति। कथं प्रतिबोधनं तदाह--नासीति) अनुभूयमानत्वमेव मित्युच्यते । 
यदोक्तविशेषणेन गुरुणा प्रतिबोध्यमानः शिष्यस्तदाऽसावेवं वक्ष्यमाणप्रकारेण प्रतिबुद्धो भवती्युक्तम् । तमेव प्रकारं 
प्र्नपुवंकं द्वितीयाघेव्य्राष्यानेन विशदयति--कथमित्यादिना ! अस्मिचिति सप्तम्या बोध्यास्रूपं परामृश्यते । ३५ 
बाह्यं कायंमान्तरं कारणं तच्चोभयमिह् नास्ति| तत्तो जन्मादेर्भावविकारस्य नात्रावकाशः सम्भवतीत्यथंः। 

१. तयोः तैजसप्राज्ञयोः-- विपयसि क्षीणे इति योजना । सूुषप्ते अज्ञानमेव विषयं इ्युपचयंते 
तद्रीजत्वात्तस्य । 
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प्रपश्चो यदि विचेत निवर्तत न संशयः । मायामात्रमिदं दैतमद्रेतं परमाथेतः॥ १७॥ 

जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतोऽजं सबाह्याभ्यस्तरसनेभावविकारवनितामत्यथेः । यस्मार्जन्मादिकारणभूतं नास्मि 
विद्यातमोदीजं निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम् । अनिद्रं हि तच्तुरीयसत एवास्वप्नम् । तल्निसित्तत्वादन्यथाग्रहुणस्थ 1 
यस्माच्चानिद्रमस्वप्नं तस्मादनमहेतं तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ।\ १६ ॥। 

प्रयञ्चनिवृत्या चेल्मतिब्रुध्यतेऽनिवृत्ते प्रपच्छ कथमदटरेतसिति । उच्यते \ सत्यमेवं स्थात्प्रयच्छो यदि विद्येत । 
रज्ञ्वां सपं इव कलिपतत्वाच्च तु स विद्यते ! विद्यमानश्चे न्निव्तत न घंडायः । न हि रज्ज्वां आ्ान्तिबुदधया कल्पितः 
सर्पो विद्यमानः सन्विवेकतो निवृत्तः! नैव माया मायाविना प्रयुक्ता तर्हिनां चक्षुबेन्धापगमे विद्यमाना सती 
निवृत्ता । तथेदं प्रपञ्चाख्यं मायामात्रं देतं रज्जुवन्मायाविवच्चप्रेतं परमाथंतस्तस्मान्न कथ्ित्परपच्चः प्रवृत्तो निवृत्तो 
वाऽस्तीत्यभिप्रायः॥ १७ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचार्यटीका 

प्रपञ्चनिवृत्त्या सद्वितीयत्वमाशङ्कवाह--प्रपच्वो यदीति । प्रसाणिकस्येवाभावः प्रामाणिकः प्रसिद्धो 
नापरः । आगन्तुकमिथ्याभूतप्रपञ्चस्य निवृत्तिरपि न वस्त्विति नात्र विघात इत्यथं: । १७॥। 

आनन्दगिरिटीका 

सवतारितं विशेषणं सप्रमाणं सोजयति--सबाह्येति । अजत्वादेवानिद्रं कार्याभवि कारणस्य प्रमाणाभावेन वक्तुम- 
दाक्यत्तादिति मत्वाऽष्॒--यस्मादिति \ अनिद्रत्वं हेत् कृत्वा विशेषणान्तरं दशंयत्ति--अत एवेति । अग्रहणान्यथा- 
ग्रहृणसम्बन्धवधुथं हेतु कृत्वा विदेषणद्रयमित्याह--यस्माच्चेति । तत्त्वमेवंलक्षणमस्तरु । आत्मनः किमायातमित्या- 
दाद्कुयाऽऽ्ट--तदा विरिष्टेनाऽऽचा्येण विरिष्टं शिष्यं प्रतिबोधनावस्थायामित्यधंः ।॥ १६ ॥ 

तुरीयमद्रतमिद्युक्तं तदयुक्तं प्रपञ्चस्य द्वितीयस्य सतत्वादिव्याशङ्घुयाऽऽह-प्रपश्च इति । प्रपञ्चनिवृत्त्या 
तुरीयप्रतिबोधात्तदद्वितीयत्वेमविरुदढमित्ति संद्वान्तिकोमाशङ्कां पूवंवायनुवदति--्रपञ्चेति \ तदि पूर्व प्रपञ्चनिवृत्तेर- 
निवृत्तस्य तस्य सच्वान्नाटतं सेद्धुमहतीति पूवंवाद्येव त्रवीति--अनिवृ्त इत्ति । सिद्धान्ती रलोकेनोत्तरमाह- 

यत इत्ति \ कि प्रपञ्चस्य चस्तुत्वमुपेत्याद्रेतानुपपत्तिरुच्यते कि वा्वस्तुल्मिति विकलस्प्याऽऽ्येऽदरेतानुपपत्तिमङ्खो 
करोति- सत्यमिति । अद्रेतं तहि कथमुपपदेतेत्याश्कुय प्रपञ्चस्यावस्तुत्वपक्ष तदुपपत्तिरित्याह् -रज्जञ्वामिति । 
यथा सर्पो रज्ज्वां कल्पितो वस्तुतो नास्ति तथा प्रपञ्चोऽपि कल्पितत्वान्नेव वस्तुतो विद्यते । तथा च तात्तविकम- 
द्रेतमविरुदधमित्यथंः । उक्तमथं व्यत्तिरेकमुखेन साधयति-विद्यमानन्धेदिति \ यद्यात्मानं कारणाधीनः सन्प्रपञ्चो 
विद्येत तदा कृतकस्यानित्यत्वनियमात्तन्निवत्तिरवद्यम्भाविनी । कायस्य च निवृत्तिर्नाम कारण्ंसगंस्ततः सति 
कारणे प्रपञ्चनिवृत्तेरनाव्यन्तिकत्वाद्रेतानुपपत्तिराश द्कुयेत । न च कारणाधोनः सम्प्रपञ्चोऽस्ति । तस्य कल्पितत्वेना- 
वस्तुत्वादित्यर्थः । प्रपञ्चस्य मायया विद्यमानत्वं न तु वस्तुत्वमिव्युदाहुरणाभ्यामुपपादयति--न हीत्यादिना ! सर्पो 
हि रज्ञ्वां भ्रान्स्या कल्पितो नायं सर्पो रज्जुरेष एवेत्ति विवेकधिया निवृत्तो नैव वस्तुतो विद्यते । बाधितस्य 
कालत्रयेऽपि त्वाभावात् । माया चेन्द्रनालशब्दवाच्या मायाविनः प्रदर्शिता पादवंस्थानां मायाददंनवतां चक्षुगंतस्य 
यथाथंददनप्रतिबन्धकस्यापगमे सति समुत्पन्नसम्यग्दशंनतो निवृत्ता सती नैव वस्तुतो विद्यमाना भवितुमुत्सहते । 

३५ 

१. प्रपञ्चो यदि विद्येत--माध्वानां “देहगेहादौ स्वस्वामिभादसम्बन्धौ यदि स्यातन्त्येण विद्येत” इति 
साध्याहारं विवरणं प्रपञ्चमिथ्यात्वग्रदवेषेण न तु चाब्दाथंः | | 

निवत्त न संशयः-- यदि परधीनोऽपि विद्येत तदा ईइवरप्रसादाचिवर्तेतः इत्ति व्याख्यानं 
साध्याहारत्वान्न युक्तम् | 

अज्ञैः दतं द्वितीयेन प्रकारेण ज्ञातं तत् वैपरीत्येन ज्ञात्तं तच्च मिथ्याज्ञानम्, तत् मायामात्रम् | 
भगवद्च्छिया मायया निमितं, ततः तदिन्छया निवत्त इत्यथः । ततापि सायापदस्येच्छाथंकत्वम- 
सम्भावित | 

२. अजं जन्मरहित, अनिद्रं अज्ञानरहितं अस्वप्नं भ्रमरहितं अत एदेष्टैतं तदा वृध्यते (कल्प० २.१.१९) । 
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विकल्पो वि निवतंत कल्पितो यदि केनचित् । उपदेश्रादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विचते॥ १८॥ 

ननु शास्ता शस्तं शिष्य इति विकल्पः कथं निवृत्त इत्युच्यते । विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित्कल्पितः 
स्थात् ! यथाऽथं प्रपञ्चो मायारज्जुसपंवत्तथषषयं शिष्यादिमेदविकल्पोऽपि प्राक्प्रत्तिबोधादेवोपदेशनिभित्तोऽत 

अनुभ्तिस्वरूपाचायंटीका 

दास्त्रादिविभागस्य मिथ्यात्वं सत्यफलहैतुत्वानुपपत्तेः सत्यत्वं वक्तव्यं ततस्तन्निवृत्तिनिरूपितरूपा 
वक्तव्येत्ययिप्रत्याहू--ननु शएसत्रेति । कल्पित इति । समथितो यदि केनचित् प्रमाणेन स्थात्। निवुत्तिरपि निरूपित- 
रूपा स्पात् स त्वयं मया प्रमाणेन समर्थित्तः कल्पिताहिदलादरसपप सत्यमूर्छादिकायंहैतुत्वदशंनादिव्यमिप्रे्याह-- 
यथाभ्यमित्यादिना ।! सवस्य सतो ब्रह्मरूपत्वेऽपि उपदेशक्रियोपाधौ कल्पितभेदेन गुरुत्वं शिष्यत्वं च समारोपितं 
उपाधिनिवत्तौ निवत्तेत इत्यथः | 

एतेनेतदपास्तम्) यदाहुः--अ्ते प्रमाणमस्ति चेदद्रेतस्य व्याघात इति । यतः प्रमाणं अतप्रमिति स्वकायं 
करत्वा आश्चयाघावाद्पसंाह्यत्ते मतः प्रमितस्याद्रेतस्य त प्रमाणेन विरोधः| किञ्च, अद्टेतप्रमाणेन स्वप्रमेयंन 
हन्यते । हन्तवे तन्न तन्मानं मानं हन्तु न कस्यचित् ॥ किञ्च, न वा अद्रतत्रमाणयोः प्रमिस्यभावेन तद्येधः प्रमातुं 
शक्यस्त्वया । विरेषणासिद्धौ विशिष्टासिद्धेरतस्ते भ्रम एवाभूत् अद्रतप्रमाणे सति तद्रयाघात इति । 

किञ्च प्रमाणं प्रमेयिन्नमिति व्याप्षिबखात्ते विरोधवुद्धिराविरम्त्। तत्र चन सत्यत एव भिन्न.वमस्म- 

त्सम्मततं व्यावहारिकेणापि तदुपपत्तेः तवापि बिम्बास्प्रतिविम्बस्य ताल्विकभेदाभावेऽपि तेत्र तन्मानं सम्मत्तं मतः 
कथं सदद्रैतस्य प्रमाणसावेन विरोधः| 

भवतु वा अन्यस्य प्रमेयास््ममाणस्य सत्यत एव भिन्नत्वम् । नाद्रतात्तत्प्रमाणस्य, अद्रततत्प्रमाणत-देदाना- 
मेकप्रमाणविषयतवात् अद्धैतप्रमाणस्य चाद्वताकारसमाप्तस्य च भेद व्यापाययागात् अनूपपत्या चाक्िपतस्य भेदस्या- 
देत त्रमाणयोः प्रमाणघ्रमे प्रभावनिर्वाहुकत्वात् व्याघातक्त्यायोगात् । मेदासदहिष्णु अद्तप्रमाणं मेदमाकाङक्षतीति 
च सुभाषितम् । तिष्ठतु वा जयं फल्गुकोखाहृलः प्रमाणप्ररन एवादेते त सम्भवतौति ब्रूमः । पदाथमातरप्रहनस्यानुप- 
योगात् । संसग॑प्ररमे च दिषयविषयिभावसिद्धौ व्यथः प्रहतः । असिद्धौ च निविषयोऽप्रमिते प्रदन इति । अपिच 
संशयिते विपर्यस्ते सुषृप्तायमाने वा, आद्ये सोऽपि संशप्रः स्णठात् तर्देकविषयत्वात् । दिती त्वं ्रन्तः स्या 
प्रमाणानर्ह च विपयंस्ते प्रमाणं पृच्छन् विप्रकम्भकः स्याः। तुत्तीये लुन दाङ्माधप्रसरोऽपि कुतस्तद्विषय प्रश्न 
स्वपक्षे च विचारासर्हिष्णुरेव व्यवहाराङ्धं वणंदे्ध्यादिवदिति न साम्यम् । तस्मात्तत्वत्तः प्ररनाभावात् नोत्तर- 

मप्यदेते प्रसरीसत्ति। तदेतदभिप्रव्योक्तं “यत्तो वाचौ निवतंन्त'' इति । किश्च ““प्रमाणादिदिकल्पानामुल्थितेः प्राक् 
प्रसिद्धितः । स्वत्तःसिद्धमतोल्ेतं न प्रमाप्रदनसहति।।' न च प्रमाणीनुपत्यासं वादाभावप्रद्खः एवरूपवाद- 

आनन्दगिरिटीका 

यथेदमुदाहुरणद्रयं तथेदं द्रतं प्रपञ्चाख्यं मायामात्रं न परम्थतोऽस्तीत्यथंः । प्रपञ्चस्थासत्तवे शून्यवादः स्यादित्या- 

श ङ्धयाऽऽहु-रज्छुवदिति । प्रपञ्चस्य कारत्रयेऽपि सत्वाभावे तात्त्विकमद्वैतमदिरुद्धमिव्युपसंह रति-तस्मादिति।। १७1 
प्रकारान्तरेणा्रेतानुपपत्तिमाशङ्य परिहरति--विकल्प इति ! यदि केनचिद्धेतुना तच्ज्ञानैन कायण 

रास्रादिविकल्पो हेतुतया विकल्पितस्तथाऽप्यसौ बाधितो निवर्ते न तु ततात्विकमदरेतं वि रोद्धुमहति । तत्त्व- 
ज्ञानातप्रागवस्थायाभिव तत्त्वोपदेशं निमित्तीकृत्य यतः शास्त्रादिभेदोऽनूचते । उपदेशप्रयुक्तं तु ज्ञाने निवृत्तं न 
किञ्चिदपि द्वैतमस्तीव्यद्रेतमविरुदधमित्यथंः । श्लोकव्यावत्यामाशङ्कामाह्-- नन्विति । तदनिवृत्तौ नष्तसिद्धिनं च 
शास्त्रादिभेदस्प कल्पितत्वादवि रोधः, तथा सति धूमाभासवत्तच्वज्ञानहैतुत्वःलुपपत्तिरिव्यथंः । धूमाभासस्या- 
ग्याप्तस्यातद्धेतुस्वेऽपि कल्पितस्य शस्तरादेस्तच्वज्ञानहैतुत्वं प्रतिविम्बादिवदुपपन्नमित्यत्त रमाह्--उच्यत इति । 
रिष्यः शास्ता शास्त्रमित्ययं विकल्पो विभागः सोऽपि निवृत्तिप्रतियोगित्वाद्वस्तुत्वाञ्ज्ञानबाध्यत्वादद्रताविरोधी 
त्यथः । शिष्यादिविभागस्य कल्पि्तत्वं हृष्टान्तेन स्थष्टति--ष्थेति । मायाविना प्रमुक्ता माया यथा कर्पतेष्यते 
यथा च सपंधारादिविकल्पित्तस्तथाऽयं प्रपञ्चः सर्वोऽपि कस्पितो वस्तु न भदतीति प्रपञ्चितम् । तथे प्रपञ्चक 

१५ 

२९० 

२५ 

देशः दिष्यादिरपि ज्ञानाल्छाककस्पितः स्नज्ञानक्रतो मिथ्येत्यथेः । किमिति च्चानास्पुवंमसौ कल्प्यते तत्राऽहु-- 
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१० 

( उपनिषत् ) 

'सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोकारोऽधिमात्रं पादा मत्रा मात्राथ पादा अकार उकार मकार इति ॥ ८ ॥ 
जागरितस्थानो वेशधानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिम्ाद्ाऽ5- 
प्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद॥&॥ 

उपदेश्षादयं वादः क्ष्यः शास्ता शाखसिति । उपदेशकार्ये तु ज्ञाने निवत्ते ज्ञाते परमाथंतत्वे द्रैतं न 
विद्यते \॥ १८ \ 

 अभिधेयप्रधान ओङारश्चतुष्पारात्मेति व्याख्यातो यः सोऽयसात्माऽध्यक्षसमक्षरमधिकृत्याभिधानप्राघान्येन 
वण्यंमानोऽध्यक्षरम् । कि पुनस्तदक्षरमित्याष्--ओङ्धारः ! सोऽयमोङ्कारः पादशः प्रविभज्यमानोऽधिमात्रं मात्रा 
मधिकृत्य वक्तत इत्यधिमात्रम्! कथमात्मनो पे पादास्त ओद्खारस्य मात्राः) कास्ताः! अकार उकारो सकार इति।\८॥ 

तत्र विकेषनियमः क्रियते ।! जागरितस्थानो वेश्वानरो यः स ओङ्कारस्याकारः प्रथमा मात्रा केन 
सामान्येनेत्याह--अपप्तेराप्ि््याप्निरकारेण सर्वा वार्व्याप्रा । “अकारो वे सर्वा वाक्” इति श्रुतेः । तथा वैश्वानरेण 
जगत् । “तस्य ह वेतस्याऽऽत्मनो वेश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाः इत्यादिश्रुतेः ! अभिधानामिधेधयोरेकत्वं चावोचाम । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

` सम्भवात् । न च वयं केनापि विवदामहे । सुखनब्रह्मभूता एवास्महे, कथमप्युदुभृतं श्रममेव बाधामह प्रसिद्धि 
` मात्रेणेत्यटम् ।। १८ ॥ 

१५ 

२९०५ 

एवं तावदध्यारोपापवादाभ्यां परमां वस्तु निदिर्य इदानीमेतदम्रहणासमर्थानां मन्दाधिकारिणामुपासन 
विघानायाध्या रोपवृत्तिमाच्रित्योपक्रमते--अभिघेयप्रघान इत्यादिना । अध्यासो हि साहश्यनिबन्धनः प्रसिद्धः इहं 
कथं प्रधानसाहश्यमिति पृच्छति-कैनेति । वाच्यवाचकयोः प्रसिद्धिसिद्धं मेदमाश्चित्य साह्यमुच्यते, तत्त्वतस्तु 
न भेदोऽपीत्याह-अभिधानाभिधेययोरिति ॥ ९॥। | 

आनन्दमिरिटीका 

उपदेशेति \! उपदेशमुदिश्य यथोक्तविभागवचनमिलुक्तमुपसंह रति--अत इति \ उपदेशात्प्रागिव तस्मादूध्वेमपि 
मेदोऽनुवत्ततामित्याश ङ्य सिरोधिसद्धू(वान्मेवमित्याहू--उपदेशेति ॥ १८॥ 

तत्त्वज्ञानसमर्थानां मधघ्यमानामुकत्तमानां चाधिकारिणामध्यारोपापवादाभ्यां पारमाथिकें तत्त्वमुपदिष्टम् । 
इदानीं ततत्वग्रहणासमर्थानामधमाधिकारिणामाध्यानविध(नायाऽऽरोपहष्िमिवावष्टभ्य व्याचष्टे--अधिधेयेव्यादिना 1 
अध्यक्षरमित्येतष्टयाक रोति--अक्षरमिति । अध्यक्षरमित्यत्र कि पृनस्तदक्षरमिति प्रश्नपूव॑कं ब्धुत्पादयति--{क 

२५ पनरित्यादिना । तस्य विद्ेषणान्तरं दशंयत्ति--सोऽयमिति। आत्मा हि पादशो विभज्यते; मात्रामधिकृत्य पनरोद्कारो 

२० 

व्यवतिष्ठते तत्कथं पादशो विभज्यमानस्याधिमात्रत्वमिति पृच्छति--कथमिति ! पादानां मात्राणां चैकत्वादेतद- 
विशुद्धमित्याह-आत्मन इति! < ॥ 

पादानां मात्राणां च मध्ये विश्वास्यविकशेषस्याकाराख्यधिलेषस्वं निगमयति- तत्रेति ! विश्वाकारयोरेकत्वं 
साहृर्ये सत्यारोपयितुं शक्यमन्यत्र सत्येव तस्मिन्ना रोपसंदशंनात्तथा च कि तदारोपगप्रयोजकं साहश्यमिति पृच्छति-- 
केनेति । सामान्योपन्यासपरां श्रुत्तिमवता रपति--जहेरि । व्याप्तिमेवाकारस्य शरु्युपन्याेन व्यनक्ति-अकारेणेति । 
अध्यात्माधिदेविकयोरेकत्वं पुवंमुक्तमुपेत्य विश्वस्म वेद्वानरस्य जगद्यापति श्रुत्यवष्टम्भेन स्पष्टयति-तथेति \ कि च 
सामान्यद्वारा वाच्यवाचकयोरेकत्वमारोप्यं न भवति तयोरेकत्वस्य प्रागेवोक्तत्वादित्याह्-अभिधानेति \ सामान्यान्तर्- 

२५ 

१. सोऽयमात्मा--इत्यस्य श्रौब्रह्यादिषु नियामकतया स्थित इत्यथंस्तु अशब्दाथः । सः ब्रह्मतवेनो्ता- 
भिन्नः अयं जीव इत्यथंस्थ स्पष्टतरस्वात् । सस्थृलभुक्' इत्यादो भुड्क्ते भोजयति चेति व्याख्याततम्-- 
ईरवरपरत्वात् । सुपुश्तिस्थान इत्यादावपि एकीभूतो वेदवानरतेजसाभ्यां संश्लेषविरोषरूपैकोभवं प्राप्तः 
्रज्ञाघनः प्रज्ञापितो घनः जीवः येन सः" इतीव रपरमेव । प्राज्ञः प्रकर्षेण ज्ञापयतीति ईश्वर एव प्राज्ञः 
सवंमिदं न ऋलु | | 
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स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोककर्पीदुमयत्वादा, उत्कषंति 
ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्यात्रह्मवित्छुरे मवति य एवं वेद ॥१०॥ 

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवां 
मिनोति ह घा इदे" सवेमपीतिश्व भवति य एवं वेद् ॥११॥ 

आदिरस्य विद्यत इत्यादिमद्यथेवाऽऽदिभदक्ाराख्यमक्षरं तथेव वेश्वानरस्तस्माहम समान्यादकारत्वं वेश्वानरस्य \ ५ 
तदेकत्वविदः फलमाहू-अआगप्नोति ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च भवति महतां य एवं वेद यथोक्तमेकंत्वं वेदेत्यथंः॥\९॥ 

स्वप्नस्थानस्तनसो यः घ ओङारस्योकारो द्वितीया मातरा । केन सामान्येनेत्याहु-उत्कर्षात् \! अकारा- 
दत्कृष् इव ह्युकारस्तथा तेजसो विश्वादुभयत्वादराऽकारमकारयोमध्यस्थ उकारस्तथा विश्वप्राज्ञयोमंध्ये तेजसोऽत उभय- 
भाक््वसामान्यात् ! विदत्फलमुच्यते--उत्कषंति ह वे ् ञानसन्ततिम् \ विज्ञानसन्तति वधंयतीत्यथंः । समानस्तुल्यश्च 
भिन्नपक्षध्येव शच्चपक्नाणामप्यप्रदेष्यो भवतति 1 अब्रह्मविदध्य कुरे न भवति थ एवं वेद \ १०॥ १० 

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो यः स ओङ्कारस्य मकारस्तुतीथा सात्रा । केन सामान्येनेत्याह सामान्यमिदमन्र । 
मितेपितिर्मानं मीयेते इव हि विश्वतैजसो प्राज्ञेन प्रल्योत्पच्योः प्रवेशनिगंमाभ्यां प्रस्थेनेव यवाः! तथोङ्ारसमाप्तौ 
पुनः प्रयोगे च प्रविष्य निर्गच्छत इवाकारोकारौ सकारे ! अपीतेर्वा \ अपीतिरप्यय एकोभावः \ आओडधमरो 
च्चारणेऽन्त्येऽक्नर एकीभूताविवाकारोकारोौ ! तथा विश्वतैजसो सुषुप्तिकाले प्राज्ञे ! अतो वा सामान्यादेकत्वं प्राज्ञम- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका १५ 

यद्यप्यकारस्य सवेग्यापकत्वात् तत्त्वत उक्कृष्टत्वं तथापि पारक्रमेणोकारस्योत्तरत्वादुकृष्टत्वमित्याहु- 
उत्कृष्ट इव हीति \ जमिति नैरन्तर्योच्चारणे मकारे प्रविश्याकारोकारौ सका रान्निगंच्छतत इवेस्यथंः ॥ १०॥ 

आनन्दगिरिटीका 

माह्-आदिरिति । तदेव स्पुटयति--यथेवेति । उकारो मकारर्चेत्युमयमपेक्ष्य प्रथमपाठादादिमच्वमकारस्य 
द्रष्टव्यम् । विश्वस्य पुनरादिमक्तवं तेजसप्राज्ञावपेक्ष्याऽऽ्यस्थाने वत्तंमानत्वादित्यथः । उक्तस्य सामान्यान्तरस्य फलं २० 
ददंयति- तस्मात । किमथ॑मित्थं सामान्यद्रारा तयोरेकत्वम्च्यते तद्विज्ञानस्य फलवक्वादित्याह्-- तदेकत्वेति । 

साह्यविकसल्पादेव फरविकल्पः ॥ ९॥ 
द्वितीयपादस्य द्ितीयमात्रायारचेकत्वं व्यपदिशति--स्वप्नेत्यादिना । यथा प्रथमपादस्य प्रथममात्रायाश्चं- 

कत्वं सामान्यं पुरस्कृव्योक्तं तथा द्वितोयपादस्य द्वितीयमात्रायास्चैकत्वं सत्येव सामान्ये वक्तव्यं तदभावे तदारोपा- . 
योगादिति पुच्छति- केनेति ! सामान्योपन्यासपूवंकमेकत्वारोपं साधयति -आहैति । अकारस्य सवंवाग्व्यापकत्वेनो- २५ 
तक्ष्टत्वस्य स्पष्टत्वात्कथं तस्मादुकारस्योक्कर्षो वण्यते तत्राऽ्टु--अकारादिति \ अकारस्योकषं वास्तवेऽपि पाट- 
क्रमादुकारस्योत्कषंवत्वमौपचारिकमिवकारश्चामुमथंमुपोटरकयति । यथाऽकारादुकारस्योक्कर्षौ दशित्तस्तथा विश्वा- 
तेजसस्योककर्षो वक्तव्यः सूक्ष्मामिमानिनः स्थुराभिमानिनः सकाश्ञादुत्कषंस्य युक्तत्वादित्याह--अकारेति \ उकार- 
तेजसयोनं प्रव्येकमुभयत्वमेकलत्वस्योभयत्वव्याघातादिव्यारङ्कय व्याक रोति--अकरारेति । मध्यस्थत्वादुका रतजस- 
योरूभयभवक्त्वं सामान्यं तस्माततयोरेकत्वं शक्यमारोपयितुमित्याहू--अत इति । यथोक्तंकत्वविज्ञानं फलवत्तवादु- ३० 
पादेयमिति सूचयति--विद्रदिति । ज्ञानसन्ततेर्त्कर्पो नाम कूतश्चित्तस्याः भेदावेदनं त्स्ये्ठत्वाभावे कथं फलक्तव- 
मिव्याशङ्कुय व्याचष्टे--विज्ञानेति \ पक्षद्रयतुल्यत्वमेव प्रकटयति--अग्रदेष्य इति । साहश्यभेदेन फलभंदमाकच 
द्विविधसाहदयप्रयुकतंकत्वविज्ञानफलमाह-अब्रह्यविदिति ।। १०॥ 

तृतीयपादस्य तुतीयमात्रायास्चैकल्व मुपन्यस्यति--सुषुपरेति \ पूर्वंवदेकत्वप्रयोजकमत्रापि प्रश्नपूवकमुपवण- 
यत्ति--कैनेव्यादिना । मानमेव विवृणोति- मीयते इति \ ओमित्योङ्कारस्य नैरन्तयेणोच्चारणे सत्यकारोकारो प्रथमं ३५ 
मकारे प्रविश्य पनस्तस्माचिगंच्छन्ताविवोपलभ्येते तैन मकारेऽपि मानसामान्यमिति वक्तव्यमित्यथं:। एकोभावमेव 
स्फोरयति--ओङारेति । मकारवस््रा्नेऽपि तदस्ति प्तामान्यमिव्याह--तथेति । उक्तस्यापि सामान्यस्य फलमाह्-- 
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( गौडपादीयकारकाः } 

अप्रेते शोका भवन्ति-- 
विश्वस्यास्वपिवक्षायामादिसामान्यगुत्कटम्। मात्रामम्प्रतिपत्तो स्यादाप्रिसामान्यमेव च ॥ १६ ॥ 
तेजसस्योत विज्ञान उक्षो दशयते स्फटय् । मात्रासम्परतिपत्तौ स्पादुभयत्वं तथाविधम् ॥ २० ॥ 

५ मकारमावे प्राज्ञस्य सानघामान्यपुत्कटष् । मत्रासस्प्रतिपत्तौ तु रयसामान्पमेब च । २१॥ 
त्रिषु धाद यत्तल्यं सामान्यं वेत्ति निधितः | स पृ्यः सदेमतानां वन्यक्ष्वेव महःपुनिः ॥ २२॥ 

कारयोः। विद्रत्फरमषह ! सिनोति ह वा इदं सवं जगद्याथ्म्यं जानातीस्यथः\ अपीतिश्च जगत्कारणात्सा भवतीत्य्थः। 
अत्रावान्तरफलवचनं प्रधानसाधनस्तुत्यथम् ।॥ १९ ॥ 

विश्चस्यात्वमकारमाच्राव्वं यटा विवक्ष्यते तदाऽऽदित्वसामान्यमुक्तन्थाधेनोत्कटमुद्भूतं दद्यत इत्यर्थः । 
१० अत्वविवक्षायामित्यस्य व्याष्यानं माजासप्रतिपत्ताविति । विश्वस्थाकारमान्नत्वं यदा संप्रतिपदत इत्यथः \ आप्ति- 

सामान्यमेव चोत्कटमित्यनुवतेते चश्चञ्डात् । १९. ॥ 
तेजसस्योत्वविज्लान उकारत्वविवक्षायासुत्कर्षो दृश्यते स्फुटं स्पष्ट इत्यथः । उभयत्वं च स्फुटमेवेति । 

पुवंवत्सवेम् ।। २० ॥ 
| मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिर्यावुच्करृषटे सामान्ये इत्यर्थः ।\ २१ ॥। 

१५ यथोक्तस्थानत्रये तुल्यमुक्तं सामान्यं वेततपेवमेवेतदिति निथितो पः स पृज्यो वन्यश्च ब्रह्यविल्लोके भवति।।२२॥ 

| अनुम् तिस्वरूपाचायंटीका 

अद्धे‹ स्तुतिः पराथंत्वादिल्युक्तत्वात् नेदं भूतार्थं फछवचनमित्याहू--अच्रावान्तरेति । ११॥ 

आनन्दगिरिटीका 

अतो वेति ! सामान्यद्रयद्ारेण प्राज्ञमकारयोरेकत्व्ञानं नाविवक्षित्तं फल्वत्वादित्याहु--विहदिति ! अविदृषोऽपि 
२० जगद्ििषयज्ञानमस्तीत्याश्ञङ्कुय विदिनष्टि-जगद्याथात्म्यमिति ! तथ्ाथातम्यं चान्याकृतत्वं प्रलयभवनमनिष्टतवान्न 

फलमित्याशद्ुयाऽश्हु-- जगदिति । तत्र तत्रैकत्वज्ञाने फलमेदकथनादुपासनाभेदमाशङ्कुया द्खेषु फरमेदश्रतेरथं- 
वादत्वमुपेत्याऽश्ू-अत्रेति \ पादनां मात्राणां च क्रमादेकत्वविज्ञाने फखकथतनं सर्वान्पादान्मावाश्च सर्वा 
स्वात्मन्यन्तभाष्य प्रधानस्य ब्रह्यघ्यनस्य साधनं यदोद्धुरास्यमक्षरं तस्य स्तृत्तावुपयुज्यते तेन च त्देवेकमुपासन- 
मितरस्य तद द्त्वान्नोपास्तिमेदकत्वमित्यथंः ।। ११॥ | 

२५ पादानां मात्राणां च यदेकत्वं सनिमित्तं श्रुत्योपन्यस्तं तत्र श्रुत्यथंविवरणरूपान्पूवंवदेव इलोकानवतार- 
यति-अत्रेति \ प्रथमपादस्य प्रथममात्रायाश्चाभेदारोपाथंमुक्तं सामान्यद्यं विशदयति--विश्वस्येति । उक्त 
न्यायेनाऽऽदिरस्थेत्यादाविति शेषः । पूनरुक्तिपरिहारहारा विवक्षित्तमथंमाह्--अत्वेति  अनुवत्तिद्योतकं दशंयत्ति- 
चराम्दादिति ।॥ १९॥ 

| द्वितीयपादस्य द्वितीयमाव्ायास्चेकत्वा रोपप्रयोनकद्वयं श्रुत्युक्तं व्यनक्ति-तेजसस्थेति । स्फुटमिति क्रिया 
२० विशेषणम् । तथाविधमित्यस्याथं स्फुटमित्याहू-स्फुटमेवेति \ उक्तविज्ञान इत्यस्य व्याख्यानं मात्रासम्प्रत्तिपत्ताविति 

तस्य व्याख्यानं सव॑मिदयुच्यते त्पूरव॑वदूद्र्व्यमित्युच्यते- पूर्ववदिति ।\ २०॥ 
तृतीयपादस्य तुतीयमाव्रायाङ्चेकत्वाध्यासे सामान्यष्टयं श्रुत्या दशितं विशदयति--मकारेति । अक्षराथस्य 

पूववदेव सुज्ञानत्वात्तास्पर्यायंमाहु--मकारत्व इति ॥ २१॥ 
विश्वादीनामकारादीनां च यत्त॒व्यं सामान्यमुक्तं तद्विज्ञानं स्तौति- त्रिष्विति । यथोक्तस्थानत्रयं जागरितं 

२५ स्वप्नं सुषुप्तं चेति चितयं तुल्यं पादानां मात्राणां चेति शेषः । उक्तं सामान्यमासिरुत्कर्षो मितिरित्यादि । महमुनि- 
 रसत्यिस्याथंमाहू- ब्रह्मविदिति । २२॥ 

.अङ्घ इति-पू० मी० अ० ४-३-१। 
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अकारो नयते शिश्वघुकार्थापि तेजसम् । मकार पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते मतिः ॥ २३॥ 
( उपनिषत् } 

अमात्रश्चतर्थोऽग्यवहायेः प्रपश्चोपशमः शिवोऽदेत एवर्मोकार 
आत्मेव, संविक्षत्यात्मनाऽस्स्मानं य एवं वेद् ।॥१२॥ 

इति माण्ड्क्योपनिषत्समाप्ता । ५ 

यथोक्तैः सामाव्यैरात्मपादानां मात्राभिः सहैकत्वं कृत्वा यथोक्तोङ्ारं प्रतिपद्य यो ध्यायति तमकारो नयते 
विवं प्रापयति । अकारालम्बनोङ्ारं विदान्वैश्वानरो भवतीत्यथः । तथोकारस्तेनसम् । मकारश्चापि पुनः प्रज्ञं 
चशाब्दान्नयत इत्यनुवतंते ! क्षीणे तु मकारे बीजभावक्षयादमात्र ओड्र गतिनं विद्यते क्वचिदित्यथंः ।\ २३ ॥ 

अमात्र मात्रा यश्य नास्ति सोऽमान्र ओङ्कारश्तुथस्तुरीय आत्मेव केवलोऽभिधानाभिषेयरूपयोर्वाङ्मन- 

अनुभूतिस्वरूपाचायटीका १९ 

अपवाददृष्टिमाधिव्याह--नामात्र इति \ सवंमोद्धुारमात्रमिति ध्यात्वा व्यवस्थितस्य यदेतावन्तं काकं 

ओमिति त्वया प्रतिपन्नं तच्छुद्धं ब्रहमवेद्याचार्योपदेशजनित्तसम्यग्ज्ञानेन घ्ाज्ञत्वादिविभागवीजाज्ञानस्य मकारस्वेन 
गृहीतस्य क्षये शुद्धे ब्रह्मणि व्यवस्थितस्य न क्वचिदुगर्तिविदयते देशपरिच्छदाभावात् इत्यथः ।। २३ ॥ 

ओङ्कारसंवेदनं प्रत्यक्चैतन्यं त्रिमात्रेणोद्धारेणाध्यस्तेन तादात्म्यादोङ्कार उच्यते । तस्य परेण ब्रह्मणा 

ठेक्यमुत्तस्भरुत्योच्यते । तां व्याचष्ट--मात्रा यस्य न सन्तीस्यादिना । अभिधानं वाक् अभिधेयं मनःचित्तव्यति- १५ 

आनन्दगिरिटीका 

पूर्वोक्तसामान्यज्ञानवतो ध्याननिष्ठस्य फलविभागं दशंयत्ति-अकार इति । यत्र तु पादानां मात्राणां च 
विभागो नास्ति तस्मिन्नोङ्कारे तुरीयात्मनि व्यवस्थितस्य प्राप्तृप्राप्तव्यप्रा्तिविभागो नास्तीत्याह-नामात्र इति । 
मोद्कारध्यायिनमकारो विश्वं प्रापयतीत्युक्तमयुक्तम् । विद्वप्रापतर््यानमन्तरेण सिद्धत्वात् । अकारस्य चाध्येयस्योक्त- 

फरप्रापकत्वायोगादित्याश _्याऽऽटू--अकारेति ! तदारम्बनं तत्प्रधानमिति यावत् । अकारप्रधानमोद्कार ध्परायतो २० 
यथा वेशवानरप्रा्िस्तथोकारप्रधानं तमेव ध्प्रायतस्तैनसहिरण्यगभंप्रा्तिभंवतीत्याह - तथेति । यश्च मकार- 
प्रचानमोद्कारं ध्यायति तस्य प्राज्ञाव्याकृतप्रा्ियुक्तेव्याह--मकारश्चेति । क्रियापदानुवृत्तिरुभयत्र विवक्षिता । चतुथ 
पाद् व्याचष्टे-क्षोणे त्विति ! स्थरप्रपञ्चो जागरितं विदवश्वेत्येतत्ितयमकारमाचं सूक्षमप्रपन्चः स्वप्नस्तेजसरदचं- 
तत्वितयमुकारमात्रं प्रपञ्चद्रयकारणं सुषुप्तं प्राजञश्चेव्येतत्ितयं मकारमात्रं तवापि पूर्वं पुव॑मुत्तरोत्तरभावमापदते । 
तदेवं सवंमोङ्कारमात्रमिति ध्यात्वा स्थितस्य यदेतावन्तं कालमोमित्िरूपेण प्रतिपन्नं तत्परिशुद्धं ब्रहयवेत्याचार्योप- २५ 
देशसमुत्थसम्यज्ञानेन पूर्वोक्तसवंविभागनिमित्ताज्ञानस्य मकारत्वेन गुहीत्तस्य क्षये ब्रह्मण्येव शुद्धे पयंवसितस्य न 
क्वचिद्गतिरुपपद्ते परिच्छेदाभावादिव्य्थंः ।। २३॥ 

प्रत्यक्चैतन्यमोङ्कारसंवेदनं त्रिमात्रेणोद्कारेणाध्यस्तेन तादात्म्यादोङ्कारो निरुच्यते। तस्य परेण ब्रह्मणेक्यम ` 
मात्रादि्रुल्या विवक्ष्यते तासवता्ं व्याकरोति--अमाघ्र इत्यादिना । केवलत्रमद्धितीयत्वम् । विशेषणान्त रमुपपाद- 

१. आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽल्मानं' इत्यस्य परमते आत्मना परमात्मनाभनुगृहीतो जीवात्मा तमेवाप्नो- ३ ° 
तीत्यथं इत्युक्तम् । अस्माकं तु आत्मा जीवः परमात्मना अभेदेन एकीभवतोव्यथंः तस्येव सर्वेषामात्म- 
रूपत्वात् सङ्खच्छते । तेषां तु जीवे रूढस्य ब्रह्मणि लक्षणेति विशेषः । संवेशो अभेदेन ख्यः स्वरसः । 
माघ्वमते तु-गोमिद्येतच्छब्दवाच्यं ब्रह्य भक्षरमिदयुच्यते । इदं च सर्व॑ गुणपणेमित्यथः। अते 
ओङ्काररूपाक्षरस्य शब्दात्मकस्य सर्वाभिन्नलं वाच्यवाचकाभेदेनोपपन्चम् । ततश्च जोमिल्येत्तसप्रतिपा्य- 

मिति लक्षणाङ्गोकारः। सर्वमिति सामानाधिकरण्येनाभेदो भासते । गुणपुणंमित्यथंस्तु स्वकल्पित एव । ३५ 
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सयोः क्षीणत्वादन्यवहायंः \ प्रपच्चोपश्षमः शिवोऽ्रेतः संवत्त एवं यथोक्तविज्ञानवता प्रथुक्त ओङ्ारस्िमा्रचिपाद 
आत्मेव । संविहत्यात्मना ष्वेनैव स्वं पारसमाधिकमात्मानं य एवं वेद ! परमायथंदर्शो ब्रह्मवित् ततीयं बीजभावं 
दरध्वाऽऽत्मानं प्रविष्ट इति न पुनर्जायते तुरीयस्थाबीजत्वात् । न हि रञ्जुसपंथोविवेके रज्ज्वां प्रविष्टः सर्पो बुद्धि 
संस्कारात्पुनः पुकेवच्तद्विवेकिनामुत्थास्यति ! मन्दमध्यमधियां तु प्रतिषन्चसाधकभावानां सन्मागंगामिनां संन्यासिनां 

५ मात्राणां पादानां च क्लुप्रसामान्यविदां यथावदुपास्यमान भङ्कारो ब्रह्मप्रतिपत्तय आलम्बनी भवति । तथा च 
वक्ष्यति---आश्चसमासिविधा हीने"तव्यादि \\ १२॥ 

इति माण्ड्व्यमूलमन्तरभाष्यम् 

अनुभूतिस्वहूपाचायेटीका 

` रिक्तार्थाभवेस्य वक्ष्यमाणत्वात् तयोमृलाविदयाक्षयेण क्षीणत्वादन्यवहायं इत्यथः । उक्तेक्यज्ञानस्य फरमाहू--एवं 
१० यथोक्तेव्यादिना ! ननु यथा सुषुप्ते, “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवत्ती"'तिश्नुतेः परमात्मानं प्रविष्टोऽपि पुनर्जायते 

तथा ब्रह्मविदोऽपि पुनर्जन्म स्यादित्याशङ्कुवाहु- तृतीयं बीजभावसिति । एवमोङ्धुारद्रारेण शुद्धव्रह्मात्मेक्यविदोऽ- . 
.. पनरावृत्तिफरमुक्त्वा मन्दमध्यमाधिकारिणां फलमाहू-मन्दमध्यमधिधां त्विति ॥ १२॥ 

इति माण्डूक्यमुलमन्त्रमाष्यटोका समक्ता 

१५ यति-अभिधानेति । अभिधानं वागमिधेयं मनरिचत्तातिरिक्तार्थाभावस्याभिधास्यमानत्वात्तयो्मृलाज्ञानक्षयेण 
क्षोणत्वादिति हेत्वयंः । अब्यवहार्यंश्चेदात्मा नास्त्येवेत्याशङ्कय विकारजातविनाशावधित्वेनाऽऽत्मनोऽवरोषान्नेव- 
मिद्याह्-प्रपञ्चेति \ तस्य च सर्वानर्थाभावोपलक्षितस्य परमानन्दतवेन पयंवसानं सू चयति--शिव इति । तस्येव 
सवंदरेतकल्पनाधिष्ठानत्वेनावस्थानमसिप्र्याऽश्--अदरैत इति ! ओङद्कारस्तुरीयः सन्नात्मेवेति यदृक्तं तद्पसंह॒रति- 
एवमिति ! यथोक्त विज्ञानं पादानां मात्राणां चेकत्वम् । न च पादा माव्रार्च तुरोयात्मन्योङ्कारे सन्ति पूवपूव- 

२० विभागश्वोत्तरोत्तरान्तभविन क्रमादात्सनि पयंवस्यतीव्येवंक्षणतद्ता प्रयुक्तः सस्नोद्कारो मात्राः पादाच स्वस्मिन्नन्त- 
मग्यावस्थितस्याऽऽत्मनो भेदमसहमानस्तद्रूपो मवतीव्यथंः । उक्तेक्यन्ञानस्य फठमाह्- संविक्षतीति । सुषुप्त 
ब्रहुप्राप्तस्य पूनरुस्थानवन्मुक्तस्यापि पुनज॑न्म स्यादित्याशङ्कयाऽऽह्--परमा्ेति । सुषुप्तस्य पुनरुत्थानं बीजभूता- 
ज्ञानस्य सत्वादुपपद्यते । इह तु बीजभूतमज्ञानं तृतोयं युषप्ताख्यं दरघ्वेव तेषामात्मानं तुरीयं प्रविष्टो विद्वानिति 
नासौ पूनरुत्थानमहूंति । कारणमन्तरेण तदयोगादित्यथेः | तुरीयमेव पुनरुत्थानबोजभूतं भविव्यतीत्याशङ्कव कायं- 

२५ कारणविनिमुक्तस्य तस्य तदयोगान्मेवमिव्याहू- तुरीयस्थेति । मुक्तस्यापि पुवसंस्काराप्पुनरुत्थानमाशङ्कय दृष्टान्तेन 
निराचष्टे न हीति 1 पूव॑वदित्यविवेकावस्थायामिवेत्यथंः । तद्विवेकिनां रज्जुसपंविवेकविज्ञानवतामिति यावत् । 

. बुद्धिसंस्कारादित्यत्र वृद्धिशब्देन सपं्रान्तिगुंह्यते । उत्तमाधिकारिणामोद्कारद्रारेण परिशुदधब्रह्मात्मेकपविदामपुनरा- 
वृ लक्षणमुक्तं फलम् । इदानीं मन्दानां मध्यमानां च कथं ब्रहप्र्तिपत्या फलप्राप्तिरिव्याशङ्धयाऽऽहु--मन्देति 
तेषामपि क्रममुक्तिरविरुदेत्यथंः । तत्रेव वाक्यशेषानुकूल्यं कथयत्ति-तथा चेति ॥ १२॥ ` 

२०. ~ इति मोण्टूक्यमुलमन्त्रेमाष्यटीका समाक्षा 
पजान 

अयमात्मा ब्रह्मेतयस्य प्रवयक्षदृष्टस्य जीवस्य ब्रह्याभेदाथंकत्वे स्पष्ठ प्रतीयमाने ब्रह्मादिशरीरेषु आदान- 
कतूत्वेन स्थित आत्मा ब्रह्योव्यर्थोक्तिः अरब्दाथंः, अयमिदयस्य “इदमः प्रत्यक्षगततं * इत्यादिना 
प्रत्यक्षहष्टपरस्वात् । 

| ` चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा--इत्यनेन चतु्थंपादो यो निष्प्रपञ्च: स अगत्मेद्युक्तं भवतति । स चतूरूप 
३५. आत्मा विज्ञेयः इति व्याख्यानं तु न सद्धतम्, पूवंप्रकृतचतुथंपादपरामशित्वात्तच्छब्दस्य । “"नात्मानं 

त परा्चेव न सत्यं नापि चानृतं, प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ती""्युक्तेः अज्ञ एव प्राज्ञः । तस्य ईव राभेद 
“एव संज्ञ इति अभेदध्यानाथंमुक्तः इति ध्येयम् । 
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( गोडपादकारिकाः } 

` अव्रते इलोका भवन्ति-- ` 
ओंकारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा नसंशयः । ओंकारं पादे ज्ञात्वान किञ्चिदपि चिन्तयत् ॥२४॥ 
युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो व्रह्म निभयम् । प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्षचित् ॥२१॥ 
प्रणवो ह्यपरं च्ह्म प्रणवश्च षरः स्मृतः| अपूर्वोऽनन्तरोऽबाद्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥२६॥ ^ 

सवेस्य प्रणनो द्यादिमध्यमन्तस्तथैव च । एवं दहि प्रणवं ज्ञाता व्यदनुते तदनन्तरम् ॥२७॥ 
पुंवत् अत्रेते इखोका भवन्ति--यथोक्तेः सामान्यः पादा एव मात्रा मात्राश्च पादास्तस्मादयेङारं पादशो 

विद्यादित्य्थंः । एवमोङ्धारे ्ञाति दृष्टाथंमदष्टार्थं वा न किच्ितप्रयोजनं चिन्तयेत्कृताथत्वादित्यथंः \\ २४ ॥। 
युञ्जीत समादध्याद्यथाव्याख्याते परमारथंरूपे प्रणवे चेतो मनः । यस्मात्प्रणवो ब्रह्य निभेयम् ।! न हि ततर 

सदा युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित् “विद्वान्न बिभेति कुतश्चन" इति धुते: ॥ २५ ॥ १० 
परापरे ब्रह्मणी प्रणवः परमाथंतः, क्षीणेषु मात्रापादेषुं पर॒ एवाऽत्मा ब्रह्मेति ! न पुवं कारणमस्य विदत 

इत्यपुवेः \ नास्यान्तरं भिन्नजातीयं किच्िद्ि्यत इत्यनन्तरः । तथा बाह्यमन्यत्न विद्यत इत्यबाह्यः । अपरं कायमस्य 
न विद्यत इत्यनपरः । सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः सेन्धवघनवदित्यथेः ।॥ २६ 1 | 

आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः सर्वस्षैव मायाहस्तिरज्जुसपंमृगतृष्णिकास्वप्नादिवदुत्पद्यमानस्य वियदादि- 
प्रपच्चस्य यथा मायाव्यादयः। एवं हि प्रणवमात्मानं मायाव्यादिस्थानीयं ज्ञात्वा तत््णादेव तदात्मभावंव्यनुत इत्यथः २७११ १५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

पुंवदिति । यथा पू्वश्रुव्यथंप्रकाराकः रोक आचायंण प्रणीतस्तथोत्तरश्छोकोऽपीत्यथेः ॥ २४॥ 
ओ ङकारं पादशो ज्ञात्वेत्यनेन प्रमाणविचार्चतुरस्य प्रमाणज्ञानेनेव सवेद्रेतापवादकेनेव कृतक्ृत्यतोक्ता । 

अथेदानीं तदनभिन्ञस्य परोपदेरामात्रशरणस्य ध्यानकतंव्यतामुपदिलिति--युञ्जीतेत्यादिना ॥ २५॥ 
| मन्दाधिकारिणां मध्यमाधिकारिणां च कीहश्चः प्रणवो ध्येय इत्यत भह्-प्रणवो हीति \ उत्तमाधिकारिणां २० 

च कोहशः सम्यग्ञानगोचर इत्यत आह्--अपुवं इति ॥२६।। अपुवंत्वादिविशेषणसिद्धये हेतुमाह--सवेस्येति ।\२७॥ 
| आनन्दगिरिटीका 

यथा पुवंमाचा्येण श्रुत्यथेप्रकाशकाः श्लोकाः प्रणीत्तास्तथोत्तरेऽपि रोका: श्र्युक्तेऽथं एव सम्भवन्ती 
त्याह्--पुवंवदिति । भोद्कारस्य पादशो विद्या कीटहसीव्याशङ्खयाऽश््--पादा इति \ पादानां मात्राणां चान्योन्य- 
मेकत्वं कृत्वा तद्विमागविधुरमोद्धारं ब्रह्मद्धया ध्यायत्तो भवति कृताथंतेति दश्ंयति-ओदङ्कुा रमिति । तस्मात्पादानां २५ 
मात्राणां चान्योन्यमेकत्वादित्यथंः । तदेकत्वं पुरस्छृत्योद्का रमुभयविभागशून्यं ब्रह्यवुद्धया जानीयादिव्याह्-ओङ्धार- 
भिति ! उत्तराधंस्य तात्पयेमाहू--एवमिति ॥ २४॥ 

प्रणवानुसन्वानकुशलस्य प्रणवज्ञानेनेव सवंदरेतापवादकेन कृताथेता भवतीत्युक्तम् । इदानीं तदनभिज्ञस्य 
परोपदेशमाव्रशरणस्य ध्यानकतंग्यतां कथयति--युञ्जीतेति \ ननु मनःसमाधानं ब्रह्मणि कर्तव्यम् । किमिति प्रणवे 
-तत्कतग्यतोच्यते । तत्राऽऽहु--प्रणव इति । सम्प्रति प्रणवे समाहितचित्तस्य फं दशंयत्ति- प्रणवे निच्थेति \ ३० 
समाघानविषयमाहु--यथेति 1 तुरोयरूपं यथेत्युच्यते तत्र हेतुमाह--यस्मादिति \ तदेव साधयति- न हीति । तत्र 
तत्त रीयकश्चव्यानुकूव्यमाह्--विद्धानिति ॥ २५ 

 कीटहशास्तहि प्रणवो मन्दानां मध्यमानां चाधिकारिणां ध्येयो भवतीत्याशङ्कयाऽऽहु--प्रणवो हीति । 

उत्तमाधिकारिणां कौदशस्त्हि प्रणवः सम्यग््ञानगोचरो भवति तव्राऽऽ्ह--अपुवं इति \ परापरब्रह्मात्मना प्रणवो 
मन्द्समध्यमाधिकारिणोध्यंयतामुपगच्छतीति पृवार्धं व्याचष्टे-परेति । उत्तमाधिकारिणस्तु सवंविशेषशून्यमेकरसं ३५ 
प्रत्यग्भूतं यद्ब्रह्म तद्रूपेण प्रणवः सम्यगज्ञानाधिगम्यो भवतीव्युत्तरार्धं विभजते-परमाथंत इत्यादिना । उकेतेऽथं 
प्रमाणं सूचयति-सबाह्येति ।। २६॥ 

यद्योद्कारस्य प्रत्यगात्मत्वमापन्नस्य तुरीयस्यापूवंत्वमनन्तरत्वमित्यादिविशेषणमुक्तं तत्र हैतुमाह-सवस्येति। 
यथोक्तविशेषणं प्रणवं प्रत्यञ्चं प्रतिपद्य कृतक्रत्यो मवत्तीत्याहू-एवं हीति । पूर्वाधं व्याकरोत्ति-आदीति 
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५ 

१० 

१५ 

प्रणवं हीश्वरं विघयात्सर्वस्य हृदि संस्थितम् । सवेव्यापिनमोकारं मता धीरो न चोचति ॥२८॥ 
अमात्रोऽनन्तमात्रश्व द्वैतस्योपशमः रिवः । ओंकारो विदितो येन स निरनंतरो जनः ॥२६॥ 

| स मुनिर्नेतरो जन इति ॥ 
इति माण्ड्व्योपनिषदर्थादिष्करणपरासु गौडपादकारिका प्रथममागमप्रकरणम् 

सवंप्राणिजातस्य स्मृतिप्रत्ययास्पदे हदये स्थितमीश्वरं प्रणवं विद्यात्सवंन्यापिनं व्योमवदोङ्धारमात्मानम- 
संसारिणं धीरो बुद्धिमान्मत्वा न श्षोचति । शोकनिमित्तानुपपत्तैः ! (तरति शोकमात्मवित्" इत्यादिशुतिभ्यः ॥\२८५ 

| अमात्र्तुरीय ओङ्कारो मीयतेऽनयेति मात्रा परिच्छितिः साऽनन्ता यस्थ सोऽनन्तमात्रः ! नेतावच्वमस्य 
परिच्छेत्तं शक्यत इत्यथः ! सवंदरेतोपक्षमत्वादेव शिवः । ओद्धारो यथाब्यास्यातो विदितो येन स परमाथेतस्वस्य 
मननाल्मुनिः । नेतरो जनः शास्रविदपीत्यथेः \\ २९ ॥ | | 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य परमहं सपरित्राजकाचायंस्य श्रीशङ्कुरभगवत्तः कृतावागमश्ास्त्रविवरणे 
गौडपादीयकारिकासदहिततमाङ्क्योपनिषद्धाष्ये प्रथनमागमप्रकरणम् 

| अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ध्यायिनो हूदयदेशं विधत्ते-प्रणवं हीति । तत्वदशिनो देशाचनवच्छिन्नवस्तुदशंनादयथप्राप्तं शोकाभाव- 
फलमनुवदति--सकैव्यापिनमिति ॥२८॥ उक्ततब्रह्मविदं स्तौति--अमान्न इत्यादिना । २९॥ 

| इति श्रीमदनुमूतिस्वरूपाचायंवि रचिते गौडपादीयटिप्पणे प्रथमं प्रकरणम् 

अनन्दगिरिटीका 

स्वस्येवोत्पद्यमानस्योत्पत्तिस्थितिलया यथोक्तप्रणवाधीना भवन्ति| अतस्तस्योक्तं विरेषणं युक्तमित्यथंः। तत्र 
परिणामवादं व्यावल्यं विक््तवादं योतयितुमुद्यहुरति--सायेति । अनेकोदाहू रणमुत्पद्यमानस्यानेकविधत्वबोध- 
नाथं प्रणवस्य प्रत्यगात्मत्वं प्राप्तस्याविकृतस्येव स्वमायाशक्तिवशाज्जगद्धेतुत्वमिलयत्र दृष्टान्तमाह तथेति । 
यथा मायावी स्वगत्तविकार्मन्तरेण मायाहस्त्यादेरिल्द्रजालस्य स्वमायावक्ञादेव हेतुः । यथा वा रज्ज्वादयः 
स्वगततिकारविरर्हिणः स्ाज्ञानदेव सर्पादिहेतवस्तथाऽयमात्मा प्रणवमूतो व्यवहारदज्ायां स्वाविद्यया सवस्य 

` दितुभवत्ति। भत्तो युक्तं तस्य परमार्थावस्थायां पूर्वोक्तविश्ेषणवत्वमित्यथं; । द्वितीयाधं विभजते--एवं हीति । 

२५ 

२५ 

पूर्वाक्तविशेषणसम्पन्तमित्ति यावत् । ज्ञानस्य मुक्तिहैतोः सहायान्तरपेक्षा नास्तीति भूचयति--तत्क्षणादेवेति । 
तदात्मभावमित्यत्र तच्छब्देनापूर्वादिविशेषणं परमार्थवस्तु परामुरयते ।। २७ ॥ 

` ब्रहमबुद्धया प्रणवमभिध्यायत्तो हृदयाख्यं देशमुपदिशति--प्रणवमिति । परमाथंदशिनस्तु देशाचनवच्छिन्न- 
वस्तुदशंनादाथिकं शोकामावं तत्र को मोहः कः शोक इत्यादिश्रुतिसिद्धमनुवदति--स्वव्यापिनमिति । हूदयदेशे 
प्रणवभूतस्य ब्रह्मणो ध्येयत्वे हेतुं सूचयत्ति-स्मृतिभ्रत्ययेति । बुद्धिमानिति विवेकित्वमुच्यते । मत्वेति सा्नात्कार- 
सम्पत्तिविवक्यते | विवेकटवारा तत्वसाक्षात्कारे सति शोकनिवृत्तौ हैतुमाहू--श्ोकेति ! तस्य हि निमित्तमात्मा- 
सानम् । तस्याऽस्त्मसाक्षात्कारतो निवृत्तौ सोकानुपपत्तिरित्यत्र प्रमाणमाहू--तरतीति \ आदिशब्देन भिद्यते 
हूदयग्रन्िरित्यादिश्रुतिगृद्यते ॥ २८ ॥ . 

ओङ्कारं तुरीयभावमापन्नं यः प्रतिपन्तस्तं स्तौति--अमात्र इति । यथोक्त्रणवग्रतिपत्तिविहीनस्तु जनन- 
मरणमाच्रभागौ न पुरुषाथंभाग्भवतीति विद्यारहितं निन्दत्ति-- नेतर इति! पादविभागस्य मात्राविभागस्य चाभावा- 
दोङ्कारस्तुरीयः सन्नमाच्रौ भवतीत्याहु-अमात्र इति । ननु कथमनन्ता परिच्छिद्तिरोङ्कारस्य तुरीयस्योच्यते । 
न हि तत्र परिच्छित्तिरेवास्तीत्याशङ्खयाऽऽहु--नैतावत्वमिति। अनर्थात्सकद्ैतसंस्पर्शाभावादयप्रतिबन्धेन परमानन्दत्वं 
तस्मिन्नाविर्भवतीत्यमिग्रेत्याऽऽह-- सर्वेति \ यथान्याख्यातः परवर्धिनोक्तविरोषणवानित्य्थः । ननु यथोक्तप्रणव- 
परिज्ञानरहितस्यापि शास्तरपरिज्ञानकत्वानन जन्मोपलक्षित्तसंसारभाक्त्वेन पुरषार्थासिद्धिः । मैवस् । शास्वविदोऽपि 
तत््वज्ञानाभावे मुरुयपुरुषार्थासिद्धिरित्यमिप्रेत्याऽऽह्- तेतर इति । तदेवं प्रणवद्वारेण निरुपाधिकमात्मानमनुसन्द- 
धानस्य परुषाथंपरिसमाप्िर्नेतरेषां बहिमुंखाणामिति स्थितम् ।। २९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचांश्रीरुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यमगवदानन्दन्ञानविरचितायां माण्ड्व्योपनिषदाविष्करण- 
परगौोडपादीयकारिकाभाष्यरीकायां प्रथमभागमप्रकरणम् 



जथ गाौड्डप्राद्दीयच्छारिकच्छासु ्लथ्यखाखयं दती खं प्नच्छर णास 

ॐ । पेतथ्यंसवेमावानां स्वप्न आहमेनीषिणः | अन्तःस्थानात्त भावानां संदृतत्वेन हेतना ॥ १॥ 
अदीषेत्वाञ्च कालस्य गत्वा देश्लान परयति । प्रतिबद्ध वे सवस्तस्मिन्देशे न पिद्ते।॥ २॥ 

जते द्वैतं न विखत इत्यु्तम् ! एकषेवादितीयमित्परदिश्नलिस्यः । अगस्मान्रं घत् \ तन्रोपपस्याऽपि 
ठेतस्य वैतथ्यं श्षक्यकेऽवधारसयतुमिति द्वितीयं प्रकरणमारम्यते--दैदभ्यसिर्णदिनिा ! वितयध्य भावो वैतथ्यम् 
असत्यत्वसित्यथंः । कस्य \ सर्वेषां बाह्याध्याल्सिकानां भावानां पदाथानां स्वप्नं रपलभ्यमानानाभ् \ आटुः कथयन्ति 
मनीषिणः प्रसाणकुंद्लाः ! वेतथ्ये हैतुमाहु--अन्तःस्थानत् । अन्तः चरोरस्थ सध्ये स्थानं येषाम् । तत्र हि भावा 
उपलभ्यन्ते पवतहस्त्थादयो न बहिः शरीरात् । तस्मात वितथा भवितुमर्हन्ति । नन्वपवरक्ाच्न्तस्पकभ्यमानैधंरादि- 
भिरनेकान्तिको हेपुरिव्थान्नङ्कयाऽऽह--संवतत्वेन हेतुनेति । अन्तः संबृतस्थानादित्यथेः । न ह्यन्तः संवृते देहन्त- 
नीषु ववंतह॒स्स्यादीनां सम्भवोऽस्ति \ न हि देह पठेतोऽस्ति ॥ १ ॥ 

स्वप्नदृश्यामां भावानामन्तः संवतस्थानमित्येतदसिद्धम् । यस्मात्प्राच्येषु सुप्र उदक्च स्वप्नाप्पदयन्निव इदयते 
इत्येतदान्ञ ङ्धःयाऽऽह् \! न देहादटिर्देरस्तरं गत्वा स्वप्नात्पह्यति \ यस्ाप्यु्ठमाच एव देहदेण्योजनकशतान्तरिते 
मासमाच्रघ्राप्ये देशे स्वप्नास्पह्यल्लिव दृयते, न च तहेशप्राप्रेागमनस्यं च दोधेः कालोऽस्ति! अतोऽ्दीधेत्वास्च कालस्य 
न स्वप्नदु्देशन्तरं गच्छति । †ि च प्रतिबुद्धश्च वे सर्वः स्वप्नदृक्स्वप्नदश्चंनदेश्े न विदयते \ यदि च स्वप्ने देशान्तरं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

“ब्रह्मेव सवं मातेव सस्प्रकाशाविहेषतः । हेयोपादेयभावोऽयं न सन्स्वप्तवदीयंते 1)" अनुमानतोऽपि विमत- 
प्रपञ्चनिचयवंतथ्यनिश्चयाय सम्मतमुदाहरणं व्या्षिग्रहुणस्थानं वक्तव्यमित्यमिप्रेव्य सवंसद्यत्ववादिनं प्राभाकर- 
मुटिश्याह-वेतथ्यं सवेभावानामिति। न केवरं वृद्धप्रसिद्धयेव वंतथ्यं, स्वप्नस्य, किन्तु हेतुवकादपी्याह-- 
अन्तःस्थानादिति । स्वप्तभावा न सत्याः देशपररिच्छिन्नत्वे सत्युचितदेरविधुरत्वात् । ये सत्याचते तथा यथा 
जाग्रद्भावा इत्यमिप्रेत्याहु- न ह्यन्तः संवृत इति । १॥ 

आनन्दगिरिटीका 

ॐ ॥ आगमप्राधान्येनादैतं प्रतिपादयता तस्परत्यनीकष्य द्वैतस्य मिथ्यात्वमर्थादुक्तम् । इदानीं तन्मिथ्यात्व- 

मुपपत्तिप्राधान्येनापि प्रतिपत्तुं सुशकमिति दशयित प्रकरणान्तरमवतारयन्नादौ टष्टान्तसिद्धव्थं तस्मिन्वृद्धसंमति- 
माह- वैतभ्यमिति । न केवलमागमोक्तिवशादेव स्वप्नमिथ्यात्वं कि तु युक्तितोऽपीव्याह्--अन्तैःस्थानादिति । 
ूर्वोत्तिरप्रकरणयोः सम्बन्धसिद्धवर्थं पूुरेप्रकरणे वृत्तं संक्षिप्यानुवदति- ज्ञात इति \ आदिशब्देन यत्र हि द्वेतमिव 
भवतोत्यादिश्नुतिगृंद्यते । तहि देतमिथ्यात्वस्य प्रागेव सिद्धत्वादूत्तरं प्रकरणमनथंकमित्याशङ्घुयाऽऽ्--आगमेति । 
यद्द्रेतमिथ्याव्वं पूवंमुक्तं तदागममाचम् । आगमप्राधान्येनाधिगतम् । न युक्तितः सिद्धम् । तस्मिन्नागमतोऽवगते 
युक्तप्राधान्येनापि तन्मिथ्यास्वमवगन्तव्यमिति प्रकरणान्तरं प्रारम्धमित्यथंः । प्रमाणानुप्राहुकत्वात्तकंस्यानुप्राह्य 

प्रमाणस्य प्रधानत्वात्तदधीनविचा रानन्तरं तक्रधीनविचारस्य सावकाज्ञाद्यक्तं पौर्वापयं पूर्वोत्तिरप्रक रणयोरित्युक्तम् | 

५ 

१० 

१५ 

२९० 

२५ 

२ | (| 

संप्रति इरोकराक्षसणि योजयति--चितथय्येत्यादिना। बाह्या घटादयः। सुखादयस्त्वाघ्यात्मिका भावाः। शरीरान्तर- ` 
वस्थानं स्वाप्नानां भावानामित्यत्रानुभवं प्रमाणयत्ति-तत्र हीति । तेषामन्तरूपरभ्यमानत्वेऽपि न वेतथ्यं व्यभिचार 
दिव्याक्ङ्कुमनूय परिहुरति-नन्वित्यादिना । हैतवन्तरलङ्कां वारयति--अन्तरिति ! यद्यपि देहान्तः सद्धुचिते देशे 

स्वाप्ना भावा भवन्ति तथाऽपि कथं तेषां मृषात्वमित्यत आह-न हीति \ अन्तरित्युक्तं स्फुटयत्ति-संश्ेत इति । 
तमेव सङ्ध चित्तं देशं विशेषणान्तरेण स्फोरयति-देहान्तर्नाडीष्विति । उक्तमथ कमुत्तिकन्यायेन स्फुटयत्ति-न हीति । 
यदा देहेऽपि पवंताद्यो न संभाव्यन्ते तदा तदन्त्वोतिनीषु नाडीष्वतिसृक्ष्मासु तेषां सम्भावना नास्तीति किमु वक्तव्य 
भिद्यः । स्वाप्ना भावाः सत्या न भवन्ति उचितदेशबन्यत्वाद्रजतभुज द्ादिवदिति भावः ॥ १ ॥ 

| देहा्र हिरेव देशान्तरं गत्वा स्वाप्नानां भावानामुपकलस्भात्तेषां देहान्तः संवृते नाडीभ्रदेरो दशंनमसम्प्रतिपन्न- 
मिव्या्ञद्धुय परिहुरत्ति--अदीघंत्वाच्चेति बहिः स्वप्नोपरन्धिपक्षे दोषान्तरमाह्-ग्रतिबरुद्धश्चेति \ ग्यावर््यामा- 

२५ 



२५४ ) टीकाद्रयोल्छसितकशाङ्करभाष्योपेता [ वेतथ्यत्रकरणम् का०-३ 

९५ 

अमावद्च रथादीनां श्रुयते न्यायपूवकम् । वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् ॥ ३ ॥ 
गच्छेदयस्मिन्देशे स्वप्नान्पहयेत्तत्रैव प्रतिबुध्येत । न चेतदस्ति । रात्रौ सुप्रोऽहनीव भावान्पद्यति । बहुभिः सङ्धतो येश्च 
सद्धतो भवति तैगृह्येत । न च गृह्यते । गृहीत्चेत्वामद्य पत्रोपलब्धवन्तो वयमिति ब्रूयुः । न चैतदस्ति तस्मान्न 
देशान्तरं गच्छति स्वप्ने ॥२॥ 

इतश्च स्वप्नदुर्या भावा वितथाः 1 यतोऽभावश्चेव रथादीनां स्वप्नदृष्यानां श्चूयते न्यायपूर्वकं युक्तितः 
श्रुतौ ^न तत्र रथा" इत्यन्न \ ' तेनान्तःस्थानचंवुतत्वादिहेतरुना प्रप्र वेतथ्यं तदनुवादिन्या श्रुत्या स्वप्ने स्वयंज्योतिष्टव- 
प्रतिषादनपरधा प्रकाशितमाहुब्ह्यविदः ।\ २ ॥ 

हि अनुमभृतिस्वरूपाचायंटीका 

उचित्तकारुविधुरत्वाच्च वेत्तथ्यमित्याहु--रात्रौ सुप्र इति \ प्रवृद्धपुरषान्तरविसंवादादपि न सत्यत्व 
मित्याह्--येर्च सद्धत इति ।। २॥) 

जागरिते सूरयद्याखोकानां वागादिकरणानाञ्च प्रकाशकानां सम्भवादात्मनेव स्वयं प्रकारोन स्वं प्रकाश्यत 
इति न निरचेतुं शक्यते । स्वप्नेऽपि सवे प्रकारनसाधनोपरमेऽपि वासनामयस्य मनप्रभृतेः यत्स्फुरणं तच्चेन्य- 
ज्योतिस्सदावकृतमित्यनन्याधौनप्रकाशत्वमात्मनो दशंयितु श्रुत्या रथाद्यभावो दशितः । तदपि न्यायत्तः प्राप्तस्य 
वेतथ्यस्य द्योतक लिङ्धं भवतीव्याह्--अभावश्चेति ॥ ३॥ 

आनन्दगिरिटीका 

शङ्कामनुवदति स्वप्नेति । तेषां देहान्तः सद्कुचिते नाडीदेशे स्थितिदशनान्मिथ्यात्वमिव्येतदप्यसम्प्रतिपन्नमित्यत्र 
हेतुमाह्--यस्मादिति । पर्यन्निवेति स्वप्नदशंनस्य निरूपणे सत्याभासत्वमिवशब्देन चोत्यते । एतच्छब्देन चोद्यं परा- 
मृष्यते। स्वप्नदरष्टा गत्वा स्वप्नान्न परश्यत्तीत्यत्र हेतुमाह-यस्मादिति  इवशब्दस्तु पूव॑वत्। तथाऽपि कथं बहिः स्वप्नोप- 
लम्भो न मवतीति निर्धारस्तिमित्याशङ्कुयाऽऽह्-न चेति\ स्वप्नः सत्यो न भवति उचितकारुविकरत्वात्सम्प्रतिपन्नव- 
दित्यभिग्रेत्य फलितमाहु--अत इति! इतश्च न देहाद्रहिरदेशान्तरे स्वप्नदशंनमिव्याह्--{क येति। सर्वोऽपि स्वप्नदरष्ट 
देशान्तरे स्वप्नान्पदयन्नकस्मादेव प्रतिबद्धो न तव्रास्ति कि तु शयनदेशे वत्तते तथाऽ्पि गत्वा स्वप्नदशंने काञनु- 
पपत्तिरित्याश ङ्कयाऽऽह--पदि चेति । अन्तरेव स्वप्नदशंनमिति स्थिते स्वप्नमिथ्यात्वमुचितकारशुन्यत्वादि्युक्तं 
परपञ्चयति-रात्राविति । यद्यपि रात्रौ निद्रामुपगतस्तथाऽपि भावानहनि पश्यन्निव तिष्ठति सूपः संहूतवक्षुरादि- 
करणोऽपि पश्यति । शयानोऽपि पयंटनं प्रतिपद्यते । यद्यपि सहायविहीनः युप्तस्तथाऽपि बहुभिः सहायैः स्वप्नानुप- 
रभते । तस्मादुचितस्य कारस्य करणस्य सहुकारिणक्वाभावेऽपि स्पप्नद्नात्तस्मिन्मिथ्यात्वं सिद्धमित्यथंः | 

स्वप्नमिथ्यात्वे हेतवन्तरमाह्-यैश्चेति । सहदश्शिभिरगृद्यमाणत्वं स्वप्नद्रष्टु रसम्प्रतिपच्नमिव्याश ङ्खुयाऽऽह्-- 
गृहीतसचेदिति । पृरुषान्तरसंवादादशंनात्तदेशान्तरप्रा्िद्रारा स्वप्नदशंनमिति वक्तुमशक्यत्वादन्तरेव स्वप्नदशंन- 
मित्युचितदेशकालाच्यभावात्तन्मिथ्यात्वं सिद्धमिव्युपसंहरत्ि--तस्मान्नेति ॥ २॥ | | 
; . स्वप्नहश्यानां भावानां मिथ्यात्वे हैखन्तरमाह--अभावश्चेति ! न ततर रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्तीत्यादिभुत्या स्वप्ने स्वयंज्योतिष्ट्वम।त्मनो दशंयन्त्या तत्र हृश्यानां रथादीनामभावो योग्यदेशाद्यभाव- 
योत्तकन्यायपुरःसरं श्रूयते । अतस्तेन न्यायेन प्राप्तमेव स्वप्नहश्यभावानां मिथ्यालमन्यपरया श्रुत्या प्रकाशितमिति 
ब्रह्मविदो वदन्ति । तथा च स्वप्ने भावानां मिथ्यात्वं भ्रुततियक्तिभ्यां सिद्धमित्यरथं; । हैत्वन्तरपरत्वं श्लोकस्य दशं- 
यति--इतश्चेति ! इतःराब्दाथंमेव स्फुटयति--पत इति ! ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावादर्थाज्लञानस्य(पि श्रुतमसत्वेमिति 
वक्तुं चशब्दः । भूयते न तत्रेस्याद्यायां श्रुताविति सम्बन्धः । न्यायपूवंकमिति व्याचष्टे-युक्तित इति । योग्यदेशाद्य- 

३५ भावो युक्तिः । तहि न्यायसिद्धेऽर्थे किमन्यपरया श्रुत्या क्रियते तत्राऽऽहू-तेनेदि । अन्तःशरीरमध्यस्थानं नाडी- 
लक्षणस् | तव्ातिसूक्षमे संवृतत्वेन सङ्कुचिततवेनावस्थानं पकेतादीनामुपरुभ्यते ततद्चोचितदेशाभावो योग्यकाला- 
भावश्चेत्यादिना प्रागुक्तेन हेतुना प्राप्तं स्वप्नदृश्यानां भावानां वैतथ्यं तदेव तदनुवादिन्या श्रुत्याऽपि प्रकाशित 

१. देहान्तःस्थानेत्ति क्वचित्पाठः । तेनान्तःस्थानेति शुद्धः पाठः । 
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अन्तःस्थानात्त मेदानां तस्माञ्जागसिते स्मृतम् ! यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ॥ ४॥ 

स्वप्नजागरितस्थाने द्यकमाहुमेनीपिणः । मेदानां हि समतेन प्रसिद्धनेव इतना ॥ ५॥ 

जाग्रद्दष््यानां भावानां वे्तण्यमिति प्रतिन्ना ! दृषयत्वादिति हेतुः । स्वप्नदृहयभाववदिति दृष्टान्तः 1 यथा 
तन्न स्वप्ने द्दयानां भावानां वैतथ्यं तथा जागरितेऽपि दृश्यत्वमविशिष्टमिति हैतूपनयः । तस्माञ्जागरितेऽपि वैतथ्यं 

स्मृतमिति निगमनम् । अन्तःस्थानात्संवृतत्वेन च स्वप्नदृदयानां भावानां जाग्रददृर्येभ्यो भेदः । दुरयत्वमसत्यत्वं 

चाविशिष्टमुभयत्र \॥ ४ ॥ 
प्रसिद्धेनैव मेदानां+ राह्य्राहुकत्वेन हेतुना समत्वेन स्वप्नजागरितस्थानयोरेकत्वमाहुविवेकिन इति पुर्वं 

प्रमाणसिद्धस्यंव फलम् ॥ ५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

प्रतिज्ञाहैतूदाहुरणाख्यमवयवत्रयं बहिरेवोपन्यस्य पुवंश्छोकस्य तुत्तीयं पादमुपनयकथनायावतारथति- 
यथा तत्र तथा स्वप्न इति । हेतुपनय इतति । हितो: पक्षघर्मताख्यापनमित्यथंः। तस्माज्जागसिति स्मृतमिति दितीयपादेन 
प्रतिपक्षप्रमाणाभावसुचकं प्रतिज्ञोपसंहारवचनं निगमनसूत्रमिव्याह-- तस्मादिति \ ननु सकर्रतानुतत्ववादिनः केन 
विशेषेण पक्षविपक्षसपक्षविभाग इत्याशङ्कय आद्यन्ते पादे व्याचष्टे--अतःस्थानादित्यादिना । ४॥। 

उचितदेशाद्यभावेन स्फुटं मिथ्यात्वं स्वप्नस्येति सपक्षत्वस् । तत्सदाविन स्फुटे मिथ्वात्वे यदोद्कारप्रकरणे 
स्वप्ननिद्रायुताविति जागरिते स्वप्नशब्दः प्रयुक्तः तदुपपन्नं भवतीत्याहु--स्वप्नजागरितस्थानयोरि ति । समत्वेनेति । 
मिथ्यात्वेन तुल्यतयेव्यथेः । ५॥। 

आनन्दगिरिटीका 

. मित्याहुब्रह्यविदः । जाग्रदवस्थायामादित्याद्प्रकाशानां वागादिज्योतिषां च विद्यमानत्वादासनादिव्यवहारस्य 

१७ 

१५ 

तच्चि मित्तत्वसम्भवादात्मचेतन्यनिबन्यनो व्यवहारो न निर्धारयितुं शाक्यते । स्वप्ने पुनः सूर्यद्यभावेऽपि व्यवहार 
दङंनात्तस्य च निमित्तापक्षत्वादात्मचेतन्यस्य तचिसित्तत्वनिणंयात्तत्राऽऽत्मनः स्व्य॑ञ्योतिष्ट्वं प्रतिपादयितु न तत्रै 
त्याद्या श्रुत्तिः । तया तत्परया न्यायसिद्ध स्वप्नमिध्यात्वमनरुवदन्त्या तदप्रतिपादितमपि प्रकाशिततमिष्यते | तथा च 
शरुतियुक्तिभ्यां प्रतिपन्नं स्वप्नमिथ्यात्वमित्ति दृष्टान्तसिद्धिरित्यथंः ॥ २३ ॥ | 

उक्तन्यायेन दृष्टान्ते सिद्धे फलितमनुमानमाहू--अन्तःस्थानादिति \ मेदानामित्यत्र सूचित्तमनुमानमार- 
चयत्ति-जाग्रदिति। तृतीयेन पादेन पक्षधमंत्वं व्याप्तस्य हितोरुच्यते तदहशंयति--यथेति । द्वितीयेन पादेन प्रतिकूल - 
प्रमाणाभावसूचक प्रतिज्ञोपसंहा रवेचनं निगमनं सूत्रितमित्याह- तस्मादिति । सवंदतवेतथ्यवादिनां केन विशेषेण 
पक्षसपक्षविमागसिद्धिरिव्याश द्धुयान्तःस्थानात्त संवृतत्वेन भिद्यत इत्यत्र विवक्ितमथंमाह--अन्तःस्थानादिति \ 
वप्नहश्यानामन्तःस्थानं संवृत्तत्वं च न तथा जाग्रद्हश्यानां तेनोचित्तदेशव्यभावात्तेषां तेभ्यो वंषम्यं स्पुटम् । सिद्धं 
हि योग्यदेशाद्यभावेन स्वप्नस्य मिथ्यात्वमिति सपक्षत्वम् । जागरितस्य पुनरुचित्तदेशादिसद्ावादस्फुटं मिथ्यात- 
मिति पक्षत्वमिव्यथंः । तहि सवथा वेषम्याद्हृष्टान्तदार्छान्तिकभावासिद्धिरित्याशङ्कुयाऽऽह--हश्यत्वमिति ॥ ४ ॥ 

स्वप्नवज्जागरितस्य मिथ्यात्वे स्वप्नतिद्रायताविव्यादौ जागरिते स्त्रप्नशब्दप्रयोगो युक्तो भवतीत्याह - 
स्वप्नेति 1 उ्यत्रेकत्वं विद्रदभिमत्तमिव्यत्र हेतुमाहु--मेदानामिति) मेदा भिद्यमाना भावाः । तेषामवस्थाद्रयवतिनां 
ग्राह्यत्वं ग्राहुकत्वमविरिष्टम् । तेन हश्यत्वेन हेतुना प्रसिद्धमेव तेषां मिथ्यात्वेन समत्वं तेन स्थानयोरेकरूपत्वं 

२९० 

२५ 

२० 

विवेकिनामभिप्रेतमिति यत्पुवंमतुमानास्यं प्रमाणं सिद्धं तस्यैव फलं साधनस्थानद्वयाविशेषरूपमनेन इलोकेनोक्त- 
मिति इछोकयोजनया दशंयत्ति-परसिद्धनेवेति ॥ ५॥ 

१. भेदानां ग्राह्यग्राहुकवेनेति-सूर्थादीनां ्राहुकत्वं घटादीनां ग्राह्यत्वं च उभयव समानं' उभयेषां 
मूयघटादीनां मिथ्यात्वं च समानमिति भावः । 

२. साधनेति । स्थानदटयाविदोषो मिथ्यात्वे साघनम् । अतः साधनस्थानद्वयेद्युक्तम् । ` 

२५ 
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५ 

। ९ ̂ 

१५ 

२०७ 

५ 

३० 

आदावन्ते च यन्नास्ति दतमानेऽपि तत्तथा । धितयेः सदशः सम्ठोऽपितथा इव कषिता ॥ ६ ॥ 

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपते | तस्मादाघन्तवखेन मिथ्यैव खहु ते स्मृताः ॥ ७॥ 

इतश्च वैतथ्यं जाश्रदहशथानां भे रनां-आदयन्तयोरभावाददादावन्ते च नास्ति वस्तु सगतुष्णिकादि तन्मध्येऽपि 
नास्तीति निधितं खोक । तथेतरे जाग्रइ्हश्या मेदाः । आद्यन्तयोरभावाद्ितथेरेव भृगतृष्मकादिभिः सदुश्चत्वाद्ितथा 
एव त धाऽप्यवित्तया इव रक्षिता सूदेरनास्मर्विद्धिः ।॥ ६ ॥ 

स्वप्नहशयवन्जागरितदहश्यानामप्यसतत्वमिति यदुक्तं तदयुक्तम् । यस्माज्जाग्रद्द्श्या अन्नपानवाहुनादयः 
श्षुत्पिपासादिनि्वृत्ति ङुदन्तो गमनागमनादिकार्थं च सप्रयोजना हृष्टाः । न तु स्वप्नहदयानां तदस्ति ! तस्मात्स्वप्न- 
हश्यवज्जाग्रद्हश्यानामसचस्वं मनोरथसाचमिति \ तच \ कस्मात् \ यस्मात्सप्रयोजनता दष्टा याऽश्चपानादोनां सा स्वप्ते 

अनुभूतिस्वशूपाचाय॑टीका 

विमत्तं मिथ्या, आदिमत्वात् अन्तवत्वाच्च स्वप्नवदित्याहू-अआडावन्ते चेति \! सत्यत्वेग्राहुकप्रत्यक्षविरुदः 
पक्ष इत्याश द्याहू--तथाप्यवित्तथा इव लक्षिता सुढेरित्यथः\ न तावद्विधिप्रत्ययविषयत्वं, अपातत्तो बाधाभावो 
वा सत्यत्वलक्षणं, अतिन्यापकत्वात् किन्त्वत्यन्ताबाध्यत्वम्। तच्च न वतंमानसत्वम्राहिणा प्रत्यक्षेण ग्रहीतुं शक्यमतो 
मढानामेव सत्यत्वग्राहुकं प्रव्यक्षम् न तेनानुमानस्य बाधः । देहव्यतिरिक्तात्मासुमानस्येव देहात्मप्रत्ययेन वणे. 

नित्यत्वाचुमानस्येव वा व्णश्चणिकत्वप्रत्यक्षेण ज्वालाविनाशानुमानस्येव वा ज्वारास्थायित्वप्रत्यक्षेण भ्रमनिवतं- 
काप्तवचनस्येव वा श्रान्तहष्टयेत्यथंः ॥ ६1 

विमत्तं सत्यं, अथंक्रियाकारित्वात् आत्मवदित्यनुमानेन सप्रयोजनतान्यथानुपपत्त्या अर्थापत्त्या च बाधमा- 
श ङ्धुयाह्- सप्रयोजनता तेषामिति \! आपाततोभ्येक्रियाक्षमव्वञ्चेत् तहि अनेकान्तिकत्वस् अस्यथाप्युपपत्तिश्च, 
आत्यन्तिकं चेत् तहि असिद्धिरेवेत्यथंः । ७ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

जाग्रदुहश्यानां भावानां मिथ्यात्वमिव्यत्रानुमानान्तरमाह-आडाविति। यदि जाग्रदहश्या भावा मिथ्यात्वेन 
प्रसिद्धस्वप्नादिमिः समल्वान्मिथ्या कथं तहि तेषां घटः सन्पटः सन्नित्यमुषात्वेन प्रतीतिरित्याशङ्कयाऽऽह- 
वितथेरिति \ प्रकृते जाग्रन्मिथ्यात्वे हुत्वन्तरपरत्वं इलोकस्योपन्यस्यति--इतक्चेति ! विमतं मिथ्याऽऽदिमक्वादन्त- 
वत्तवात्स्वप्नादिवदिव्यथंः | उक्तानुमानद्रहिस्ते ष्या कथयति-यददाविति।! यदादिमदन्तवच्च तन्मिथ्या यथा 
मृगतुष्णिकादीव्यथंः । व्याक्षिमत्तः साधनस्य पक्षधमंतोपन्यामेन प्रतिन्नोपसंहा रवचनं विगमनं दशंयत्ति-तथेति। अनु 
मानस्य "घटादिषु सत्तेग्राहुकप्रत्यक्चवि रोधमाशङ्कय सद्गन्यवनगरमितिवत्तस्याऽऽपातिकसत््वविष दत्वान्मैवमिव्याह- 
तथाऽपीति ।। ६।। 

स्वस्य मिथ्यात्वमाद्न्तवत्त्वा् भवति कि तु फल्पयंन्तत्वाभावाञ्जागरितस्य फलपयन्तत्वान्न मिथ्यात्व- 
मित्याशङ्कयाह--सप्रयोजनतेति ! फर्पयन्तताराहित्योपाघैः साघनव्यापकत्वे फङितमाह- तस्मादिति । जाग्रद् 

दृश्या भावा बहुक्या गृह्यन्ते । इरोकस्य व्यावर्यामुपाध्याशद्धुमुत्थापयत्ति- स्वप्नेति । जाग्रदहश्यानामिव स्वप्न- 
ह्यानामपि तुल्यं सप्रयोजनव्वमिद्युपाधेरसम्भवमाशङ्धुवाऽऽहु-न त्विति । अनुमानस्य सोपाधिकत्वेनासाधकत्वे 
फलितमाह - तस्मादिति । हेतोः सोपाधिकत्वं दूषयत्ति-तक्चेति। साधनव्याप्त्यादिद,षाहते नोपाधिनिरसनं सुराक- 
मित्याहु--कस्मादिति ! -फलपयंन्तताविरहित्वोपाधेः साधनन्याप्तिमाह--यस्मादित्यादिना ! तामेव विप्रतिपत्ति 

२५ 

१. सत्तवग्रकारकप्रतयक्षदिषयत्वादियुक्तं गन्धवनगरादौ सत्त्वेन ग्राह्ये व्यभिचारः । प्रत्यक्षप्रमाविषयत्वादिति 
हेतुकरणे सिद्धान्ते घटादिसत्वग्रहुस्यापि प्रमात्वाभावादसिद्धो हेतुः । । ` 

२. जाग्रदूहृश्या मिथ्या हृद्यत्वात् स्वप्नपदाथंवत्' इत्यनुमाने फलपयंन्तत्वाभाव उपाधिः, तस्य दष्टन्ते 
साध्यव्यापकत्वात्, पक्षं सावनाव्यापकत्वाच्चेत्ति राद्धा | स्वप्ने विध्रतिपद्यत इत्यनेन उपाधेः साधन- 
व्यापकत्वभिहितम् । यत्तो जाग्रदहद्यपदार्थानामपि स्वप्ने फलपर्य॑न्तत्वा भावोऽनुभूयते । एतदुपपादनं 
ष्ये स्पष्टम् | 
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अपूर्वं स्थानिधमों हि यथा खर्निवासिनाम् । तानयं प्रेक्षते गला यथैवेह सुशि्ठितः ॥ ८ ॥ 

विप्रतिपद्यते । जागरिते हि भुक्त्वा पीत्वा च तुप्रो विनिर्वतिततुद्सुप्रमान्र एव क्षुत्पिपासाद्यातंमहोरात्रोपोषितम- 
भरक्तवन्तमात्मानं मन्यते \ यथा स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा च तुप्रोत्थितस्तथा । तस्माज्जाग्रदहश्यानां स्वप्ने विप्रतिपत्ति. 

हषा 1 अतो मन्यामहे तेषामप्यसत्वं स्वप्नहदयवदनाश्ञदङ्धुनीयमिति । तस्मादाद्यन्तवत्वमुभयत्र समानमिति मिथ्येव 

बल् ते स्मृताः ॥ ७ ॥ 
स्वप्नजाग्रददयोः समत्वाज्जाग्रदभेदानामसत्वमिति यदुक्तं तदसत् । कस्मात् ¦ .दृष्टान्तस्यासिद्धत्वात् । 

कथम् ! न हि जाग्रद्दृ्टा एवेते भेदाः स्वप्ने द्यन्ते । कि र्ताह \ अपुर्वः स्वप्ने प्यति चतुद॑न्तगजमारूढमट- 
भजमात्मानं मन्यते \ अन्यदप्येवंप्रकारमप् वं प्यति स्वप्ने) तन्नान्येनासता सममिति सदेव । अतो हष्टान्तोऽसिद्धः । 

तस्मात्स्वप्नवज्जागरितस्यासत्त्वमित्ययुक्तम् । तन्न । स्वप्ने दुष्टमपुवं यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम् । कि तहि । 
अपु स्थानिधर्मो हि स्थानिनो द्रष्टुरेव हिं स्वप्नस्थानवतो धमः \ यथा स्वगंनिवासिनामिन्द्रादीनां सहस्राषत्वादि 
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हष्ठन्तस्य साध्यवेकल्यं शङ्कुते--स्वप्नजाग्रत्स्थानयोरित्यादिनाः? \ तदपुवंदशंनं नान्येनासता शुक्तिरूप्यादि- 
दशनेन तुल्यं पूर्वानुभवसंस्काराभावात् । अधिष्ठानसंप्रयोगाभावाच्चेत्यथंः । यच्चापूवेदशनं गृहीतग्रहुणरूपतवात् 
स्मरणमेवेत्यभिप्रेरयाह । अपुव॑दशंलं न मिथ्येति एवं वदत्तः कोऽभिप्रायः कि स्वतः सिद्धं तत् ? कि वा प्रामाणिकं ? 
चेतन्यवदबाधप्रसङ्कात् न स्वतः सिद्धमित्याह -अपूवं स्थानिधर्मो हीति । यद्यपि जाग्रत्संस्काराभावादपुवं तथापि 

अनादिश्रमसन्ततिपत्तितवासनाृष्टनिद्रारोषसहक्ृताऽविद्या तेन कारणेन विवत्तंमाना द्रष्ट्रा इश्यत इति तद्धमं 
उच्यत इत्यथः। 

यथा सहुखाक्ष्वाद्यस्मदटृष्टया अपूरवंमपि नेन्द्रस्थानाद्यभिमानिनामपुवं तथा जाग्रदृहृष्टया चातुद॑न्त्या्यपूवं- 
मपि त स्वप्नामिमानिनोऽपुवंमित्याह्-यथेति। ननु च य एव स्वप्नहक् स एव जग्रद्हगिति कस्मात्ते भावाः जागरि- 
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प्रटयत्ति-जागरिते हीति । उक्तमथं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-- यथेत्यादिना । उपाधेः साधनव्याप्ति निगमयति- 
तस्मादिति । हेतोः सोपाधिकत्वाभावे फङ्ितिमाह-अत इति । हेतुद्रयमुपसंह रति तस्मादिति ॥ ७॥ 

दृष्टान्तस्य साध्यविककत्वं परिहरति अपूर्वमिति । यथा स्वगंनिवसनशीलानामिन्द्रादीनां सहसराक्षत्वादि- 
धम॑स्तथा यदिदमपुवंस्वप्नदर्शनं मन्यसे तदपि स्थानिनः स्वप्नस्थानवतो द्रष्टुरेव धमः 1 तेन ह त्वात्तस्य मिथ्यात्व- 
सिद्धरित्यथंः । कथं तेनैव दृष्टत्वं तत्राऽश्ट-तानयमिति । यथेवेह व्यवहारभूमौ सुरिक्षितो देशन्तरप्राप्िमागंस्तेन 
सर्गेण देशान्तरं गत्वा तत्रत्यान्पदार्थान्वीक्षते तथाऽयं स्वप्नद्षटा स्वप्नगतान्पदाथान्यथोक्तप्रका रान्परतिपद्यते। ततश्च 
स्वप्नस्य स्थानिधमंत्वाद्रज्जुसर्पादिवन्मिथ्यात्वमिव्यथंः । श्लोकन्यावर््यामाशङ्कामुपन्यस्यति--स्वप्नेति । समत्व- 
माद्यन्तवत्त्वादि । अनुमानसिद्धस्याथंस्यानुमानदोषोक्तिमन्तरेणासत्त्वमयुक्तमिति पृच्छति--कस्मादिति। व्याप्तिभू्मि 
एषयन्वयापिभङ्गं दोषमाह--हृष्टान्तस्येति ! असिद्धत्वं प्र्नपुव॑कं विशदयति-कथमित्यादिना ! अपुवदर्शनमेव 
विवृणोपति--चतुरदन्तमिति \ अन्यदपि त्रिने्तवादि । हृ्टान्तस्य साध्यविकलत्वे सिद्धे प्रागुक्तानुमानानुपपत्तिरिति 
फलितमाह-तस्मादिति । हृष्टान्तासिद्धि द्षयन्ननुमानं साधयति--तश्नेति । तत्किस्वभावतः सिद्धं परतो वा । 
नञ्ः । जडस्य तदयोगादित्याहू--न तदिति ! द्वितीये तन्मिथ्यात्वमित्यमिग्रेय प्रशनपुवंकमाद्यपादमवतारयति-- 
कि तर्हीति । तद्गतान्यक्षराणि व्याकरोति--स्थानिन इति । अपुवंस्वप्नददंनस्य स्थानिधम॑त्वं दृष्टान्तेन साधयति- 

१. जाग्रत्पदार्थानां स्वाप्तिकिपदार्थानां च साम्यमुक्तं फलपयन्तत्वाभावेन हश्यत्वेन च । ततस्च 
स्वाप्तिकवन्मिथ्यात्वं साधित्तम् । इदानीं ्योर्वेषम्यं शङुते--अपुवंत्वं स्वाप्निकेषु न तु जाग्रद्हश्येषु 
इति ज ग्रत्कालारृश्यपदार्थात्मकत्वमुपाधिभंवत्ति, तच्च दश्न्ते साध्यव्यापक पक्षे साधनान्यापकं च | 
श्लोकेन समाधानम् । पक्षे जाग्रति अपूर्वाः पदार्था अपि चतुरद॑न्तगजादयो देशान्तरे हर्या एव, तव 
गमनेनोपलभ्याश्च । अतः पक्षे साधनव्यापकत्वमुपाघेः सिद्धम् । 

२. जाग्रद्धेदयोः । पा 
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स्वप्नवृत्तावपि खन्तश्चेतका कल्प्तिं त्वसत् । वदिर्चेषोगदीतं सद्श्ष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ & ॥ 
जाग्रदुघरत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् । वहिश्चेतोगृदीतं सधुक्तं वैतथ्यमेतयोः ॥ १०॥ 

तथा स्वप्नह शोऽपूर्वोभयं घमं; । न स्वतःसिद्धो द्रष्टुः स्वरूपवत् । तानेवंप्रकारानपूर्वान्स्वचित्तविकल्पानयं स्थानी 
स्वप्न्हक॑स्वप्नस्थानं गत्वा प्रेक्षते \ यथेवेह रोके चुश्चिक्षितो ‹ देशान्तरमार्भस्तेन मार्गेण देशान्तरं गत्वा तान्पदयर्था- 
स्पहयति तत् । तस्माद्यथा स्थानिधर्माणां रज्जुसपंमृगतृष्णिकादीनामसत्वं तथा स्वप्नहयानामधुर्बाणां स्थानि- 
धमेत्वमेवेत्यसतस्वमतो न स्वप्नहष्टान्तस्यासिद्धत्वम् \; ८ ॥ 

अपुवत्वाश्ञ्धं निरा्ृत्य स्वप्नहष्टान्तस्य पुनः स्वप्नतुल्यतां जाग्रद्धं डानां प्रपञ्चयच्नाहु--स्वप्नवृत्तावपि 
स्वप्नस्थानेऽप्यन्तश्ेतसा मनोरथसङ्कुल्पितमसत् \ सङ्ल्पानन्तरसमकालमेवादशंनात्तत्रेव स्वप्ने बहिश्वेतसा गृहीतं 
चक्षुरादिद्वारेणोपरब्धं घटादि सदित्येवमसत्यमिति निश्ितेऽपि सदसद्विभागो हृष्टः । उभयोरप्यन्तवंहिश्ेतः- 
कलत्पितयोर्वेतथ्यमेव ष्टम् ॥\ ९॥ 

सदसतोर्वेतथ्यं युक्तम् \ अन्तबंहिश्वेतःकल्पितत्वाविशेषादिति । व्याख्यातमन्यत् । १० ॥ 
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तेऽपि वासनावशात् नोपलभ्यन्त इत्याश _्वाहू--तानेवं प्रकारान् इत्यादिना । देशान्तरस्थपदाथं द॑ने समर्थोऽपि 
देवदत्तो यथा गत्वेव परयति इत्यथ: । प्रेक्षत इति \ प्र्यक्षनिर्दशात् स्मृतित्वाशङ्कां व्यावतंयति-न हि स्मृति 
पूरोवस्थितापरोक्षार्थावगाहिनी । परोक्षाणामपि निद्रादोषादापरोक्षयमिथ्याज्ञानमनिष्टं स्यात् । स्मृतित्वे धान्तिबाध- 
प्रसिद्धयनुपपत्तिदच । यदविद्यानिमितमारो पित्तं भाति तदिष्ठानं स्थातिशब्देनोच्यते तद्धमंत्वं नाम तत्तद्रपत्वं 
तद्विषयत्वमित्यथंः । न च सम्प्रयक्तमेवाधिष्ठानं संधत्स्व प्रकाशतावादिभिः तत्र परेषां जाडवाध्यासाभ्युपगमात् 
तज्जाडयवादिभिश्च तत्र परेषां स्वप्रकारताध्यासाभ्युपगमात् } गगने च काष्ण्यंभ्रमदशेनादिति ॥ ८ ॥ 

मनोरथकल्पिताद्रंटक्षण्यान्यथानुपप्या चा्थपित्या विरोधमाशङ्कुय अन्यथाप्युपपत्तिमाह्- स्वप्नवृत्ताव- 
पीत्यादिना रटोकटयेन । एतेनेदमपास्तम् । यदाहुः-- 

भाशामोदकतृप्ता ये ये चोपाजित्तमोदकाः । रसवीयंविपाकादि तुल्यं तेषां प्रसज्यते ।। इति ॥ ९-१० ॥ 
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यथेत्यादिना । अपूवंदशंनं स्वप्नद्रष्टुघर्मोऽपि चेतन्यवत्कि न स्यादित्याशङ्धुय बाधोपलन्धर्मवमित्याह-न स्वत 
इति ! उत्तराधं विभजते-तानित्यादिना \ अपूर्वाणां स्वप्तदृश्यानां स्थानिधमंतवेऽपि किमायातमिव्याश द्ुयाऽष्ट्- 
तस्मादिति । स्वप्नटृष्टान्तस्य साध्यविकरत्वाभावं निगमयति--अतो नेति \ पूवस्यापुवस्य वा स्वप्तद्च॑नस्य 
स्वप्नद्रष्ट्धमंत्वेन तदविद्याविलसितत्वादृदष्टन्ते साध्यसम्प्रतिपत्तेस्तथेव जाग्रद्धेदानां मिथ्यात्वं युक्तमिव्यथः ।८॥ 

| जाग्रदूहर्यानां मिथ्यात्वं तेषु २ सदसद्विभागप्रतिभानविरुद्रमित्याशङ्य दृष्टान्तेन समाघत्तं--स्वप्नवृत्ता- 
` विति । श्लोकस्य तात्परयायं नाह--अपूवतवेति ! स्वप्नदष्टान्तस्यपूवंदशंनलवप्रुक्तां साध्यविकरतवशङ्ं परिहृयेति 

यावत् । स्वप्नस्थाने सवंस्य मिथ्यात्वाविशेषेऽपीत्य्थं; । असत्वं परमाथंसद्िलक्षणत्वेन मिथ्यात्वम् । तत्रापि तहि 
विभागप्रतिभासविरोघाक्कुतो मिथ्यात्वमित्याशङ्कुय बाधाविरोषादित्याहू--उभयोरिति । ९॥ 

दार्न्तिकमाह-जाग्रदिति । युक्तत्वे हेतुमाह --अन्तरिति ! इलोकस्थानामक्षराणां व्याख्यानमनपेक्षितं 
व्याख्यातप्रायत्वादित्याहू--व्याख्यातमिति । १०॥ 

२५ 

१. सुशिक्षितो यो देशान्तरमागं इति यच्छब्दोऽध्याहायंः । एवं टीकायामपि । इष्टान्ते देशान्तरं स्वप्ना- 
वस्था, तां गत्वा अपूवंपदार्थानु परयति | 

२. जाग्रत्पदार्थाः मिथ्या हद्यत्वात् स्वाप्नपदाथंवत् इत्यनुमाने सदसद्विभागरदहितत्वमुपाधिः" इति शङ्का । 
समाधानं तु; स्वाप्निकेष्वपि सदसद्विभागस्य सद्धावात् दृष्टान्ते साध्यन्यापकेत्वमेव नास्ति कृत 
उपाधित्वमिति 
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उभयोरपि वैतथ्यं मेदानां स्थानयोयेदि । क एतान्वुभ्यते मेदान्को वै तेषां पिकल्पकः ॥ ११॥ 
कल्पयत्यालसनाऽऽत्मानमात्मा देवः स्वमायया । स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२॥ 

चोदकश्च ऽऽहु-स्वप्नजाग्रत्स्थानयोभेदानां यदि वेतथ्यं क एतानन्तबेहिश्ेतःकल्पितान्बुध्यते ! को वे तेषां 
विकल्पकः । स्मतिन्नानयोः क आलम्बनमित्यमिप्रायः न चेिरात्मवाद इष्टः \\ ११ ॥ 

स्वयं स्वमायया स्वमात्मानमात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव सर्पादीन् \ ५ 
स्वयमेव च तान्बुध्यते भेदास्तदरदेवेत्येवं वेदान्तनिश्चयः । नान्योऽस्ति ज्ञानस्पृत्याश्रयः ! न च निरास्पदेः एव ज्ञान 
स्मृतो वेनाकिकानामिवेत्यभिप्रायः ॥ १२ \ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

इदानीं प्रमातुप्रमाणादिव्यवहारसिद्धबन्यथानुपपतत्या तत्र कायंव्यवस्थानुपपच्या विरोधमाशङ्धुते-उभयोर- 
पीत्यादिना ।! विकल्पको निमतित्यथंः । कर्वरा हि पूर्वानुमूतें स्मृत्वा तज्जातीयं निर्मीयते । भतः स्मृत्याश्रयाक्षेपेण १० 
कर््राक्षिपो मन्तव्यः । अथाध्यात्मं यः प्रमाता यश्चाधिदेवं कर्ता महेश्वरः स्वप्नवन्मिथ्येव न वस्तवित्याशङ्कुयाहू- 
न चेदिति ॥ ११॥ 

अन्यथाप्युपपत्या परिह रति--कल्पयतीति । यथा कुम्भपुष्टौ कुम्भकारोऽधिष्ठात्ा त्तथा नेहान्योऽधिष्ठाताऽ 
स्तीत्याह्-स्वयमिति \ यथा तत्र मुदुपादानं तथा नेहान्यदुपादानमस्तोत्याह--स्वमात्मानं वक्ष्यमएणभेदाकारं 
कल्पयतीति \ यथा च तत्र भूभाग आधारोऽस्ति नेह् तथा आघारोऽस्ति यतच्रस्थः करोतीत्याह्--आत्मन्येवेति । १५ 
परिणामं व्यादत्तंयति-स्वमाययेति ! मायाधिरूढदिचदात्मा जगत्निमतित्यपपाद्य स एवान्तःकरणे प्रतिबिम्बित 
प्रमातेव्याह्--स्वयमेव चेति ! तद्देवेति । रज्ज्वादौ सर्पादिदर्शनवदेव मिथ्यवेत्यथेः। स एवेव्येवकाराथंमाहू- 
नास्योऽस्तोत्यादिना \ यथा कुम्भं चिकोषुः कुम्भकारः कुम्भव्यवहारार्हाः व्यक्तीः प्रथमं बुद्धावाविभवियति तथा 

आनन्दगिरिटीका 

सवंमिथ्यासवे प्रमातुप्रमाणादिन्यवहारानुपपत्या विरेषमाशद्धुते--उभयोरिति ! कतंकरणव्यवस्थानु- २० 
पप्याऽपि विरोधोऽस्तीव्याह--को वा इति । विकल्पको निमतिति यावत् । श्छोकस्य चोद्यपरत्वं प्रतिजानीते- 
चोदक इति \ अक्षरयोजनया प्रथमार्थापत्तिविरोधं स्फोर्यति--स्वप्नेति \ चतुथंपादमवतार्यार्थाप्यन्तरविरोधं 
स्फ़टयति-को वे तेषामिति । कर्ता हि पूर्वानुमूतं स्मृत्वा तज्जातीया्निमिमोते तेन स्मृव्यनुभवाश्रयाक्षेपेण कर्वरा 
क्षेपो विवक्षितस्तथा च कर्व्रादिव्यवहुारानूपपत्तिः सवंमिथ्यात्वे दुवरित्यथंः । योऽध्यात्मं प्रमाता यश्चाधिदेवं 
कर्तरव रस्तानुभावपि मिथ्येव्य ज्गीका रासप्मात्रादिरसत्वमित्याशङ्कयाऽऽह--न चेदिति ! यदि प्रमाता कर्ता वा नेष्यते २५ 
तहि ने रात्म्यमिष्टमेवाऽभपद्यते। न च तदेष्टु शक्यत आत्मनिराकरणस्य दुष्करत्वाल्निराकततुरेनाऽऽत्मत्वादित्यथंः ।\११॥ 

कतृकार्यादिव्यवस्थानुपपत्ति परिह रति--कल्पयतीति \ करणान्तरं व्यवच्छिनत्ति-आत्सनेति ! कर्मान्तरं 
व्यावत्तयत्ि-आत्मानमिति \ कर्रन्तरं निवारयति--अत्मेति } तस्य चयोतकान्तरपेक्षां प्रतिक्षिपतति- देव इति । 
विवत्तंव!दं दयोत्तयत्ति-स्वमाथयेति \! सवस्य मिथ्यात्वेऽपि मायया विकल्पितभेदानु रोधेन कतुत्वादिग्यवस्था सिध्य- 
तीति भावः| प्रमातुप्रमाणादिव्यवहुारानुपपत्ति प्रव्याहू-स एवेति। एकस्मिन्नेवाद्विततीये प्रतीचि वस्तुनि काल्पनिक- ३० 
भेदनिबन्धना सर्वा व्यवस्थेत्यत्र प्रमाणमाहु--इति वेदान्तेति । यथा घटल्ष्टा कुलारोऽधिष्ठात्ता मृदोज्यो दृष्टो न 
तथेहान्योऽधिष्ठाताऽस्तीत्याह्--स्वयमिति । यथा तत्र मृदाख्यमुपादानमधिष्ठातुरन्यदधिगत्तं न तथा्त्रान्यदूपादान- 
मस्तीत्याह--स्वमात्मानमिति । तत्र च घटं कुवंततो भूभागो भवत्याधारो न तथेहाऽऽधा रोज्योऽस्तीत्याहु- 
आत्मन्येवेति ! परिणामवाद व्यावत्यं विवतंवादं प्रकटयित्त स्वमाययेव्युक्तं तत्र टृष्टान्तमाह--रज्जञ्वादाविति । 
मायाद्रारेण चिदात्मनो जगचिर्मातुत्वमुक्त्वा तस्येव बुद्धिप्रतिबिम्बित्तस्य प्रमातुत्वमित्याह- स्वयमेव चेति । न च ३५ 
प्रमातृत्वस्य तात्त्विकत्वं रज्ञ्वादौ सर्पादिदस्ंनवदेव मिथ्यात्वनिधरणादित्याह-तददिति\ कर्वादिभेदस्थ प्रमात्रादि- 
भेदस्य च मिथ्यात्वे तेह नानाऽस्तीव्यादिश्रति प्रमाणयति--इत्येवमिति ! स एवेत्येवकाराथंमाह्--नान्योऽस्तोति 
यो जगत्स्र्टा यद्व प्रमाता ततोज््यो ज्ञानस्य स्पृतेश्चाऽऽश्रयो नास्ति । चेतनभेदे मानाभावादनुभवस्मूत्योस्वेका- 
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विकयोच्यपरान्भावानन्त्विचत्ते व्यवस्थितान् । नियतांश्च बदिरिचत्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥ १2 ॥ 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु दयकाङार्च ये बहिः । कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १ € ॥ 

स कल्पयन्केन प्रकारेण कल्पयतीत्थुच्यते । विकरोति नाना करोत्यपरान् रोकिकान्भावान्पदार्थाङ्चाग्दा- 
दोनन्यांश्चान्तश्ित्ते वासनारूपेण व्यवस्थितानव्याङृताचनियतांस्च पृषथ्न्यादोीननियतांश्च कल्पनाकारान्बहि स्िचित्त 
संस्तथाऽन्तश्चत्तो मनोरथादिलक्षणानित्येवं कल्पयति । प्रभुरीश्वर आत्मेत्यथंः ।॥ १३ ॥ 

स्वप्नवच्चित्तपरिकल्पितं स्मित्येतदान्ञङ््यते । यस्माच्चित्तपरिकल्पितैमंनोरथादिलक्षणेशिचित्तपरि च्छेदय 
वेलक्षप्यं बाह्यानामन्योन्यपरिच्छेद्यत्वमिति, सा न युक्ताऽऽशङ्धा । चित्तकाला हि येऽन्तस्तु चित्तपरिच्च्छेच्याः । 
नान्यश्िचित्तकाटव्यतिरेकेण परिच्छेदकः कालो येषां ते चित्तकाला: । कत्पनाकार एवोपलभ्यन्त इत्यर्थः ५ उय- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

१० आदिकर्तापि मायारक्षणे स्वचित्ते अव्यक्तरूपेण स्थितात् सखष्टग्यपदार्थान् सिसुक्षिताकारेण प्रथममाविभ्नियति 

परचाद् बहिः सवं प्रतिपत्तसाधारणरूपेण सम्पादयतीति । १२॥ 
क्रमं विवक्ष्नाह--विकरोतीति \ कल्पनाकारानिति। विद्यदादीन् अस्थिरानित्यथः ।। १३॥ 
यत्कच्पित्तं तत्कल्पनाकालादन्यस्मिन् काले नास्ति जाग्रह्धावास्तु प्रत्यभिज्ञाबरात् कालान्तरेऽपि सन्ती त्यव- 

गम्यते । अत्तस्तदन्यथानुपपत्या बाधित्तं भिथ्यानुमानमित्याशङ्कवयान्यथाप्युपपत्तिमाह--चित्तकाला हीत्याट््डिना । 

१५. आनन्दगिरिटीका 

श्रयत्वस्य प्रसिद्धत्वादित्यथंः । ज्ञानस्मृत्योराश्रयपेक्षा विषयपक्षा वा नास्तीत्याशङ्कुयावाधितप्रसिद्धिविरोधान्मेव- 
मित्याहु-न चेति । १२॥ 

प्रकृतायां कल्पनायां विवक्षितं क्रममुपन्यस्यति--विकरोतीति । नियततांश्चेति चकायदनियत? श्चेति 
विवक्ष्यते प्रतिपित्सितक्रमप्रतिपच्यथं पच्छति--स कल्पयल्निति । रलोकाक्षरयोजनया बुभुत्सितं क्रमं प्रत्याययति 

२० उच्यत इत्यादिना ! अन्यांह्चेति । लास्त्रीयानिति यावत् । चित्तमध्ये वासनारूपेण व्यवस्थितान् | अनभिव्यक्त नाम- 
रूपत्वेन व्यवहारायोग्यत्वमाह् -अव्याङ्ृतानिति । कल्पनाकालान्विद्युदादीनस्थिरयानिव्यथंः । बहिचत्तो बद्िःसुंखो 
बाह्यान्ग्यवह् रयोग्यान्पदार्थान्कल्पयति । अन्तरिचत्तस्तु तेभ्यो व्यावुत्तबुद्धिमंनोरथादिक्षणानात्मन्येव व्यव हार 
योग्यत्तायं कल्पयतीत्यथं; । एतदुक्तं भवति । यथा रोके कुलालो दा तन्तुवायो वा घटं पटं वा कार्यं चिकीषु रादौ 
व्यवहा रायोग्यां व्यक्ति बुद्धावाविभग्यि पर्चात्तामेव बहिर्नामरूपाभ्यां सम्पादयत्ति तथेवायमादिकर्ताऽपि मायाल्छक्षणे 

५५ स्वचित्ते नामरूपाभ्यामन्यक्तरूपेण स्थितान्सष्व्यपदार्थान् प्रथमं सिसृक्षिताकारेणान्तविभाव्य पश्चाद्रहिः सवंप्रति पत्त 
साधारणरूपेण सम्पादयतीति कल्पनायां क्रमाधिगतिरिति ।॥ १३ ॥ 

कल्पितानां कल्पनाकालादल्यस्मिन्कारे सत्त्वाभावाज्जाग्रद्ावानां च कल्पनाकालात्काखान्तरेऽपि घ्त्य- 
भिज्ञया सत्त्वावगमादनुपपच्नं तेषां मिथ्यासमित्याश द्धयाऽऽ्ट--चित्तेति । ये कल्पनाकारुभाविनो भावा मनस्यन्त- 
वतन्ते ये च प्रत्यभिज्ञायमानत्वेन पूर्वापरकालभाविनो बहिरिव व्यवहारयोग्या ह्यन्ते ते सवे कल्पिताः सन्तो 

३० मिथ्येव भवितुमहुन्ति । प्रत्यभिज्ञायमानत्वलक्षणो वि शेषस्तु नाकस्पितत्वप्रयुक्तः । कल्पितेऽपि तदूर्शनादित्स थः | 
दरोकव्यावर्त्यामाशङ्कं दर्खयति-स्वप्नवदिति । यथा स्वप्ने हर्यमानं सर्वं कल्पितं मिथ्येवेष्यते तथा जागरितेऽपि 
दष्टं सवं चित्तस्पन्दितं तेन कल्पितं मिथ्येवेत्येतन्नाद्यापि निर्धारिततमित्यत्र हैत॒माह--पस्मादिति । आत्ाचिद्या- 
विवक्तन चित्तेन तावदन्तविनिमिता मनोरथरूपा मनस्यन्तवंतंमाना बही रज्जुसर्पादयश्च ते चित्तेनैव परिच्छिच्यन्ते। 
ते हि कल्पनाकालमात्रभाविनो न प्रमीयन्ते | तेः सह् वैलक्षण्यं मनसो बहिर्जाग्रदहश्यमानानां भावानामन्सोन्य- 
परिच्छदयत्वं कालद्रयावच्छिन्षत्वेन प्रत्यभिज्ञागोचरत्वमिति यस्मादूपलभ्यते तस्मादयुक्तं जागरितस्य स्वप्न 
वन्मिथ्यात्वमित्यथंः । श्लोकाक्षरेरु्तरमाह-सा नेति । ये मनस्यन्तमंनोरथरूपा भावास्ते चित्तकाला भवन्ती त्यत्र 
चित्तकालत्वं विशदयति--चित्तेत्यादिना ! वाच्याथंमुक्त्वा विवक्षिताथ॑माहू--कल्पनेति । दवितीयपादमव तायं 
व्याकरोति--द्येति । ये मनसो बहिरपलभ्यन्ते ते भेदकाङाः कालस्य भेदो भेदकालः स येषां ते तथेति व्युत्पत्तेः | 

५ 
1 
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अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । कल्पिता एव ते सष विशेषस्तिन्रियान्तरे ॥१५।। 

कालाडच् भेदकाला अन्योन्यपरिच्छेयाः) यथाऽऽगोदोहनमास्ते यावदास्ते तावद्गां दोग्ि यावदृगां दोग्धि तावदास्ते। 
तावानयसमेतावन्स इति परस्परपरिच्छेदपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां भेदानां ते हयकालाः । अन्तश्रिचत्तकाखा बाल्याच 
दयकालाः कल्पिता एव ते सर्वे । न बाह्यो द्वयकारत्वविशेषः कत्पितत्वव्यतिरेकेणान्यहैतुकः । अच्रापि हि स्वप्न- 
हष्टान्तो भवत्येव \! १४ 

यदप्यन्तरव्यक्तत्वं भावानां मनोवासनामात्रामिग्यक्तानां ° स्फुटत्वं वा बहिक््वक्षुरादीन्द्रियान्तरे विक्ेषो नासौ 

अनुभृत्तिस्वरूपाचायंटीका 

अन्योन्यपरिच्छे्यत्वं नास स एवायमिति प्रत्यभिज्ञया पूर्वापरकारविङ्षेषितकूपेणावगम्यमानत्वमित्यथंः । कालस्य 
भेदो भेदका इत्याहिताग्निवत् मेदराब्दस्य पृवंनिपातः । मेदकारोऽवच्छेदको येषां ते भेदकारा इति विग्रहः । 
यथा जआगोदोहुनमास्त इति प्रथममभिज्ञाय पर्चास्प्रत्यभिन्ञानं यावदास्ते तावत् दोग्धीव्यादिपदार्थान् सद्भयाय 
वाक्यार्थं कथयत्ति-अन्तश्चित्तकाला इत्यादिना । जाग्रदधेदानां मिथ्यात्वं नाम चित्तस्पन्दनमात्रत्वं चेत् तहि स्फटाव- 
भासो न स्यात् मनोरथकल्पितवत्। वियते च । अतस्तदनुपपत्त्या बाधमाशङ्धुबाह-अब्यक्ता एवेत्यादिना ।१४८-१५॥। 

आनन्दगिरिटीका 

तत्तरचान्येन पूर्वेणान्येन चापरेण पर्च्छिद्या भिन्रकारा्वच्छिन्नत्वेन प्रत्यमिज्ञायमाना इत्यथ: । प्रत्यभिज्ञायमा~त्व- 
मुदाहु रणनिष्ठतया स्फुटयति--यथेति \ -आगोदोहुनं गोदोहुनपयंन्तमास्ते देवदत्तस्तिष्ठतीति प्रत्यभिनज्ञाशेषत्वेना- 
भिनज्ञोदाहर्णीया । यावता काडठेनावच्छिचयो वत्त॑ते तावत्ता काटेनावच्छिन्नो गोोहूनं निवतंयतीत्यनेककाला- 
वस्थायित्वेन प्रत्यभिज्चाविषयत्वं तस्य दर्शयति~--यावदिति । यावत्ता कालेनायं घटोऽथंक्रियां निवंतेयिततुं शक्नोति 
तावत्ता कालेनावच्छिन्नः सन्नेष तिष्ठतीव्युदाह् रणान्तरमाह--तावानिति। परोक्षतया स्थितो यावता कालेनावच्छिन्नः 
स्वकार्य नि््यं निवृंणोव्येतावता कारेनावच्छिन्नः स तिष्ठतीत्यपरमुदाहरणमाह--एतावानिति । उक्तेन न्यायेन 
परेणापरेण च कालेन परिच्छे्यत्वं जाग्रह श्यायां भावानामुपकभ्यते कारृटयस्य च परिच्छंदकत्वम् । तथा चते 
स्वं भावा वहिर्हश्यमाना दयकाटेन कारुद्रयेन परिच्छेद्या भवन्तीत्यथं; । तत्तीयपादं व्याचष्टे--अन्तरिति ! चतुथ- 
पादाथंमाह्--नेत्यादिना । बाह्यो जाग्रद्हश्येष बाह्यपदाथेषु व्यवस्थितो दयकार्त्वेन कालद्वयावच्छेदेन कृत 
प्रत्यभिन्ञायमानत्वरूपो विशेषोऽन्यहेतुको न भवति । कल्पितेऽपि तथाविधविशेषसम्भवादित्यत्र ष्टान्तमाहु-अत्रापि 
हीति । यद्यपि सर्वं जाग्रद्धेदजातं कल्पितं तथाऽपि तत्र यथोक्तो विरोषः स्फुटः सिध्यति स्वप्ने सवस्य भेदजात्तस्य 
कल्पितत्वेऽपि प्रवत्यभिज्ञायमनस्वाज्जागरितेऽपि तदुपपत्तेरित्यथंः ।। १४॥। 

स्वप्नजागरितयोरुभयो रपि मिथ्यात्वे स्फुटास्पफटावभासविभागाजुपपत्तर्नाविशेषेण मिथ्यात्वमित्याराङ्कयाऽऽह- 
अव्यक्ता इति। ये मनस्यन्तर्भावनारूपत्वादस्फुटा ये च मनसो बहिरुपरुभ्यमानाः स्फुटा भवन्ति ते सवे मनःस्पन्दन- 
मात्रत्वेन कल्पित्ताः । मिथ्येवान्त्बहुरिन्द्रियभेदनिमित्तः स्फुटत्वास्पफुटत्वविश्षेषः । न मिथ्यात्वममिथ्यात्वं वा 
तत्रोपयुज्यते । मिथ्याभूतेष्वपि तदटूर्खनादित्यथः । श्छोकाक्षराणि व्याकरोत्ति--यदपीत्थादिना । मनस्यन्तमंनो र्थ- 
रूपाणां भावातामव्यक्तत्वमस्फुटत्वम् । तत्र हैतुमाह--मन इति । चल्षुरादिग्राह्यत्वेन मनसो बहिर्भावानां स्फुटत्वं 
हृष्टं तदेषाममिथ्यात्वङृतमिति शद्ध वारयति-- नासाविति । सवंसम्प्रतिपन्चमिध्यात्वेऽपि स्वप्ने स्फरटस्वास्फुरत्व- 
विशेषग्रतिभानान्नासौ विशेषो मिथ्यात्वममिथ्यात्वं वा प्रयोजयितत प्रभवतीत्याहु-स्वप्नेऽपीति। सयं विशेषस्ताहि केन 
सिध्यतीत्याशङ्घुय चतुधंपादाथेमाहु--कि तर्हीति । मनोमात्रसम्बन्वादन्तर्भावानां वासनामाव्रूपाणामस्फरटत्वम् । 

१. विशेषस्तु = स्फूटावभासतस्तु । इन्द्रिमान्तरे = बाह्येन्द्रये । 
२. अन्योन्यपरिच्छेदत्वे हष्टान्तः--गोदोहनं परुषभ्रतीक्षा चकियत्कारु प्रतीक्षा कृता इत्याकाङ्क्षायां 

गोदोहनं यावत् इति समाधानम् । कियत्कालं गोदोहनमित्यनेन पृष्टे यावस्प्तीक्षेदयुत्तरम् । न 
चान्योन्याश्रयः, पृच्छकपुरुषभेदात् । दयकालाः कालद्रयपरिच्छे्ाः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् । स्वप्नेऽपि 
प्रत्यभिज्ञादर्खनात् नेदं सत्यत्वप्रापकमिव्यथः । 

प् 
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जीवं फल्पयते पूवं ततो मावान्प्रथगिधान् । बाद्यानाध्यास्मिकांश्येव यथाषिद्यस्तथास्मरतिः।।१६। 

भेदानामस्तिष्वक्रतः स्वप्तेऽपि तया दशंनात् \ कि तरहीन्दरियान्तरकरत एवं । अतः कल्पिता एव जाग्रद्धावा अपि 
स्वप्नभाववदिति सिद्धम् \\ १५ ।1 

बाह्याध्यात्सिकानां भावानामितरेतरनिसित्तनेमितिकतया कल्पनायां कि म॒रमिति । उच्यते ! जीवं 

५ हितुफलात्मकम् । अहु करोमि मम घुखदुःखे इत्येवंलक्षणम् अनेवंलक्षम एव शुद्ध आत्मनि रज्ज्वामिव सपं कत्पयते 
पूवम् । ततस्तादर्थ्येन क्रियाकारकफलमेदेन प्राणादीन्नानाविधान्मावान्बाद्यानाध्यात्मिकाड्चिव कल्पयते । तत्र 
कल्पनायां को हिररित्युच्यते । योऽसौ स्वयं कल्पितो जीवः सवेकत्पनायासधिकरुतः स यथाविद्ो यादशी विधा 
विज्ञानमस्थेति यथाविद्यस्तथाविधेव स्मृतिस्तस्येति तथास्मृतिभंवति स इति । अतो हेतुक्पनाविन्नानात्फरुविज्ञानं 
ततो हेतुफरस्मृतिस्ततस्तष्विज्ञानं तदथक्रियाकारकतत्फरभेदविज्ञानानि तेभ्यस्तस्स्मृतिस्तत्स्मृतेक्च पुनस्तद्वि्ञाना- ` 

१० नीव्येवं बाह्यानाध्यात्मिकांहचेतरेतरनिमित्तनेमित्तिकमावेनानेकधा कल्पयते ॥ १६ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 

| एवं तावन्मिथ्यात्वानुमानस्य प्रत्यक्नादिवाधं परिहूत्येदानीं विरिषरूपेण जीवकल्पनामूलत्वमित्तरकल्पनाना- 
माह्-- जीवं कल्प्यते पूवंमित्यादिना । बाह्याः साध्यसाधनादिभावा भध्यात्मिकज्ञानसुखरागादिकल्पनायां निमित्तं 

ात्सिकास्च ज्ञानसुखरागादयो बद्यसाध्यसावनादिकल्पनायां निमित्तम् । एवमितरेतरनिमित्तनेमित्तिकत 
१५ एवेत्थं: । सत्ति भोजनादौ तुप्ट्यादि भवति तदभावे न भवतीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां भोजनादिकं हेतुरिति कल्पना- 

विज्ञानं जायते । तततः, तुप्ट्यादिकं फरूमिति कल्पना । ततोऽपरेदयुरुभयस्मुतिः ततस्तत्सजातीयकत्तव्यतताविज्ञानं 
ततस्तादर्थ्येन पाकादिक्रियातण्डुरादिकारकाल्ननिष्पतच्यादिफलकविन्ञानानि, तेभ्यः पुनस्तत्स्मृत्तिरित्येवमित्यर्थः ।१६॥ 

आनन्दगिरिटोका 

बहिर्भावानां तु चक्षुरादिबहिरिन्द्ियसम्बन्धाद्यक्तं स्फटत्वं तदेष विरोषो मिथ्यात्वाविशेषेऽपि सिध्यतीत्यथेः | 
२० स्फ़टत्वास्फुटलप्रतिभासमेदस्य मिथ्यात्वेऽपि सम्भवास्प्रागृक्तमनुमानमविरुदमिव्युपसंहुररति --अत इति । १५॥ 

भवतु सवस्य कल्पितत्वम् । सा पूनः सवकल्पना केन द्रारेणेव्याश्षद्कुयाऽश्॒-जीवभिति \ आत्मा हि सवं 
मायावशेन कल्पयन्नादौ विरिष्टरूपेण जीवं कल्पयति । तत इति । “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदि' ति श्रतेः स्वयमेव 
जीवभावमापद्यते । तद्द्वारेण पुनर्नानाविघान्मावालि्मिमीते । ज्ञानस्पृततिवेषम्यात्तत्कल्प्येष भावेष वेषम्योपपत्ति- 
रिव्यथेः । श्ोकव्यावर्व्यं प्रनसमुत्थापयति-- बाह्येति । पदार्थाः साध्यसाधनततया स्थिता बाह्याः पृखं दुःखं ज्ञानं 

२५ रागश्चेत्येवमादयस्त्वाघ्यात्मिकास्तेषां परस्परं निमित्तनैमित्तिकताऽस्ति) बाह्या मित्तीक्कव्याऽऽध्यास्मिका भवन्ति । 
तानपि निमित्तीकृ्येतरे जायन्ते । तदेवमितरेतरनिमित्ततया नेमित्तिकतया च कल्पनायां मृं वक्तव्यम् । निर्मृल- 
केल्पनायामतिप्रसद्धादित्यथं: । इछोकाक्षरयोजनया परिहूरति--उच्यत इति ! हितुफकात्मकमिद्युक्तमेव व्यनक्ति 
अहमिति ! हितुफरमावविकल परिशुद्धमात्मरूपं जीवकल्पनाधिष्ठानं दशंयति--अनेवमिति । आरोपस्याधिष्ठाना- 
पक्षाऽस्तोव्यत्र हश्टान्तमाहू--रज्ज्वासिवेति । द्वितीयतृतीयपादौ विमजते-- तत इति ! तादथ्यंन प्रथमं कल्पितस्य 

३० भोक्तु्जीविस्य दोषत्वेनेत्यथं: । यद्यपि जोव: सर्वंकल्पनायां मूलभूतो हतुस्तथाऽपि तस्य तत्र 5ल्पनाविरेषो विशे - 
हेतुग्यत्तिरेकेण न सम्भवतीति शङ्ुते-तत्रेति। चतुथंपादनोत्तरमाह्--उच्यत इति \ कल्पितो विरिष्टरूपेणेत्ति शेषः| 
मयिक्रतः स्वामित्वेन सम्बद्धः इत्यथः । इतिशब्द शछोकाक्षरयोजनासमाप्ति्योततनाथंः। प्रकरृतकस्पनामेव प्रपञ्चयति- 
अत इत्यादिना ! सद्यत्षपानाद्युपयोगे तुप्त्यादि भवति । असति न भवतीत्यन्वयनव्यतिरेकरूपान्न्याया द्धोजनादिकं 
हेतुरिति केल्पनाविज्ञानमुत्पद्यते । ततस्तुप्त्यादिकं फलमिति कल्पनाविज्ञानं जायते । ततोऽपरेदयुरकयोरभयोरपि 

३५ हेतुफलयोः स्मुतिरुद्धवति । ततश्च फलसाधनसमानजातीये क्तंग्यताविन्ञानम् । तततश्ष्चाभिकषिततुप्त्यादिफलाथं- 
त्वेन पाकादिक्रिया तत्कारकं तण्डुरादि तत्फरान्यन्ननिष्पत्त्यादीनि विदोषविज्ञानादीनि भवन्ति । ततो हेत्वादि 
स्मृत्तिः । ततस्तदनुष्ठानम् । ततस्च एलस् । इत्यनेन क्रमेण मिथो हतुहतुमत्तया कल्पना भवतीव्यथंः । प्रकृतां 
कल्पनामुपसंह् रति--एवमिति । १६॥ 
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अनिष्िता यथा रन्जरन्धकारे विकल्पिता | सपथारादिमिभविस्वद्रदात्मा विकल्पितः ॥१९७।॥ 
(~ (५. $ $ रि क्ष ¢ [शर न, ¢ [क 

निधितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो पिनिवरतते | रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मपिनिशवयः ॥१८॥ 

वत्र जीवकत्पना सवंकत्पनामूटमित्युक्तं सेव जोवकल्पना किनिमिसेति ! दृष्टान्तेन प्रतिपादयति-यथा 
लोके स्वेन सूपेणानिध्िताऽनवधारितैवमेवेत्ि रज्जसन्दान्धकारे च्छि सपं उदकधारा दण्ड इति वाभ्नेकधा विकत्पिता 
भवति पुवं स्वूपानिश्चयनिमित्तम् । यदि हि पूवमेव रज्जुः स्वरूपेण तिधिता स्मात् न सर्पादिविकल्पोऽमविष्यत् । ५ 
यथा स्वहस्ताङ्कल्यादिषु एष हष्टान्तः ! तदरद्धेतुफादिसंसारधर्मानथविलक्नणतया स्वेन विकचुद्धविन्ञप्निमाजसनत्तादथ- 
रूपेणानिश्चितत्वान्जीवप्राणाद्यनन्तभावभेदे रात्मा विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः \ १७ ॥ 

रज्जरेवेति निश्चये सपंविकल्पतिवृत्तौ रज्जुरेवेति चादरेतं यथा तथा “नेति नेति" इति सवसंसारघमंशुन्य- 
प्रतिपादकक्ाख्रजनितविक्ञानसूर्यालोकङ्रतात्मविनिश्चयः “आत्मैवेदं सवम्” “अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्यः" “सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः “अनरोऽमरोऽमुतोऽभयः'' “एक एवाद्यः" इति ॥ १८ \\ १० 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तत्त्वाज्ञानान्वयव्यत्तिरेकाभ्यां तञिमित्तां जीवकलत्पनामाहु-अनिश्िचितेत्यादिना श्टोकद्रयेनेतति। नेति नेतीति । 

आनन्दगिरिटीका 

इदानीं जीवकल्पनानिमित्तं निरूपयति--अनिश्िचितेति \ इलोकस्य तात्पर्यं दशंयितुं वृत्तं कीततंयति- 
तत्रेति । पूवंडलोकः सप्तम्यथं : । जीवकल्पनाया नित्यत्वायोगात्सनिमित्तत्वस्य वक्तव्यत्वात्तस्य च वस्तुत्वे निवृत््यनु- १५ 
पपत्तेः अवस्तुत्वे च निमित्तत्यासिद्धे्जीवकलत्पनाया दुर्घ॑टत्वातत्कायंभृत्ताऽपि कल्पना नावकल्पत इत्याश ङ्गुते-- 
सैवेति ! उत्तरत्वेन इलोकाक्षराण्यवतायं व्याचष्टे --दृष्टान्तेनेति । स्वं असाधारणं रूपं रल्जुत्वं तेनेति यावत् । 
अनवधारितत्वमेव स्फोरयति--एवमेवेति । रज्जुरेवेयमित्यनेन प्रकारेणेत्यथंः । उक्तावधारणाराहित्ये कारणं 
सूचयत्ति--मन्देति ! पूवं रजञ्जुस्वरूपनिश्चयात्प्रागवस्थायामित्यथंः । सर्पादिकल्पनायामन्वयन्यत्तिरेकसिद्धमुपादान- 
मुपन्यस्यत्नि--स्वरूपेति। एतदेव व्यतिरेकद्वारा विवृणोति-यदि हीति। देवदत्तस्य हस्ताद्यवयवेषु तद्रूपेणैव निश्चितेषु २० 
सर्पादिविकल्पो यथा नोपरुम्यते तथा पुरौवत्तन्यपि रज्जुस्वरूपेण निरिचिते नासौ युक्तस्तथा च रञज्वज्ञानादेव स 
भवतीत्यथं; । उपपादितं हृष्टान्तमनुद्य दार््न्तिकममिदधानशचतु्थंपादाथंमाहु--एष इति \ हैतुफलादीत्यादिशब्देन 
कतुंत्वभोक्तुत्वरागद्वेषादि गृह्यते । विलक्षणत्वमेव स्फुटयति--स्वेनेति । अनारोपितेनेति यावत् । विक्ञप्तेविशुद्धत्ं 
जन्मादिराहित्यमाका रान्तरदून्यत्वं तन्मात्रत्वं चेत्यर्थः । तन्माच्रत्वमयुक्तं सामान्थविहशेषभावादित्याशङ्कयाऽष्ट-- 
सत्तेति । न च तत्रान्यदस्ति सुखमिति मत्वा विशिनष्टि--अद्रयेति । सच्चिदानन्दादरयात्माविद्याविकसितं द्रतमिव्यत्र २५ 
प्रमाणं सूचयति--इ्येष इति ! अदेतश्रुतयस्तावत्तत्रोपलम्यन्ते यत्र हि दवेतमिति भवतीव्याद्याश्च दरेततत्प्रतिभास- 
योमुषात्वमावेदयन्त्यः श्रुतयः श्रूयन्ते तेनद्रेतं तत्वं देतमविद्याविजुम्मित्तमिति प्रमाणसिद्धमित्यथः ।। {७॥ 

अविद्याकृता जीवकस्पनेत्यन्वयमुखेनोक्तं तदेवेदानीं व्यतिरेकमुखेन द्शंयत्ि--निश््चितायामिति । 
रज्जुरेवेति रज्ज्वां निदिचतायां तदज्ञाननिवृत्तस्तदूत्थसर्पदिविकल्पः सवथा निवत्ते रम्जुमा्रं चावशिष्यते 
तद्दात्मनि श्रौतो निश्चयो यदा सम्पद्यते तदा सर्वंस्याऽऽत्माविद्याकस्पितस्य जीवादिविकत्पस्य व्यावृत्तरदेत- ३० 
मे बाऽऽत्मततत्वं परिशिष्यते तस्मादात्माविद्याविञुम्भिता जौवकल्पनेत्यथः । दृषटान्तभागं व्याचष्टे--रञ्जुरिति । 
तद्वदित्यादि व्याकरोति--तयेति ! सव॑स्यापि संस्ारात्मनो धम॑स्याऽऽत्मन्यारोपितस्यासत्वावेदकं यल्निषेधशस्तरं 
तेन जनितं विज्ञानमेव सूर्यरोकस्तत्छृतो योऽयमात्मविनिस्वयः स एवाद्टितीयः शिष्यते । ठेतं पुनः सवमेव व्यावृत्तं 
भवतीत्यथंः । आत्मविनिश्चयमेव विशिनष्ट--आत्मैवेति । सवंमिदमात्मेवेव्यक्तेः पणंत्वं तस्योच्यते पुवेमानिना 
कारणेन संस्पशंशुन्योऽपुवं पड्चादाविना कर्णेण सम्बन्धविधुरोऽनपरः अन्तरं छिद्रं तच्छून्योऽनन्तरदिचदेक- ३५ 
रसस्तस्येव प्रव्यक्त्वमबाह्यत्वं कायंकारणास्पष्टमुभयकल्पनाधिष्ठानत्वेन ततोऽर्थान्तस्त्वादित्याह--सबा्येति । 
विशेषणत्रयं कौटस्थ्यव्यवस्थापनाथंस् । जन्मादिसम्बन्धाभावे कारणमविद्यासम्बन्धराहित्यं दशंयति--अभय इति 
न खल्वविद्या तत्र कारणत्वेन सम्बन्यमनुभवति । तस्य पूण॑त्वेन कारणानवेक्नत्वादित्याहु--एक इति । हताघत- 
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प्राणादिभिरनन्तेश्च भविरतोबिकलिपितः । मायैषा तस्य देषस्य यया सम्मोहितः स्वयम् ॥।१६॥ 

प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । गुणा इति गुणविदस्तखानीति च तद्विदः ॥२०॥ 

यद्यात्मेक एवेति निश्चयः कथं प्राणादिभिरनन्तेभविरेतैः संसारलशक्षणेविकत्पित इति उच्यते) श्यृणु 
[. कुसुमिते भ \ ण 

मायेषा तस्याऽऽत्मनो देवस्य । यथा मायाविना विहिता माया गगनमतिविमलं : सपलाश्ेस्तरुभिराकोणंभिव 

करोति तथेयमपि देवस्य माया यया्यं स्वयमपि मोहित इव मोहितो भवति । मम माया दुरत्यया इत्युक्तम् \\१९१॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सवं संसारधमंशून्यस्य प्रतिपादकं यच्छास्त्रं तैन जनितं विज्ञानमेव सूर्यालोकः, तत्त आत्मविनिश्चयः सवंमिद- 
मा्मेत्यद्रयरूपः परिङिष्यत इत्यथंः १७-१८ ॥ | 

मोहितस्स्वयमित्यज्ञाने प्रतिबिम्बरूपेणेत्यथंः ॥ १९ ॥ त 
के ते प्राणादयोऽनन्ता भावा इत्याकाडक्षायां तानुदाहरति--प्राण इत्यादिश््लोकैः ! प्राणो जगत्कर्ता 

हैरण्यगभीया ईख्वरो वा प्राणदाब्देनोच्यते तस्य च कारणत्वं वेशेषिकादयः प्रत्तिपन्नाः । तदुभयरूपकल्पनामात्र 
मानाभावात् । न तावत् यत्काय तत्सकतुंकमितिव्यापिनिरूपणं सहते, न हि प्रागसतः सत्तासमवायादिलक्षणं 
कायंत्वम्, जञनेच्छाप्रयत्नशाली वा कर्ता, चक्षुषः संप्रयुक्तमात्रावभासिनः प्रागसत्त्वादौ व्यापारानुपपत्तेः। नच 
मनो बहिविषये स्वतन्त्रं, अत एव नीन्वयव्यतिरेकौ । यदा चैकस्यापि न दर्शानसम्भावना तदा केव कथा भूयो 
दर्शनस्य । न च कायं कृतिमत् इत्यव्यभिचारः तावेव व्यभिचारात् अन्यथाऽनवस्थानात् । किञ्च, क रोत्तीत्युक्तं 
किमित्याकाङक्षा न व्यावतंते | क्रियत इत्युक्ते च केनेति, ततः परस्पराधीननिरूपणत्वादन्योन्याश्रयम् । किञ्चन 
ज्ञानवत््वं इच्छावत्त्वं वा कतुंपदाथंः सिद्धविषययोरपि तयोः दर्शनात् । यस्य यद्विषया कृतिः स तस्य कर्ता इत्यत्रापि 
अग्रस्थितो विषय उदृश्यो वा ? आचये घटादेः कर्ता न स्यात् । अन्ते च प्रामादिकत्रहमवधादौ प्रायदिचत्तविघानं 
न स्यात् ! किञ्च विरिष्टानङ्गीकारात् त्यादयः प्रत्येकं कतुंपदार्थाः स्युः । किञ्च कारकाण्युपाददानरचेत् कर्तां सदेव 
स्यात् तदुपादानच्च कायेमेवेति तत्रान्यदूपादेयम् । तत्रापि तथेत्यनवस्था । आश्वयासिद्धयादिप्रयोगदूषणञ्च वर्णित्त- 
मन्यत्र । किञ्च स्वतन्त्रश्चेन्मुक्तानपि बध्नीयात् । परं तत्र ईहवर इति च व्याहृतम् । न च सेवापक्षया फलभेदप्रदः 
प्रमुरुदाहरणम् । स हि स्वं प्रयच्छन् प्रमुः स्यात् न तथेश्वरस्य पित्रादिक्रमागतत स्वमस्ति । कर्मेश्वरयोदचान्योन्य- 
प्रेरणे परस्पराश्रयम् । किञ्च नैकेन ज्ञानेन सव॑ज्ञत्वं तस्य स्वाविषयत्वात् न द्वाभ्यामन्योन्यविषयित्वासिद्धेः, 
स्वविषयत्वं विना स्वविरशेषिताऽसाधकत्वात् । स्वसंवे्यत्वे च गुणत्वा्यसिद्धिः । तस्मात्कल्पनामातरमेतत्--रईश्वरः 
कतति । भूतानि पृथिव्यप्तेजोवाय्वास्यानि जगत्कतु'णीति लोकायत्तिकाः । तदपि कल्पन मात्रम् । त्था हि- 

आनन्दभिरिटीका 

व्यावृत््य्थंमवघारणम्। नन्वविद्यायाः निराश्रयत्वोपपत्तेः आश्रयान्तरस्यं चासत््वात् तत्रैव सा प्रविदयतीति चेत्सत्यम् । 
भविददूहष्टया तस्यास्तत्र प्रवेशेऽपि वस्तुदष्टया नासौ तसमिन्परवेष्टु प्रभवतीत्याहु--अद्रय इति । १८ ॥ 
भत्मनोऽद्वितीयत्वे _ कथमनेकेभविस्तस्य विकस्मितत्वमित्यभिप्रायाप्रतिपत््या प्रत्यवतिष्ठते -प्राणादिभिरिति । सिद्धान्ती स्वाभिसन्धिमुद्घाटयन्ुत्तरमाह-मायेति । चोद्यभागं विभजते- यदीति । उत्त राधमुत्तरत्वेन व्याकरोत्ति- 
उच्यत् इति \ मायामेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति--ययेति \ तामेव मायां का्थंद्रारा स्फोरयति--ययेति । यथा कौकिको मोहितो मोहपरवशो इर्यते तथाऽयमात्मा स्वयमेव मायासम्बन्धान्मोहितो भवति । भतो मोहद्राराऽऽत्मन्येव मायाधिगतिरित्यथंः । मायया मोहहेतुत्वं भगवताऽपि सूचितमित्याह--ममेति ॥ १९ ॥। क ते प्राणादयोऽनन्ता भावा यैरात्मा विकर्प्यते माययेत्यक्षायां प्र णादिविकल्पनामुदाहरत्ति--प्राण इति ॥ प्राणो ह्रण्यगरमंस्तरस्थेश्वरो वा स जगतो हुतुरिति प्राणविदो हैरण्यगर्भाद्या वेडोषिकादयक््च कल्पयन्ति । तदिदं कव्पनामात्रस् | स्वतन्त्रस्य हिरण्यगभंस्य सवंजगद्धेतुत्वे मानाभावात् । पौरुषेयागमस्यापौरुषेयश्रतिवि रोधे स्वाथ मानत्वायागात्तटस्थेरेवरवादस्य च प्रमाणयुक्तिविहीनस्य प्रतिपत्तुमरक्यत्वादित्यथंः। कल्पनान्तरं दलयति भूतानीति चेति \ पृथिव्यप्तेजोवायवस्तत्त्वानि तानि च चत्वारि भूतानि जगत्कारणानीति लोकायतिकास्तदपि 



व° प्र०, का०-२१ } माण्डूक्योपनिषत् { २६५ 

प्रादा इति पादविदो बिषया इति तद्टिदः । रोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥२१॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

न॒ तानि स्वत्तःसिद्धानि जाडयहानिप्रसद्धात् । स्वतःसिद्धे च भेदग्राहुकप्रमाणाप्रवृत्ते्चत्वारीत्यनुपपन्नम् | नापि 
स्वगुणेन सिद्धयति, न हि मौष्ण्यं वाहि गोचरयति स्वविलक्षणसिद्धिकत्वे च तत्वातिरेकग्रस ङ्ख इति । गुणाः सत्व- 
रजस्तमोलक्षणाः साम्येनावस्थिताः कारणमित्ति-सा्कचाः ! तदपि कल्पनामात्रम् । साम्यावस्थित्तानां स्वतः पूरुष- ५ 
सन्निघेर्वा उभयथापि सदा स्यात् । न चाहष्टादि गुणत्रयातिरिक्तमस्ति साङ्कयानाम्, सात्विकोभ्यं तामसोभ्यमिति 
परविशेषणत्वेन प्रतीतेः न स्वतन्त्रा नित्यगुणा इति । संक्षेपतस्तरीणि तत्वानीति ञैवाः ! रिवोऽप्यात्मनोऽन्यश्चेद- 
हिवः स्यात् रज्जुसपंवतु । अनन्यत्वे तु ततत्वभेदानुशासनं गुरुशिष्यानुशासनं च न स्यात् ॥ २०॥ 

एकस्यात्मनो विर्वादयः पादा इत्यपि कल्पनामात्रम् । निरवयवस्यात्मनोशभेदानुपपत्तेः । विषया एव 
परमाथतत््वमिति वात्स्यायनप्रभृतयः \ तदपि भ्रममात्रम् । यत्त जहुः- | १० 

विषस्य विषयाणाच्न दूरमत्यन्तमन्तरम् । उपभुक्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥ 
चमंखण्डं द्विधाभिन्नं अपानोद्गा रूपितम् । तत्र मूढा निमज्जन्ति प्राणेरपि धनैरपि ॥ 

| त्रिरोका भूभुवस्स्वरिति व्रयो वस्तुभूता इति पौराणिकाः । तत्र यदि वासस्थानभेदेन त्रित्वं तदाऽऽनन्त्य- 
प्रसङ्कः, यदि स्वातन्त्याभिघ्रायेण तच्च कल्पनामात्रम् । आकाडादिपारतन्त्यादिति । देवा इन्द्रादयः फलदातार 
इति देवताक्राण्डीयाः } तत्र यद्यस्मदादिप्रयत्नमपेक्षय त उपकूवंन्ति तदा भुत्येभ्यो न विरोषः। स्वातन्त्येणोपका कत्वे १५ 
व्यथं तदाराधनं देवताप्रसादोऽपि च स्वमनोरथ एव । तद्भक्तानामपि विपत्तिदसंनात् ।॥ २१॥। | 

आनन्दगिरिटीका 

कल्पनामात्रम् । न हि मूतानि स्वतः घिद्धानि जडत्वविरोधात् । नापि परतः सिद्धानि । स्वगुणस्य चेतन्थस्य 

स्वग्राहुकत्वायोगाद्रद्भिगतौष्ण्यस्य वह्िविषयत्वादशेनात् । अतो भूतानि जगत्कतु णीति कल्यनेवेत्यथः । सतत्व- ` 

रजस्तमांसि त्रयो गुणाः साम्येनावस्थिता जगतो महदादिलक्षणस्य कारणमिति सांख्यास्तदपि कल्पनामात्रम् । २० 

साम्येन स्थितानां कारणत्वे प्रलयाभावप्रसद्धात् । वैषम्यभजनस्य च निर्हुतुकत्वे सदा तदापातात् । सहतुक्त्वे 

हेतोर्नित्यत्वे प्राचीनदोषानुष द्धादनित्यत्वे हेत्वन्तरपेक्नायामनवस्थानादित्याह्--गुणा इतीति ! कल्पनान्तरमा्ह-- 

तस्वानोति चेति! भआत्माऽविद्या शिव इति संक्षेपस्त्रीणि तत्वानि सवंजगतप्रवततंकानीति जञौवा मन्यन्ते तदपि 

कल्पनामात्रम् । आत्मनो भिन्नत्वे रिवस्य घटादितुल्यतवप्रसद्धादभिन्नतवे तत्त्वानां त्रिखव्याघातादिव्यथः ।। २० ॥! 

एकस्याऽऽत्मनो विदवादयः पादाः सवंव्यवहारहेतवो भवन्तीत्यपि कल्पनामात्रम् । निरंशस्याऽऽत्मनोऽशा- २५ 

भेदानुपपततेरित्याहू-पादा इतीति ! वात्स्यायनपरभृतीनां कल्पनां कथयति--विषया इतीति! शब्दादयो विषया भूयो 

भूयो भुज्यमानास्तत्त्वमिति विश्रममाच्म् । “विषस्य विषयाणां च दुरमत्यन्तमन्तरप् । उपभुक्तं विषं हन्त विषयाः 

स्मरणादपि” इति विषयानूसन्धानस्य निन्दितत्वात्तेषां पारमाथिकत्तर्वभावानुपपत्तेरित्यथः । भूभुवः स्वरिति 

त्रयो टोका वस्तुभूताः सन्तीति पौराणिकाः । तदपि कल्पनामात्रम् । स्थानभेदेन त्रित्वे तदानन्त्यस्य दुरुततरत्वो- 

त्स्वातन्त्यस्य चासिद्धत्वादित्याह्-छोका इतीति । भग्नीद्द्रादयो देवास्तत्तत्फकदातारो नेखवरस्तथेति देवता- ३० 

काण्डीयाः९ । तदपि कल्पनामात्रम् । अस्मदादिप्रयत्नमपेक्षय फकदातृ्वे तेषां भृव्येभ्यो विशेषाभावप्रसद्धत् । 

स्वातन्त्येणोपकारकत्वे तदाराघनवैयर्थ्यात् । तद्धक्तानामपि विपत्तिदश॑नात्तस्रसादस्याकिञ्चिककरत्वादित्याह्-- 

देवा इति चेति ॥ २१ ॥ [र 

१. देवताकाण्डीया--सङ््षकाण्डं देवताकाण्डस् । देवता अधित्य विचारप्राचुरयात् देवताकाण्डत्वं तस्य । 

पुव॑मीमांसायाः द्रादज्ञाध्याय्याः अनन्तरं तत्रतत्रानुक्तानामवर्यवक्तव्यानां विप्रकीर्णानां न्यायानां ३५ 

परतिपादनमनत्र हश्यते । तदिदं जैमिनिना कृतम् । तस्य देवस्वामिभाष्यं भास्कररायकृता वृत्तिश्च 

मुद्रिते दृश्येते । 
३४ 
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वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तदिद | भोक्तेति च भोक्तृषिदो भोज्यमिति च तद्िदः॥२२॥ 
क्ष्म इति श्ट्मविदः स्थूल इति च तद्विद्; । मूते इति मृतेविदोऽमूतं इति च तदिद; ॥२३॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

वेदाः परमार्थाः इति पाठकाः \ तदपि कल्पनामात्रम् । नहि लौकिकवणव्यतिरिक्ता वेदा उपलभ्यन्ते । त 
चेकंकस्मिन् वण वेदसिद्धिः । क्रमोऽपि तेषां कल्पनामात्रम्, उच्चारणक्रियाया उपलबन्धिक्रियायाश्च प्रतिपुरुषं 
भेदात् तद्विरिष्वेदानन्त्ये स एवायं वेद' इति विश्रममात्रमु । यज्ञा वस्तुभूता इति कात्यायनप्रभतयः "यज्ञं 
व्याख्यास्यामो द्रव्यं देवता व्याग” इति तत्र नेककस्य यज्ञशब्दाथंत्वं व्रीह्यादिषु यज्ञबुद्धयभावात् समुदायश्वे्तस्यां- 
वस्तुत्वा्यज्ञ इति विभ्रममात्रम् | | 

भोक्ता मालेति साङ्कचाः । तत्र भोगो विक्रिया चेत् अनित्यत्वारप्रसङ्घः, स्वभावदचेत् सदा स्यादिति । 
विषयसन्निधौ भोक्तृत्वं भ्रममाच्म् । भोज्यं वस्त्विति सुपक्ाराः। तदपि श्रममात्रम् । मधुरादिस्वादस्य व्यञ्चनादे 
क्षणेन विस्वादतताददांनात् ॥ २२॥ 

सक्षम आत्मेत्यणुवादिनः--तत्र युगपत्सकरकटेवरव्यापिवेदनानुसन्धानानुपपत्तिः । अथवा, सूक्ष्मः परमाणु 
समुदायः परमाथं इति परमाणुवादिनः-तदपि श्रममात्रं पेषणादिस्ताध्यपाथिवादिरनसां नित्यत्वानुपपत्तेः । 
निरवयवत्वे च संयोगानुपपत्तेः कार्यानुपपत्तिः । अप्रत्यक्षसमवेत्तस्य च वायुवनस्पतिसंयोगादिवदपरत्यक्षत्वात् त्र्यमु 
कादिप्रत्यक्षं न स्यात् । कार्येण च तदनुमानमाश्रयासिध्यादिदोषदृष्टम्, अतिरिक्तकार्यारम्भे च परुपरिसितद्रव्यारम्धं 
कायंद्रव्यमधिकप्रमाणं हश्यते तस्मात्तदपि केल्पतामातच्रमिति । ~, 

स्थुलो देह एवात्मेति लोकायतिकमेदः- तत्र मृतयुषुप्तयोरपि चेतन्यं स्यात् सङ्खातस्य तादवस्थ्यात् 
वाय्वादीनां चेकंकस्य चेतन्यादशंनात् । सद्धातस्य चावस्तुत्वादिति | मूतंस्तरिशलादिधारी परमाथं इत्यागमिकाः- 
तत्रास्मदादिशरीरवत् मूतंस्य पाञ्चभोत्तिकत्वानुमानात् नानादित्वं लीलाविग्रहुकल्पनं च भरममत्रं, विग्रहाभवे 
लीखाया एवासम्भवात् । अमूत: परमां इति ह्युन्यत्ादिनः । तदपि कल्पनामात्रम् । निस्वभावः परमाथं "इति 
व्याघातात् ॥ २३॥ | 

आनन्दभिरिटीका 

ऋवेदादयो वेदाश्चत्वारस्तत्वानीति पाठका वदन्ति । तदपि कल्पनामात्रम् । न'हि वेदा रौकिकंवंणं 
व्यतिरिक्ता हृदयन्ते । क्रमवतामेव वर्णानां वेदशब्दवाच्यत्वाङ्खीकारात् । क्रमश्चोच्चारणोपलब्ध्योरन्यतरगतो 
वर्णेष्वारोप्यते | तथा च तथाविधक्रमवतां वर्णानामारोपितरूपेण वेदशब्दवाच्यत्वात्कुतो वेदानां परमाथंतेत्याह- 
वेदा इति ! ज्योतिष्टोमादयो यज्ञा वस्तुभूता भवन्तीति मोधायनप्रभतयो यान्ञिका मन्यन्ते । तदपि श्रान्तिमात्रम् । 
यज्ञं व्यास्थास्यामो द्रव्यं देवता त्याग इत्यत्रैकेकरसिमन्यज्ञ विज्ञानाभावाव्समुदायस्यावस्तुत्वादित्याह--यज्ञा इति 
चेति  भोक्तंवाऽऽत्मा न कतंति सांख्याः । तत्र भोगो यदि विक्रिया स्वीक्रियते त्तहि कथं नानितयत्वादिप्रसञ् 
स्वभावत्वे सदा स्यादिति विषयसन्निधौ भोक्तृत्वं भ्रान्तिरेवेत्याह-भोक्तंति चेति । सुपकारास्तु भोज्यं वस्त्विति 
प्रतिजानते तदपि न । मधूरादिरसम्यञ्जनादेस्तदेवान्यथात्वदशंनादेकरूप्यासम्भवादित्याह-भोज्यमिति चेति ॥२२॥ 

आत्मा सृक्ष्मोऽणुपरिमाणः स्यादिति केचित् । तन्न । युगपदरोषशरीरव्यापिवेदनानुसन्धानासिद्धेरिव्याहू-- 
स्म इतीति । स्थो देहोऽहूघ्रत्ययादात्मेति छोकायतमभेदः । तच्च न । मुतसुपुप्तयोरपि सङ्काताविरोषाच्चतन्य- 
प्रसङ्ात् । एकैकस्य च भूतस्य चैतन्यादशंनात्सङ्कातस्य चावस्तुखादिव्याह--स्थुक इति चेति। मूतंस्विशूरादिधारी 
महेदवरद्वक्रादिधारी वा परमार्थो भवतीत्यागमिकाः । तदपि भ्रान्तिमाच्रम् । अस्मदादिदारीरवत्तस्यापि शरीरस्य 

पाञ्चभौतिकत्वात् । रीलाविग्रहुकल्पनं च विग्रहामावे खीलखाभावादयुक्तमित्याहू--मूतं इति । अमृतं: सवकिारदूल्यो 
निःस्वभावः परमाथं इति शून्यवादिनस्तदपि कल्पनामात्रम् । परमार्थो निःस्वभावश्चेति व्याघातादित्याहु- 
अमृतं इति चेति ।॥ २३॥ 
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कार इति कारविदो दिश इति च तद्विदः । वादा इति बादग्रिदो मुवनानीति पद्धिदः॥२४॥ 
मन. इति मनोविदो बुद्धिरिति च तददिदः। चित्तमिति यित्तविदो धर्माधर्म च तद्धिदः॥२१५॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

कारः प्रमाथं इति ज्योर्तिविदः । तत्न । कार्क्ये मुहूर्तादिग्यवहारो न स्यात् । नानात्वेऽपि न स्वातन्त्यम्। 
उदयकारू इत्यादिक्रियाविशोषत्वेन{षितत्वेन] प्रतीतेः । न च क्रियाघमंत्वमेव, काठे क्रियोदयात् । अन्यथा ५ 
कालानवच्छिघ्लत्वेन क्रियाया नित्यत्वापातात् । किञ्च, यदि मुहूर्तः परमार्थो ज्योतिविदः किन्न स्वाराज्यं, तच्छास्व- 
प्रणेतृणां च विपत्तिः प्रसिद्धेव । किञ्च प्रवुत्तफलस्य कमणोऽवदयभोग्यत्वात् व्यर्थो मुहृतंस्तस्मात् कार इति 
कल्पनामाघ्रम् । दिशः परमाथ इति स्वरादिविदः । तदपि श्रममाध्रं तद्विदामपि पराजयदशंनात् तदुपदिष्टदिक्- 
स्थानां सवंदेव जयः स्यात् क्षणान्तरेऽपि दिकस्वभावालोपादिति | धातुवादमन््रवादग्रभतयः परमार्था इति 
वादविदः। तदपि तेषां विश्रममात्रम् । तास्रादिस्वभावे स्थिते नष्टे वा कनकादिभावायोगात् । यदि रसः स्वावय- १० 
वेस्ताप्रादिवर्णं तिरस्कृत्य कनकादिवरणं दशेयेत् तदा जपाकुसुमसं्िनि स्फरिकादिर्ततावत् कनकादिभावस्य 
मृषात्वाद्रसावयवापगमेऽपगमानुमानात् । मलत्यंस्य च शरीरस्य रसेनाजरामरत्वमित्यपि व्यामोहमात्रम् । मन्त्रवादेऽपि 
कालदष्टो न जीवति । अकालदण्रः स्वयमेवोत्तिरछठात क्वा चज्जपतः फलदर्हानस्य काकतालीयत्वात् नियतत्तायाश्चादर्शा- 
नाच्च परप्रतारणाथंततेवेत्ति। भुवनानि चतुददोति भुवनकोक्षविदः। तच्च कल्पनामात्रं को हि तानि दृष्ट्वा समागतः। 
न च महानूभाववचनमेव शरणं तेषां विप्रतिप्रत्िदर्शनादिति । २४ ॥ | १५ 

मन आस्मेति लोकाधतिकभेदः-- तत्र च न क्टेशञप्राप्िः कस्यापि स्यात । स्वतन्त्रस्य स्वानथंसङ्कल्पानु- 
पपत्तेः बुद्धिर्बाह्यविषयाकारा चित्तम् । बाह्यविषयाकारशन्यं विन्नानं स्वसंवेद्यं ते वस्तुनी इति बौद्धमेदाः रान्ताः | 
सुषुप्ते व्यभिचारात् वेद्यस्य च घटादिवत् स्वव्यततिरिक्तवै्यत्वादिति | 

धर्मधिर्मो विधिनिषेधचोदनागम्यौ परमार्थाविति जेमिनिप्रभृतयः। तच्च कल्पनामात्रं यत्तो यस्मिन् 
प्राणिनिकाये येयंशः प्रशस्यते स तेषां धर्मः । यच निन्यते सोऽधमः, न त्वगितिहोत्रादिरेव । यतो भरतखण्ड- २० 
व्यतिरिक्तभूभागनिवासिनां सुखदुःखो्कर्षौ दृस्येते तदभावेऽपि । न चता भोगमूमय इति वाच्यम् । तदुरेशेन 
विधानादर्शनात् । यदि च कालत्रयान्यतमकालावच्छिन्नौ तदाऽपाक्षीत् यजतीत्यादेरपि प्रयोगप्रसङ्गः । साध्येक- 

आनन्दगिरिटीका 

कारः परमाथं इति ज्योतिविदः । तच्च न। कारक्ये मुहर्ता्व्यिवहा रायोगात् । तन्नानत्वेऽपि न 

स्वातच्त्यम् । अन्यविषयत्वेन प्रतीतैः । उदयकाल इत्यादिना क्रिथाधमंत्वेन प्रतीतैः स्फुटत्वात् । न च क्रियाधमंत्वं २५ 
ऽपि तदुत्पत्तिदरशनादल्यथा कारानवच्छिन्नत्देन क्रियानित्यत्वापात्तादित्याहु-- कार इतीति । ?स्वरोदयविदस्तु 

दिशः परमार्था इत्याहुः । तदपि भ्रान्तिमात्रम् | तद्विदामपि पराजयदशंनादित्याह्- दिल इति चेति । धातुवादो 
मन्त्रवादश्चेस्यादथो वादा वस्तुभूता भवन्तीति केचित् | तदपि कल्पनामात्रम् } ताम्रादिस्वभावे स्थिते नष्टे च 
कनकादिस्वभावासम्भवात् । सन्त्रवदिऽपि कालदष्टो न जीव्ति अकालदष्टः स्वयमेवोत्यास्यततीत्यभ्युपगमाहयामोह्- ` 
मात्रमिव्याह्-वादा इतीति । मुवनानि चतुद॑श् वस्तूनीति भुवनकोश्चविदः । तदपि कल्पनामात्रम् । तेषामहष्टत्वात्। ३० 
न च तेभ्यस्तद्शंनम् । तेषां मिथो विप्रतिपत्तिदशंनादिव्याहू--भुवतानीति ।॥ २४ ॥ 

मन एवाऽऽसमेति लोकायतमेदः । तदपि श्रान्तिमात्रम् । तस्य स्वातन्त्ये क्केशभ्राप्ठ्यनुपपत्तेः । अस्वात्तन्त्ये 
च॒ घटवदनात्मत्वात्करणत्वाच्च दीपवदात्मत्वायोगादिव्याह-मनं इति । वुद्धरेवाऽऽत्मेति गौद्धाः । तेषामपि 
श्रान्तिमा्मेव । तत्सुपुप्ते व्यमिचाराद्वे्यस्य च धटवदतिरिक्तवेद्यत्वादित्याह्-बुद्धिरिति \ चित्तमेव आद्याकार- 
दान्यं विज्ञानम् । तदेवाऽऽत्मेत्यपरे । तत्रापि प्रागुक्तन्यायाविशेषात्तुल्यं भ्रान्तित्वमित्याह--चित्तमिति । धर्माधर्मौ ३५ 

१. स्वरोदयविदः यस्यां दिशि स्वरविश्चेषो घ्वनिरूपः धूयते तस्यां दिशि गमने विजय इति निणये 
` कराला इत्यथः | 
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पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे । एकर्िंश्क इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥२६॥ 
लोकल्लोकविदः प्राहुराधमा इति तद्विदः । स्वीपुनपंसकं रङ्गाः परापरमथापरं ॥२७॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 

रूपत्वेन कदाचिचिष्पत्तिः स्यात् । अथानुषन्धतिष्पत्त्या निष्पत्तिरुच्यते । कोऽथः ? किं तस्येव निष्पत्तिः उतत 
तयोरपि । प्रथमे न सिद्धिश्चरमे घटान्न विशेषः । किंञ्च, सुखदुःखसाधनसम्पत्तिः धर्माधिर्मानुष्ठायिनामेवेति नियन्तु 
न शक्यं, तदभावेऽपि सोमेश्व रवदीश्व रादीनां तदर्शनादिति ॥ २५॥ 

मूग्रकृतिः प्रधानमहदह ङ्का रपञ्चतन्मात्राणि सप्त॒ प्रकृतिविकृतयः पञ्चज्ञानेन्दरियाणि पञ्चकर्मेन्दरिपाणि 
पञ्चविषयाः एकं मनः करणमिति षोडशविकाराः पुरुषस्तूपकन्धिमात्रस्वभाव इति पञ्चविश्शतिसंख्याकः प्रपश्च 
इति सांस्याः । एतदपि कल्पनामात्रम् । यत्तौ विशेषणं व्यावत्त॑कं भविष्यत्ति। व्यावर्त्यं च प्रमि्तंनवा? प्रथमे 
न शक्यं व्यावत्तंयितुम् । चरमे व्यथं विशेषणं न चान्यत्नास्तीति शक्यमवधारयितुम् । यतः पातञ्जका- 
ईरवरमधिकं परयन्तः षड्विशतिः पदार्था इति कल्पयन्ति । रागाविद्यायत्तिकाककलामायाधिकास्त एवेकच्रिशषत् ` 
पदार्था इति पाशुपताः । अनन्तः पदाथं भेद इति संवतंप्रभृतयः। तस्मान्मुनीनामेव विगप्रतिपत्तिदर्हानिष्टिभ्रतिपत्तेस्त्व- 
ज्ञानमृकत्वात् पदाथंभेदवण॑नं वादिनां कल्पनासात्मिति ॥ २६॥ 

लोकानुरज्ञनमेव तत्त्वमिति रोकिकाः तदपि कल्पनामात्रं, भिन्नरचिहि छोकः तमनुरञ्जयितुं विश्वेश्वरोऽप्य- 
समथंः । आश्चमाः पदार्थाः इति दक्षप्रभतयः मन्यन्ते । मेखलाजिनदण्डेहि ब्रह्मचारी च लक्ष्यते । गृहस्थो वेदयष्टिभ्यां 
नखकोमभि्वेनाधितः, त्रिदण्डेन यतिश्च । एवं लक्षणादि पृथक् पृथगिति । तदपि कल्पनामात्रं वेषस्य आश्म. 
रब्दाथंत्वे तु दद्रादेरपि प्रसङ्गात् । जातिमूकाश्वाश्चमाः सा च दृक्षया । तदुक्तम्- | 

अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वज । कुले च कामिनीमृले का जातिपरिकल्पना ।। इति । ॥ि 
संस्कारोऽपि देहसमवायी चेत् नामुत्रोपभुज्यते आत्मसमवायी चेत्तन्न, जसङ्खत्वात् विकारित्वे अनित्यत्वादि- 

२० प्रसङ्खाच्चेति। लेद्धिका वेयाकरणाः स्प्रीपृत्तपुंसकं शब्दगतं तत्तवमाहुः। तत्र कि स्त्री दाब्दादिस्वभाव ओौपाधिको वा। 

२९५ 

२५ 

आनन्दगिरिटीका । 

विधिनिषेधचोदनागम्यौ परमार्थावितति मीमांसकाः । तदपि कल्पनामात्रमु । देहाकालादिषु धर्माधमंयोविप्रतिपत्ति- 
दर्रानादिव्याहू--धर्मेति ॥ २५॥ 

परधानं मूलप्रकृतिः महदह ङ्का रतन्मात्राणीति सप्त प्रकृत्िविहृतयः । पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि । पञ्च कमेन्दि- 
याणि । पञ्च विषयाः । मनश्चैकमिति षोडश विकाराः । पुरुषस्तु हशिस्वभाव इति पञ्चविशतिरसंख्याकः प्रपञ्चो 
वरित्वति सांख्याः । तच्च कल्पनामात्रम् । पञ्चविशतिविरोषणस्याव्यावतंकत्वे वेयर्याद्रियावत्तंकतवे च व्यावत्य- 
्मिव्यप्रमित्यो रनुपपत्तेरित्याह्-पच्चविक्षक इति \ पातञ्जला: पुनरीश्वरमधिकं पर्यन्तः षड्विशतिः पदार्था इति 
कल्पयन्ति | तदयुक्तम् । ईदवरस्य पुरषान्तर्भावादधिकत्वानुपपत्तेः । अनन्तभावि च घटवदनीश्व रत्वप्रसङ्गादित्याह्- 

षर्विश इति चेति \ पाश्ुपतास्तु रागविद्यानियत्तिकाखकलामायाधिकास्त एवेकत्रिशत्पदार्था इति बरुवते । तत्न । 
क्लेरत्वेऽपि रागाविद्ययोरवान्तरभेदवदस्मितादेरपि तद्धित्रसेन संस्यातिरेकात्तस्य रागोपलक्षितत्वे तस्याप्यविद्यो. 

पलकितत्वेन न्यूनतापातादविद्यामाययोऽचेकत्वादवान्तरमेदे च नियतावपि तदुपपत्तेः संख्यातिरेकतादवस्थ्यम् । 

कालकलासु च तस्रसिदधेरित्याह--एकनरिशक इति \ अनन्तः पदाथंभेदो न नियतोऽस्तीति केचित् । तदपिन । ` 
वादिनां विवाददंर्शनात् । विवादस्य चाज्ञानमूरुकत्वादित्याहु--अनन्त इतीति ।। २६॥ 

 कोकानिति ! रोकानुरञ्नमेव तत्वमिति लौकिकाः । तदपि विश्नममात्रम् । रोकस्य मिन्चरुचित्वात्तदनु- 
रज्ञनस्येश्वरेणापि करतुमशक्यत्वादित्याह--लोकानिति । दक्षप्रभृतयस्त्वाश्रमाः परमार्था इति समथयन्ते । तदसत् । 
वेषस्याऽश्रमशब्दाथैत्वे शूद्रादेरपि प्रसङ्गाज्जातेश्च दुविवेचत्वात्तमूरस्याऽऽश्रमस्य दर्शयितुमशक्यत्वात्सस्कारस्य च 

देहसमवायित्वे पारौकिकत्वायोगादसङ्खे चाऽत्मनि तदसमवायादित्याहू-आ्रमा इतीति । वयाकरणस्तु सीः 
पुनपुंसक शब्दजातं तत्वमिति वणंयन्ति । तदप्ययुक्तम् 1 स्व्यादेः शाब्दस्वभावस्वे सर्वादीनां त्रिलिङ्त्वायोगादेकस्या- 
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सृष्टिरिति यष्टिषिदो रय इति च तद्विदः । स्थितिरिति स्थितिविदः सवे वेह तु सवेदा ॥२८॥ 
यं भावं दक्येद्यस्य तं भावं स तु पयति । तं चावति स भूत्वाऽसौ तदूग्रहः सथुपेति तम् ॥२६॥ 

प्राणः प्राज्ञौ बीजात्मा तत्कायंभेदा हीतरे स्थित्यन्ताः । अन्ये च सवे रोकिकाः सवप्राणिपरिकल्पिता भेदा 
रज्ज्वामिव सर्पादयः । तच्छन्य आत्मन्यात्मस्वरूपानिश्वयहैतोरविद्यया कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽथः । प्राणावि- 
रखोकानां प्रत्येकं पदाथव्याख्याने फल्पुप्रयोजनत्वाद्यत्नो न कृतः \\ २०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८ ॥ 

कि बहुना प्राणादीनामन्यतममूक्तमनुक्तं वाऽन्यं भावं पदाथं दशंयेद्यस्याऽऽचार्योऽन्यो वाऽऽप्न इदमेव तच्व- 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

मायं सर्वादीनां त्रिलिङ्गता न स्यात्। एकस्य अनेकस्वभावतायोगात्। भनन्तव्वे चावस्तुत्वप्रस ङ्गः शब्दातिरिक्तार्थाद्धी 
कारादौपाधिकस्य मिथ््रा्वाच्च । किञ्च, शब्द उत्पाद्यते ज्ञाप्यते वा, आद्ये अन्योन्याश्रयः श्ब्दनिष्पत्तौ व्याकरणा- 
रम्भः ततश्च शब्दनिष्पत्तिरिति । द्वितीये व्यथं व्याकरणम् | स्वरूपन्ञानस्य श्रोत्रात् सम्भवात् । व्युत्पत्तेदच 

वृद्धव्यवहा यत् । किञ्च सुप्तिडनन्तं पदं” इति लक्षणस्येतरेत यवृत्तेरव्यापकता । घटादिलक्षणस्य चातिग्यापकता । 
रूढघाश्रये व्यर्थं प्रकृतिप्रत्ययविभागग्रसङ्घतो व्याकरणम् । किञ्च, यथा अनादिवेदविरोधे पौरुषेयी स्मृतिः अप्रमाणं 

तथा, अनादिवेदहष्टविरुदधनिर्माणं कि नाप्रमाणम् । जथ छन्दसि बहुरुमितिवचनात् प्राचोनानां तथेव प्रसिद्धेरथं- 
प्रतिपत्तेश्व सम्भवात् तत्र तेन विरध्यन्ते तेहि रोकेऽपि अपशन्दभाषिततानां तथेव प्रसिद्धेः अथं प्रतिपत्तेश्च 
तेभ्यस्सम्भवाल्छोकेऽपि न विरुध्यन्ते | 

किल्च, भारतादिषु पाणिनिमत्तविरुद्धानेकन्ब्दोपलन्रव्यासस्य किमज्ञानं सम्भावयामः कि वा पाणिने- 
रेवति विषये वेयाकरणानामेव शाकल्यशाकटायनादीनां विप्रतिपत्युपरृन्धेः तस्येवाज्ञानकल्पनं युक्तमिति। द्रे 
ब्रह्मणी वेदितव्ये परजञ्चैवापरं चेत्यन्थे कल्पयन्ति । यतो वस्तुतः परिच्छेदे नेव कोऽपि ब्रह्मपदाथंः सम्भवति ॥२७॥ 

सतोऽसत्तश्चोत्पत्यसम्भवस्य वक्ष्यमाणत्वात् सृष्टयादिवणंनमपि पौराणिकानां भ्रमसिद्धानुवादमात्रम् । 
इह् रोके यत्सवं कुलघमंग्रामधमदेशधर्मादि तदपि कल्पनामात्रमेव । नहि वस्स्वन्यथा भवतीति ॥ २८ ॥ 

प्राणादिश्छोकानां संक्षेपाथंमाह- प्राणः प्राज्ञ इत्यादिना । एवं तावद्रादिनां लौकिकानां कतिपयकल्पना- 
भेदानुदाहूत्य अनन्तत्वात्सवथेव ते नोदाहतु' शक्यन्त इति संक्षेपमाह--यं भावं इत्यादिना । असौ पुरुष एव भूत्वा 

आनन्दगिरिटीका 

नेकस्वभावत्वासम्भवादौपाधिकधमंत्वे च तस्यावस्तुत्वप्रस द्वादिष्याह--स्रीपुंनपुंसकमिति । दवे ब्रह्मणी वेदितव्ये 
परं चापरं चेति केचित् । तच्च न । परिच्छेदे क्वचिदपि ब्रह्मत्वायोगाद्वस्तुतोऽपरिच्छिन्नस्य तद्धावादिव्याहु- 
परापरमिति ।। २७ ॥ 

सृष्टिर्वा ख्यो वा स्थितिर्वा तत्वमिति पौराणिकाः । तदपि कल्पनात्रम् । संतोऽसत्तश्चोत्पत्याद्यभावस्यं 
 वक्ष्यमाणत्वादिति मत्वाऽऽह्--ृष्टिरित्यादिना । यथोक्तकस्पनानामधिष्ठानं सूचयति- स्वे चेति ! उदाहूताश्चानु- 
दाहूताश्च कल्पनाभंदा यावन्तो विद्यन्ते ते सर्वेऽपि प्रकृतात्मन्येव कस्पनावस्थायां कल्प्यन्ते नाऽऽत्मनः कस्पितत्वम्। 
सवस्य कल्पितत्वेनाधिष्ठानत्वायोगादित्यथंः | 

' प्राणादिषश्छोकेषु प्राणशब्दाथेमाह्--ग्राण इति } तस्येव बीजात्मनो विकारविरोषत्वादितरेषां न ततोऽत्यन्त- 
भिन्नतेत्याह्-तत्कायंति । अन्तिमपदाथं स्पुटयति--अन्य इति । कूुरृधर्मो ग्रामधर्मो देशधमंस्चेत्येते सवंशब्देन 
गृह्यन्ते 1 तेषामात्मनि तदन्ञानादेव कल्पितत्वं सदृष्टान्तं स्पष्टयत्ति--रज्ज्वामिति । आत्मनोऽधिष्ठानयोग्यता्थं 
कल्पनारुन्यत्वमाह--तच्छरन्य इति । किमिति समुदायाथंः इलोकानामुच्यते शलोकान्तरेष्विव प्रत्येकं पदाथं- 
व्याख्यानमेतेष कि न स्थादित्याल्ङ्कयाऽऽह--प्रत्येकमिति ।। २८ ॥ 

ौकिकानां परीक्षकाणां च कत्तिपयकल्पनाभेदानुदाहूत्यानन्तत्वादशेषतस्तेषामुदाहूर्तमराक्यत्वं इष्ट्वा 
 संक्षेपमात्तमाचष्ट--यं भावमिति । पादवयं विभजते--कि बहूनैत्यादिना ! तमेव भावं विरिनष्टि--यो दशित 
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एतेरेपोऽप्रथम्भावैः परथगेवेति लक्षितः । एवं यो वेद त्वेन कल्पयेत्सोऽविक्षङ्कितः ॥२०॥ 
खप्नमाये यथा दष्टे गन्धवंनगरं यथा । तथा विश्वमिदं चष्ट वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥२१॥ 

मिति स तं भावमात्ममूतं पर्यस्ययमहमिति वा ममेति वा तं च द्रष्टारं स भावोऽवति यो दशितो भावोऽसौ भूत्वा 
रक्षति । स्वेनाऽऽत्मना सवंतो निरुणद्धि \ तस्मिन््रहस्तदुग्रहस्तदभिनिवेशः । इदमेव तत्त्वमिति स तं ग्रहीतारमुपति। 
तस्याऽऽत्मभावं निगच्छतीटयथः १५ २९ ॥ 

एतेः प्राणादिभिरात्मनोऽपुथग्भूतेरपुथग्भावेरेष आत्मा रज्जुरिव सर्पादिविकत्पनारूपेः पृथगेवेति रक्लितोऽभि- 
रलललितो निश्चितो सूट रित्यथंः। विवेकिनां तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादियो नाऽऽ्त्मव्यतिरेकेण प्राणादयः सन्तीत्यभि- 
प्रायः । “इदं सर्वं यदयमात्मा" इति श्रुतेः! एवमात्मव्यतिरेकेणासत्वं रञजमुसपेवदात्मनि कल्पितानामात्मानं च 
केवरं निविकस्पं यो वेद तच््वेन श्रुतितो युक्तिश्च सोऽविश्चङ्ध्ितो वेदाथं विभागतः कल्पयेत्कत्पयतीत्य्थंः । इवमेवं- 
परं वाक्यमदोऽन्यपरमिति । “न ह्यनध्यास्सविद्ेदाञ्ज्ञापुं शक्नोति तत्वतः । “न हयनध्यात्मवित्कभ्िक्किथाफल- 
मुपाहनुत'' इति हि मानवं वचनम् ॥ २० ॥ 

यदेतद्रेतस्थासत्तवमृक्त युक्तितस्तदेतद्ेदान्तप्रमाणावगतमित्याह--स्वप्नेति । स्वप्नदच माया च स्वप्नमाये अस. 
दस्त्वात्मिके सत्यो सद्रस्त्वात्मिके इव लक्ष्येते अविवेकरिभिः। यथा च प्रसारितपण्यापणगृहुप्रसादस््ीपुञ्चनपदव्यवहारा- 

अनुभृतिस्वरूपाचायंटीका 

तत्तादात्म्यमेव मापद्यते | अन्यत्र प्रवृत्ति निवारयति उपदिष्टो गणपत्तिरित्यादिभावमित्यथं; । असौ देवः परमाथों 
नान्य इति परोक्षो वा मूत्वा । जथवा अयुः प्राणस्तस्मिन्नसौ प्राणे तदुपलक्षिते हदये भूत्वा स्थित इत्यथं; ।। २९॥ 

| उक्तवस्तुज्ञानवाच् वेदकि द्कुरो भवति किन्तु स्वयं वेदार्थं ब्रूते स एव तदर्थो भवतोल्युक्तज्ञानस्तुव्यथंमाह्-- 
एतेरेष इत्यादिना । क्रियाफलं प्रमाणफलं तत्तवनिणंयमिल्यथंः ।। ३० ॥ . 

प्रसारितानि पण्यानि क्रयविक्रयवस्तूनि येष्वापणेषु हूटषु ते प्रसारितपण्यापणास्ते च गुहाश्च प्रासादारव 
भनन्दगिरिटीका 

इति । स कथं द्रष्टारं रक्षत्तीत्यपेक्षायामाहू--असाविति । साधकपुरुषतादात्म्यमापदेत्य्थंः । रक्षणप्रकारं प्रकट. 
यत्ति--स्वेनेति । साक्षादसाघारणरूपस्वेन तत्रैव निष्ठामापाद्य तत्तोऽस्यत्र प्रवृत्तिमूपासकस्य निवारयतोत्यथः | 
चतुथंपादं ग्याचष्टे-तस्मिक्निति ॥ २९॥ 

एतेनान्यत्र प्रवृत्तिनिरोधे हितुशक्तः । तहि प्राणादीनामात्मवदेव तात्तविकत्वं प्राप्तमित्याशङ्खय केल्पिताना- 
मधिष्ठानातिरेकेणावस्तुत्वाच्नैवमित्याहु--एतैरिति । उक्तन्ञानस्तु्य्थंमाह-एवमिति । पुवर्षिं व्याक रोति--एतैरिति । 
कस्पितानामधिष्ठानातिरेकेण सत्तास्फुरणयोरघावात्तद्वारेणाऽऽत्मति भेददर्शनमविवेकिनामस्तु तदन्येषां कथमुप- 
कन्िरित्याश द्ुयाऽऽहु--विवेकिनां त्विति । प्राणादीनामात्मातिरेकेणासत्तवे प्रमाणमाहू--इदमिति । उत्तरां 

योजयति--एवमिति । तत्तवेनाऽऽ्मवेदनोपायं सुचयत्ि--तत्त्वेनेति ! स्वप्नदृश्यवञ्जाग्रदुहश्यानां मिथ्यात्वसाघको 

दृश्यत्वादिहेतुरत्र युक्तिरित्युच्यतते । तथोक्तविज्ानवान्वेदकिद्कुरो न भवति कि तु सयं वेदाथ ब्रूतं स एव वेदार्थो 

भवत्तीत्यथंः । विभागतो वेदाथंव्याख्यानममिनयत्ति--इदसिति । ज्ञानकाण्ड साक्षाददरेतवस्तुपस्म् । कमकाण्डं तु 

साध्यसाधनसम्बन्धबोधनद्रारा परम्परया तस्मिन्पयंवसितम् | सर्वे वेदा यत्दमामनन्ती'ति श्रुतेरित्यथंः। आत्मविदो 

वेदाथवित्त्वमुक्तं व्यनक्ति--न हीति \ तदेव हि वेदाथतत्वं यत्परत्यगात्मस्वरूपमतश्चाध्यात्मविदेव याथास्म्येन 

तत्त्वज्ञाने प्रभवतीत्यथंः । उक्तेऽथे स्म॒तिमुदाहरति--न हीति \ क्रियाशब्देन प्रमाणमुच्यते । तत्फकूं तत्तवज्ञानमग्नि 
होत्रादिक्रियायाश्च शुद्धिद्वारा तस्मिन्पयंवसानादिव्यथंः । २० ॥ | 

याभियुंक्तिभिरस्मिन्प्रकरणे द्रंतस्य मिथ्यात्वं कथ्यते तासां प्रमाणानुप्राहकत्वादनाभासत्वमवसेयमित्याहु- 

स्वप्नेति । श्लोकस्य तात्पर्याथंमाह--यदेतद्हेतस्येति । असवे सत्ववतपरतिभानं कथमित्याशङ्क्य श्लोकाक्षराणि 

व्याचष्टे स्वप्नश्चेति । प्रसारितानि तत्र तत्र प्रकटतां प्रापितानि पण्यानि क्रयविकयद्रव्याणि येषामापणेषु हदु 

ते प्रसारितपण्यापणास्ते च गृहाश्च प्रासादाश्च स्वरीपुञ्चनपदाश्चेतेषां व्यवहारास्ते राकोणंमिति योजना ।. षष्टान्त- 

त्रयमनुदय दारष्यन्तिकमाह--यथा चेति ! गन्धवंनगराकारः चका राथ: । नेह नानाऽस्ति किञ्चनेत्यादयो वेदान्ताः । 
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न निरोधो न चोत्पत्तनं बद्धो न च साधकः । न शथे वे शक्त इत्येषा परमाथेता ॥२२॥ 

कोणेमिव गन्धवेनगरं हृश्यमानमेव संव्कस्मादभावतां गतं दृष्टम् ! यथा च स्वप्नमाये हषे असद्रपे तथा विश्वमिदं 
दतं समस्तमसदृहष्टम् । ववेत्याह ! वेदान्तेषु । “नेह नानाऽस्ति किञ्चन" । “इन्द्रो मायाभिः । आत्मैवेदमग्र 
आसीत्" “शब्रहयोवेदमग्र आसीत्" । “द्वितीयाद्े भयं भवति"! “न तु तदुद्वितीयमस्ति' । “यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभूत् 
इत्यादिषु \ विचक्षर्णैनिपुणतरवस्तुदशिभिः पण्डितेरित्यथंः । 
“तमः श्वश्रनिभं हष्टं बषंडुदूबुदसल्िभम् । नाराघ्रायं सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगम् ।'' इति । व्यासस्मृतेः ।\ ३१॥ 

न निरोध इति प्रकरणार्थोपसंहारा्थोभ्यं इलोकः। यदा वितथं द्वतमात्मेवेकः परमायथंतः संस्तदेदं निष्पन्नं भवति- 
सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहुरोऽविद्याविषय एवेति तदा न निरोधः ! निरोधनं नियेधः प्रलयः उत्पत्तिज॑ननं बद्ध 
संसारी जीवः साधकः साधनान्मोक्षस्थ मुमृक्षु्मोचनार्थो मुक्तः विमृक्तवन्धः। उत्पत्तिप्रल्ययोरभावाद्रद्धादयो न सन्ती 
त्येषा परमाथंता । कथमुत्पत्तिप्रलययोरभाव इत्यु च्धते। देतस्यासस्वात् \ “यत्र हि द्वैतमिव भवति" \ “थ इह नानेव 
पश्यति" \ “अआत्मेवेदं सवम्" \ “ब्रहयेवेदं सवम्" । "एकमेवाद्वितीयम्" “इदं सर्वं यदयमात्मा इत्यादिनाना- 
श्रुतिभ्यो द्रंतस्यासत्तवं सिद्धम् । सतो द्यत्पत्तिः प्रख्यो वा स्याच्नासतः शाश्चविषाणादेः । नाप्यद्रैतमुत्पद्यते खोयते वा । 
अदयं चोत्पत्तिप्ररयवच्चेति विप्रतिषिद्धम् । यस्तु पुनर्हेतसंव्यवहूारः स रज्जुखपवदात्मनि प्रणादिलक्षणः कल्पितः 

५ 

१० 

इत्युक्तम् । न हि ममोविकल्पनाया रज्जुसर्यादिलक्षणाया रज्ज्वां प्रय उत्पत्तिर्वां । न च मनसि रर्जुसपस्योत्त्तिः 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सत्रीपुञ्जनपदाश्च तेषां व्यवहाराः तेराकोणंमित्यथंः । तमसि मन्दान्धकारे यद्रज्ज्वां इ्वभ्रं भूच्छिद्रं श्रान्त्या भाति 
तन्निभं तत्तुल्यं विवेकिभिहषठं विश्वं नाशप्रायं वत्तंमानकारेऽपि तद्योग्यतासदावादित्यथंः ।। २१ ॥ 

१५ 

सत्वाभावे कथमुत्पत्िप्रल्ययोरभावस्सिद्ध इत्याशङ्कयाह--सतो हीति ! धम्यंभावे घर्मामावः प्रसिद्ध , 
इत्यथः । अट्तं ब्रहमव कार्याकारेणोत्पद्यते री थते चेव्येकदेरिनः तदसङ्धतमित्याह--नापीति । त्वथापि व्यवहाराङ्खं 
देतमिष्यते तस्य जन्मल्यौ करिमित्ति न स्तः इत्याशङ्कुयाह--यस्तु पुनरिति । विमतस्तत््वत्तो न जन्मल्यवान् 
कल्पितत्वात् रज्जुसपंवदित्यथं; । हृषटान्तं साधयत्ति--न हीत्यादिना । सर्वेषामुपकरम्भामावात् रज्ज्वां जन्मल्यौ 
मा भूतां दृष्टकरणस्यव मनसस्सकाशादुत्पत्तिः सनसि च खयो रज्जुसपंस्य भविष्यतीत्याशङ्धुवाह्--न चेति 

आनन्दगिरिटीका 

दतस्य वस्तुतोऽसत्त्वे स्मृतिमपि दशंयति--तम इति । तमसि मन्दान्धकारे रज्ज्वामधिष्ठाने मूच्िद्रमिति यद्भ्रान्त्या 
भाति तत्निभं तत्तूल्यं विवेकिभििश्वं दृष्टं तच्चातीव चच्चलमाटक्षितं नाशप्रायं वत्त॑मानकालेऽपि तद्योग्यता- 
 क्त्वात्। न च हतं कदाचिदपि सुखकरमुपरभ्यते दु-खाक्रान्तं तु दृद्यते। तच्च नाशग्रस्तम्। नाश दध्वं मसत्वमेवोच 
गच्छति न तर्हि तस्य परमाथंत्वं प्रमाणाभावादित्यथं; । ३१॥ 

२०७ 

२५ 

प्रमाणयुक्तिभ्यां द्ैतमिथ्यात्वप्रसाधनेनाद्रेतमेव पारमाथिकमिति स्थिते तिर्धारितिमर्थं संगृह्ात्ि~- ` 
नेत्यादिना \ शोकस्य तात्पर्याथंमाहू--प्रकरणेति । कोऽसौ प्रकरणाथंस्तस्य वा संग्रहे कि सिध्यत्ति तदाह-- 
यदेति । व्यवहारमात्रस्याविद्याविषयत्वेऽपि कि स्यादिति चेत्तदाह- तदेति । चतुथंपादाथंमाहु--उत्पत्तीति । उक्त 
 मेवाथ प्ररलभ्रतिवचनाभ्यां प्रपञ्चयति--कथभित्थादिना । द्रैतासत्वं श्रत्यवष्टम्भेन स्पष्टयत्ति--यत्र हीति 1 द्रेतस्या- 
सत्वे कथमुत्पत्तिप्रल्यौ न स्यातामित्याश््कय कि द्वैतस्य तौ कि वाद्रैतस्येव्याद्यं विकल्पं दूषयति--सतो हीति । 

२५ 

द्वितीयं प्रत्याह--नापीति । व्यावहारकिद्ैताङ्गीका रात्तस्यैवोत्पत्तिप्र्यावित्याशङ्ुयाऽऽह् यस्त्विति विमतस्तत्त्ततो ` 
नोत्पत्तिप्रलयवान्कस्पितत्वाद्रज्जुसपेवदित्यत्र दृष्टान्तासिद्धिमाशङ्कय रज्जुसपंस्य रज्ञ्वामुत्पत्तिप्रलयौ मनसि वा 

 दयोवेत्ति विक्र ल्प्य प्रथमं प्रत्याहु-न हीति । रज्जं पर्यतां सर्वेषामुपरुब्धिप्रसङ्गादित्यथं; । द्वितीयं दूषयत्ति- न 
` चेति । बहिस्पटन्धिविरोधादित्यथंः । तृतीयं निरस्यत्ति--न चेति । उभयतो मनोरग्जुलक्षणे न रणज्जुसप॑स्योत्पत्ति- 
श्रक्यो युक्तौ दयाधारत्वानुपकम्भादित्यथंः । रज्जुसपंवदुद्ेतस्य मानसतत्वाविशेषात्च तत्वतो जन्मविनाशौ दशंयितुं 

२५ 
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प्रलयो वा न चोभयतो वा! तथा मानसत्वाविशेबाद्देत्य । न हि नियते मनसि सुषुप्ते वा देवं गृह्यते । अतो 

मनोविकल्पनामात्रं दवेतमिति सिद्धम् । तस्माल्सुक्तं देतस्यासस्वान्निरोधाचभावः परमाथंतेति । | 
| यद्येवं देताभावे श्ाखरव्यापारो नाद्रेते विरोधात् । तथा च सत्यटैतस्य वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छरन्यवाद- 

प्रसङ्धः द्वैतस्य चाभावात् ! न, रज्जुसपादिविकत्पनाथा निर स्पदत्वानुपपत्तिरिति प्रत्युक्तमेतत्कथभुज्जीवयसीति । 

५ आह रज्जुरपि सपंविकल्पस्थाऽऽस्पदभूता विकत्पितैवेति दृषटान्तानुपपत्तिः । न, विकल्पनाक्षयेऽविकलि्पितस्याविकल्पि- 

तत्वादेव सस्वोपपततेः । रज्जुसपंवदसत्वमिति चेत् ! न, एकान्तेनाविकत्पितत्वादविकल्पितरऽज्वंजञवत्प्राक्सपभिाव- 

विज्ञानात् । विकल्पयितुश्च प्राग्विकल्पनोत्पत्तेः सिद्धत्वाभ्युपगमादसत्वानुपपत्तिः । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

 बहिस्संगोघविरोधादिव्यथंः । उभयतो वा ! मनो रञ्जुलक्षणे, न दयाधारत्वादशंनादित्यथंः । दार्न्तिकमाह्-तथेति) 
१० मानसत्वमसिद्धमित्यारङ्कयाह् ~न हीति । यस्मिन्सति यद्भवति असत्ति च न भवतति तत् तदात्मकं प्रसिद्धम् । 

प्राह्यश्राहुकरूपं च द्यं, अहमिदं जानामीति सत्येव मनसि । अतो मनोविकल्पनामात्रम् । न च भ्रमसिद्धस्या- 
ज्ञातसत्तायां प्रमाणमस्ति, येन मनोदशंनमात्रे निमित्तं कल्प्येत । 

वि ये च, परमाण्वादिप्रसूतदरेततं प्रामाणिकमिति जल्पन्ति ते प्रागेव परास्ताः। यद्येवं निरोधाद्भावः 
 परमाथंस्ताहि तत्रैव शस्त्रन्यापारः नाद्रेते ब्रह्मणि, अभावनोधने व्यपृत्तस्य भावबोधने व्यापारः न, विरोधात् । ततः 

१५ किमित्यत आह-तथा चेति । | 

| रेते विद्यमाने कथमद्वेतस्याप्रामाणिकत्वेमात्रेण शृन्यवाद इत्ति न वाच्यमित्याह-ेतस्थ चाभावादिति । 
भोद्धारप्रकरणे परिहूतमेतच्चोदयं कथमु्धावयसि, इत्युक्त भाह पूकेवादी--रज्जुरपीति। नाव्यं स्वमतसिद्धो इष्टान्तो 
वक्तव्य इति नियामकमस्ति किन्तु प्रसिद्धः तावन्मात्रेण परबोधसम्भवात्। विद्यते च प्रसिद्धिः भ्रमवाधे यः परिशिष्यते 
सोऽवधिस्सन् यथा रज्जुरिति । तथा द्वैतश्रमवाधसाक्षितया स्फुरति चिदात्मा तस्याकल्पितत्वादेव सत्तोपपत्ते 

२० न शून्यताप्रापिरिव्याह--न विकल्पनक्षय इति । अद्रेतमसत् अप्रामाणिकत्वात् रज्जुसपंवदिति चेत्-न, रज्जु- 
सपस्य अस्तवे भ्रमविषयत्वस्य प्रयोजकत्वात् आत्मनस्तु सवश्रमसाक्षितया एकान्तत एव भ्रमाविषयत्वात् सत्तव- 

 मिुक्तम् । भज्ञातसत्तायामनेकान्तिकस्च हेतुरिवयसिग्रव्याहु--अविकलिपितेति । सर्पभावज्ञानात् प्रागनवभासमानो 
रज्ज्वंशः तस्यामवस्थायां प्रामाणिकत्वाभवेऽपि सन् यथा तथा सदेव प्रामाणिकत्वाभवेऽपि आत्मा कि न सन्नि- 

त्यथः । इतरचात्मनो नासत्तवमित्याह्--विकल्पयितुश्धेति \ एवं तावत्सामान्यतो दशनेन अधिष्ठानतया सतः 

२५ आनन्दगिरिटीका 

शक्याविति दार्न्तिकमाह-तथेति । द्वैतस्य न कुतस्चित्ताच्विकौ जन्मविनाकशाविति रोषः । मानसस्वासिद्धिमा- 
शङ्कयाऽऽह्-न हीति ।! अन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां द्वततं मनोविकल्पनामात्रमिति निगमयत्ति--अत इति ! न च मनो 
दवेतस्य दशंनमात्रे निमित्तमिति युक्तम् । भ्रमसिद्धस्याज्ञातसत्तायां प्रमाणाभावादिव्यभिग्रेत्य पक्रृतमुपसंहरति-- 
तस्मादिति! निरोधाद्यभावस्य परमा्थत्वे तत्रैव शास्त्रव्यापारादद्ेते तदग्यापारादभावबोधने व्यापृतस्य भावबोधने 

३० व्यापारविरोधादद्ेतमप्रामाणिकं प्राप्तमिति शङ्ुते--पचेवमिति । अद्वैतस्य प्रामाणिकत्वाभावे कि स्यादित्या- 
शङ्कयाऽऽह॒-तथा चेति । मद्र॑तस्याप्रामाणिकत्वेऽपि कुतः शुन्यवादो दैतस्य सत्तवादित्याशङ्कयाऽऽट्--दरेतस्थेति । 
नाप्रामाणिकदून्यवादो युक्तो यथा रज्ज्वामोरोपितस्पदि रज्जुरधिष्ठानम् । न हि निरधिष्ठानो भ्रमोऽस्ति । तथा 
द्रेतकल्पनाया निरषिष्ठानत्वायोगात्तदधिष्ठानतवेनाद्रैतमास्थेयमित्योद्कारप्रकरणे परिहृतमेतच्चोद्यं कथमु ावयसोति 

 सिद्धान्तवाद्याह--नेत्यादिना । तत्र शून्यवादी स्वमतानुसारेण हृषटन्तासम्प्रतिपत्या चोदयति--आएहैति \ स्वमतत- 
३५ सम्मतस्यव हृष्टान्ततेत्यनियमात्प्रसिद्धिमातेण परप्रत्तिबोधनसम्भवाद्श्रमनाधे परिदिष्यमाणस्यावधेः सत्यताया 

रज्ज्वादौ ष्टत्वाद्दरेत्नमबाधसाक्षितया स्फुरतदचैतन्यस्याकल्पितत्वादेव स्वान शून्यताप्रसक्तिरिव्युत्तरमाह-- 
. , नेत्यादिना । अद्रेतमसदप्रामाणिकत्वाद्रज्जुसपंवदिति तदकस्पि्त्वासिद्धि शङ्ुते--रज्ज्विति । रज्जुसपंस्यासे 

भ्रान्तिविषयत्वं प्रपरोजकमात्मनस्तु श्रमसाक्षित्वान्नियमेन भ्रमाविषयत्वान्नासत्वमित्यु्तरमाह्--नैकान्तेनेति । 
 अप्रामाणिकत्वहत्तोरनेकान्तिकत्वं दोषान्तरमाहु--अविकल्यितेति । नायं सर्पो रज्जुरेवेति सर्पाभावज्ञानपूवंकपुरो- 
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कथं पुनः स्वरूपे ग्यापाराभावे शाखस्य द्वेतविन्नाननिवतंकत्वम् । नेष दोषः । रज्ज्वां सर्पादिवदात्मनि 
देतस्याविशाध्यस्तस्वात् । कथं, सुख्यहं दुःखी मूढो जातो मृतो जीर्णो देहुवान्पहयामि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता फली 
संथुक्तो वियुक्तः क्षीणो वृद्धोऽहं ममेत इत्येवमादायः सवं आत्मन्यध्यारोष्यन्ते । आत्सैतेष्वनुगतः सवेत्राव्यभिचारात् । 
यथा सपेघारादिभेदेषु रज्जुः ।! यदा चेवं विशेष्यस्वरूपप्रत्ययस्य सिद्धत्वाच्च कतव्यत्वं ज्ञास्रेण ! १अकतकतुं च शां 
क्रतानुक्ारित्वेऽप्रमाणं स्यात्, यतः अविदयाध्यारोपितसुखित्वादिविश्ञेषप्रतिबन्धदेवाऽऽ्त्मनः स्वरूपेणानवस्थानं 
स्वरूपावस्थानं च श्रेय इति ! सुखित्वादिनिवतंकं श्ञाश्चमात्मन्सुखित्वादिप्रत्ययकरणेन नेति नेत्यस्थलादिवाक्येः । 

अनुभूतिस्वरूपाचा्यंटीका 

सम्भावितत्वात् बाधसाक्षितेन परिरिष्टत्वात् स्वरूपेणाविषयत्वात् भ्रमोर्पत्तेः प्राक् स्वत्तःसिद्धत्वात् प्रमाणा- 
विषयत्वेऽपि न शुन्यत्वमित्युपपाद्य इदानीं प्रमिते धर्मिणि प्रतिषेधदशंनात् आत्मनः प्रमित्यभावे कथं त्तर दरैताभाव- 
प्रमापकं शास्त्रमिति शङ्धते--कथं पुनरिति । धरमिण्यभावबोधेन प्रमितविशेषणवेय्य्यात् विद्यते चात्मनः 
सर्वध्यासेषु अनुगत्ताकारेण स्फरणमित्याह-नेष दोष इति \ श्चमाविषयस्य अध्यासानुगतततया स्फुरणं न घटत 
इत्याहू--कथमिति , स्वप्रकादातया स्वतो निविकल्पस्फरुरणेऽपि सविकल्पन्यवहारे अध्यस्तसंसुष्टाकारेण भ्रमविषयत्वं 
न विरुध्यत इत्याह्--सुख्यहमित्थादिना । 

न केवरुमध्यस्तविदोषणेः विशेष्यस्य आत्मनः स्वरूपस्फुरणस्य सिद्धत्वात् शास्वरेणाकरतत॑ग्यत्वमनुवाद- 
कत्वेनाप्रामाण्यप्रस क्गाच्चेत्याहु--अकृतकतुं चेति ! ननु स्फुरत्यात्मनि दरेतनिषेधकत्वे शास्रस्य निष्प्रयोजनत्वं स्यात् 
इत्याशङ्कयाऽऽह--अविद्याध्यारोपित इति! नास्त्यात्मा परमानन्दरूपो न प्रकाशते चेति विपरीतव्यवहा रालम्बनत्वा- 
पत्तिः । अध्यासकृतः प्रतिबन्धः । तत एव च आत्मनः स्वरूपेऽनवस्थानं दुःखित्वं भवति । प्रतिबन्धके तस्मिन् 
अपोदिते शास्त्रेण स्वरूपावस्थानं प्रयोजनं सिध्यतीत्यथः । ननु--निष्योषदुखनिवृत्तिः निरतिशयानन्दावाप्षिश्च 
परं श्रेयः न स्वरूपावस्थानमित्याशङ्धुयाह्-स्वरूपावस्थानं च परं श्रेय इति} प्रसिद्धं मोक्षद्ास्त्रेषु परमानन्दाभि- 
व्यक्तिभावादिव्यथंः । द्रेतनिवत्तकस्वे शास्रस्य मुद्गराभिघातवत्कारकत्वप्रसङ्धः इत्याश _्ुयाह्--सुखित्वादीति । 

आनन्दगिरिटीका 

वति रज्जुत्वनिर्चवयास्रागवस्थायां प्रामाणिकत्वाभवेऽपि सचरेवाज्ञातो रजञ्ज्वंशोऽभ्युपगम्यते । तथा सदेव प्रामाणि- 
कृत्वाभावेऽपि सन्नेवाऽऽत्मा मविष्यतीत्यथंः । आत्मनोऽसत्वाभावे हितवन्तरमाह्--विकत्पयितुश्चेति \ 

ञात्मनो देतभ्रमाधिष्ठानतवेन सम्भावितत्वाद्राधसाक्षित्वेन परिशिष्टत्वाद्पर्वं भ्रमोत्पत्तेः स्वतः सिद्धत्वाच्च 
प्रमाणाविषयस्वेऽपि नास्ति गुन्यते्युक्तम् । इदानीं प्रमिते धमिणि प्रतिषेघदशंनादात्मनोऽप्रमितस्वे तत्र द्रेताभाव- 
प्रमापकं शास्व्रमयुक्तमिति शङ्कुते--कथमिति ! प्रतिपन्ते धर्मिणि प्रतिषेधास्रमिते प्रतिषेधस्य विक्ेषणवेफल्या- 
देवानभ्युपगमादात्मनङ्च सवंकल्पनास्वधिष्ठानाकारेण स्परणाङ्खीकरणात्तस्मिन्प्रतिपन्नेः देतप्रतिषेधः सम्भवतीति 
परिहुरति-- नैष दोष इति \ श्रमाविषयस्याऽऽत्मनोऽध्यासानुगततया स्फुरणमवटमानमित्याक्षिपत्ति-कथमिति । 
स्वश्रकाशत्वेन स्वतो निविकल्पकस्फुरणेऽपि सविकल्पकव्यवहारे समारोपितसंसृष्टाकारेण भ्रमविषयत्वमविरुद्- 
मित्याह्--सुख्पहमित्यादिना । उक्तन्थायेनाऽऽत्मप्रतोतेः सिद्धत्वास्प्रतिपन्ने तसिमिन्द्रेतप्रतिषेधस्य सुकरतेति फकित- 
माह्--यदा चेति । न केवलमारोपितविशेषर्णेोविरोष्यस्याऽऽत्मनः स्वरूपस्फुरणस्य सिद्धत्वादेव न शास्त्रेण कचचेव्यत्व 

५ 

१५ 

१५ 

२५ 

२० 

मनुवादत्वेना प्रामाण्यप्रसङद्कास्चैवमित्याह--अक्रृतेति । स्पुरत्यात्मनि द्ेतनिषेधकत्वेऽपि शास्त्रस्य फलाभावाद- 
प्रामाण्यं तदवस्थमित्याशङ्कुयाऽऽ्ह--अविद्येति । प्रतिषेधशास्त्रादपनीते प्रतिबन्धे स्वरूपावस्थानं फतीत्यथंः । 
निःशेषदुःखनिवृत्तिनिरतिशयानन्दावाप्तिस्च परं श्रेयो न स्वरूपावस्थानमित्याशङ्कयाऽऽह्--स्वरूपेति । इति प्रसिद्धं 
म्ल स्तरेष्विति रोषः । | 

टेतनिवतकत्वे शास्त्रस्य कारकत्वं स्यादित्याशङ्कुवाऽऽहू--सुखित्वादीति ! अभुखित्वादेः स्वाभाविकतवा- 
दात्मनि स्फूरत्यस्फुरणमनुपपन्नमित्याशङ्कय श्रमविषयशुक्तौदमंशादेश्च स्वाभाविकोऽपि रजतादिभेदो दोष- 
माहाद्म्याद्यथा न प्रतिभाति तथाऽचिन्त्यशक्त्यविदाप्रभावादात्मनि स्फर्यपि युखित्वादयध्यासविरोध्यसुखित्वादि- 

१. अकृतकतु--अज्ञातन्ञापकं कृतानुकारितवे ज्ञातज्ञापकत्वे अप्रमाणं स्यादिव्यथः | 
२५ 
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'मायेरसद्धिरायमदयेन च कल्पितः । भावा अप्यद्रयेनेव तस्मादद्यता शिवा ।॥२३॥ 

आत्मस्वरूपवदसुखित्वाद्यपि '्युखित्वादिभेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धमः च्यद्यनुवृत्तः स्या्चाध्यारोपितयुखित्वादिलक्षणो 
विशेषः! यथोष्णत्वगुणविकिषवत्यग्नौ शीतता । तस्माच्निविक्ञेष एवाऽऽत्मनि सुचित्वादयो विशेषाः कल्पिताः ॥ 
यच्वसुखिस्वादिशास्नमात्मनस्तत्युखित्वादि विशेषनिवृत्यथमेवेति सिद्धम् । ४ ^शसिद्धं तु निवतेकत्वात् इत्या- 
गमविडां मूत्रम् \) ३२॥  , 

पूवेदलोका्थस्य हेतुमाह-भावेरिति यथा रजञ्ज्वामसद्धिः सप॑धारादिभिरदयेन च रज्जुद्रभ्येण सताऽ्यं सपं इयं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ननु -युखित्वदेः स्वाभाविकत्वादात्मनि स्फुरत्यस्फुरणं नोपपद्यत इत्याशङ्याहु-आत्मस्वरूपवदिति । भ्रमविषयस्य 
` अचिन्त्यमहिमत्वात् एवमविद्याप्रभावादात्मनि चिद्रूपेण स्फुरत्यपि सुखित्वा्ध्यासविरोध्यघुखित्वादिरूपेणा- 

१५ 

२० 

२५ 

स्फुरणं न विरुध्यत इत्ति भावः । इतरथा भ्रमामावप्रस ङ्गु इत्याह्-यदीति । उक्तं प्रमेयं संक्षिप्य निगमयति-- 
तस्मादिव्यादिना | उक्तेऽथं द्रेविडाचायंसम्मतिमाहु--सिद्धं स्विति । ब्रह्मणि पदानां व्युत्पत्यभावेऽपि सिद्धमेव 
शास्त्रस्य प्रामाण्यसभावबोधने व्युत्पन्नम् संसृष्ट स्थूखादिब्युत्पन्चपदः स्वाभाविकद्रेताभावबोधनेनाध्यस्तनिवततं- 
कत्वादित्यथंः ॥ ३२॥ 

नमु विशवव्यापकं सत्तानाम महासामान्यं तद्रयक्तयस्त्वाकाशादय इति सद्धिरन्ते कुतो निरोधा्यभावस्य 
परमाथंतेति । तव्राहु-भवेरिति। इत्थंभावे तुतीया | अनुगतसत्तां विहाय व्यभिचारिणां विषाणां पृथक् 
सतवे प्रमाणाभावात् । असद्धिविशेषाकारेः अयेन च अनुवृत्ताकारेण च अव्यावृत्ताननुगतपुणंचित्सत्तारूपोऽय- 
मात्मेव कल्पितो मढनं तु तत्त्वतस्सामान्यविरेषभावः अस्ति अन्योत्याश्रयादिति भावः| असन्तश्चेष्ठिरोषाः कथं 

आनन्दगिरिटीका 

रूपेणास्फुरणमविरुदधमित्याहु-आत्मेति । विपक्षे भ्रमानुपपत्तिरित्याहू--यदीपि । उक्तमर्थं संक्षिप्य निगमयति- 
तस्मादिति । असुखिघ्वादेरकस्पितत्वमसिद्धमाश्ञ द्य निरस्यति- यत्विति । अस्थूलं शोकान्तरमिद्यादिवाकयं 
शास्त्रशब्देन गृह्यते । उक्तेऽथं द्रविडाचायंसम्मतिमाहु--सिद्धं त्विति ! ब्रह्मणि पदानां व्युत्पत्यभावेऽपि सिद्धमेव 
शास्तप्रामाण्यमभावबोधनव्युत्पन्ननञ्पदसंसृष्टैः स्थृलादिव्युत्पन्चपदेः स्वाभाविकद्रेताभावयोधनेनाध्यस्तनिवत्तंकतवा- 
दिति सूत्राथंः।॥ ३२॥ 

यदुक्तं निरोधा्यभावस्य परमाथंतेति तदयुक्तम् । सामान्यविशेषात्मकं वस्तु नानारसमिति मते निरोधादे 
गुसाध्यत्वादिव्याश द्भुयाऽऽह-भावेरिति । भावा व्यावृत्ता विशेषाः । ते च व्यभिचारित्वादसन्तो रज्जुसपंवत् । 
ट्रयमनुवृत्तं सामान्यं विरेषकाररवस्तुभूतेः सामान्याकारेण च तादृशेनायमन्यावृत्ताननुगतपूणसत्ताचिदेकेतान 
सत्नात्मव मूटर्मोहमाहात्म्यात्कल्प्यते । न वस्तुतः सामान्यविशेषभावोऽस्ति परस्पराश्चयत्वादित्यथं; । विशेषाणाम- 

२५ 

१. जब्यावृत्तानुगतं ब्रह्मतत्त्वं; यतो ब्रह्माप्यनुगतसूपेण मिथ्यव, स्वरूपेण तु सत्यम् । भावस्तु स्व 

रूपेणाप्यसन्तः । अद्वयता स्वरूपेण रिवेत्यथं; न तु संसृष्टूपेण । 
२. सुखित्वादिभेदेषु सुखित्वदुःखित्वादिविरेषेषु भयुखित्वादिः नानुवृत्तोऽस्ति आत्मनौ निधंम॑कत्वादिति 

शेषः। यद्यपि सुखित्वाभाव आत्मस्वरूपमेव तथापि तेन रूपेणात्मा भ्रमदशायां न भाति, भविद्यादोषात्, 
यथा--रजतभ्रमकार शुक्तित्वं रजतभेदो वा । 

३. यदि भ्रमवि रोध्यसुखित्वरूपेण भासेत तदा भ्रम एव न स्यादित्यथ; । विशेषः भायादिति शेषः। 
४. इदं छान्दोग्यवक्यविवरणकर्तुः द्रविडाचायंस्य वचनमिति टीकाकारमतम् । इदमेव वाक्यं द्वितीय- 

प्रीच्छेदे सिद्धिकारोदाहूत मधिकृत्य ब्रह्मानन्दे्व्याख्यातम् । शब्दानां नित्यत्वे सिद्धान्तिते व्याकरणस्य 
लातज्ञापकत्वेनाप्रामाण्यमाशङ्खय मृजादिधातुना मृजन्तीत्यादेः साधुत्वसम्भवेऽपि मार्टत्यिादौनाम- 

पुत्वभ्रमनिवततंकत्वरूप्रयोजनकस्वेन प्रामाण्यं सिद्धमेकेत्यथंकः सिद्धं त्विव्यादिकमुक्तंवृद्धिभूत्रवातिके 
इति ग्यास्यातम् । भ्याकरणवातिककारस्यापि द्रविडत्वात्तस्य द्रविडाचायंत्वोक्तिरपि साधुरेव । 
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धारा दण्डोऽयमिति चा रज्जुद्रव्यमेव विकल्प्यत एवं प्राणादिभिरनन्तेरसद्धरेवाविद्यमानेः, न परमाथंतः। न ह्यप्रचलिते 
मनसि करिच्धाव उपलक्षयितुं शक्यते केनचित् । न चाऽऽत्मनः प्रचलनमस्ति \ प्रचलितस्यैवोपलमभ्यमाना मावा न 
परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं शक्याः । अतोऽसद्भरेव प्राणादिभावेरढयेन च परमाथंसताऽऽत्मना रज्जुदत्सवेविकत्पा- 
स्पदभूतेनायं स्वयमेवाऽऽत्मा कल्पितः सदेकस्वभावोऽपि सन् । ते च प्राणादिभावा अप्यद्रयेनेव सताऽत्मना 
विकल्पिताः ! न हि निरास्पदा काचित्कल्पनोपलम्यते 1 अतः सवकल्पनास्पदत्वात्स्वेनाऽऽत्मनाऽदरयस्याव्यभिचारा- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सत्वेन व्यवद्धियन्त इत्याश ङ्गव अनुगतसत्तातादास्म्येनेव्याह्- भावा अप्यद्रयेनेव सन्त इत्ति शेषः | परमा्थंतोऽ- 
विद्यमानः प्राणाद्याकारेः भात्मा विकर्पित इत्युक्तम् । अविद्यमानत्वे प्रमाणान्तरमाह्-न ह्यप्रचलित इति । 

विमतास्तत्तवतो न सन्ति अप्रचल्ति मनसि अप्रकाशमानत्वात् रज्जुसपंवदित्यथंः । भाद्रानामप्रचरितेऽपि मनसि 
आत्मप्रचलनेन प्रमातुव्यापारेण विद्यन्ते भावाः । अतोऽप्रयोजको हेतुरिव्याक्षद्ुयाहू-न चात्मनः प्रचलनमस्ति । 
विभुत्वान्नभोवदिव्यथंः । 
| ननु प्रचक्तिनेव सनसा उपभ्यमानत्वमस्तु परमाथं च भविष्यति, विपक्षे बाधकाभावादप्रयोजक इत्या- 
शङ्कयाह्-प्रचकितस्यवेति । यदि आत्मव्यत्िरिक्ता भावाः स्युः तदा आत्मचंतन्याव्यवधानात् सदेव प्रकाशे र्चित्ि 
सुषुप्ता्यभावप्रसद्खो बाधक इत्यथः । ननु आत्ममनस्संयोगजन्यश्चेतन्यगुणः सुषप्ट्यादो च मनस्संयोगाभावात् न 
देतसंवित्तिप्रसद्खः इति; वादान्तरमेतत् विस्तरेण चेत्तत् पराकरिष्यामः। किञ्च सति वा मनसि किमिति न संयोगः | 
चरखनाभावादिति चेत्, सति मनसि किमिति चल्नाभावः, तन्निमित्तककर्मोदुमूत्यभावः । सति कर्मणि किमित्युद्- 
भूत्यभावः । इच्छान्तरमूखत्वे अनवस्था । नित्यायास्चेच्छया उदुभूतिर्नामि तदुपरागः स चाशक्यः संयोगादिविरहात् | 
कर्मोद्भूतिनिमित्तकालाभावादिति चेत्, न कारकमंणोः संयोगादिसम्बन्धविरहः । असंस्पृष्टस्य निमित्तत अति- 
प्रसद्धात् । कर्मान्तरप्रतिबन्धादिति चेत् । न सुखदुःखदून्यस्य सुषुप्तेः कर्मानिमित्तत्वात् । न चाऽ्य्रासप्रतिबन्धात्, 

सत्त्वे कथं सत्त्वेन व्यवहारः स्यादित्याशङ्क्य सत्तातादाठम्येन कस्पितत्वात्तेषां सत्त्वेन व्यवहा रोपपत्तिरित्याह--भावा 
इति । अनुगतसत्ताकारेण कल्पिताः सत्वन्यवहारा भवन्तीति शेषः । सामान्यविकशेषभावस्य कल्पिततत्वादखण्डेक- 
रसत्व वस्तुनः सिद्धे निरोधदेदुःसाधनत्वमुचितमित्ति फलितमाह तस्मादिति । रटोकतात्पर्यं दर्शंयत्ति- पूर्वेति । 
निरोधादिसवंविश्चेषाभावोपलक्षितं वस्तु वस्तुभूतमिति पूवंश्छोकाथंस्तस्य सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि विशेषानाशित्य 
निरोघादेः सुसाधनत्वादसत्तवमाशङ्धुयते तेन तस्य साघनविक्षायां ततप्रदशंनप रोऽयं सलोक इत्यथः । तत्र पूरवाधि- 
गतान्यक्षयाणि हृष्टान्तावष्टम्भेन व्याचष्टे--यथेत्यादिना । संसुष्टरूपेण कल्पितत्वेऽपि स्वरूपेणानारोपितत्वाद्रज्जु- 
द्रव्यस्य व्यावहारिकसत्यत्वमुन्नेयम् । अविद्यमानेरममात्मा कल्प्यते न परमाथंतस्तेषां सत्त्वमिति हेष: । कथं 
प्राणादीनां परमाथंतोऽसत्वमिव्याशङ्कयान्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषां मनःस्पन्दितिमात्रतवप्रतोतेमुंषात्वं स्वप्नवदिघ्याहू- 
न हीति । आत्मपरिणामत्वान्मनश्चलनमन्तरेणापि प्राणादिभावानां परमाथंतः सत्वमित्यासङ्कुयाऽपह॒--न चेति । 
न हि विभोरात्मनो नभोवच्चलनं वास्तवमवकल्पते। न च तदभावे निर्वयवध्य परिणामसम्भादनेव्य्थः | 

५ 

१५ 

९५ 

२९ 
प्राणादीनामात्मपरिणामत्वासम्भवे फकितमाह-प्रचलितस्येति ! प्रगत्तं चलितं यस्य स तथा कृटस्थस्येवाऽऽत्मनो ` 
भासमाना भावा न परमार्थतः सन्तो भवितुमुत्सहन्ते । दद्यत्वजङत्वादिना स्वप्नवन्मिथ्यात्वसिद्धेरित्यथंः । एवं 
प्राणादिमावानां मिथ्यात्वं प्रसाध्य फक्तं दशंयन्पू्वाधिक्षिराणां व्याख्यानमुपसंह॒रति-अत इति ।! अद्रयस्यं 
परमाथंत्वात्तदात्मना कथमात्मा कल्पितः स्यादित्याञ्चद्कुय स्वल्पेणाकस्पितस्य संसृष्टरूपेण कल्पिततत्वमिष्टमित्याह्- 
परमाथंसतेति । अविद्यावशादिष्टा कल्पना न स्वभाववशादित्याहु--सदेति ! प्राणादीनामसत्वे सत्वेन केथं 
व्यवहारगोचरत्वमिव्याशङ्कय तृतीयपादाथंमाह-ते सेति । कल्पितानां प्राणादिभावानामधिष्ठानसत्तया सत्त्वेन 
न सत्ताऽवकल्प्यते। तेषामधिष्ठानपिक्षानियमाभावादित्याशङ्कुवाऽऽह्- न हीति। सर्वा विकल्पना साधिष्ठानैव हृष्यते | 
न चासतोऽधिष्ठानत्वमारोपितानुवेधाभावात्तदनुवेधात्तु सतोऽधिषशटनत्वमेष्टव्यम् । तथा च प्राणादिभावानां वस्तुतोऽ- 
सत्त्वेऽपि सति कल्पितानां स्वेन व्यवहारसिद्धिरित्यथंः। चतुथंपादाथंमाह-अत इति ! स्वेनेति विरोषं संसृषटरूपेण 

३५ 
श 

॥॥ “४ 
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२५ 

नाऽऽ्त्ममावेन नानेदं न स्वेनापि कथश्चन । न पृथङ् *नापृथक्रिकश्चिदिति तच्वविदो विदुः ॥२४। 
त्कल्पनावस्यायामप्यदयत शिवा \ कल्पना एव त्वशिवाः \ रज्जुसर्पादिवत्त्रासादिकारिण्यो हि ता अद्रयताऽभयाऽतः 
सेव शिवा ॥२३॥ | 

कुतश्चाष्यता शिवा 1 नानाभरुतं पुथक्त्वमन्यस्यान्यस्माद्यत्र दृष्ठं तन्राक्षिवं भवेत् । न ह्यत्रादरये परमा्थ- 
सत्यात्मनि प्राणादिसंसारजातभिदं जगदत्मभावेन परमार्थस्वरूपेण निरूप्यमाणं नाना वस्त्वन्तरभूतं भवति \ यथा 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

निरायासस्यापि यकस्मात्पुिदशंनात् । अतो यदि तव कर्मास्ति तच्निमित्तमननक्रियाजः संयोगो युक्तः । मा वा भूत् 
कमंनिमित्तं मनस्चलनं तथापि संधोगो न विरुध्यते सततोर्नैरन्तर्यातिरिक्तसंयोगस्धावे मानाभावात् । तस्मात् सदेक- 
स्वभावं विरवे कल्पनेन मनस्स्पन्दने सति ग्राद्यग्राहकदेतरूपेण भिन्नमिव प्रत्यवभासते कल्पनाक्षये चाभावदेव 
नोपलभ्यते इत्याध्यात्मिकप्रक्रिया ।। ३३ ॥ 

किञ्च द्वेतवादी प्रष्ट्यः किं नानाभूतमिदं देतमात्मतादात्म्येन सिध्यति कि वा स्वातच्तव्येण ? नाद्यः 
इत्याह - नात्मभावेनेति । इदं नानाभृतं नात्मतादास्स्येन सिध्यति जडाजडयोस्तमः प्रकाशयोरिव विरुदधत्वा- 
तादात्म्यानुपपत्तेः । मेदादिशृन्यात्मतादात्म्ये च नानात्वासिद्धेरित्य्थः । द्वितीयं प्रत्याहु--न स्वेनापीति \ सत्ता- 
परतीत्योरन्यानपेक्षतालक्षणस्वतन्व्येण सिद्धौ न नानाभूतन्नाम स्यात् आत्मत्वप्रसङ्खात् । आत्मनोऽतिरेके च 
संवित्संसर्गानिरूपणेनासिद्धिप्रसङद्धात् इत्यथंः । परस्परमपि द्वैतं न पुथक्सिद्धयति पृथक्त्वस्य धरमिप्रतियोगि- 
रूपावच्छिन्नत्वेन अन्योन्याश्रयापातात् । धर्म॑त्वस्वरूपयोश्ष्च निरूपयितुमशक्यत्वाच्चेत्यथं; । अन्योन्यमपुथगपि 
न किच्चित्सिध्यति घटपटादिशब्दानां पर्यायततापातात् व्यवहा रविखोपप्रस ङ्काच्च । अतो वास्तवाकारेण सर्व॑या 
निरूपणासहमेव द्वेतमिल्यथं; । श्ोकस्य तात्पर्याथंमाह्--कुतश्चेत्यादिना । नानाभूतमि्यस्य व्याद्यानमन्यस्य 
अन्यस्मत्पृथक्त्वं यत्र व्याघ्रचौरादौ दृष्टं तत्र भयं भवेत् । त द्धयकारणं मेददशंनमेव अद्ेते नास्तीव्याहु- 
न हि अत्रेति । अध्यस्तमधिष्ठानरूपेण तत्त्वतो विचायंमाणे सदेव भवतीत्यत्रोदाहूरणमाह--यथेति । हस्ते गृहोत- 
प्रदीपो यथा प्रकाशन रज्जुस्वरूपेण कल्पितं सर्पं विचारयति तथा स्वरूपसन्नेव स्यादित्यथ: | तदुक्तम्- 

पुंसो निजमनोमोहुकस्पितोऽनल्पदुःखदः । सच््ित्तदुःखवेत्तालो विचारेण विरीयते ।। इति ।। ३४ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

ग्यमिचारा द्वीकाराथंम् । कल्पना राहितव्यदशायामेवादरयता रिवेत्याशद्धय कल्पनामाचस्याशिवत्वान्मेवमव्याह- 
कल्पनेति । व्रासादोल्यादिशब्देन हेषंशोकादयो गृह्यन्ते । यदुक्तमद्वयता शिवेति तदुपपादयति --अद्धयतेति ॥ ३३ ॥ 

कि च किमिदं नानाभूत्ं दवेतसात्मत्तादात्म्येन वा सिध्यति स्वातन्त्येण वेति विवेक्तव्यम् । नाऽऽ 
इत्याह--नाऽऽत्मभावेनेति \ इदं हि नानाभूतं देतं नाऽऽ््मतादात्मयेन सेदधुमहंति । जडाजडयोविरुद्धस्वभाव- 
योस्तादात्म्यायोगात् । भेदादिशून्यात्मतादास्म्े च दवेतस्य नानात्वासिद्धेरित्यथः । द्वितीयं दूषयति---न स्वेनेति । 
स्वेन सत्ताप्रतीत्योरन्यानपेक्षतारक्षणस्वातन्त्येणापि नेदं दवतं सेद्धुं पारयति । तथा स्वातन्त्ये सत्यात्मत्वप्रङ्काद- 
नातमनोऽरेतत्वापातादित्यथंः । कि च किमिदं द्ैतमन्योन्यं पृथगपुथग्वेति विवेक्तव्यं नाद इत्याह--न पृथगिति । 
न हि किञ्चिदपि द्वत परस्परं पृथगेव सिध्यत्ति पृथक्त्वस्य धर्मिप्रतियोगिरूपावच्छिन्नत्वेनान्योन्याश्रयत्वाद्धमंस्व- 
स्वरूपत्वयोदुवं बनत्वादित्य्थः । नापि किञ्चिदन्योन्यमपृथरभूत्वा सिध्यति । घटापटादिशब्दानां पर्यायत्वप्रसङ्धादयव- 
हारखोपापातादित्याह्--नापुथगिति । अतो वास्तवाकारेण सर्व॑था निरूपणासहमेव दवैतमित्ति फलितमाह्--इति 
तस्वेति । युक्तमद्वयता शिवेति तत्र हेत्वन्तरोपन्यासरत्वं इलोकस्य दरंयत्ति--कुतथ्चेति । तदेव स्फूटयति- 
नानाभूतमित्यादिना । नानाभूतमिल्यस्य पर्यायोपादानं पृथक्तवमिति । तस्य भवकारणत्वं प्रकटयति--अन्यस्येति । 
तत्र व्याघ्रचोरादाविति यावत् । तद्धयकारणं भेददशंनमद्रये वस्तुनि नास्तीत्याह-न हीति । अध्यस्तमधिष्ठान- 
रूपेण तत्वतो निरूप्यमाणमसदेव भवतीत्यत्र दष्टान्तमाह्--यथेति । प्रदीपप्रकाशेनाधिष्टानमाजतया समारोपितः 

 १.नापथक् - सेदुधुमहंतीति शेषः । 



व° प्र, का०-२५, ३६ | माण्ड्क्योपनिषत् [ २७७ 

वीतरागभयक्रोधेमनिभिर्वेदपारगैः | निषिकल्यो छययं दृष्टः प्रपश्चोपशमोऽद्रयः ॥३१॥ 
तस्मादेषं बिदिसैनमदरेते योजयेस््यृतिम् । अद्वैतं समयुप्राप्य जडवन्लोकमाचरेत् ॥३६॥ 

रज्जुस्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणो न नानाभूतः कल्पितः सर्पोऽस्ति तदत् \ नापि स्वेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते 
कदाचिदपि रज्जुसपेवत्कत्पितत्वादेव । तथाऽन्योन्यं न पुथक्प्राणादि वस्तु यथयाऽश्वान्महिषः पुथग्विद्यत एव । 
अतोऽसच्वान्नापुथग्विदयतेऽन्योन्यं परेण वा फिन्चिदिति । एवं परमाथंतस्वमात्मविदो ब्राह्मणा विदुः ! अतोऽज्जिव- 
हेतुत्वाभावादद्रयतेव हिवेत्यमिप्रायः \ २४ ॥\ 

तदेतत्सम्यग्दशंनं स्तयते । विगतसागभयद्वेषक्रोधादिसवेदोषेः सवंदा सुनिभिमंननरीरेविवेकिभिर्वेदपार- 
गेरवगतवेदाथतच्वे्ञानिभिर्निविकत्पः सनंविकल्पश्न्योऽयमात्मा हट उपरुब्धो वेदान्ताथेतत्परेः प्रपञ्चोपशमः प्रपञ्चो 
देतभेदविस्तारस्तस्योपश्चमोऽभावो यस्मिन्स आत्मा प्रपश्चोपशमोऽत एवाद्यः \ विगतदोषेरेव पण्डितैवदास्ताथंतत्परेः 

न्थासिभिः परमात्मा द्रष्टु शक्यो नान्ये रागादिकलुषितचेतोभिः स्वपक्षपातिदशनेस्ताकिकादिभिरित्यभिप्रायः ॥ २५1 
यस्मात्सर्वानयप्रश्षमरूपत्वादद्रयं हिवमभयमत एवं विरिष्वेनमहेते स्मरति योजयेत् \ अद्रेतावगमायेव स्मरति 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

यस्य पुनः मिथ्याज्ञानसंस्कारप्राबय्यादुक्तविचारमात्रेण नाद्रयप्रत्ययदाढर्य तस्य स्मृतिसन्ततिकततन्यतायां 
नियमविधिमाह--पोजयेत्स्मृतिमिति । शास्त्राद्द्रेतमवगम्य स्मृत्तिसन्तति कुवंतो खोकानुवत्तनेऽपि नियममाह्-- 
अटेतं समनुप्राप्येति ॥ २६॥ 

आनन्दगिरिटीका 

सर्पो यदा निरूप्यते तदा नासौ तद्रयतिरेकेण सिध्यति । तथा जगदपीदं त्दात्मस्वरूपेण निरूप्यमाणं नान्यत्वेन 
सिध्येदित्य्थः । एवं प्रथमपाद व्याख्याय द्वितीयपादं व्याचष्टे--नापीति 1! कदाचिदपीति ! कल्पनावस्थायां प्रागृध्वं 
चेत्यथः । न पृथगिल्यस्या्थंमाह--तयेति ! पुथक्तवस्यान्योन्याश्रयत्वेन ° दुवं॑चनत्वात् । वेधरम्योदाहुरणं तु प्रातौतिक 
पुथक्त्वमधिहृत्याविरुद्धम् । नापृथगित्यादि व्याकरोति--अत इति \ द्रंतस्य प्रागुक्तन्यायेनासत्वान्न तदन्योन्यं वा 
प्रेणाऽऽत्मना वा सहापृथगभूतवा सेदधुमहंति । अतो दुनिरूपत्वान्न किञ्चिदद्ेतं नामा्तोति ब्रह्मविदां मतमित्यथंः । 

द्रं हि द्वेतं भयहेतुस्तदस्पृष्टं पूनरद्रेतमभयमेवेव्युपसंहरति--अत इति ।। ३४) 

| किमिति यथोक्तमद्ैतं सर्वेषां न प्रतीततिगोचरतामाचरतीव्याश द्खुयाऽऽह॒--वीतेति । रागादिप्रतिबन्ध- 
 विधुराणमेव यथोक्तमद्वेतदशंनं न सर्वेषामित्यथ॑; । शोकस्य तात्पयंमाह्-तदेतदिति ! स्तुतिस्च तदुपायप्रवृत्तावुष- 

करोतीत्ति रोषः | आदिपदेन सम्यण्दर्शानप्रतिबन्धकाः सवे दोषाः संगृह्यन्ते । रागादिविमोको यदा कदाचिदनधि- 

कारिणामपि सम्भवत्यतो विशिनष्टि-सवेदेति। सदा रागादिग्यावृत्तौ विवेक हेतुं प्रपञ्चयति--मुनिभिरिति। विवेके 
च पदशक्तेर्वाक्यतात्पयंस्य च परिज्ञानं कारणमित्याहू- वेदेति एवं सम्यग््ञानाधिका{रणं साधनचतुष्टयसम्पन्नमुक्त्वा 

तद्विषयं निरूपयति--निविकत्य इति । अत्मनश्चाक्षुषत्वश्शद्धां वारयति--उपरुज्ध इति । हिशब्दयोत्यमथमाह- 
` वेदान्तेति । सवंविकल्पशून्यत्वमात्मनः स्पुटयितुं प्रपञ्चोपशमविशेषणम् । आत्मनोऽमावत्वं बहुतरीहिणा प्रत्युदस्ये । 

हैतुदेतुमद्धविन पुनरस्तं विशेषणयोव्यप्तिधति-अत एवैति । सम्यग्दर्शनाधिकारिणो दशितानुपसंह रति--विगतेति 
 अनधिकारिणो दर्शयन्वेरेषिकवेनारिकादिरास्त्राभिन्ञानामपि तदन्तर्भाविं सूचयति- नान्यैरिति । ३५॥। 

`  मिथ्याज्ञानप्रचयसंस्काराद्रेदान्तायंतात्पयंवतां पण्डितानामपि नाद्रेते प्रव्ययदाट्यं सिध्यततीत्याह--तस्मा- 
दिति । शास्वादद्वेतमवगस्य स्मृतिसन्तति कुवंतो लोकानुवत्तने विधिनियममाहु--अद्वेतमिति \ तस्मादित्यस्याथं- 
माहु-- यस्मादिति \ एवमिति निविकल्पत्वादिपरामर्यः । विदित्वा शास्त्रतोऽवगम्येत्यथंः । अद्रेतागतिदाढर्यार्थं 

अन्योन्याश्रयत्वेनेति- भेदस्य वस्तुस्वरूपत्वे प्रतियोग्यनपेक्षत्वप्रसङ्खात् । नापि भेदस्य वस्तुधमंत्वं धर्मि 
परतियोगिभेदानां युगपद्ुग्रहणायोगात् । न च धर्मिप्रत्तियोगिज्ञानाभ्यां मेदप्रत्तीतिः भेदमेदिनोभेदेऽन- 
वस्थानात्--इति तत्वप्रदीपिका । भामत्यां तु अन्योन्याश्रयः उक्तः । तदित्थम्-अस्मादयं भिन्न इत्यत्र 
पञ्चम्युल्किखितावधघेः ग्रहो घर्मिणः सकाशादगृहीतमेदस्य न सम्भवति । भेदग्रहुस्व नागृहीते प्रतियोगित्वे 
उपपद्यते धर्मिणोऽपि स्वापेक्षया तत्प्रसङ्कात् । ततक्ष्चान्योन्याश्रयग्रस्तमेद एवा रोपितः (कल्प० २-१-१६) । 

५ 

१०५ 

१५ 

९५, 

२५ 

२० 

२५ 



२७८ 1 टीकाद्वयोल्छसितश्ञाङ्कुरभाष्योपेता [ वे० प्र° का०-३७, ३८ 

निस्त॒तिर्निनेमस्कारो निःस्वधाकार एव च । चराचरुनिकेतथ्च यतिर्यारच्छिको मवेत् ॥३७॥ 
तत्वमाध्यास्मिकं दृष्ट्या त्वं दष्ट्वा तु बाह्यतः । त्छीभृतस्तदारामस्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥३८॥ 

इति गोडपादीयकारिकासु वेतथ्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम् 

कुर्यादित्यर्थः 1 तच्चादरेतमवगस्थाहूमस्मि परं ब्रह्मेति विदित्वाऽशनायाद्यतीततं साक्षादपरोक्षादजमात्मानं सवंलोक- 
५ व्यवहारातोतं जडवल्लोकमाचरेत् । अप्रख्यापयन्नात्मानमहमेवविध इत्यभिप्रायः \\ ३६ ॥ 

१५ 

२९४ 

५ 

३ ~ 

३५ 

कथा चयंया लोकमानचचरेदिप्याह् निस्स्तुतिरिति--स्तुतिनमस्कारादिसवकमेवजितस्त्यक्तसवंबाद्येषणः प्रति- 
पश्नपरमहंसपारित्राज्य इत्यसिप्रायः । “एतं वे तमात्मानं विदित्वा” इत्यादिश्रुतेः 1 ““तद््ुद्धयस्तदात्मानस्तच्वि्ठास्त- 
त्परायणाः'* इत्यादिस्मृतेश्च ! चल श्षरोरं प्रसिक्षणमन्यथाभावात् । अचरमास्मतत्वम् ¦! यदा कदाचिद्धोजनादि- 
व्यवहारनिमित्तमाकाशशवदचलं स्वरूपमात्मतस्वमात्मनो निकेतमाश्रघमा्मरस्थिति विष्परत्याहमिति मन्यते यदा तदा 

० चलो देहो निकेतो यस्थ सोऽयमेवं चलाचरुनिकेतो विष्ान्न पुनर्बाह्य विषयाश्रयः । स च यादृच्छिको भवेत् । यदृच्छा- 
प्राप्रकोपीनाच्छादनग्रासतमात्रदेहस्थितिरित्यथंः ॥ २७ ॥ 

बाह्यं पृथिव्यादि तत्तवमाध्याध्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पादिवत्स्वप्नमायारिवच्चासत् \ “वाचारम्भणं 

अनुभूतिस्वरूपाचा्यंटीका 

चरञ्चाचरञ्च चलाचले निकेत आश्रयो यस्य स चलाचरुनिकेतः । कदा ताहि चलो देहो निकेत इत्यत 
आह्--यदा कदाचिदिति-आत्मनि स्थिति यदाकदाचित् विस्मरति विस्मृत्य चाहमिति मन्यते यदेत्ति योजना ।२७॥ 

अहमस्मि परं ब्रह्म न मत्तोऽन्यक्किञ्चिदस्तीति सन्ततिकरणमपि न सत्घ्यास्मय एव किन्तु नैरन्तर्येणे- 

वेत्याह्-तत्वमाध्यात्िकमित्थादिना । तत्वादप्रच्युतो भवेदिव्येतत्पदं व्यतिरेकमुखेन व्याचष्टे--यथा तत्वदर्शी 

आनन्दगिरिटीका 

स्मुतिसन्ततिकतव्यतायां नियमविधिमभ्यनुजानाति--अद्रेत इति ! अद्धेतमित्याद्यत्तरार्धं विभजते-- तच्चेति । जड- 
सहशस्य कथं छोकाचरणमवुद्धिपूवकारित्वादित्याश्चद्कुयाऽऽह्-सवंलोकेति । रौ किकव्यवहा रानतीत्य विदुषो जडवदा- 
चरणं कोहशमित्यपेक्षायां चतुर्थं पादमनू् तात्पयंमाहू--जडवदिति \ एवंविधोऽहमित्यात्मानं विद्याभिजनादिभिरः 
प्रस्यापयजञ्जंडवदेव विद्राल्लोकमाचरेदिति योजना | ३६ ॥ _ 

ननु परापरदेवयोः स्तुतिपुवकप्रणामस्य श्राद्धादिक्रियायाश्च कर्तव्यतया ` प्रतिबन्धात्कथं विदुषो जडवदा- 
चरणमिति तत्राऽऽ्हु--निस्स्तुतिरिति ! तथाऽपि जीवता क्वापि स्थाततग्यत्वादाश्रयमुहिर्य प्रवृत्तेरावश्यकत्वात्कुतो 
जडसादृश्यमित्याशङ्कुयाऽऽ्हू--चकेति ! चर चाचः च चलाचले ते निकेतो यस्याऽऽश्रयः स तथेत्ति यावत्। तथाऽपि 
कौपीनाच्छादनाशनपानादिदेहस्थिति प्रयोजक पेक्षया प्रवृत्तिघ्रौव्यान्न विदुषो जडतुल्यतेत्याशङ्कुय ऽऽ्ट-यतिरिति । 
मकाङक्षापूवंकं पूर्वाधक्ञिराणि व्याचष्टे-कयेव्यादिना । वर्णाश्चरमाभिमानवतस्तत्तत्कमंसु वत्तंमानस्य कथमिदं 
विशेषणमित्याशङ्कयाऽऽट॒--व्यक्तंति । परमहंसस्य पारिव्राज्यं प्रतिपत्तमशक्यमप्रामाणिकत्वादिति चेन्मेवं श्रुति 
स्मृतिसिद्धत्वादित्याह्--एतमिति । विदित्वेव्यापात्तिकं : वेदनं व्युत्थानहैतुस्वेनोच्यते । तस्मिन्नेव परस्मिन्वस्तुनि 
विषयान्तरेभ्यो व्यावृत्ता बृद्िर्येषामिति तथा । तदेव परं वस्त्वात्माः निरुपचरितं स्वरूपं येषां ते तथोच्यन्ते । 
तस्मिन्चेव परस्मिन्नात्मनि निष्ठा निश्चयेन स्थितिर्येषां ते तथेत्याहू--तश्चिष्ठा इति । तदेवाऽऽत्मभूतं परं वस्तु 
परमयनं परा गतिर्थषां ते तथेत्याहु--तत्परायणा इति । आदिशब्देन सवंकर्माणि मनसेव्यादिवाक्यं गृह्यते । कदा 
पुनस्चलो देहो विदुषो निकेतो भवति तत्राऽऽह--यदेति । भविवक्षिते हि काकुविरेषे विवक्षितं व्यवहारं निमित्ती 
कृत्याऽऽत्मस्थितिमुक्तविोषणवतीं विस्मृर्याहद्कारममकारपरवशो यदा विद्टानवतिष्ठते तदेति योजना । स्वभावतस्त 
चरमात्मस्वरूपमेवास्य निकेतनं चरं पुनः शरीरमुपदश्शितविस्मरणद्ारेणेति निगमयति-- सोऽयमिति । भविदषौ 
विशेषाथं व्यावर्त्यं कौत्तंयति--न पुनरिति । चतुथंपादाथंमाह्--स चेति ।। ३७ ॥ 

अहुमेव परं ब्रह्म न मत्तोऽन्यदस्ति किञ्चिदिति स्मृतिसन्तत्तिकरणमपि न कारविदोषनियतं कि तु नंरन्तयण 
केतव्यमित्याहु- तत्त्वमिति । आध्यात्मिकं शरोरादि कल्पितं तक्तवमधिष्ठानमात्रं हष्ट्वा बाद्यतो देहाद्रहिरवस्थितं 
पृथिव्यादि च कस्पितत्वेनावस्तुस्वादधिष्ठानमात्रमेवेत्यनुभूय स्वयमपि द्रष्टा परमाथंवस्तुस्वभावमापन्नस्तत्रैवाऽऽ- 
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विकारो नामधेयम्" इत्यादिशतेः \ आत्मा च सबा द्याभ्यन्तरो द्यजोऽपुर्बोऽनन्तरोऽबाह्यः कुत्स्न आकोशवत्सवगतः 
सृक्ष्मोऽचलो निगंणो निष्कलो निष्कियः “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि" इति भूतेः । इत्येवं तत्तवं दृष्ट्वा तत्तव 
भूतस्तदारामो न बाह्यरमणो, यथाऽतत्त्वदर्शौ कश्िच्चित्तमात्मत्वेन प्रतिपच्नध्ित्तचलनमनु चकितमात्मानं मन्य- 
मानस्तत््वाच्चलितं देहादिभूतमात्मानं कदाचिन्मम्यते प्रच्युतोऽहमात्मतस्वादिदानीमिति । समाहिते तु मनसि 
कव्यचित्तत्वभूतं प्रसच्चात्मानं मन्यत इदानीमस्मि तत्वीभरूत इति । न तथाऽऽत्मवि-ू वेत् \ आत्मन एकरूपत्वात्स्वरूप- 
प्रच्यवनासम्भवाच्च । सदैव ब्रह्यास्मोव्यप्रच्युतो भवेत्तस्वात्सदाऽप्रच्युतात्मतत्वदशंनो भेवेदित्यभिप्रायः ! “शुनि 
चैव श्वपाके च” । “समं सर्वेषु भूतेषु" इत्यादिस्मृतेः \ ३८ ॥ 

इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपादरिष्यस्य परमहंसपसिव्राजकाचायंस्य श्रीश _्कुरभगवतः कृतौ 
गौडपादीयागमश्ास्रभाष्ये वेतथ्याख्यं हितीयप्रकरणम् 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

त्यादिना । एकस्वरूपत्वे स्वरूपाप्रच्यवने च स्मृति पठति--श्ुनि चैवेति । समदशिनः सदेकवस्तु्दशिन एव 
पण्टिता इत्यथ: । विनश्चत्स्वविनश्यन्तमिति स्वरूपा प्रच्यवनमुक्तम् ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीमदनुभूतिस्वरूपाचार्यविरचिते गौडपादीयरिप्पणे वैतथ्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम् 

आनन्दगिरिटीका 

सक्तवेता बाह्येभ्यो विषयेभ्यो ग्यावृत्तबुद्धिस्तस्मिन्नेव तत्त्वे परमाथंभूते प्रतिितस्तदूर्शषननिषः स्यादित्यथ । 
पुथित्यादेडच प्रत्येकं परमाथंत्वसम्भवे कथमद्वेतनिष्ठा सिध्येदित्याशङ्कय व्याचष्टे--बाह्यमित्यादिना । कि तदू- 
भ्रयोस्तत्त्वं तदाह--रज्ज॒सपंवदिति ! उक्तस्य विकारजातस्यास्वे प्रमाणमाहु--वाचारम्भणमिति) ्रष्टुरत्मनोऽपि 
हश्यप्रतियोगित्वात्तुल्यं वाचारम्भणत्वमित्याश् ङ्कयाऽऽह॒--भात्मा चेति ।! भवतु परस्याऽश्त्मनस्तत्तदागमवचन- 
निरदशादुक्तलक्षणत्वं तथाऽपि द्रष्टु रात्मनो न यथोक्तरूपत्वमिव्याश द्कुबाऽश्-- तत्सत्यमिति । विशेषणानि तु 

९० 

१५ 

प्राचीनानि तत्तदागमोपात्तान्यपुनरूक्तानि । द्वितोयार्धं व्याचष्टे--इत्येवमिति । आत्मारामत्वं कथमित्याशङ्कय २९ 
बराह्मविषयासक्ति त्यक्त्वा प्रत्यगात्मन्येव परितृप्तत्वादिव्याहु-न बाह्येति \ तत्त्वादध्रच्युतो भवतीत्येतदयतिरेक- 
मुखेन(ण) व्याकरोति- यथेत्यादिना । अतत्त्वदर्शीति च्छेदः । भात्मविद्यो नाव्यवस्थितमात्मददांनमित्यत्र हैतुमाह्- 

आत्मनं इति ! सति स्वरूपे स्वरूपास्च्युतेरप्रसक्ततवात्तत्प्रतिषेघो युक्तो न भवतीद्याशङ्खुयाऽ्ट॒-सदेति \ वस्तुन 
सदेकरूपत्वे स्मुतिमुदाह रत्ति--श्ुनि चेति । समद्चिनः सदैकरूपवस्तुदशशिन एव पण्डिता नान्ये तथेत्यथ । स्वरूपा- 
प्रच्यवने च स्मृति दशंयति-सममिति । तत्र हि विनक्ष्यत्स्वविनरयन्तमिति स्वरूपाप्रच्यवनमुक्तम् ।। ३८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीरुद्धानन्दपुज्यपादशिष्यभगवदानन्दज्ञानविरचितायां गौडपादीयकारिकामाष्यटीकायां 
वेतथ्याख्यं द्वितीयप्रकरणम् 

१. इदं तु बोध्यम्-असिमिन्वेतथ्यप्रकरणे (स्वप्नमाये यथा हषे गन्धवंनगरं यथा। तथा विदवमिदं दृष्टमिति श्लोकात् 
दष्टिसुष्िवाद एवाचायंभिमत इति स्पष्ट । . तच च दोषप्रयुक्तत्वनिबन्धनं ज्ञात्तंकसत्ताकत्वमज्ञातसक््वाभावो वा 

्रष्टुन्तरावेद्यत्वे सति ज्ञातेकसत्ताकत्वं वा हष्टिसुर्टिः। जीव, इडो विशुद्धा चित् तथा जीवेशयोभिदा । अविा- 

२५ 

२० 

तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादय इत्युक्ताः षट्पदार्था हष्टिसृष्टौ नान्तभंवन्ति (अनाद्यतिखितेष्वेव दृष्टिसष्टरद्खीकारात् ` 
न च हष्िसृष्टिपक्षे स्वर्गं प्रति न यागः कारणतामियान्नापि श्रवणादिकं साक्षात्कारं प्रतीति वाच्यम् । स्वाप्निक- 
कार्य॑कारणभाववदेवोपपत्तेरध्यासलक्षणमपि तत्र नानुपपन्न शुक्त्यवच्छिन्नचेतन्यस्य स्वरूपेण सत्यत्वात् सत्य- 
मिथ्यावस्तुसम्भेदावभासस्य सम्भवात् । प्रतिपुरुषं प्रपञ्चभेदेपि साहर्यादेव यो घटस्त्वया दृष्टः स एव मयाऽ- 
पीतिप्रत्यभिन्ञोपपत्तिः । अयमेव प्रकारः -श्रीवाचस्पव्युक्तनानाविद्या द्धीकारपक्षेऽपि । न्यायमते विभिन्न- 
पुरुषगतपेक्ाबुद्धिजन्यद्वित्वादिमेदेऽप्यमेदप्रव्यभिज्ञात्रोदाहरणम् ।. न च “रवा दयौर्घवा पृथिवी ध्रुवो राजा 
विशामयमिः'व्यादिधतिवियेधः। तस्या धारानिव्यत्वेनोपपत्तेः 'यथोणंनामिःः इत्यादिश्रव्यक्तकार्यकारण- 
भावश्च लोकप्रसिद्धिमनरुष्य । स्व॑लोकसुश्टिक्च तत्तत्सष्टिग्यक्तिमभिप्रेव्य यदा यत्पश्यत्ति तदा तत्स॒जती- 
त्यत्र तात्पर्यात् । अत एव मनोहश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित्सचराचरम् । मनसो ह्यमनीभावे दतं नैवोपलभ्यते 
इति कारिका । विस्तरस्त्वद्रेतसिद्धौ वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावल्यां च | 

२५ 
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नथ गद्डप्तराद्डी यव्कारिक्छास्तु आद्रो लार्यं दलीय प्नच्करणम् 

ॐ | उपासनाधितो धर्मो जाते बरह्मणि वतेते । प्रागुत्पततेरलं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मरतः ॥ १॥ ` 

ओङ्कारनिणेय उक्तः प्रयच्चोपक्मः हिवोऽदरेत आल्मेतिप्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते दरेतं न विद्यत इति च । तत्र 
देताभावस्तु वेतथ्यप्रकरणेन स्वप्नमायागन्धवंनगरादिवृष्टान्तेहेरयत्वाद्न्तवत्त्वादिहैतुभिस्तर्केण च प्रतिपादितः । 
अतं किमागममात्रेण प्रतिपत्तव्यमाहोस्वित्तकेणापीत्यत आह । शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम् । तत्कथमिःत्यद्रेतप्रकरण- 
मारभ्यते । उपास्थोपासनादिभेदजातं सवं वितथं केवराश्चाऽऽ्त्माऽद्रयः परमाथं इति स्थितमतीते प्रकरणे! यत 
उपासनाधित उपासनामात्मनो मोक्षसाधनत्वेन गत उपासकोऽहं ममोपास्यं ब्रह्य । तदुपासनं कृत्वा जति ब्रह्मणी. 
दानीं बतंमानोऽजं ब्रह्म शरीरपातादूरध्वं प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्चाजमिदं सवंमहं च । यदात्मकोऽहं प्रागुत्पत्तेरिरानीं 
जातो, जाते ब्रह्मणि च चतंमान उपासनया पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येवमुपासनाभितो धमं: साधको येनैवं क्षुद. 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

अहमस्मि परं ब्रह्य निश्चितं चित्त चिन्त्यताम् । चिद्रूपत्वादसद्धत्वादबाध्यत्वास्परियस्वतः ॥ , 

तकं्तोऽप्यद्वेतं सम्भावयित्तं प्रकरणं प्रारिप्सुः उपास्योपास्षकभेदद्टि तावच्निन्दत्ति प्रथमररोकेन- 
उपासनेति। शरीरस्य धारणात् धर्मो जीवः भूतसङ्काताकारेण जाते ब्रह्मणि तदभिमानितया वतते । प्रागुत्पत्तेरजं 
सव॑मित्ति वस्तु कारावच्छिन्नं मन्यते येनेवं मिथ्याज्ञानी तेनेति योजना । | 

वृत्तानूवादपुवंकं प्रकरणमारभते--ओङ्कारेत्यादिना । तकणाद्र॑तं सम्भावयितुं यदि प्रकरणमारभ्यते 
तहि उपासकनिन्दा कुतः ? तत्राहु-उपास्येति । कथं तहि “सबाद्याभ्यन्तयो ह्यज" इति श्रतिः तत्राहु-प्रागुत्पततेश्च 
अजमिदं सवमह चेति मन्ये । अतोऽलव्वश्चुतिः प्रागवस्थब्रह्यविषयेत्यथः । यद्यस्यामवस्थायां कायमातं ब्रह्य कि ताह 

आनन्दगिरिटीका 

तकर्विष्टम्भेन देतवेतथ्यनिरूपणं परिसमाप्याद्रेततं पारमाधथिकमपि तकत: सम्भावयितुं प्रकरणान्तरं 
प्रारिप्सुरूपास्योपासकभेदर्हष्ट तावदपवदति--उपासनेति । देहस्य धारणाद्धर्मो जीवो भूतसङ्खाताकारेण जाति 
ब्रह्मणि तदभिमानित्वेन वतते । स प्रागुत्पत्तेरजं सवंमि्येवं काखावच्छिन्नं वस्तु मन्यते । स पुनरूपासनां परुषाथं- 
साधनत्वेनाऽऽध्रितस्तदेव ब्रह्य प्रतिपत्स्ये शरीरपातादुध्वंमिव्येवं यतो मिथ्याज्ञानवानवत्तिष्ठते तेनासौ कृपणोऽल्पको 
ब्रह्मविद्भिः स्मृत्तरिचन्तिति इत्यं । प्रकरणान्तरमवतारयन्वुत्तमनुद्रवति-ओदङ्कारेति \ त्य हि निण॑ये प्रथमे 
प्रकरणं प्रपञ्चोपशमः शिवो द्रेत इति विशेषणेरात्मा प्रतिज्ञामत्रेणादवित्तीयो व्याख्यात्त इत्यथ; । द्वितीयप्रकस्णार्थं 
संक्िप्यानुवदति--ज्ञात इति । तत्रेवाऽऽये प्रकरणे ज्ञाते दवेतं न विद्यत इत्यत्र प्रतिज्ञामात्रेण द्वैताभाव उक्तः । स तु 

२५ द्वितीयेन प्रकरणेन हेतुह्टान्तात्मकेन तर्केण च प्रतिपादितो नात्र प्रतिपादयितव्यमवश्िष्टमस्तीत्यथंः । ततीयं 

२० 

८८. प्रकरणमाकाडक्षापुवकमवतास्यति--अद्धैतमिति । “नेषा तर्केण मतिरापनेये"ति भ्रतेरद्रैत्तं कथं तकंण ज्ञातुं राक्य- 
मित्याक्षिपति--तत्कथमिति। स्वतन्त्रतर्काप्रवेशेऽपि तस्मिन्नागमिकतकंस्य सहकारितया सम्भावनाहैतुत्वात्तकंणापि 
ज्ञातु शक्यमिति व्यवहा रोपपत्तिरिति मत्वाऽऽ्--अद्वेतेति । यदि तकेणा्रे्तं सम्भावयितुं प्रकरणमारभ्यते तर्हि 
किमित्युपासकनिन्दा प्रथमं प्रस्तूयते तत्ाऽऽ्--उपास्येति । उक्तवक्ष्यमाणविरोधितवादुपासकस्य तसिन्दा प्रकृतोप- 
योगिनीत्यथंः । कथं तदि तत्र तत्राजत्वमात्मनो दशंयन्ती श्रुतिषंटिष्यते तच्राऽ्हू-प्रागिति। प्रागवस्थायां सवं- 
मिदमजमहं च त्थत्युपासको यतो मन्यतेऽतद्च प्रागवस्थब्रह्मविषया भविष्यत्यजत्वभरुतिरित्यथं; । कायंस्थित्य- 
वस्थायां यदि ब्रह्म तन्मात्रमिष्टं तहि किमुपासनया प्राप्तव्यमित्यारद्खयाऽऽहू-यडात्मक इति । इदानीमुतत्यवस्थायां 
जातो जाते ब्रह्मणि स्थित्यवस्थायां वतंमानोऽदं प्रागुत्प्तेयंदात्मकः सन्नासं तदेव पुनः प्रल्याघस्थायामुपासनया 
प्रतिपत्स्ये तत््रतुन्यायादिति सम्बन्धः ! तलवकाराणां शाखायामुपास्यस्य ब्रह्मत्वनिषेधदशंनाच्वोपासकनिन्दा ` 
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€ ॥ 1 । ॥ 

अतो वक्ष्याम्यकापेण्यमजाति समतां गतम् । यथा न जायते किचिज्जायमानं समन्ततः॥ २॥ 
तै < भ, 

आत्मा द्याकाश्वन्जीवेषंटाकाशेरिोदितः । घटादिवच्च सद्मतैर्जातावेतनिदर्शानम् ॥ २ ॥ 

ब्रह्मवित्तेनासौ कारणेन कृपणो दीनोऽल्पकः स्मरतो नित्याजब्रह्मदश्चिभिरित्यमिप्रायः ! “यद्राचाऽनभ्युदितं येन 
वागभ्युद्यते ! तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" इत्यादिश्चतेस्तलवकाराणाम् \। १॥ 

सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं प्रतिपत्तुमहक्नुवन्नविद्यया दीनमात्मानं सन्यमानो जातोऽहं जाते श्रह्यणि वते ५ 
तदुपासनाधितः सन्ब्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः कृपणो भवति यस्मादतो वक्ष्याम्पकापंण्यमङपणभावमजं ब्रह्य । 
तद्धि कापेण्यास्पदम् “यत्रान्योऽन्यत्पहयव्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं मस्यंमसत्'ः “वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेयम्" इत्यादिश्चुतिभ्यः । तद्विपरीतं सबाह्याभ्यन्तरमजमकापंण्यं मूमास्यं ब्रह्म यत्प्राप्याविद्याकृतस्वंका्पण्य- 
निवुत्तिस्तदकापेष्यं वक्ष्यामीत्यथः । तदजाति, अविद्यमाना जातिरस्य । ससतां गतं सर्वसाम्यं गतम् । कस्मात् । 

५७ 0 

अवयववेषम्याभावात् । यद्धि सावयवं वस्तु तदवयवेर्वेषम्यं गच्छज्जायत इत्युच्यते \ इदं तु निरवयवत्वात्समतां १० 
गतमिति न कैश्चिदवयवेः स्पफरत्यतोऽजात्यकापेण्यम् । समन्ततः समन्ता्यथा न जायते किश्चिदत्पमपि न स्फुटति 
रज्ज॒सपवदविद्याकृतदष्टया जायमानं येन प्रकारेण न जायते सवतोऽजनमेव ब्रह्य यवति तथा तं पकारं श्युण्वित्य्थः।।२॥ 

अजाति ब्रह्माकापेण्यं वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातं तत्सिद्धय्थ हेतुं दृष्टान्तं च वक्ष्यामीत्पाहू-आत्मा परो हि यस्मादा- 
काशवत्सुक्ष्मो निरवयवः सर्वगत आकाशवदुक्तो जीवेः क्षेत्रनैघेटाकाशरेरिव घटाकाश्चतुल्यः उदित उक्तः। स 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

उपासनायां प्राप्तग्यमित्यत आह-यदात्मकोऽहं प्रागृत्पत्तेरासं तदेव पुनः प्रलये प्रतिपत्स्ये इति सम्बन्धः । तलव- 
काराणां लाखिनामुपास्यस्य ब्रह्मत्वग्रतिषेधाच्च निन्दा युक्तेद्याहु--यद्राचेति । १॥ 

जनिजंन्म तदभावे हेतुः समतां गतमिव्येततदव्याचष्टे--सर्वात्मिना कारत्स्यन साम्यं निविशेषतां स्वत्त एव 
गतं प्राप्तम् । यस्मादिति निविशेषत्वे हतुः अवयववेषम्याभावादिति । 

१५ 

व्यतिरेकमुखेनाजत्वं प्रपञ्चयति--यद्धीत्यादिना । आत्मा स्वगतत्तात्विकमेद्शून्यः पृष्ष्मत्वाच्चिरयवत्वात् २० 
सवंगतत्वादाकारावदिति प्रयोगः ।। २॥। 

ताहि एते जीवाः किमात्मका इत्यत आह-जीवरिति । इत्थंभावे तृतीया । जीवरूपेण परमात्मेवोक्त 
“क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धी''त्यादिष्विव्यथंः । चवद' व्यक्तायां वाचीति धातुनिष्पन्नमुदित इति पदं गृहीत्वा व्यास्यात्तं ` 

आनन्दगिरिटीका 

युक्तेत्याह--यद्राचेति । अनमभ्युदितमनमिप्रकारितमभ्युद्यतेऽभिप्रकाश्यते, उपासते वाचा विषयीवुःवंन्तीत्पथं 
आदिक्षब्देन यन्मनसेत्यादि गृह्यते । १॥ 

मेददरदिनमुपासकमटेतवि योधिनं निन्दित्वा सम्प्रत्यद्ेतप्रतिज्ञां के रोति--अत इति । जातिजंन्म तद्रहितम- 
जाति । तत्र हैतुमा्ह-समतामिति । जन्मराहिवयं साधयति--ययेति । अतःगन्दाथंमाह-सबाह्येति । प्रतिन्ञा- 
भागं विभजते-अकृपणेति । तदेव व्यतिरेकमुखेन स्फोरयति- तद्धीति । दशंनादिविशेषन्यवहारगोचरीभूत्ं 
कायंजात्तं परिच्छिन्नं नाधि चोच्यते । तदेव कृपणत्वालम्बनमिव्यथंः । तच्च मिथ्याभृतमिल्यत्र प्रमाणमाहु- 
वाचारम्भणमिति \ कापेण्यमुक्त्वा तदभावरूपमकापंण्यं प्रकटयति-तद्विपरीतसिति ! प्राप्य ज्ञात्वेति यावत् । 
द्वितीयपादं व्याचष्टे तदजातीव्यादिना । सर्वात्मना साम्यं निर्विशेषत्वं गत्तमित्यत्र हेत पृच्छति--कस्मादिति । 
निविहेषत्वे हेतुमाह - अवयवेति ! हैतुमेव प्रकटयन्व्यतिरेकमुखेनाजत्वं प्रपञ्चयत्ति--यद्धीत्यादिना । समन्तत 
इति पृण॑त्वस _्ीत्तनम् । द्वितीयार्धं व्याचष्टे--यथेत्यादिना । यथा रज्ञ्वां सर्पो भ्रान्त्या जायते तथा सवं भ्रान्ति- 
दृष्टया जायमानत्वेन भासमानमपि यथा तेन प्रकारेण वस्तुतो न जायते तथा किं तु सवतो देशतः कारतो वस्तुतश्च 
पुण कटस्थमेव वस्तु भवति तथा तं प्रकारमिति सम्बन्धः ॥ २॥ 

प्रतिज्ञावाक्ये ब्रह्मशब्देन परमात्मा प्रकृतः स कीहगित्यपेक्नायामाहू--आत्मा हीति ! जीवभेदप्रतीतिस्तदहि 
कथमिव्याशङ्धुयाऽऽह्--जीवेरिति ! यथाऽऽकादो विभुत्वादिधमं; स्वगततात््विकभेदवान्च भवति तथा परमात्मा 
विहोषाभावात् । यथा च महाकाशो वटाकाशाकारेण प्रतीयते तथा परमात्मा नानाविधजीवाकारेण प्रतोत्तिगोचरो 

२६ 

२५ 

२० 

२५ 
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१० 

१५ 

९५ 

२५ 

एवाऽऽकाश्समः पर आत्मा । अथ वा घटाकाशेयंथाऽऽकार उदित उत्पन्नस्तथा पसे जीवात्मभिहत्पन्चनो जोवात्मनां 
परस्मादात्मन उद्पत्तिर्या भूयते वेदान्तेषु सा महाक्राश्चादृघराकाष्षोत्पत्तिसमा न परमार्थत इत्यभिप्रायः! तस्मादेवाऽऽ- 
कारादृघटादयः सङ्घाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाशस्थानीयात्परमात्मनः पुथिव्यादिभुतसङ्काता आध्यात्मिका काय॑ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तदसद्धतं घटतुल्यसङ्घातेः पर एवोक्त इति सप्रपञ्चताप्रसङ्खादतोऽपरितोषादाह्--अथवेति । आकाशस्थावकाद्- 
प्रदानेन घटाचयुत्छत्तेः अकारणत्वं निविकारस्येव हृष्टमित्यभिप्रेव्याऽऽह--तस्मादेवाकाश्ादिति । अत्र आाचार्येणाव- 
च्छेदस्योदाहूतत्वादवच्छेदपक्ष एव सिद्धान्तो न प्रतिबिम्बपक्ष इति केचिज्जल्पन्ति । ते प्रष्टभ्याः, कोऽयमवच्छेदो 
नाम ? कल्पितप्रदेशाल्पीकरणम्, उत ॒चिद्धातोरेव प्रत्युपाधि पूणंस्येव मिथ्यावस्थानं, बहिश्च पूणंस्यावस्थितिः। 
नाद्यः आचार्यामिप्रायो, यदाचायंः पदे पदे जीवानां ब्रहयकत्वं पारमाथिकमिति प्रतिपादयति । कत्पिताकल्पित- 
योरोक्यं न स्यं भवति । कल्पितानाच्च ज्ञानबाध्यत्वात् ततत्वमसी्युपदेशः तत्फलं च नावकल्पते । द्वितीये तु-- 
प्रतिनिम्बपक्लान्न मेदः तथा च प्रतिनिम्बभ्नुतिः- 

(सग्नियंथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बहिश्च ॥” इति वस्तुत एवोपाध्यन्तमिथ्यावस्थानं बहिश्चवोपाघेः निरुपाधिकस्य प्णस्यावस्थानं दशयति । न 
चेतद्विरुद्ध, निरवयवस्यापि नभस एवंरूपतादशंनात् । प्राभाकरादीनां च जातेरमूर्तायाः प्रतिपिण्डं कारस््येनामि- 
व्यक्तः बहिश्चावस्थानस्योपगमात् । सकवगत्तवणंवादिनां च प्रतिध्वनौ का्स्येन वर्णाभिव्यक्तेः--वदिश्व सनदावस्या- 
भ्युपगमात् । समवायादीनां च तद्वादिभिरित्थंभावस्योपगमात् । तस्मादमृतंस्यायमेव स्वभावो यत् प्रत्यवच्छेदकं 
पुणंस्येवाभिव्यक्तिः बहिश्च सद्भाव इति । न च पथग्देशस्थ एवोपाधिः भाकान्न एव व्यभिचारात् । न च प्रति- 
बिम्बत्वे सादित्वं, स्वरूपेक्याभ्युपगमात् तस्मादुदाहू रणे शब्दभेद एव नाथं भेद इति व्यथः प्रतििम्बपक्षे प्रदरेषः । 

ये तु एकस्य ब्रह्मण एकेनेवोपाधिना अवच्छेदादेकजीवतामाहुः न कल्पितो व्यवच्छेदोऽस्ति । न चावच्छि्नं 
बिम्बकल्पं ब्रह्य, किन्तु जीव एव अवच्छेदनाशे ब्रह्य भविष्यत्ति । कस्यचिदपि प्राडमोक्षो नाभूत् । उत्तरत्र श्ास्व- 
प्रामाण्यात् भविष्यतीति च । तेषां प्रवृत्तिसाद्कुर्यं सवंशरी राणां दुष्परिहरम् । आचायंस्य च साद्कुयंपरिहार- 
प्रयोजनः प्रायशो यथेकरिमनू घटाकाश इत्यादिः तेन्यं: कृतः स्यात् । “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत'* इत्यादि 
श्रतेः इहैव तेजितस्सगंः* बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागता इत्यादि भगवद्वचनाच्च बाहुंस्पत्यवत्कल्पितं 
स्यात् । आचायंस्य चारन्धावरणास्सवं धर्माः प्रकृतिनिस्वराः इत्यादिवचनं स्वाथंहानिश्च व्यर्थेव कृता। प्रतिशिष्यं 
च तत्वमसि वाक्यार्थानुस्मारकनामकरणं प्रतारकत्वमात्रम्, अब्युत्पन्नव्युत्पादनार्थं पदाथंशोधनमुपनिषत्सु च संसायं- 
संसारिप्रकरणमेदकरणं निरथेकम् । बिम्बकत्पब्रह्मानभ्युपगमात् । विस्तरतस्चायम्मार्गोऽपाकारीष्टसिद्धिविवरणे । 
तस्माद्रवावहारिकषृष्टयाऽवच्छेदभेदवणंनं तच्वदृ्ट्या न विरोध इत्यादि न्याय्यम् । हृष््ियबहिष्करतस्त्वयमेकः- 

आनन्दगिरिटीका 

भवत्तीत्यथंः । कथं सद्खातानां परस्मादुतत्तिरि्याशङ्कयाहु--घटादिवदिति ! यथा मृदः सकाशाद्षटाद्यौ जायन्ते 
तथा परमात्मेव पुथिव्यादिसद्धाताकारेण जायत इत्यथः । यदाऽऽट्मनो जौवादीनामुत्पत्तिरिष्टा तदा तस्यामुत्पत्तौ 
हृष्टान्तवचनमेतदित्याहु--जाताविति । रछोकस्य वृत्तानुवादपूवंकं तात्यमाह्--अनातीत्यादिना । प्रथमपादस्याक्ष- 
राथंमाहू--भल्मेत्यादिना । विमतः स्वगततात्तविकमेदशुन्यः सृक्ष्मत्वान्निरवयवत्वाद्विमुत्वादाकाशवत् त त च 
परमाण्वादौ सूष्ष्मतवादेव्यंभिचारः। तस्यैवासस्पतत्वात् । क्वचिदपि ताच्विकभेदासम्प्रतिपत्तेश्चेत्यथंः । जीवैरित्यादि 
व्याचष्टे--जीवैरिति ! जीवाकारेण परमात्मेवोक्तः । "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि” इति स्मृतेरित्यथंः । उदिति- 

शब्दश्चेदुक्ताथंस्ताहि परस्यैवाऽत्मनः सद्ातरूपेणोक्ततवे सप्रञ्चत्वं प्रसज्येतेव्याशङ्कयाऽऽह--अथ वैति । तहि 
ताऽ्त्माऽश्रुतेरिति न्यायविरोधः स्यादित्याशद्धुयाऽश्ट॒--जीवात्मनामिति । तृतीयपादं व्याचष्ट--तस्मादेवेति । 

१. सगं: = जन्मः। [र ि ॥ 
२. ब्र. सू. २-३-१७ जीवः नोत्पद्यते उत्पत्तिप्रकरणे तदुत्पत्यशरुतेः ताभ्यः न जीवो च्यते इत्यादिशनुतिभ्यः 

तन्निद्यत्वावगतेः । - 
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घटादिषु प्रङीनेषु वटाकाशचादयो यथा । आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वल्जीवा इहाऽऽस्मनि ॥ ४॥ 
` „नै, क (~ ¢ भ» # ताता 

यथेकस्मिन्धटाकाशे रजोधूमादिमियंते । न सरवे संप्धुञ्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः ॥ ५॥ 

कारणलक्षणा रज्जुस्पंवद्धिकल्पिता जायन्ते \ अत उच्यते घटादिवस्च सङ्घातेरुदित इति । यदा मन्दबुद्धिप्रति- 
पिपादयिषया भरुत्याऽऽत्मनो जातिरुच्यते जीवादीनां तदा जातावुपगभ्यमानायामेतच्निदशंनं दृष्टान्ते यथोदिता- 
काश्वदित्यादिः ॥ ३ | 

यथा घराद्युत्पच्या घटाकाशायुत्पत्तिः । यथा घटादिप्रख्ये घटाकाशादिप्रलयस्तद्रहेहादिसङ्खातोत्पच्या 
जीवोत्पत्तिस्तत्प्रल्ये च जीवानामिहाऽऽत्मनि प्रलयो न स्वत इत्यथः \\ ४ ॥ 

सवेदेहैष्वात्मैकत्व एकस्मिञ्जननमरणयुखादिमत्यात्मनि सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफलसाङूयं च 
स्थादिति य आहूर्देतिनस्तान्प्रतीदमुच्यते \ यथेकस्मिन्धटाकाशे रजोधूमादिभियुते संयुक्ते न सवे घटाकान्ादयस्त- 
दरनोधूमादिभिः संयुज्यन्ते तद्रज्जीवाः सुखादिभिः । नन्वेक एवाऽऽत्मा 1 बाढम् । ननु न श्रुतं त्वयाऽऽकाशवत्सव- 
सङ्कातेष्वेक एवाऽऽत्मेति ! येक एवाऽत्मा ताह सवत्र सुखी दुःखी च स्यात् \ न चेदं सांख्यचोद्यं सम्भवति । 

। अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

संसारिवादः चैपुरसालग्रामाद्यचंनपरः ब्रहमविद्यापरा द्मुखंः उप्परक्ित इ्युपेक्षणीयम् । “एकात्मवन्तो देहाः 
स्यु"'रित्यादिवचनन्तु स्वरूपेक्याभिप्रायमित्यरम् ॥। ३ ॥ | 

एवमद्रेते सृष्टि्रुतिविरोधं भरुत्यर्थापत्तिविरोधं च परिहृत्य प्ररुयश्रुतितदर्थापत्तिवि रोधं परिहरति । 
घटादिष्विति ॥ ४ ॥ | 
| इदानीं दृ्र्थापत्तिवि रोधं परिह रति--यथेकस्मि्िति \ आकाशदृष्टन्तेनान्यथाप्युपपत्तिरुक्ता । तत्र वैषम्यं 

रङ्कुते-नन्वेक एवेति ! शन्दसमवायिकारणं हि आकाशः तस्य दिवि भुवि च अविशेषादेकत्वे सिद्धे कल्पित- 
भेदात् तत्र व्यवस्था युक्ता तथा आत्मस्वरूपेक्ये न युक्तिह स्यत इत्यथ: । पूर्वोक्तां युक्ति स्मारयति-बादं ननु नेति । 
यदि स्वदेहेषु युखदुःखादिसम्बन्धदशंनात्, अतः परो न स्थादित्यथंः । इदं चोद्यं किं साख्यस्य वेशेषिकादेर्वा, आदं 
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उक्तेऽर्थे वाक्यमवतारयति--अत इति । आका्ञस्यावकाशप्र दानेन घटायुत्पत्तौ कारणत्वं निविकारस्येव दृष्टमिति 
द्रष्टव्यम् ।. जातावित्यादेरथंमाहू- यदेति । ३ ॥ 

अद्वैतस्य जोवसृष्टि्रुत्तिविरोधं परिहृ तस्येव जीवप्रलयश्नुत्या वि रोधमाशङ्कय परिहुरति-घटादिष्विति । 
ओपाधिकौ जीवानामुत्पत्तिप्रल्यौ न स्वाभाविकौ । तथा चोत्पत्तिशरुत्या विरोधाभाववदददेतस्य प्रलयश्रुत्याऽपि न 
विरोधोऽस्तीति श्टोकाक्षरव्याद्यानेन प्रकटयति--यथेत्यादिना ।। ४ ॥ 

 इदानीमद्रेतस्य व्यवस्थानुपपत्या विरोधमाशङ्कुय परिहरति-पथेकस्मिच्चिति उक्तहृष्टान्तवशदेकस्मिञ्जीवे 
सुखादिसंयुक्तं सत्यपरे जोवास्तेरेव सुखादिभिनं संमुज्यन्त ओपाधिकमेदादित्याहु--तद्रदिति । ररोकव्यवेर््यामा- 
गङ्ं दशंयत्ति--सवेदेहैष्विति ! एेका्म्ये क्तयेकस्मिन्कर्तारः स्वे भोक्तरि चेकस्मिन्भोक्तारः स्वे भवेयुरित्य- 
व्यवस्थान्तरमाहू-- क्रियेति ! व्यदस्थानुपपत्या दतमेष्टभ्यमिति वदन्तं प्रतयुत्त रत्वेन शछोकमवतारयति-तान्प्रतीति । 
किमिदमेकास्म्ये साङ्कर्यं किमेकस्मिञ्जोवे व्यवस्थितेन सुखादिना जोवान्तराणां तद्रत्वं स्यादिल्युच्यते कि वा 
सर्वोपाधिष्वास्सेक्यात्तस्य स्वरूपेण सर्वसुखादिमत््वं स्यादित्यापाद्यते तत्राऽभ्यं प्रत्याहू-तद्दिति । 

आत्मनः सवंत्ैकत्वात्तस्य स्वरूपेण सव॑सुखादिमत्त्वमिति द्वितीयं पकं विवक्षन्नाशङ्खुते-नन्विति। सवत्राऽऽत्म- 
कत्वमुक्तमङ्गोकरोति-- बाढमिति तदेकत्वमुपपत्तिशृन्यं कथम द्खीक्रतमित्याशङ्कुबाऽऽह्--ननु नेति । यदि सवेत्रैकत्वं 
नियतमिष्यते ताहि तत्र तत्र सुखित्वं तस्येवेकस्य प्राप्तमिति व्यवस्थासिद्धिरिति चोदयति--यद्येक एवेति । आत्म. 
स्वरूपस्य सर्व॑त्रेकत्वेऽपि कल्पितमेदाद्ग्यवस्थासिद्धिरित्यमिप्रेत्य किमिदं सांख्यस्य चोद्यं कि वा वेशेषिकादेरि्ति 
विकल्प्याऽभ्यं प्रत्याह --न चेदमिति । किं चैकात्म्यं दूषयता सस्येन तदध दोऽभ्युपगम्यते । स च नाभ्युपगन्तुं शक्यते 
तन्मानासावादित्याहु--न देति । प्रधानं हि कस्यचिद्धौगमपवगं च कस्यचिदादधत्पुरुषशेषमिष्यते । तच्च पुरुष- 
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३५ 
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न हि सांख्य आत्मनः सुखदुःखादिमस्वमिच्छति बुद्धिसमवायाभ्युपगमात्युखदुःखादीनाम् \ न चोपरव्धिस्वरूप- 
स्याऽऽव्मनो भेदकस्पनायां प्रमाणमस्ति । भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्यानुपपत्तिरिति चेत् । न! प्रधानकृतस्याथ- 
स्याऽऽत्मन्यसमवायात् ! यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो वाभ्य पुरषेषु भेदेन समवेति ततः प्रधानस्य पाराथ्यं- 
मात्मैकत्वे नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेदकल्पना । न च साल्ये्॑न्धो मोक्षो वाऽथ: पुरषसमवेतोऽभ्युपगम्यते । 

५ निघिक्षेषाध. चेतनमात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते । अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव प्रधानस्य पाराथ्यं सिद्धं नतु 
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१५ 

०५ 

२५ 

२० 

पुरुषभेद प्रयुक्तमिति 
अतः पुरुषभेदकत्पना्यां न प्रधानस्य पाराथ्यं हेतुः । न चीन्यत्पुरुषभेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति सांख्यानाम् । 

परसत्तामात्रमेव चेतचचिमित्तीक्षत्य स्वयं बध्यते मुच्यते च प्रधानम् । परथ्योपलन्धिमात्रसत्तास्वरूपेण प्रधानप्रवृत्तो 
हेतुं केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयेव पुरूषभेदकस्पना वेदाथंपरित्यागश । ये त्वाहूवश्ञेषिकाद्य इच्छादय आत्म- 
समवायिन इति । तदध्यसत् स्मृतिहेतूनां संस्काराणामभ्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात् । 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

प्रत्याहू-नैदमित्यादिना । किञचेकात्म्ये दोषं ब्रैव्तः सस्यस्य मेद इष्टो न सम्भवतीत्याहु-न चोपलन्धोति । 
एकलक्षणं हि एकं भिन्नलक्षणं च भिच्चं प्रसिद्धम्, अन्यथा एकानेकविभागानुपपत्तेः । अत आत्मनोऽपि उपलब्धि 
मात्रलक्षणस्य न प्रतिदेहं तात्त्विको भेदः सम्भवतीत्ययं: ¦ प्रधानं कस्यचिद्धोगं कस्यचिदपव्गं कुवत पुरुषशेषं 
भवति तन्नोपपद्यते पुरुषभेदाभावे, अतोऽ्थपित्या मेदः प्रतीयत इलयुक्तेऽनुदयमाह्- न प्रधान इत्यादिना ! येन 
यस्योपकारः क्रियते स तस्य शेषः प्रसिद्धः प्रधानेन च पुरुषस्य त कोऽपि उपकारः क्रियते, अतः पराथंत्वमेव न 
घटत इत्यथ; । यदि पाराथ्य॑बरखदेव पुरुषे करिचदत्तिशय इष्यते तदाष्पसिद्धान्त इत्याह-निवि्ेषाऽ्चेति ¦ किञ्च 
पारार्थ्यं प्रधानस्य परं शेषिणमपेक्षते न भेदमात्रमतोऽन्यथाप्युपपत्तिरिस्याह्-पुरुषसत्तेति । यच्चाहुः--“जनन- 
मरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्पवृत्तेश्च । पुरुष बहुत्वं सिद्धं तरगुण्यविपर्याच्चेवेति ।'” तदपि न सांख्यमतानुसारेण 
पुमेदसाधकं °व्यधिकरणासिद्धलादित्याह-न चान्यदिति न केवलं निष्प्रमाणिका पुंभेदकल्पना निष्प्रयोजना च 
सांस्यानामित्याहू--परसत्तामाघ्रं चेदिति । द्वितीयं प्रत्याह्-ये त्वाहुरित्यादिना बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषभ्रयत्तघर्मावर्मा 
नव विशेषगुणा भात्मन इष्यन्ते वेशेषिकादिभिः । ते कि यावदात्मसमवायिनः, एकदेश्वृत्तयो वा ? आदे 

आनन्दगिरिटीका 

भेदाभावे नोपपद्यते तेनार्थापत्या पुरुषभेदः सिध्यतीति शङ्कति--मेदेति \ अर्थापत्तेरनुदयं वदन्नुत्तरमाह्--नेत्यादिना । 
संल्लिप्तमेवोक्तं विवृणोति--यदि हीति । प्रधानस्य पाराथ्यंसामथ्यदिव पुरुषेषु कश्चिदतिशयो भविष्यतीत्यारङ्कुयाप- 
सिद्धान्तप्रसद्धान्मेवमिव्याह--निविशेषा इति । 

कि च प्रधानस्य पाराथ्यं परं शेषिणमपेक्षते । न तस्मिन्मेदमपि काडक्षते | मतोज््यथाऽप्युपपत्तिरित्याह- 
अत इति 1 जन्ममरणादिन्यवस्थानुपपत्या पुरूषमेदकल्पनमपि न युक्तं व्यधिकरणत्वादिति मत्वाऽश्ट-न चेति । 
न केवर प्रमाणशूल्या पुरुषभेदकल्पना कि तु प्रयोजनुन्या वेत्याहू--परेति \ ननु न पुरुषसत्तामात्रं निमित्तीकरत्य 
प्रधानं प्रवतते । कि त्वीश्वयधिष्ठितमिति सेदवरवादिमतमाशङ्कय तस्यापि पुरुषत्वाविशेषादुपरन्धिमात्रत्वमभ्यु- 
पेत्याॐहू-परेति । वेदार्थो वेदप्रतिपाचयमद्रेतम् । द्वितीयमुत्थापयति-ये त्विति । बुद्धिसुखदुःखेच्छादरेषप्रयत्न- 
धमधिमंसंस्कारा नव विरोषगुणाः। ते च प्रत्येकम।त्मयु व्यवस्थया समवेताः स्वीक्रियन्ते । स्तेषां व्यवस्थानुपपत्या 
प्रतिदेहमात्मभेदसिद्धिरित्यथंः । कि बुद्धथादयो रूपादिवदात्मव्यापिनः कि वा संयोगादिवदेकदेकवृत्तयः । नाऽध्यः। 

२५ 
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१. पक्ष अवत्तंमानोऽन्यत्र सन् हेतुः व्यधिकरणासिद्धः । साध्यव्यधिकरणः असिद्धस्व यथा पवैतोऽग्निमान् 
धूमोपलन्धेरिति | 

२. तेषां व्यवस्थानुपपत्या--चेवसुखादि तत्रैव, न तु मे्स्यापि साधारणमिति व्यवस्था एकात्मवादे न 
राक्यते चंत्रम॑न्रयोरेकतवेन च्रसुखस्य मैत्रे प्रसद्खात् । अतः अशत्मभेदः स्वीकार्यः । अनुमानं च-- चेत्र 
गरौरावच्छिन्नः आत्मा मेत्रसरो रावच्छिन्नात्मभिन्नः, तच्छरीरावच्छिन्नसुखाद्यनधिकरणत्वात्, यन्नैवं 
तन्नेवमिति । अत्रापि चे्रमेवात्मनोर्भेदसिद्धौ तद्गतभोगानधिकरणत्वसिद्धिः । तत्सिद्धो भेदसिद्धि 
रित्यस्योन्याश्रयात् । 
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आत्ममनःसंयोगाच्च स्मृत्युत्पत्तेः स्मृतिनियमानुपपत्तिः । युगपद्रा सर्वस्मृल्युत्पत्तिप्रसद्ध । न च भिन्न- 
जातीयानां स्पर्शादिहीनानामात्मनां मनआदिभिः सम्बन्धो युक्तः! न च द्रव्याद्रषादयो गुणाः कमंसामान्यविशेष- 

अनुम्तिस्वरूपाचायंटीका 

 युगपत्सर्वविभासादिप्रसङ्धः । यथा प्रदीपादेः प्रकाशगुणः स्वाश्रयसंयुक्ते प्रकाङाव्यवहारं जनयति तथा यावद्यत्म- 
समवायिज्ञानगुणः स्वाश्चयसंयुक्ते सवंस्मिन्युगपत् ज्ञाततान्यवहारं जनयेत् । तथा सुखगणः स्वाश्रयसंयुक्ते सवं- 
स्मिन्ननवसादं जनयेत् इत्याद्यव्यवस्था स्यात् । यदि द्वितीयः, स एकदेशः स्यो वा असत्यो वा ? आये घटादिवत् 
प्रदेशत्वात् कायंत्वादिप्रस द्धः । अन्त्ये कत्पितप्रदेशानामेव सुखादिगुणत्वं नात्मन इत्याहु --स्मृतिहेतूनामिति । 
 संस्कारग्रहुणमितरेषामुपलक्षणाथंम् । जथवा भ्रमवासनानां संस्कारत्वेन ताकिके रभ्युपेयत्वात्। विक्ञेषतस्तन्निषेधोऽ- 
संसारित्वष्यापनाथंः । इतश्चात्सनो न ज्ञानादयो गृणा इत्याहु -आत्ममनस्संयोगाच्चेति । मात्मनः संयोगो हि 
ज्ञानादत्पत्तेः असमवायिकारणमिष्यते | सचन सम्भवति । सांशयोरेव रोके संयोगदशनात् । आत्ममनसोश्व् 
निरशत्वाभ्युपगमात् । कस्पितांशद्रारेण चेत् संयोगः स तयोनं स्यात् । कल्पितपरमाथयोः संसंगंस्य तवं शन्यत्वात् । 
यदि स्वरूपेण संयोगः तहि दितोयो न स्यात्, एकस्यानेकस्वरूपायोगात् । | 

किञ्च संयोगाविरिष्टे प्रदेशे न सुखादिसमवायः इति संयोगस्यापि समवायिकारणत्वग्रसद्धात् । प्रदेदान्तरे 
कायकाधंसमवायलक्षणायाः प्रत्यासत्तेरसम्भवेन संयोगस्य समवाधिकारणत्वप्रस ङ्गात् सयोगस्य च स्वाश्रये- 
स्वकार्यारम्भकत्वे मनस्येव त्तत्कि न स्यादित्ति भावः। किञ्च संयोगस्यासमवायिकारणत्वे म्रहणसतमये स्मृत्तिने 
सम्भवत्येवेति नियमो नोपपद्यते, संस्कारवदात्समनस्संयोगस्येव स्मृव्युत्पत्तौ सामग्रीत्वात् ग्रहुणकारणसंयोगेनेवं 
स्मृत्युत्पत्तिसम्भवादित्याह-स्मृतिनियमानुपपत्तिरिति ! अथवा सवंसंस्काराणामात्मन्येव सद्भावात् सत्ति मनस्संयोगं 
युगपत्सव स्मृ्युत्पत्तिः स्यात् । भथ संस्कारोद्धोघकामावार्न भवति संस्काराणामुद्धोधः। न क्रिया गृणो वा उद्वोधक 
निष्क्रियत्वान्निर्गुणव्वाच्च । न च षट्पदार्थात्तिरिक्तो धर्मोऽस्ति वेशेषिकाणाम् । न च बलवत्संस्कारात् प्रतिबन्ध 
तदितरकायंसवंस्मृतिप्रसङ्गात् । नो खल्वेकः संस्कारो बहुनां प्रतिबन्धकः तथात्वे तत्कायंसवंस्मृत्तियौ गपद्प्रसङ् 
तेषामपि सस्कारान्तरेः प्रतिवन्धेऽनवस्था । किञ्च संस्कारोद्रोधः कायंगसम्यः कायं एव च विप्रतिपद्यमानस्य न 

तद्वाव: परिहारः सन्देहादिति । किञ्च छोके सम्बन्धो भवन्प्रायेण सजातीयानां भवति यथा मृगाणां मे 
सम्बन्धविशेषस्तु संयोगः स्पर्लादिमता दृष्टो रञ्जुघटादोना, च तु त्दुभयाभावे। अतो मन आदिभिरात्मनां सम्बन्धो न 
घटतं इत्याह-न चेति। ननु नायः नियमः, उभयविधप्रयोजकाभावेऽपि गुणादीनां द्रव्येण सम्बन्धदशंनादित्याशङ्कवाह- 
न च द्रव्यादिति \ शुक्छो घटः पाचको देवदत्तः खण्डो गौः इत्यादिसामानाधिकरण्यप्रत्ययदशंनान्त द्रव्याद्धिन्ना 
गुणादयो मायावादिनां सम्मताः । किन्तु द्रव्यमेव कल्पनया तत्तदाकारेणावभासत इति यतस्तद्रहस्यम् । भतो न 

आनन्दगिरिटीका 

जञानादिगुणानामाश्रयन्यापिनामाश्रयसंयुक्तं सवंस्मिन्नप्ययिण ज्ञाततादिव्यवहारजनकत्वप्रसङ्खादिव्याहु-तदष्य- 
सदिति । द्वितीये त्वेकदेशः सत्योऽसत्यो वा । प्रथमे घटादिवदात्मनः सत्येकदेशत्वात्कायंत्वादिप्रसङ्ः । द्वितीये 
कल्पित्तंकदेशानामेव ज्ञानादिगुणवत्वमात्मनस्तु न तद्रत्वं सिध्यतीत्याहु-स्मृतीति । स्मृतिहेतवः संस्कारा 
भावनाख्यास्तेषां ग्रहणमितरेषामुपलक्षणाथं तेषामात्मनि समवायाभावात्परस्य सिद्धान्तासिद्धिरिति शेषः । 

कि चाऽऽत्ममनःसंयोगास्मवापिकारणाज्ज्ञानानासत्पत्तिरिष्या । तथा च सति ग्रहुणसमये स्मृतिं 
सम्भवत्येवेति नियमो नोपपद्यते ग्रहणकारणसंयोगेनव स्मव्युत्पत्तिखम्भवादित्याह-अतत्मेति । किं चाऽऽत्ममनसो 
संयोगादेकस्मदेकस्याः स्मुतेः समुत्पत्तिसमये स्मत्यन्तराण्यपि समुत्पय्ेर्न् । असमवायिकारणस्य तुल्यत्वात् । न च 
समुदवबद्धसंस्कारायौगपद्याद्यगपदनुत्पत्तिः । तेषां तदुद्रोधस्य चाऽऽत्मनि विप्रतिपन्नत्वेन . स्मृति सामग्रचन्तर्भावा- 
सम्भवादिव्यभिप्रेस्याह--युगपटेति । कि च समानजातीयानां स्पर्शादिमतां च परस्परं सम्बन्धो ष्टः । ̀  यथा 

मल्लानां मेषाणां रज्जुघटादीनां च । तदुभयाभावादात्मर्नां मनञादिभिः सम्बन्धासिद्धेनक्तादसमवायिकारणाद्- 
बद्धयादिगणोत्पत्तिः सिध्यतीत्याहू--न चेति । गृणादीनां साजात्यस्य स्पर्ादिमत्वस्य चाभावेऽपि द्रव्येण सम्बन्धव- 

दात्मनो मनञदिमिः सम्बन्धः सिध्येदिति चेन्नेव्याहू--न चेति । स्वतन्त्रं सन्मात्रं द्रग्यशब्देनात्र विवक्षितं न ततो 

भेदेन गणादथो वेदान्तिमते विद्यन्ते । शुक्लः पटः खण्डो गौरित्यादिसामानाधिकरण्यदशंनात् । द्रव्यमेव तु तत्तदा- 

१० 

९५ 

२५ 

२५ 

२५ 

४9 



२८६ ] टीकाट्रयोटलसितशाङ्धुरभाष्योपेता [ अ० प्र० का =-\ 

५ 

१० 

१५ 

२९७ 

२५ 

समवाधा वा भिन्नाः. सन्ति परेषाम् । यदि ह्यत्यन्तमिन्ना एव दरव्यास्स्युरिच्छादयश्चाऽऽत्मनस्तथा च सति दव्येण 

तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः \ अयुतसिद्धानां समवायलक्षणः सम्बन्धो न विरुध्यत इति चेत् । न । इच्छादिभ्योऽनित्येस्य 

आत्मनो नित्यस्य पूवंसिद्धत्वान्नाधुतसिद्धत्वोपपत्तिः \. आत्मनाभ्युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्मगतमहुस्ववन्नि टयत्व- 

प्रसद्धः ! स चानिष्टः । आतत्मनोऽनिमंक्षप्रसद्धात् । | | 

समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो नित्यसम्ब्यन्ध 

एवेति न वाच्यमिति चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां नित्यसम्बन्धप्रसङद्धा्पृथक्त्वानुपपत्तिः । अत्यन्तपुथकट्वके च 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

सम्मतो हष्टन्त इत्यथः । द्रव्यशब्देन चात्र स्वतन्त्रं सन्मात्रं विवक्ित्तं न वेरेषिकामिमत्तं गुणाश्रयो द्रव्यमिति 

क्षितं, गुणोत्पत्तेः पुवंक्षणेऽव्यापकत्वान्न तल्लक्षणं स्यात् । यदि गुणाश्रयत्वयोग्यं द्रव्यं, तहि न प्रद्यक्षं स्यात् 

योग्यतायाः कार्यावसेयत्वात् । अथ स्वभावातिरेकिणी नातीन्द्रिया योग्यतास्ति तहि व्यथं विशेषवचनम् | अथयचा, 
यत्कदाचिदृगुणाश्रयः तसपरागपि द्रव्यमुच्यते ताहि उत्पत्तेः प्रागपि घटादिद्रव्यं स्यात् । तदनुत्पन्चमासीत् तदुच्छ सिति 
सामानाधिकरण्यव्यवहारात् । अथ तदुत्पत्तेः प्राड्नास्त्येव तहि अनुतन्नमुपन्नं न स्यात् । किञ्च गुणाश्चयत्व 
योग्यत्वं द्रव्यत्वं द्रव्यत्वादेव च गुणाश्रयत्वयोग्यत्वमिति परस्पराश्रयम् | निरस्तं चेतद्िस्तरेणान्यत्र । व्किश्च 
यद्यतो भिन्नं तत्ततोऽन्यत्रापि भवति, भाति च। नच द्रव्याद्धदेन गुणादयो भवन्ति भान्तिवा, भत्तो दरच्य- 
पारतन्त्यान्यथाऽनुपपच्या न द्रव्याद्मिन्ना गुणादय इत्याह---यदि हीति । 

अथ सम्बन्धादपि द्रव्यपारतनत्त्यसम्भवादन्यथाप्युपपत्तिः, न, अत्यन्तभिन्नानां मेरुसपपादीनां ताहक्सम्बन्या- 
दशनात् । समवायास्यः सम्बन्धविशेषो न विरुध्यत इत्याह-अथुतसिद्धानामिति । केऽयमयुतसिद्धिनश्म ? 
किमपृथक्कारुत्वं कि वाभ्पुथग्देशत्व ग्र ? उत अपृथक्स्वभावत्वं ? अथवा संयोगविभागायोग्यत्वं ? नाद्य, इत्यष्ट-- 
न, इच्छादिभ्य इति! अत्मना चापृथक्कालत्वेऽनादित्वादात्मगतमहुत्ववनिव्यत्वं प्रसज्यत इत्याहु--आत्मनच्छेति । 
न द्वितीयः, तन्तुपटादीनामयुतसिद्धवमावप्रसङद्धात् । पटस्य हि तन्तवो दशः तन्तूनां तु अशवः। न तृत्तीयो, भेद- 
पक्षहानात्। न चतुर्थो, देवदत्तहुस्तादोनामयुतसिध्यभावप्रसङ्खात्। अतोऽयुतसिद्धिनिरूपणासम्भवः समवायलक्नषणस्य। 
किञ्च यद्यत्प रतन्तर प्रतीयते तत् तत्सम्बद्धं हृष्टम् । यथा गुणादि द्रव्यसम्बद्धं तथा समवायस्यापि द्रभ्यपारतन्त्यात् 
्रग्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं तस्यापि तथेत्यनवस्था स्यादित्याह्-समवायस्य चेति । असंसृष्स्य सम्बन्धपिक्षा स्यात् 
समवायश्च सदा समवायिभ्यां संसृष्ट एवेति न तस्य सम्बन्धान्तरं वाच्यमिति चेत्, ताहि प॒क्वं न स्वात् द्धल्य- 
गुणादीनां तित्यसंसृष्टत्वात् भेदस्य कदाचिदप्यनुपकरुम्भादित्याह्--तथा चेति । चकारात्सयोगोऽपि तथा क्कि न 

आनन्दभिरिटीका 

कारेण भातीत्यभ्युपगमात् 1 अतो हष्टान्तासम्प्रतिपत्तिरित्यथंः. । विपक्षे दोषमाहू-यदि हीति ! गुणादयो 
्रव्यादत्यन्तमिन्ना हिमवद्विन्ध्ययोरिव यदि स्युयंदि चाऽऽत्मनः सकाशादिच्छादयोऽन्यन्तं भिद्चा भवेयुस्तदा गुणाव्यीनां 
द्रव्येण तद्वदेव सम्बन्धानुपपत्तेः। इच्छादीनां चाऽऽत्मना तदयोगात्पारतन््यासिद्धिरित्य्थः । अत्यन्तभिक्नाना मपि 

३० 

२५ 

समवायसम्बन्धात्पारतन्त्योपपत्तिरिति ङ्त -अथुतेति ! किमिदमयुतसिद्धत्वमवृथक्करालत्वं कर वाऽपुथग्देशत्व मुता- 
पृथक्स्वभावत्वमाहोस्वित्संयोगविभागायोग्यत्वम् । नाऽद्यः । विकल्पासहत्वात् किमिच्छाद्यपेधयाऽपृथक्कालत्वं कि 
वाऽऽत्मपेक्षयेच्छादौनामिति विकल्प्याऽ्यं दूषयति -नेत्यादिना । यद्यात्मना सहापृथक्कालत्वमिच्छा दीनां तदाऽऽ्मन)ऽ- 
नादित्वात्तदुगतमहत्ववित्यत्वं तेषामापततीत्याह--आत्मनेति । प्रसङ्धस्येष्टत् माशु निरयाचषएट--स चेति। 

न चापुथग्देशत्व मयुसिद्धत्वम् । तन्तुपटादीनां पृथग्दशानामयुतसिद्धवभावप्रसद्खात् | त चापुथवस्वभावत्कम 

युतसिद्धत्वम् । भेदपक्षपरिक्षयात् । न च संयोगविभागायोग्यत्द मयुतसिद्धत्वम् । देवदत्तस्य हस्तादीनां चायुतसिद्धव्य- 
भावापातादित्यभिप्रेत्य समवायस्य दरन्यादनन्यत्वे तावन्मात्रत्वेन तत्सम्बन्धत्वव्याघातात्ततोऽन्यत्वे तेन सम्बन्वान्त र- 
मरित न वेति विकल्प्याऽऽये स्यादनवस्थेत्ति मत्वाऽऽट्- समवायस्येति \ द्वितीयं शद्कुते- समवाय इति । न काच्यं 
सम्बन्धान्तरमिति शेषः। समवायस्य नित्यसम्बन्धत्वे समवायवतां ्रव्यगुणादीनामपि तद्त्वाद्धेदस्य कदाचिदप्युष- 
खम्भात्पृथक्त्वप्रथानुपपत्तिरित्ि दूषयति--तथा चेति ! संयोगस्यापि समवायसाम्यं चकारेण सूच्यते । समवायस्य 
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७ [+ [र 

रूपकायंसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वे | आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वञ्जीवेषु निर्णयः ॥ ६ ॥ 

दरव्यादोनां स्पशेवदस्पशंद्रव्ययोरिव षष्ठर्थानुपपत्तिः । इच्छादुपजनापायवद्गुणवत्वे, चाऽऽत्मनोऽनित्यत्वप्रसङ्ः 
देहफखादिवत् } सावयवत्वं विक्रिावच्वं च देहादिवदेवेति दोषावपरिहार्यौ । यथा त्वाकाक्स्याविद्याध्यारोपितरख्पर 
श्ुममरत्वादिदोषव्वं तथाऽऽत्मनोऽविद्याध्यारोपितब्ुद्धचादयुपाधिकृतसुखदुःखादिद्योषवततवे बन्धमोक्षादयो व्याव 
हारिका न विरुध्यन्ते । सवंवादिभिरविद्याकृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्थानभ्युपगमाच्च । तस्मादात्मभेदपरिकल्पना ५.:. 
वुथेव ताकिकेः क्रियत इति ॥ ५॥ | 

कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव व्यवहार एकस्मिन्नात्मन्यविद्याङृत उपपद्यत इति । उच्यते । यथयेहाऽऽक्रा्च 1३ 

अनुभूतिस्वरूपाचार्यटीका 

स्यादिति सूचयति । अथ सम्बन्धो नेष्यते समवायस्य समवायिभिः गुणादीनां च द्रव्येणानवस्थभयादेव, तत्राह-- 
अत्यन्तपुथक्त्वेऽपि चेति । द्रव्यस्पायं गुणस्यानेन सम्बन्यः इत्यादि षष्ठोप्रयोगो न स्यात् । यथा स्पशंवत्पथिव्यादि १० 
स्परा विहीनस्याकाशस्येति षष्ठौ न प्रयुज्यते तद्रदित्यथैः । विशेषत आत्मन इच्छादिगुणववे दोषान्तरमाह्- 
इच्छादीति \ आत्मा नेच्छादिगुणवान् नित्यत्वान्निरवयवत्वात् निविषयत्वात् । न यएवंनत स एवं यथा देह इति 
प्रयोगः| विपक्षेऽपि गुणोत्पत्तिविनाशयोः गुणिनोऽपि क्रियाया अप्यवदयम्भावित्वादन्यथा पूर्वावस्थातोऽविरोषप्रसङ्खाद- 

वादिप्रसद्धो बाधकः । ननु यदि देहृस्येव इच्छादिगुणत्तरं तदाऽऽत्मनोऽभावान्मोक्षो न स्यात्। छौकिकशास्ीय- 

ज्यवहूारस्सवं एव लुप्येत । अतो वन्धमोक्षव्यवस्थान्यथानुपपच्या प्रतिशरीरं भिन्ना आत्मानः सुखादिगुणविधिष्य १५ 
एष्टव्याः | तत्राहु--यथा त्विति । अविद्याया अवस्तुत्वात्तक्कतो व्यवहारो न सम्भवतीति न वाच्यमित्याह्- 
सववादिभिरिति । अविद्यक्रतमनुष्यत्वाध्या रोपेण लोकिकश्चास्वीयव्यवहा रास्सवंवादिभिरभ्यपगम्यन्ते तथाऽस्माक- 
मपि भविष्यतीत्यथ; ।। ५॥ 

परमार्थे च मोक्षे न केनापि वादिना भ्यवहा रोऽभ्युपगम्यतेऽतो व्यवहारनिर्वाह्मिय भेदे सत्यत्वांसक्ल्पन- 
मित्याह--कथं पुनरिति । घटाकासादिष्वनकान्तिक इत्याहु--उच्यत इत्यादिना ॥ ६ ॥। ~ ; २० 

आनन्दगिरिटीका 

समवायिभिर्गणादीनां च द्रव्येणात्यन्तभेदे हिमवदिन्ध्ययोरिव सम्बन्धानुपपत्तेस्तेषु परतन्त्रतान्यवहारासिद्धरित्याह- 
धन्तेति । कि चेच्छादयो नाऽस्त्मगुणा उपजनापायवत्त्वाद्रपादिवत्। यद्राऽऽत्मा नानित्यगणवात्नित्यत्वादयतिरेकेण 

दिहए्दिवदित्याह् -इच्छादीति ! न केवमात्मनोऽनित्यगुणत्वेऽनित्यत्वप्रसक्तिरेव दोषः । कि त्वन्यदपिः दोषद्वयं 
दुष्परिहरमिति बाधकान्तरमाह्-सावयवत्वमिति । यदात्मनो नेच्छादिगृणवत्तवं तदा तस्य बन्धाभावान्नोक्षयो न २५ 
स्यादतो बन्धमोक्षव्यवस्थानुपपच्या प्रतिदेहं सुखदुःखादिविशिष्त्मभेदसिद्धिरित्याशङ्खुबाऽऽ्ह्--यथा त्विति । 
अवस्तुत्वादविद्यायास्तत्कृतव्यवहा रायोगाद्रयावहारिकबन्धाद्यभ्युपगमासिद्धिरित्याशङ्कुयाऽऽह- सवंवादिभिरिति 
अविद्याकृतमनुष्यत्वाध्या रोपेण रौकिकवे दिकन्यवहारः सवंवादिभिरिष्यते तक्ता च व्यवस्थाऽऽस्थीयते । तस्माद- 
स्प्राकमपि तथेव सवंमविरुद्धमित्यथंः । परमार्थे च मोक्षे केनापि वादिना व्यवहारो नाभ्युपगम्यते । त्था च मोक्षे 
परेषां व्यवहारस्येवाभावात्तच्िर्वाहुकिपारमाथिकमेदाभ्युपगमो वृथेत्याह-परमार्थति । कल्पितभेदवशादपि पूर्वोक्त- ३९ 
सवव्यवस्थासौस्थ्यात्पारमाथिकात्ममेदकल्पना प्रमाणप्रयोजनशुन्येव्युपसंह्रति- तस्मादिति ।॥ ५॥ 

अदरेतस्य श्रुत्यादिवि रोधाभवेऽप्यनुमानवि रोधृमाश द्गुयानेकान्तिकव्वेनानुमानं दुषयति--र्परेति । शोक- 
व्यावर््याप्राख्द्धामाह--कथमिति । यथाऽऽत्मभेदवादे तद्धेदनिमित्तो रूपादिग्यवहुारस्तथेकस्मिन्नेवङ्गऽत्मनमःवः 

पशमे रूपादिग्यवहारो नोपपद्यते । तथा च विमता जीवास्तत्त्वतो भयन्ते भिच्ननामकत्वा्भ्ककाश्करत्करत्र भिन्न 
 षपृत्क्रद्घटपटादिवदित्यनुमानविरूढमदेतमित्यथंः। घटाकाञ्चादिष्वनेकान्तिकत्वं विवक्षित्वा ५ क्षर 

त्ि--उच्यत इत्यादिना । श्षयनादिकायं समराष्यास्च भिद्यन चेत्यत्र त 
धटाक्राल्लमेदो गृह्यते | चकारोऽवधारणाथः । घटाकाश्ादीना प्त ज कटेतुमस्वेऽपि 

९ इच्छादीनामात्पधमत्वं तद्रपेण परिणामं ठव घटपरतर्पादिवत । ततश्व विकेरित्काकक्भिः का नेत्यत्वापत्तिः। 
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नाऽऽकाकश्चस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा | नेवाऽऽत्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ।॥ ७॥ 
यथा भवति बाानां गगनं मरिन मके; । तथा मघत्यवुद्धानामात्माऽपि मलिनो महैः ॥ ८ ॥ 

एकस्मिन्घरकरकापवरकाचाकान्ञानामत्पत्वमहस्वादिरूपाणि भिन्ते तथा कायंमुदकाहरणघारणशयनादिसमास्याइच 
घटाकाशः करकाकाड इत्याद्यास्तव्छृताश्च भिन्ना ह्यन्ते \ तत्र तत्र वै व्यवहारविषय इत्यथः । सर्वोभयमाकाहो 

` ५५ रूपादिभेदकृतो व्यवहारो न परमाथं एव \ परमाथंतस्त्वाकाषश्षस्य न भेदोऽस्ति । न चाऽकाशशमेदनिमितो व्यव- 
हारोऽस्त्यन्तरेण परोपाधिकृतं द्वारम् । यथेतत्तद्रहेहोपाधिभेदकृतेषु जीवेषु घटाकाश्चस्थानोयेष्वात्मसु निरूपणात्कृतो 
बुद्धिमद्भिनिणंयो निक्ष्चय इत्यथः \\ ६ ॥। 

ननु तत्र परमाथेङ्कत एव घटाकाशादिषु रूपकार्यदिभेदव्यवहार इति । नेतदस्ति । यस्मात्परमार्थाकाशस्य 
घटाकाञ्ञौ न विकारः । यथा सुवर्णस्य स्चकादियंथा वाऽपां फनबुदुबरुदहिमादिः \ नाप्यवयवो यथा वृक्षस्य श्ाखादिः। 

१० न तथाऽऽकारास्य घटाकारों विकारावयवौ यथा तथा नंवाऽऽत्मनः परस्य परमाथसतो महाकालस्थानीयस्य 
घटाकाष्नस्थानोयो जीवः सदा सवदा यथोक्तटष्रान्तवन्न विकारो नाप्यवयवः \ अत अत्मभेदकरृतो व्यवहारो 
मृषेवेत्यथंः ।\ ७ ।। 

यस्मात्-यथा घटाकाश्ादिमेदबुद्धिनिबन्धनो रूपकार्यादिभेदग्यवहारस्तथा देहोपाधिजोवभेदक्तो जन्ममरणादि- 
व्यवहारस्तस्मात्तव्कृतमेव क्छेशकमंफलमलवच्वमात्मनो न परमाथत इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपादयिषल्लाहू- 

१५ यथा भवति रोके वारानामविवेकिंनां गगनमाकाल्चं घनरजोधुमादिमलेमंलिनं मल्वन्न गगनं मलवद्याथात्म्य- 
विवेकिनाम्, तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो विज्ञाता प्रत्यक्क्लेशकमंफलमलेमंखिनोऽबुद्धानां प्रत्यगात्मविवेकरहितानां 

1 4. अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

घटाकाशादिरपि महाकाशस्य विकारोऽवयवो वा, अतस्तत्रापि तात्त्विकं एव भेद इति न विपक्नतेत्याह-- 
ननु तंत्र परमाथकृत एवेत्ति ! निविकारत्वं चाकारस्य खोकसिद्धमादाय परिहुरति- नैतदस्तीत्यादिना ।। ७॥ 

२० जीवो न ब्रह्मणो विकारोऽवयवो वा, “निष्कलं निष्क्रियं शान्तमि"'ति श्रुतेः । किन्तु ब्रह्मवे उपाध्यनुप्रविष्ट 
जीव इत्येक्यमुक्तम् । तदयुक्तम्। ब्रह्मणः गुद्धत्वात् जीवस्य रागादिमलवक्वादिव्याक्ङ्कुय जीवस्यापि न परमाथंतो 
मलिनत्वमित्याहू-यथा भवतीत्यादिना ।॥ ८ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

मित्या द्कुयाऽऽह-र्वोऽयमिति । उक्तेऽ्थे तुत्तीयं पादं विभजते-न चेति ! परोपाधिशञब्देन घटकरकादिरुच्यते । 
२५. हष्टन्तमनृचय दार्टान्तिकं व्याचष्टे--यथंतदित्यादिना ॥ ६ ॥ 

घटाकाशादीनां विपक्षत्वाभावमारा ङ्व परिहरति- नेत्यादिना । घटाकाशादिराकाशस्य विकारोऽवयवो 
वेत्यद्खीकारात्तत्रापि भेदस्य तातिविकत्वान्न विपक्षतेति शछोकस्य व्यावर्त्यं चोद्यमुत्थापयत्ति-नन्विति । आकारस्य 

 मिविकारत्वं च लोकसिद्धं गृहीत्वा परिहरति-नैतदस्तीति । ततर वेधरम्योदाहुरणद्यमाह्--यथेति \ घटाकाशादिरा- 
` काशाल्यस्य महाकाक्स्यावयवो न भवतीत्यत्र व्यतिरेकटहष्टान्तमाह--यथा वक्षस्येति । उक्तरष्टान्तानां दार््न्तिक- 

` ३० 'माह्--न तथेति । घटाकाशस्य महाकाशं प्रति विकारत्वमवयवत्वं च नास्तीव्युक्तं दृष्टान्तत्वेनानूय दार्टात्तिक 
दशंयन्तुत्त यधं व्याकरोति- यथेत्यादिना \ अनकान्तिकत्वेनानुमानस्यामानत्वे स्थिते फठितमाह्--अत इति ॥७॥ 

। जीवो ब्रह्मणो नाशो न विकारोऽपि तु ब्रह्मोवोपाध्यनुप्रविष्टं जीवदब्दितमिल्युकतं; तदयुक्तं, ब्रह्मण 
शुद्धत्व।ञजीवस्य -रागादिमलवत्त्वादेकेत्वायोगादित्याशङ्खुय परमाथतो जीवस्यापि नास्ति मलवत्त्वमित्याह्-- 

' यथेति । रलोकस्य तात्पयंमाहू-यस्मादिति) घटाकारो मठाकालञः सूचीपादाकाशरवेत्युपायिनिमित्तो भेदस्तद्विषया 
३५ घुद्धिस्तत्प्रयक्तो रूपभेदोभयंक्रियाभेदो नामभेदश्चेत्ति व्यवहारो नभसि यथोपलभ्यते तथा देहाद्यपाधिभेदप्रयुक्तो 

नौवभेदस्तत्कृतो जननमरणमुखदूःखादिव्यवहारो व्यवस्थितो यस्मादास्थीयते तस्मात्तेनाविद्याविद्यमानेन. ऊत- 
मेवाऽऽत्मनो रागादिमखवत्त्वं ` न वस्तुततोऽस्तीव्येत्तमर्थं इृष्टन्तद्वारा प्रतिपिपादयिषन्नादौ दृष्टान्त माहैत्ति योजना । 
हृशत्तमागनिविष्टान्यक्षराणि व्याचष्टे--ययेत्थादिना । दार्ान्तिकभागगतानामक्षराणामथंमाह्--तथेति । यो हि 
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मरणे सम्भवे चैव गस्यागमनयोरपि | स्थितौ सवेश्चरीरेषु आकारोनाप्रिलक्षणः ॥ & ॥ 
षि पे ९ [ ¢ ^ 

स्नाताः खप्नवस्सर्वे आत्ममायाविसरजिताः । आधिक्ये स्ेसाभ्ये वा नोपपत्तिहिं परिधते ॥ १०॥ 
जादम्बलच्स्यख श्रनौलर्स्स्नथन्तस् 

रसादयो हिये कोशा व्याख्यातास्तेत्तिरीयके । तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रफातितः | ११॥ 

नाऽऽत्मविवेकवताम् ! न द्यषरदेशञस्तृडवल्प्राण्यध्यारोपितोदकफेनतर द्धादिमांस्तथा नाऽऽत्माऽब्ुधारोपितक्लेज्ादि- 
मले मलिनो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

पुनरप्युक्तमेवा्थं प्रपञ्चयति--घटाकाशजन्मनाशगमनागमनस्थितिचत्सवंशरीरेष्वत्मनो जन्ममरणादिरा- 
 कशिनाविरक्षणः प्रत्येतव्य इत्यथः ।\ ९ ॥ | 

घटादिस्थानीयास्तु देहादिसद्खाताः स्वप्नदुश्यदेहादिवन्मायाविक्रृतदेहादिवच्चाऽऽत्ममायाविसनजिता आत्मनो 
मायाभविद्या तया प्रत्युपस्थापिता न परमाथेतः सन्तीत्यथेः । यदाचिक्यमधिकभावस्तियग्देहा्यपेक्षयः देवांदिक्षायं- 
करणसद्धातानां यदि वा सर्वेषां समतेव नेषामुपपत्तिः सम्भवः सद्धावप्रतिपादको हेतुविद्यत नास्ति, हि यस्मत्त- 
स्मादविद्याकरुता एव न परमतः सन्तीत्यथंः । १० \ 

उत्पत्त्यादिर्वाजतस्याद्रयस्यास्याऽऽत्मतच्वस्य श्रुतिप्रमाणकत्वप्रदश्नाथं वाक्थान्युपन्यस्यन्ते--रसादयोऽ्न- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 
. | 

जीवो मरणानन्तरं धमंवश्चात् स्वर्गं गच्छति नरकं वाऽधमंवशात्, तद्धोगक्षये च पुनरागत्य ब्राह्यणादियोनौ 
सम्भवति तत्र यावद्धोगं तिष्ठतीत्यादिग्यवहारोऽपि कल्पनासाच्रमेव । नहि गगनोपमस्य गघ्यादि सम्भवति शास्त्र 
चंतद्टिषयं भ्रमसिद्धानुवादकमिव्यभिप्रेत्याह-मरण इत्यादिना ॥ ९ ॥ | 

उपाधीनां सत्यत्वादौपाधिकोऽपि भेदः सत्य इति केचित् , तदयावत्तंयति--सद्धाता इति ।! विमता देहा न 
सत्याः देहूत्वात्स्वप्नादिदेहुवद्ल्य्थः । ननु-पूज्या हरिहरि रण्यगर्भादिदेहाः केथमसत्या इत्याशङद्ुयाऽऽ्ट-आधिक्ये 

मूढदश्टया कल्पितेऽपि, विवेकृ्टया तु सर्वेषां पञ्चात्मकत्वाविशेषात् सवंसाभ्ये वा स्वप्नवच्न सन्त्येव । न काचिदु- 
पपत्तिविद्यत इत्यथ: ॥ १० ॥ 

एवं तावदद्ितीयन्रह्यात्मत्वं जीवस्य तकत उपपाद्य तस्य श्रुतिमूलत्वं दशंयितुमुपक्रमते-रसादयो हीत्यादिना। 
आनन्दभिरिटीका | 

प्रत्यगात्मा विज्ञाता सोऽप्यबुद्धानां मलिनो भवतीति सम्बन्धः । अबुद्धानामिव्येतद्रयाचष्टे-प्रत्यगात्सेति । 
अविवेकिभिरध्यारोपितेऽपि प्रत्यगात्मनो मलवत्तवे मलप्रयुक्तं फल तत्र वास्तवं भविष्यतीत्याश द्कुयाऽऽ्द्-न हीति॥८॥ 

ननु जीवो मरणानन्तरं धर्मातुरोधेन स्वगं गच्छति | अधमंवज्ञाच्च नरकं प्रतिपद्यते । धर्माधमंयोश्च 
भोगेन क्षये पूनरागत्य योनिविशेषे सम्भवति । तत्र यावद्धोगं स्थित्वा पूनरपि परछोकाय प्रतिष्ठते । एवमिह्- 
लोकपरखोकसञ्चरणव्यवहारविरुदधमद्रेतमिति तत्राऽऽह--मरण इति \ इरोकस्य तात्पयंमाहु--पनरपीति । आत्मनि 
सर्वा व्यवहारोऽविद्यज्ृतो वास्तवो नेव्युक्तोऽथैः । आत्मनो हि गगनोपमस्य गत्यादेवंस्तुतोऽसम्भवादविद्या- 
क्रतस्तस्मिन्गत्यादिरित्य्थैः ।। ९॥। | | | 

ननु सङ्खातशब्दितानामुपाधीनां सत्यत्वात्त्युक्तभेदस्यापि तथात्वादद्ेतानुपपत्तितादवस्थ्यमिति चेत्त- 
वाऽ्ट--सद्खाता इति । देवादिदेहानां पृज्यत्तमत्वेनाऽऽधिक्याभ्युपगमान्तासदवत्वसिद्धिरिव्याङङ्कय देहुभेदेषु केषु- 
चिदाधिक्ये मूढदृ्टया कल्पितेऽपि विवेकृष्टया सवदेहानां पञ्चभूतास्मकत्वाविदोषादरोषसाम्ये वा स्वीक्रते नास्ति 
सद्धातेषु सत्यत्वे काचिदुपपत्तिरिव्याहु-आधिक्य इति । पूर्वाधिक्षिराणि योजयत्ति-घटादीति । मणिमन्वादिषरूपां 
मायामिन्द्रजालग्रयोजकमभूतां व्यावत्त॑यत्ि--अविद्येति\ विमता देहा न सत्या देहत्वाव्सम्प्रतिपत्नवदिल्यर्थः । ब्रह्मादि- 
देहानामुक्कृष्टत्वान्नाविद्यकृतत्वमित्याशङ्कुय द्वितीयार्धं व्याचष्टे-- यदीत्यादिना ।। १० ॥ 

जीवस्याद्वितीयन्रह्यत्वमुपपत्यवषटम्भेनोपपादितम् । इदानीं तत्रैव तैत्तिरीयश्रुतेस्तात्पयंमाह--रसादयो 
हीति । दखोकस्य तात्पयंमाहु--उत्पत्थादीति \ अक्षरार्थं कथयति--रसादय इति । आदिशब्देन मनोमयविज्ञान- 

२७ | 
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 इयोद्॑योमधुजञाने परं॒त्रहम॒ प्रकाशितम् । प्रथिभ्यागरदरे चैव यथाऽऽकाशः प्रकाशितः ॥ १२॥ 

रसमयः प्राणमय इत्येवमादयः कोशा इव कोशा अस्यादेरिवोत्त रोत्तरस्थपेश्षया बहिर्भावास्पुर्वपव॑स्य, व्याख्याता 
विस्पष्टमास्यातास्तेत्तिरीयके तेत्तिरीयकक्षाखोपनिषहल्तल्यां तेषां कोशषानामात्मा येनाऽऽत्मना पञ्चापि कोला आत्म 
वन्तोऽन्तरतमेन ।! स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वाज्जीवः.। कोऽसावित्याह--पर एवाऽऽत्मा यः पुर्व॑म् “सव्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्य" इति प्रकृतः \ यस्मादात्मनः स्वप्नमायादिवदाकाशाद्क्रिमेण रसादयः कोशलक्षणाः सङ्खातां आत्म- 
मायाविसजिता इत्युक्तम् । स आत्माऽस्माभियंथा खं तथेति संप्रकाशित अत्मा ह्याकाश्चवदित्थादिदिलोकैः । न 

ताक्िकपरिकतिपतात्मवत्पुरषनबरुद्धिप्रसाणगम्य इत्यभिप्रायः \ ११) 
| कि चाधिदेवमध्यात्मं च तेजोमयोऽमृतमयः पुरषः पुथिव्याद्यन्तगंतो यो विज्ञाता पर एवाऽऽत्मा ब्रह्म 
सवेमिति दयोर्योरादेतक्षयात्परं ब्रह्म प्रकाशितम् । केवेत्याह-ब्रह्मविद्याख्यं मध्वमू तममृतस्वं मोदनहैतुतवाद्ि्ञायते 
यस्मि्तिति मधुज्ञानं मधुब्राह्मणं तस्मिच्नित्यथंः । किमिवेत्याहु-^पुथिव्यासुदरे चेव धथेक आकाशोऽनुमानेन प्रकाशितो 
लोके तद्रदित्यथंः ।\ १२॥ | |  . 

 अनुमृतिस्वरूपाचायंटीका 

अस्यादेः कोशा यथा खडगाद्यपेक्षया बहिभूतास्तथोत्तरोत्तरपेक्षया पुवंपुवंस्य बहिर्भावादन्नरसमयादयः को 
सामान्यात् कोशा इत्युच्यन्ते इत्यथः। मनुष्योऽटं प्राण्यहु प्रमाताश्हु कर्ताऽहं मोक्ताहऽमिति पञ्चानां विशिष्टानां यदेकं 

१५ स्वरूपमनुयायि प्रत्यक् चेतन्यं तद्ब्रह्यप्रतिबिम्बत्वात् ब्रहयवंति जीवपरयोरेवये तंत्तिरीयोपनिषदस्तात्पर्यं द्भितम्।।११। 

तत्रेव बुहदारण्यकस्यापि तात्पयमाह-दयोरिति । भद्धेतक्षयादित्यध्यारोपावस्थायाम्, अपवादहृष्टचा 
द्रयोरिति नोपपद्यते । १२1 

भानन्दभिरिटीका 

मयानन्दमया गृह्यन्ते | खडगादेयंथा कोशास्तदपेक्षया बहिभंवन्ति तद्रदेते पञ्च कोशा व्यपदिदयन्ते । तत्र हेतुमाह-- 
२० .उत्तरोत्तरस्येति ! पूवंपुवेस्यान्नमयदेरूतरोत्तरप्राणमयादपेक्षय बहिर्भावाद्ब्रह्य सर्वान्तरं प्रतिष्टामूतमपेक्षया ऽऽनन्द- 

२५ 

२० 

२५ 

~~~ 

मयस्यापि बहिर्भावाविशेषादविरिष्टं पञ्चानामपि कोशत्वमित्यथंः । अवशिष्टास्यक्षराणि व्याचष्टे--ग्याष्याता 
इत्यादिना । तत्र जीवशञब्दप्रवृत्ति व्युत्पादयति--स हीति । विरिष्टं जीवश्चब्दाथंमाकाडक्नाद्रारा व्यावत्तंयति- 
कोऽसावित्यादिना । प्रकरणाविच्छेदार्थं प्रकरणमनुसन्धत्ते--धस्मादिति । प्रकृतस्य परस्याऽऽत्मनः श्रौतत्वे फलित- 
माहु--नेत्यादिना । ११ 

मनुष्योऽहुं प्राण्य प्रमाताश्टुं कर्ताऽहं भोक्ताहमिति पञ्चानां विशिष्टानां यदेकः स्वरूपमनुगतं प्रत्यक् चैतन्यं 
ब्रह्मेति जीवपरयोरेकये तेत्तिरीयश्नुतेस्तात्पयंमुक्स्वा तत्रेव बहदारण्यकधुतैरपि तात्पयंमाहू--दयोरिति ! मधु- 

ब्राह्मणे बहुषु पयिष्वधिदवाध्यात्मविभक्तयोः स्थानयोरयमेव स इति परं ब्रह्य प्रत्यकप्रकारितम् । अतोऽस्मिन्वृह्- 
दारण्यकश्रृतेरपि ब्रह्मात्मक्ये तातयंमित्यथंः । तत्र दृष्टान्तमाहू--पुथिव्यासिति \ न केवलमैक्ये तेत्तिरीयश्वतैरेव 
तात्पयं कि तु बृहदारण्यकश्चुतेरपीत्याह-कि चेति! भधिदेवं पथिव्यादावध्यात्मं च शरीरे तेजोमयो व्योतिम॑यद्चैतन्य- 
श्रधानोऽमृत्तमयोऽमरणधर्मा पुरुषः पूणं: पृथिव्यादौ शरीरे चान्तगंतो यो 'विन्नाता स पर एवाऽऽत्मा | तेन स 
विज्ञात्ता सवं पुणंमपरिच्छिन्नं ब्रहयवेति परं ब्रह्म प्रकारितमिति सम्बन्धः । अपवादावस्थायामध्यारोपासम्भवाद् 
्योद्रयोरिति कथमुच्यते तत्ाऽऽ्हू--आ द्ैतक्षयादिति । दतक्षयपयंन्तं ब्रह्म कारितम् । द्रयोद्रयोरिति पुनरनुवाद- 
मात्रमित्यथः | मधून्ञाने मध्वेव प्रकारितं न ब्रहमेत्याशङ्कय मधुज्ञानशब्दार्थं व्युत्पादयति--कवेत्यादिना । शब्दस्य 
क्व चिदाश्ितत्वं रूपवदनुमीयते । तच्च शब्दाधिकरणं सामान्यतः सिद्धं पारिशेष्यादाकाशमिति सिद्धमिति । तच्च 
कृल्पनालाधवादेकमेवेति गम्यते । तथा च बहिरन्तश्वेकमेवाऽऽकाशमनुमानप्रामाण्यादधिगतम् । तथाऽधिदैव 
मध्यात्मं च ब्रह्य प्रत्यग्भूतं सिद्धमिव्युत्तरारधं व्याचष्टे--किमिवेत्यादिना ।। १२॥ 

१. ताकिकराकाश एक एवेत्यनुमीयते । तथाहि शब्दोऽ्टद्रव्यातिरिक्दरव्याधितः, अष्टद्रव्यानाधिततवे 
सति द्रव्याशधितत्वादिति परिशेषानुमानम् । तत्र रन्दो द्रव्याधितो गुणत्वात् रूपवदिति हेतौ विशेष 
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जीवात्मनोरनन्यत्वममेदेन प्रशस्यते । नानात्वं निन्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् ॥ १२॥ 

यदयुक्तितः भ्रुतितञ्च निर्धारितं जीवस्य परस्य चाऽऽत्मनो जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रश्ञस्यते स्तुयते 
सरेण व्यासादिभिश्च! यच्च सवप्राणिसाधारणं स्वाभाविकं शास्रबहिष्टरृतेः कूताकिकेविरचितं नानात्वदशंनं 

` निन्छते “न तु तद्द्वितीयमस्ति" । शश्वितीयाद्रे भयं भवति” । “उदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति" । “इदं 
सवं यदयमात्मा” 1 “भृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इहु नानेव पयति” इत्यादिवाक्येश्चान्येश्च ब्रह्मविद्धः। यच्चेतत्तदेवं 
हि समञ्जसमूज्ववबोधं न्याप्यमित्यथः। यास्तु ताकिकपरिकल्पिताः कुदृष्टयस्ता अनृज्व्यो निरूप्यमाणा न घटनां 
प्रा्चन्तीत्यभिप्रायः ॥ १२१1 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

यत् स्तूयते तद्विधीयते यच्चिन्यते तन्निषिध्यते इति न्यायाच्च एकत्वपरं शास्त्रमिव्याह-जीवात्मनोरिति । 
अभेदेनेति ! "ब्रहवेद ब्रह्मुव भवती" "ति एकत्वफलोपदेशेनेत्यथंः । “वासुदेवस्स्वेमिति स महात्मा सुदुरंभः" 
अहु हरिस्सवंमिदं जनादंनी नान्यत् ततः कारणकायंजात्तमु । ईहडमनो यस्य न तस्य भूयो मवोद्धवा दरन्द्रगदा 
भवन्ति । (सवभूतस्थमात्मानमि''व्यादिवाक्येः सहखशो व्यासादिभिः स्तूयत इत्यथ; । अन्यश्च ब्रह्मविद्धिः-- 
'“अविद्यामोहित्तात्मानः पुरुषा भिन्चहष्टयः' | “किं तेन न कृत्तं पापं चोरेणात्मापहारिणा 1" “अश्वरघानाः पुरुषाः" 
इत्यादिवाक्यं निन्यत्त इत्यथः । “या वेदबाह्याः स्मृत्तयो याङ्च काश्च कुटष्ट्यः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेय तमोनिष्ठा 
हि ताः स्मृताः 11" इति मनुवचनाद्रं्ेषिकादिभिः विरचिता द्रेतदृष्टयः असमञ्चसा इ्याह-यास्त्विति । निरूप्य- 
माणा न घटनां प्राञ्चन्तीत्ययमष्टयः। . 

आनन्दभिरिटीका 

इतश्चैकस्वे श्च्तीनां तात्यंमित्याहु-जीवात्मनोरिति। अभेदेन “ब्रह्य वेद ब्रह्मव भवती "त्यादिना ब्रह्यभाव- 
फ़लयादेनेत्यथं; । यत्परश्षस्यते तद्विधेयमित्यादिन्यायादेकत्वदशंने फलवादोपपत्युपरुम्भादेकत्त्वं प्रशस्तत्वाद्विवक्ित- 
मिति भावः । यच्चानेकत्वं सवंप्राणिसाधारणं तन्निन्यमानं ह्यते । यन्निन्यते तन्निषिध्यत इति न्यायान्नानात्वं 
शास्त्रार्थो न भवतीत्याहु--नानात्वमिति । तदुभयमेकत्वप्रशंसनं नानात्वनिन्दनं चेकत्वमेव शस्त्रीयमित्यभ्युपगमे 
सत्ति युक्तमिति फलितमाहू--तदेवं हीति 1 इखोकाक्षराणि व्याचष्टे--पदिति ! अनन्यत्वाभावर ङ्का व्यावर्त्यकर- 
सत्वं दर्शंयति ---अभेदेनेति 1 तत्परशस्यते शास्त्रेणेति तत्पदमादाय व्याख्येयम् । शास्त्रेणाभेदवेदनेन फलवादेनेत्यथंः । 
व्यासपराश्रादिभि्व वेदार्थं व्याचक्नाणैरेकत्वं स्तुयते “वासुदेवः सवंमिति सु महात्मा पदुरुभः" । “भहु हरिः 
सवंमिदं जनाद॑नो नान्यत्ततः कारणकायंजातम् ।'' इत्यादिवावयेरिव्याहु--व्यासादिभिश्चेति । द्वितोयार्धं विभजते- 
यच्चेति ! . तन्निन्यत इति यच्छन्देनोपक्रमादुदरष्व्यम् । “अविद्यामोहितात्मानः परुषा भिन्नदर्शिनः” । किं तेन न 
कृत्तं पापं चोरेणाऽऽत्मापहारिणा इत्यादिवकयेर्व्यासादयोऽपि द्र तदनं निन्दन्तीत्याहू-अन्येश्चेति ! एवमनेकत्व- 
दशंनस्य निन्दितत्वेन निषिद्धत्वाच्नानेकत्वं शास्त्रोयमित्युक्त्वा चतुथंपादाथं माहू--यच्चेतदिति। विषयभेदेन प्रशंसनं 
निन्दनं चेत्यथंः 1 एवं हीति । दैतस्या्ञास्तरीयत्वमषरेतस्येव तत्तात्पयंगम्यत्वमित्यङ्खीकारे सतीव्यथः । मेदहष्टीना- 
मपि न्याय्यत्वाविजेषधोददशंननिन्दनस्य कुतो न्याय्यत्वमित्याशङ्ुधाऽऽह॒--यास्त्विति । 

सिद्धिः । शब्दो गुणश्चक्षुरिन्द्रियायोग्यवहिरिन्द्रियग्राह्यजातिमच्वात् स्प वदित्यनुमानेन तस्य गुणत्व- 
सिद्धिः । शब्दो न स्पर्शवद्विरेषगणः अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति अकारणगुण- 
पुवंकत्वे सति प्रत्यक्षत्वात् सुखवदित्यनुमानेन पृथिग्यादिचतुष्टयानाध्रितत्वसिद्धिः । शब्दः काख्दिद्- 
मनञाश्िततो न विशेषगुणत्वादरूपवत् । शब्द आत्मानाधितो बहिररिन्द्रियग्राह्यत्वात् व्यत्तिरेकेण सुख- 
वदित्या्यनूमानेः शब्दस्याष्टद्रग्यानाभ्रितत्वसिद्धौ तदाश्रयतयाऽत्िरिकक्तमाकाशनामकं द्रव्यमभ्युपेयमि 
त्यथः । तच्चेकं राघवादुपाधिभेदेन श्चोत्रभेदस्य घटाकाशादिभेदस्य चोपपादसम्भवादित्यथः। 

१. सकरमिदमहं च वासुदेवः सोऽहं स च त्वं स च सवंमेत्तदात्पस्वरूपं व्यजभेदमोहुम् (वि० पु०) | 

१० 

१५ 

२७ 

२५ 
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नीवात्मनोः प्रथक्तवं यसप्रायुखतेः प्रकीतितम् । भविष्यदुव्रच्या गौणं तन्ुख्यस्वं हि न युञ्यते ॥ १४॥ 

ननु श्रुत्याऽपि जीवपरमात्मनोः पृथक्त्वं यल्परागुत्पत्तेरुत्पत्यर्थो" पनिषट्राक्येभ्यः पुवं प्रकोतितं, कर्मकाण्डे 

| | अनुमूतिस्वशूपाचाय॑टीका' | 

सांख्यानां तावत् प्रकृतिपुरुषौ नित्यौ तयोरविवेकात्संसारः तहि मोक्षेऽपि अविवेकस्य तमसो भावाद- 
निर्मक्षः स्यात् । नहि तेषां गुणपुरूषातिरिक्तं वस्तु । सात्त्विकेन विवेकेन प्रतिबन्धरचेत्कल्प्यते त्तहि तस्यासत 
उत्पत्तिरिष्ठा स्यात् । कृतकत्वाच्च तस्य क्षये मुक्तानां पुन्वन्धः स्यात् । किञ्च हगव्यवधानं हि जडस्य हृश्यत्वम् 

तच्च मोक्षेऽप्यस्तीति न संसारत्साख्यानां विश्लेषः । वेशेषिकादीनामपि नित्यानि मनांसि सवंगतात्मभि्मोक्षिऽपि 
संय॒क्तानीति शरीराद्यथंः प्रयत्नोऽपि स्यात् | न च अदृष्टज एव संयोगः प्रयल्नहेतुः नाहष्टजत्वं संयोगस्य न चात्मनि 
क्रिया गुणो वा, निर्गृणत्वाञ्निष्क्रियत्वाच्च । न च आौपाधिकं वस्तु इत्यकौशलम् । किञ्चाहष्टजस्सुखादिसमवाय एवं 

किं न स्यात् ? कि संयोगेनान्तगंडूयमानेन । न च क्रिया करणसंयोगपुषिकेत्ति नियमः । मनस्चने व्यभिचारात् 

न च काय॑समवायनियमाभ्यां, व्यापारे व्यभिचाराददृष्टमेव वाऽसमवायि किन स्यात् । किञ्च सोक्षेऽपि अदृष्ट- 
संयोगस्ते न विरुध्यते । अतीतानन्तकल्पसच्चिताहष्टानामनन्तत्वादेव क्षयायोगात् । उक्तं हि- 

अन्तर्यनातिरिक्त्वेयुज्यते परिमाणवत् । वस्तुन्यपरिमेये तु ननं तेषामसम्भवः ।। इति । 

न च क्षयकारणमपि पयामः । न तावज्जीवज्ञानं ततक्षयकारणमतिप्रस ङ्गात् । "सहखशीर्षा पुरूष" 

इत्यारम्याधिदेविकमीवरं प्रस्तुत्य “तमेव विदित्वातिमृत्युमेतिः' इति तज्ज्ञानातिरिक्तसाधननिषेधात् । न चेदवर- 

गोचरमपि परोक्ष्ञानं सव॑कर्मक्षयकारणं ध्यानादिविधानानथ॑क्यात्। न च सामान्यतो दृष्टानुमितस्याऽऽपरोक्ष्यं दष्ट- 

चरम् । न चानिरोधदोषोपहुतस्मनस्सम्यगापरोक्ष्यं प्रसूते मृतपुत्राद्यापरोक्ष्यवत् । श्रुत्िस्तु “यस्य स्यादद्धा न 

विचिकित्से''ति सम्यगज्ञानात्फलमाह्--न च 'श्ञानाग्निः सवंकर्माणोति'" स्मतैः सत्यानां कमंणां ईश्वरोपासनात् 
निवृत्तिरिति वाच्यम् । वचनस्य पदाथंसामर्ध्यानाधायकस्वात् । तस्मात् सवंकर्मश्षयकारणामावादहष्टजोऽपि मन- 
स्संयोगो मोक्षे न स्यात्। अथ देहावस्थित्तयोरेव आत्ममनसोः संयोगः प्रयत्नमुत्पादयति । न सव॑गतस्यात्मनो देहाधि- 
करणत्वायोगात् । मनसोऽपि स्वततन्त्रस्य देह न्तरे वा नावस्थाननियामकमस्ति। न चाहष्टाक्षिप्तं तिष्ठतीति वाच्यम्। 
संयोगादिसम्बन्यशुन्यस्याचेतनस्यक्षेपकत्वासम्भवात् । अहृष्टमनोऽवस्थानयोरित्तरेतरयश्रयात् । अन्धपरम्परान्यायेन 

याऽनादित्ताकलव्पना । न चैश्वरेच्छया नियमितं तिष्ठतीति वाच्यं, घस्या अपि तेन साक्लात् सम्बन्धयिरहात्। स्वाश्वय- 
संयोगद्वारेण नियामकत्वं गदमेच्छायाः कि न स्यात् । किञ्च, मुक्तजीवानां सवंगतत्वेन सूक रादिदेहान्तस्थमनोभिः 
संयोगसम्भवातु विष्टामक्षणादि प्रयत्नतः कि न स्यात् । तस्मात्ताक्रिकपरपाले स्वशिष्यपालनायंवाविचारमुन्दर- 
देतरृष्टिदामनी निरमायीति निम स्वमनीषिकया ॥ १३॥ 

नेयं द्ेतदृष्टरास्माकीनेः निरमायीत्ति, किन्तु श्रुत्यैव व्यधायि इत्याशङ्कते ननु भ्त्याऽपीत्यादिना । 

आनन्दगिरिटीका 

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काव कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोमूका हि ताः स्पृत्ताः ॥ 

इति मनूवचनादित्यथंः । न्यायवि रोधादपि भेदवादानामसमञ्सत्वमित्याहु-निरूप्यमाणा इति । वैरेषिक- 
वैनाशिकादिकल्पना भेदाचुसारिण्यो भेदस्च परस्पराश्रयतादिदोषदूषितो न प्रमीयते । तेन भेदवादानामुप््नामूका- 
नामसमञ्चसतेत्यथंः ।। १३॥ 

न भदवादानामुतप््षामात्रमूकत्वं श्रुतिमूखत्वादित्याशङ्कुय परिहरति-जीवात्मनोरिति । उत्पत्तिव्युत्पत्ति 
सम्यगृज्ञानं तदर्थोपनिषदां प्रवृत्यपेक्षया प्राक्परवृत्तकमकाण्डेन यत्परापरयोर्नानात्वमुक्तं तदोदनं पचतीति भविष्य- 
सप्रवृत्या तण्डटेष्वोदनत्ववद्गौणमेव न मुख्यभेदाथंत्वं भरुतेयुंज्यते) भेदस्यापुववत्वपुरुषाथंत्वयोरभावादित्यरथंः। श्छोक- 
व्यावत्यासाशङ्कामाहू-नन्विति । न केवरमस्माभिरुरेक्षितसिदं कि तु श्रुत्याऽपि दक्षितमित्यपेरथंः । भेदं वदल्त्याः 

१. उत्पतत्य्थेति-एकत्वन्ञाना्थत्यथेः | एवमेव पाठः क्वचित् । 



अर प्रर का०-१४ ) भाष्ड्वेयोपनि षत् ॥ २९३ 

अनेकश्लः कासभेदत इदङ्ामोऽदःकास इति । परश्च "स धार पृथिवीं दयाम्" ईइत्यादिमन्ध्रवर्णः । तत्र कथं कमंज्ञान- 
काण्डवक्यनिरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यायस्येवेकत्वस्य सामञ्जस्यमवधायंत इति) अच्रोच्यते--“ध्तो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते" । “वथाऽनेः क्षुद्रा विस्पुलिङ्खाः" । “तस्माद्र एतस्माद्यत्मन अकाः सम्भूतः" । “तदैक्षत । तत्तेजोऽ- 
मृजत” इत्याखुत्पस्यर्थोपनिषट्ाक्येभ्यः प्राक्पुथक्त्वं कसंकाण्डे प्रकीतितं यत्तन्न परमार्थम् । {क वहि गौणम् । 
महाकाशचटाकाशाटिभेदवत् । यथौदनं पचतीति भविष्यदुवृत्फछ तद्त् ६ न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि सूस्य- 
भेदाथंत्वमुपपद्यते । स्वामाविकाविद्याधसप्राणिभेददृष्टयनुवादित्वादात्मभेदवाक्यानाम् । इह चोपल्िषत्सुत्पत्िप्रलयादि- 
वाक्यैर्जीवपरमात्पनोरेकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम्। “तत्वमसि “अन्योऽप्ावन्योऽहमस्मीति स स देढ"' इत्यादिभिः 
अत उपनिषस्ट्देकत्वं श्रुत्या प्रतिधिपादयिषितं भविष्यतीति भाविनीमेववृत्तिमाधिद्यं लोके भेदद्टयनुवादो गोण 
एवेत्यभिप्रायः} "अथ वा तदैक्षत" \ ̂ तत्तेजोऽघृजत' इत्यादयुत्पततेः पराक् “एकमेवाद्वितीयम्! इत्येकत्वं प्रकोतितम्। 
तदेव च “तन्छल्यं स आत्मा तत्वमसि" इत्येकत्वं भविष्यतीति तां भविष्यदृधुततिमपेक्ष्य यज्जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्न 
क्वचिद्राक्ये गम्यमानं तदुगोणम् । यथोदनं पचतीति वद्रत् !! १४ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तत्परातत्परयोस्तत्परं बख्वदिति स्यायेन सखण्डवाक्याथंस्येव सामञ्जस्यमाहू--अघ्रीच्यत इत्यादिना । न केवल- 
मपू्वायत्वादद्रतवाक्यानां तत्परत्वं सोपपत्तिकत्वादपीत्याहू--इह् चोपनिषत्स्विति ! सुष्टः प्रागद्धितीयं ब्रह्मैवा- 
सीत् तदेवेदं सूष्वा प्रविष्टं जीव उच्यते । अत्तो जीवस्य ब्रह्मता सम्भवतीत्युपपत्तिः । नवकृत्वोऽभ्यासोऽपि त्तात्पयं- 
लिङ्खमित्याह्--तच्छमसीति । साध्याहारं योजनान्तर्माहु--अथ वेति । उपक्रमोपसंहास्योरेकरूपत्वं तात्पयं- 
लिद्घमत्र दशितम् । इत एवात्पव्यादिश्रुतिभ्यः सकाशादाक्रष्यो दधाव्यायं दोपः प्रणवे परिहूत: । इह् पुनः किमथं 
उपन्यास इत्यध्याहूरेण चोद्यं परिहूरति-उत्पच्यादिश्नुतीनां ब्रह्मात्मेक्ये तात्पयं परतिपादनेच्छयाऽयमुपन्यासः । पूर्वन्तु 
मिथ्यासुष्िपरत्वमुक्तमिति न पौनस्क््यम् । यत् शम्दशक्तिवशचात् भाति न स्र एव भरुव्यर्थो भवति किन्तु यत्र तात्पर्यं 
स श्रुत्यथं इत्यत्रोदाहुरणमाहू--पथेति । १४॥ 

अानन्दगिरिटीका 

भुतेस्तात्पयंलिज्गमभ्यासं सूचयत्ति--अनेकश्च इति । कम॑काण्डे तत्तत्कामनामेदेन नियोज्पभेदसिद्धावपि कथं जीव- 
परयोभंदः सिध्यत्ति परस्य तव्रानुक्तत्वादित्यारद्धुयाऽऽ्ह-परश्ेति \ हिरण्यगमंः समवतंताग्र इति मन्त्रे प्रकृतो 
हिरण्यगभः सवनाम्ना परामृश्यते । स इमां पृथिवीं द्यामपि धृतवान् । अन्यथा गुरत्वात्तयोरवस्थानायोगात् । न च 
हिरण्यगर्भात्तिरिक्तमीरवरं परे बुध्यन्ते मच्त्रवर्णे:। परर्च प्रकीतितं इति सम्बन्धः । कमंकाण्डार्थं ज्ञानकाण्डेनापवबाध्य 
ज्ञानकाण्डायंस्येवेकत्वस्य सामञ्जस्यमवधायेतामित्याङद्कय वाध्यवाधकभावनिर्धारणे कारणानवधारणान्मेव- 
मिव्याहू- तत्रेति \ द्टोकाक्षररुतरमाह--अरेव्यादिना \ पथक्त्वस्य गौणत्वे प्रागक्तमेव द्रन्तमाहू-महप्का्चेति । 
तत्रैव श्टोकसूचितमुदाहुरणमाहू-यथेति । मुख्यत्वं हीव्यादि व्याचष्टे--न हीति! मेदस्यापूवंत्वाद्यभावान्न वाक्यार्ना 
तत्परत्वं तत्परातत्परयोश्च तत्परं वक्यं बर्वदित्ति न्यायादखण्डवाक्याथंस्यैव सामञ्जस्यमित्ययंः । अद्वैत 
वाक्यानामपिं कथमद्वेते तात्पयं मित्याश द्ुचापूर्वाथंत्वादुपपत्तिमतत्वाच्चेत्याहू--इह् चेति । भदेतं तावन्मानान्तरागो- 
चरत्वादपूवंमेकमेवाद्वितीयमिति प्रागवस्थाया ब्रह्म्ितीयं श्रुतम् । तदेवेदं सुष्ट्वा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदिति 
श्रतेरनुप्रविष्टं जीवोऽभिरप्यतते । तेनं जीवस्य ब्रह्मता सम्भवतीव्युपपत्याऽपि शतेरदरेताथंत्वं गम्यते । सृष्टयादिश्रुती 
सामतं तात्पयनत सष्टयादा वित्यनन्त मेव वक्ष्यते | तस्पादष्र्त श्रतेस्तात्पय तिदथस्यव ता स्विकतैव्यथं । न 

केवरमुपपत्तेरेवाेते श्रतेस्तात्प्यं कि तु नवहृत्वोऽभ्यासादपीत्याहु-तच्वभित्ि \ मेदहष्टेरपवादाच्च ध्रतेर्रते 
तात्य प्रतिभातीव्याह्-अन्योऽसाविति) आदिराब्देनाद्रेतवादोनि द्ेतनिषेधीनि च वचनान्तराणि गृह्यन्ते । एकलत्व- 
मेव प्र्िपिपादयिषितमिति पूर्वेण सम्बन्धः | एकत्वे श्रुतेस्तात्पये सिद्धे तृतीयपादावष्टम्भेन फकितमाहु--अत 
इति \ श्टोकस्यं साध्याहारं व्याख्यानान्तरमाह -अथं देत्यादिना 1 १४॥ 

१. अस्मिन्पक्षे उत्पत्तिः प्रपञ्चोद्यत्तिः ततः प्राक “ठकयेव!दितीयमि' व्येकत्वं यसप्रकीतितं तच्च 

भविष्यद्वृत्त्या तत्त्वमसीत्येकत्वम॒त्तरत्र वक्ष्यतीति जीवाव्मनोः पृथक्त्वेवचनं तु गौणमिति, यत् 

प्राग्पत्तेः इत्यतः पूवं मित्येकत्वमित्यध्याहारः । पृथक्त्वमित्यस्य गौणमित्यनेन सम्बन्यः । 

१० 

१५ 

० 

२५ 

२०७ 

३५ 

॥.#५। 
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'मन्लोहविस्फुरिङ्गवैः सृष्टया चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति मेदः कथंचन ॥१५॥ 

ननु यद्युत्पत्तेः प्रागजं सवमेकमेवाद्वितीयं तथाऽप्युत्पततेरूध्वं जातमिदं सवं जीवाश्च भिन्ना इति । सैवम् । 
याथेत्वादुत्पसतिशुतीनाम् । पूवंमपि परिहूत एवायं दोषः । स्वप्नवदात्ममायपाविसजताः सङ्घाता घटाकाशोत्पत्ति- 

. भेदादिवज्जावानामूत्पत्तिभेदादिरिति इत एवोत्पत्तिभेदादिश्रुतिभ्य आकृष्येहु भुनरुत्पत्तिश्चुतीनामेदंपयंप्रतिपिपाव- 
५ 

१५ 

२९७ 

यिषयोपन्यासः। मृल्लोहविस्फुलिद्खादिद्ष्टान्तौपन्यासेः सृष्टर्णा चोदिता प्रकारिताऽन्यथाऽन्यथा च स स्व॑ः सृष्टिप्रकारो 
जीवपरमात्मेकत्वबुद्धयवतारायोपायोऽस्माकम्, यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुरपाप्मवेघाद्यास्याधिका कल्पिता प्राण- 
वेरिष्टचबोधावताराय । तदप्यसिद्धमिति चेत् । न । शाखाभेदेष्वन्यथाऽन्यथा च प्राणादिसम्बादश्रवणात् । यदि हि 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

वागादिप्राणानामह्ं श्रेयानिति कोलाहलः सम्बादः स यथाघ्रृतार्थो न भवतति अचेत्तनल्वादित्यथं; । देवा- 
सुरसंग्रामे देवा मसुराभिभवाय यज्ञमारेभिरे वागादीश्चोदुगातृत्वेन वव्रिरे ताद्व वागादीनु कल्याणासङ्कजेन 
पाप्मना मसुरा विविधुः, इद्याद्याख्यायिका न यथा्रुतार्थां वागादौनां वगमायेन उदुगानासामर्थ्यात् । किञ्चासुरेः 
अध्षितत्तवातु प्राणोक्करान्तौ च देहुपातप्रसिद्धेः प्राणः श्रेष्ठ इत्यवधारणाय सा कल्पितेत्थथंः । देवताज्ब्दप्रयोगा- 
च्चेतना वागादय इति मुख्याथेमेव सम्बादादिगणश्रवणमतीऽसिद्धमुदाहुरणमित्याह-- तदपीति । प्रमाणान्तरपराप्ि- 
विरोघयोरसत्तोः यथाधरुतऽर्थेऽथंवादानां प्रामाण्यमिति देवताधिकरणन्ययेनावि सोधापेक्षमेव अथंवादप्रामाण्यम् । इहं 
तु परस्परपराहुततिदर्शनान्न प्रामाण्यमित्याहु--नेति । क्वचिट्धिवदमानानां प्रजापतिसुपागतानां “यस्मिन्नुत्रान्त 
इदं ररीरं पापिष्ठतममेव भवति स वः श्रेष्ठः" इत्युक्तानां प्रवासः श्वयते । क्वचित्तु स्वातन्त्येण यस्भिन्नुकरान्त इदं 
शरीरं पतेत् स ष्रेष्ठः इत्यारोक्यते । क्वचिद्राक् चक्षुः श्रोत्रमनांसि मख्यात्तिरिक्ताश्चवत्वारः प्राणाः श्रयन्ते | 

आनन्दगिरिटीका 

सुष्टयादिश्रृतिषु शब्दशक्तिवज्ञादेव सृष्टयादिभेदटृष्ेरदरेतानुपपत्तिरित्याश ङ्याऽऽह-मरल्छोहैति । उत्पच्यादि- 
शृतीनां स्वाथंनिष्ठत्वमुपेत्य व्यावर्त्यं चोद्यमुत्थापयति-- नन्विति ! तासां स्वाथंनिष्ठत्वाभावान्तिरवकाल्ं चोमिति 
परिहरत्ति-मेवमिति । परिहृतत्वाच्च नेदं चोद्यं सावकाशमित्याहू--पूवंमपीति । यदि प्रकृतोत्पच्यादिश्रतिभ्यः 
सकाशादुपक्रमोपसंहारकेरूप्यं तात्पय॑किङ्धमङ्ष्यो-दाव्य सृष्टयादिश्रुतेः स्वाथंपरत्वं परिहतं तहि पृनरूप- 
न्यासो वृथा स्यादित्याश द्धुते-इत एवेति। उत्पत्यादिश्रतीनां मिथ्यासृष्टिपरत्वं पूवमुक्तस् । इह तु तासां ब्रह्मात्म॑क्ये 
तात्पयंप्रतिपादनेच्छ्या पृनरूपन्यासः सिध्यतीद्युत्तरमाहू--इह पुनरिति । पादत्रयगतान्यक्षराणि योजयति- 

२५ मृदित्यादिना । यः शब्दशक्त्या प्रतोयते न स भ्नुयर्थो भवति कि तु तात्पयंगम्यस्यैव चरुत्यथेतेव्यत्र हृष्टान्तमाह्-- 
यथेति ! वागादोनां प्राणानामहू श्रेयानहु श्रेयानिति मिथः संघर्षः सम्बादस्तत्र याऽऽख्यायिका श्रयते नासौ भ्रव्यर्थो 

भवतति वागादीनामचेतनत्वात् । तथा सृष्टयादिश्रत्तिरपि न स्वार्थे तात्पयंवतीटथंः । उदाहरणान्तरं सूचयति-- 
वागादीति । देवासुरसडग्रामे देवास्तावदसुरानभिभवितुं यज्ञमुपचक्रमिरे । वागादींङ्चोद्गातुत्वेन वव्रिरे । तांश्च 

` वागादीन्कल्याणासङ्गजेन पाप्मनाञ्सुरा विविधुरित्याद्याख्यायिका च न यथाश्रतार्था। वागादीनां वागभाविनोदगाना- 
२५ 

२५ 

सामर्थ्यात् । कि ्वपुरेरघर्ित्तत्वास्राणोत्ान्तौ देहुपातप्रसिद्धेश्व प्राणः श्रेष्ठो भवतोति प्राणवेशिष्टयनिश्चये 
बुद्धयवतारशेषत्वंन सा कल्पिता । तथेव प्रकृतेऽपि सुष्टयादिभृतेः स्वार्थे तात्पर्याभावात्तत्कायंस्य तद्रयत्तिरेकेणा- 
भावात्तदेवास्तीत्यदतनुद्धयवतारोपायत्वेन सृष्टयादिप्रक्रिया कर्पितेत्यथंः । देवताशब्दप्रयोगाच्चेतनत्वं वागादीना- 
मिति मुख्याथंतवं सम्बादादिश्रवणस्य, अतोऽसिद्धमुदाहरणमिति शङ्कुते-तदपीति । सम्बादविसम्बादयोरसतो 
भुतेऽ्थ प्रामाण्यमथंनादानामित्यङ्गीकारादविरोधापेक्षमेवा्थंवादप्रामाण्यम्। इह तु परस्परव्याहतिददंनाचच प्रामाण्य- 
मिति परिहरति-न शाखाभेदेष्विति। प्राणादीत्यादिकषब्देन मुख्यप्राणातिरक्ता वागादयो गृह्यन्ते । उक्तमेव समाधानं 
व्यतिरेकमुखेन विवृणोति--यदि हीति \ क्वचिद्धिवदमानानां प्राणानां स्वयमेव निर्णेतुमशक्तानां प्रजापततिमुप- 

१. अन्यथा अन्यथेति वीप्सा द्रष्टव्या । लोहं सुवण॑म्, अवताराय ब्रह्मात्मेव्यनुद्धेरिति रषः । प्रतिपा 
ब्रह्मणि नास्ति मेदः विगानमित्यथंः ( कल्प० १.४.१५ ) 
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` आश्रमाखिविधा हीनमधभ्यमोक्छरष्दष्टयः । उपासनोपदिष्टेयं तदथंमनुकम्पया ॥१६॥ 

संवादः परमाथं एवाभूदेकरूप एव संवादः सवंशाखास्वश्रोष्यद्िरुद्धानेकप्रकारेण नाश्नोष्यत् \ श्रूयते तु । तस्मान्न 
तादर्थ्यं संबादश्रुतीनाम् ! तथोत्पत्तिवाक्ष्यानि प्रत्येतव्यानि । कल्पसगंभेदास्संवादश्रूतीनामुत्पसिश्रुतीनां च प्रतिसगं- 
मन्यथात्वमिति चेच्च! निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्तब्रुद्धचवतारप्रयोजनवग्यतिरेकेण । न ह्यन्थप्रयोजनवच्वं संवादोत्पत्तिभुतोनां 
शक्यं कल्पयितुम्) तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानार्थंमिति चेच ! करृहोत्पत्तिप्रलथानां प्रतिपत्तेर निष्टत्वात् । तस्मादुत्पत््यादि- 
श्रुतय आत्मेकत्वबुद्धचवतारायैव नान्यार्थाः कल्पयितुं युक्ताः । अतो ना्त्युत्पत्यादिकृतो भेदः कथचन ॥ १५॥ 

यदि पर एवाऽऽत्मा निव्यश्चुद्धब्ुद्धमुक्तस्वभाव एकः परमाथः सन् “एकमेवाद्ितीयम्'" इत्यादिभुतिभ्योऽस्- 
दन्यक्किमर्थेयमुपासनोपदिष्टा\ “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? 1 “य आत्माऽपहतपाप्मा” “सं क्रतुं कुर्वति" \ {“आत्मेत्येवो 

| अनुमृतिस्वरूपाचायंटीका | | ~ 

क्वचित् त्वगादयोऽपीस्येवं परस्प रपराहत्तिरित्यथंः । तथोत्पत्तिवाक्यानि क्वचिदाकाशादिक्रमेण सृष्टिः । क्वचिद् 
तेजआदिक्रमेण क्वचिसप्राणादिक्रमेण इत्येवं परस्परपराहतिदर्शनादविवक्षितार्थानोत्यथं : । व्यवस्थयाऽथंवत्वं शङ्धुते- 
कत्पसगं भेदादिति \ सिद्धे प्रामाण्ये व्यवस्था कल्प्येत तदेव नाद्यापि निदिचतमिव्याहू-नेति । प्राणादिभावप्राप्तये 
ध्यानार्थं तत् सङ्कीत्त॑नम्, अत एव गणोपसंहारपादे वियत्पादे च सूत्रकृता एेकरूप्यं न्यरूपि तत्राह॒- नेति । “ 
यथा यथोपासते तदेव भवती"ति श्वतैः न्यायसाम्यात् कलहादिध्यानात् तत्प्राप्िः फरं स्यात् । तच्चानिष्टम् | 
सूत्रकारप्रयासक्च मन्दमतिव्याकूरुत्वपरिहा सथं इति भावः ।) १५॥ 

एवं तावद्देदोत्पच्यादिश्चतिवि रोधमद्रेते परिहूत्योपासनाविध्यनुपपत्तिवि रोधं परिहुरति-आगशभम इत्यादिना 
कायंत्रह्योपासका हीनदृष्टयः । कारणत्रह्योपासका मध्यदृष्टयः अद्वितीयब्रह्मदशिनः उत्तमदृष्टयः उपास्यं ब्रह्मेव, तत्वे- 
नोपासनविष्युपपत्तेः ॥ १६ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

गतानां यस्मिन्तुक्रान्ते शरीरमिदं पापिष्ठतरमिव तिष्ठति स वः श्रेष्ठो भवतीति तेनोक्तानां प्रवासः श्रुयते । क्वचित्तु 
स्वातन्त्येण । यस्मिन्नुक्रान्ते शरीरमिदं पतति स नः श्रेयानिस्याखोच्य प्रवासो ग्यपदिद्यते | क्वचिघ्पुनरवाक्चक्षुः- 
श्रोत्रमनांसीति सुख्यप्राणात्तिरिक्ताश्चत्वारः श्रूयन्ते । क्वचित्वगादयोऽपीत्येवं विरुद्धानेकप्रकारेण सम्बादश्रवण- 
मस्तीत्याह--्रूधते त्विति । प्राणसम्वादश्रुतीनां मिथो विरोधान्नास्ति स्वाथ प्रामाण्यमिल्युपसंह॒रति- तस्मादिति । 
उक्तदष्टान्तानुरोधादुत्पत्तिवाक्यान्यपि न॒ विवक्लितार्थानि । क्वचिदाकाशादिक्रमेण सृष्टिः क्वचिदण्त्यादिक्रमेण 
क्वचित्प्राणादिक्रमेण क्वचिदक्रमेणेत्येवं परस्परपराहतिदशंनादित्याह्-- तथेति । प्रतिकल्पं सृष्टम दस्येष्त्वादुक्त- 
श्रुतीनामपि प्रतिसगंमन्यथात्वाद्ग्यवस्थयाऽथेव्वं स्यादिति शद्धुते-कल्पेति ! सिद्धे प्रामाण्ये व्यवस्था कल्प्यते | 
तदेव नाद्यापि सिद्धमिव्य॒त्तरमाहु-नेत्यादिना । तासां प्रयोजनवत्त्वं त्वयाऽपि स्वीकृतमित्याशङ्धुचाऽऽह्--यथोक्तंति । 
प्रयोजनान्त राभावं प्रकटयत्ति-न हीति । प्राणादिभावप्राप्तये ध्यानाय प्राणादिसद्धततंनमिति शङ्धुते-तथात्वेति । 
तं यथा यथोपासते तदेव भवतीति श्रुतेः न्यायसाम्यात्कलहादिष्यानात्ततप्राप्निः फं स्यात् तच्चानिष्टमिति 
परिहुरति- नेत्यादिना । प्राणसम्वादश्नृतीनां प्राणवेशिष्ट्यावघोधावताराथंत्वमुपपाय दार्छ्ठन्तिकमुपसंहरति- 
तस्मादिति ! उत्पत्यादिश्तीनामुत्पल्यादिपरत्वाभावे फङितं चतुथंपादावष्टम्मेन स्पषटटयति--अत इति ॥ १५॥ 

उत्पत्त्यादिश्रुत्तिवि सोधमद्रेते परिहूव्योपास्नविष्यनुपपत्तिविरोधं परिहुरति-आश्चमा इति ! भआश्रमिणो 
वणिनस्च कायंत्रह्योपासका हीनहष्टयः । कारणब्रह्योपासका मध्यमहष्टयः। अद्टितीयन्रह्मदशंनरील स्तुत्तमहष्टयः | 
एवमेतेषु त्रिविधेष् मध्ये मन्दानां मध्यमानां चोत्तमहष्टिप्रवेशा्थं दयाल्ना वेदेनोपासनोपदिष्टा । ततथा 
चोपासनानुष्ठानद्रारेणोत्तमामेकत्वहष्टि क्रमेण प्राप्ता उत्तमेष्वेवान्तभंविष्यन्तीत्यथंः । इलोकव्यावर्व्यामाशङ्कामाह् - 

१५ 

९० 

२५ 

६५१ © 

२५ 

यदीति ! तस्येव परमाथंतः सत्वे प्रमाणमाह-एकमेवेति । दतप्रतीतेमिथ्याद्रेतविषयत्वेनाविरोधमाहु--असदिति \ 
अद्रतस्येव वस्तुत्वे ध्यानविधितिरोधमाह-किमथेति । उपासनोपदेशमेव विशदयत्ति-आत्मेति \ तत्र हि निदिध्यासि- 
तव्य इतयुपासगनोपदिद्यते | य भत्मेत्यादौ तु स विजिज्ञासितव्य. इति.ध्यानविधिः.1. स क्रतुमिव्यत्र सब्देन शमादि. 
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घ्सिद्धान्तव्यवस्थासु दैतिनो निशिता द्द् । परस्परं विरभ्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥१७॥ 

पासीत” इत्यादिशुतिभ्यः । कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि । श्यृणु तन्न कारणम् । आश्चमा आश्वमिणोऽधिकृताः । ्बाणिनश्च 
मागाः । आश्रमश्चब्दस्य प्रवहंना्ंत्वात्तिविघाः। कथम् \ हीनमध्यमोल्ृष्टदष्टयः । हीना निकृष्टा मध्यमोकृष्ट 
च दष्िदशंनसामर्यं येषां ते मन्दमध्यमोचचमबरुद्धिसामथ्येपिता इत्यथः । उपासनोपदिष्टेयं तदथं मन्दमध्यमदृषटया- 

५ श्रमादय्थं कर्माणि च, न चाऽऽ्मैक एवाद्वितीय इति \ निश्ितोत्तमदृष्टयर्थं दयादुना वेदेनानुकम्पया सन्मागंगाः 
सन्तः कथमिमामृत्तमामेकत्वह ट प्राप्नुयुरिति ! ° “यन्मनसा न मनुते येनाऽहुसेनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यदिदमुपासते” \ “तत्वमसि” “आत्मैवेदं सवम्" इत्यादिभुतिभ्यः ॥ १६॥ 

लाखरोपपत्तिम्यामबधारितत्वादद्रथात्मदशेनं सम्यग्दशेनं तद्राह्यत्वान्मिथ्यादश्चनमन्यत् । इतश्च सिथ्यादश्ननं 

देतिनां रागदेषादिदोषास्पदत्वात् | कथं ? स्वसिद्धान्तन्यवस्थायु स्वसिद्धान्तरचनानियमेषु कपिलकणादब्ुदधाहंतादि- 
१० दृ्यनुसारिणो द्रेतिनो निश्चिताः 1 षुवमेदैष परमार्थो नान्यथेति तत्र तत्रानुर्ताः प्रतिपध्चं चाऽऽत्मनः प्यन्तस्तं 

द्विषन्त इत्येवं यगष्ेषोपेताः स्वसिद्धल्तदशंननिमित्तमेव परस्परमन्योन्ं विरुध्यन्ते । तैरच्योन्यविरोधिभिरस्मदीधोऽयं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

यद्यपि तद्विरोधो नास्ति तथापि मतान्तराणां प्रमाणमूलत्वात् तद्विरोधोऽस्ति अद्वेतदशंनस्येत्याशङ्थ तेषां 
भ्रममूकत्वं सूत्रयति--स्वसिद्धान्तेत्यादिना) यथा स्वहस्तपादादिभिः कदाचिदाघाते कृते विद्धेषो न जायते परबुध्य- 

१५ भावात् तथां द्ेताभिमानिभिः उपद्रवे कृतेऽपि अद्रतदरसिनः तेद्द्धेषो न जायते, सर्वानन्यत्वात् परतुद्धयभावा- 
दित्यथंः ।। १७ ॥ | 

आनन्दगिरिटीका 

मानधिकारी परामृश्यते । अदेतस्येव वस्तुत्वे कंमंविधिविरोधोऽपि प्रसरतीद्याह-- कर्माणि चेति । किमर्थान्युप- 
दिष्ठानीतति सम्बन्धः । अदेताधिकारिणोऽधिकार्यन्तरं प्रति विधिदटयं सावकाशमित्ति परिहरति-श्यृण्विति ! ततेलु- 

२० पासनोपदेश्ः कर्मोएदेशश्च गृह्यते | तदेव कारणमक्षरयोजनया प्रकटयत्ति- आश्रमा इति । आश्रमशब्देनाऽऽश्रमिणो 
गृह्यन्तां वणिनस्तु कथं गृद्येरचित्याङ्खयाऽऽ्ह--आाश्नमेति । शूद्रान्व्यावत्यं त्रैवणिकानामेव ग्रहणार्थं मागंगा इति 
विशेषणम् । वरेविध्यमेवाऽऽकाङ्क्नाद्ारा स्फोरयति- कथमित्यादिना । कार्यत्रहमाविषयत्वान्निक्रष्टत्वम् | मध्यमत्वं 

 कारणब्रह्यदिषयत्वात् । उक्कृष्टमद्त्तविषयत्वादिति द्रष्टव्यम् । एवं परवर्धि व्याख्यायोत्तरार्धः व्याकरोति-उपासनेति। 
कर्मोपदेशस्यापि तदर्ध॑त्वमाह्-कर्माणि चेति ¦ व्यावर्व्या शङ्का दर्दायत्ति- न चेति \ वेदेनोपासनाद्यपदेशे मन्दानां 

२५ मध्यमानां च कथमनुग्रहुः सिध्यत्तीत्याशङ्याऽऽहू-सन्मांगा इति । प्राप्नुयुरिव्युपासनोपदिष्टा कर्माणि चेति 
पूण सम्बन्यः। उपास्यं ब्रह्मेव न भवतीति प्रतिषेधान्मन्दमध्यमदष्टिविषयत्वमुपासनस्य प्रतिभातीत्याह- 
यन्मनसेति \ अद्ेतृष्टीनां तु वर्णाश्चममेदाभिमानाभावादेव नोपासनं कमं वा सम्भवतीत्याहू- तत्त्वमसीति ॥१६॥ 

अदतदरशनस्योपासनादिविधिविरोधामविऽपि मतान्तरेधिरोधोऽस्ती्याश ङ्व तेषां आन्तिमूलत्वान्मैव- 
मित्याह-स्वसिद्धन्तेति । श्लोकस्य तात्पर्यं वक्तु भूमिकां करोत्ि--शाेति तद्रा ह्यत्वादित्यत्र तच्छब्देन 

२० शास्वोपपत्ती गृह्यते । द्वेतदर्शानस्य मिथ्यादर्थनत्व हेत्वन्तरपरत्वमवतारितस्य दर्शयति--उतश्वेति ¦ इतःशब्दाथंमेव 
दर्शायति-दवेतिनामिति । आदिकब्देन मदमानादयो गृहीताः । स्वीयं स्वीयं सिद्धान्तं व्यवस्थापयितं तत्तवज्ञानमधि- 
कृत्य प्रवृत्तानां वादिनां कुतौ दोषास्पदत्वसित्याश्िपति--कथमिति \ र्रोकाक्षरयोजनया परिहरति- स्वसिद्धान्ते. 
त्यादिना । तिश्चयमेव स्फोरयति एवमेवेति \ रागास्पदत्वेऽपि तेषां द्वेपास्पदत्वं कथमित्याश ् ुयाऽऽह--ग्रतिपक्ष- 
मिति । उतराद्ं विभजते--स्वसिद्धान्तेति । यद्धि वादिनां प्रत्येकं स्वसिद्धान्तत्तेनोपसंगृहीतं दर्शनं तच्निर्घारणाथं- 

५ मत्योन्यं चिर ए ट >> २) =| > तर २५ मन्योन्यं वादिनो रोध्रमाचरन्तो हद्यन्ते। न च तै रदेतदर्हनं विरुध्यमानमध्यवसीयते। स्यथ स्वकीयकरचरणादि- 
१. यन्मनसे ति- ब्रह्मण उपास्यत्वप्रतिषेधेनोपासनोपदेशो मन्दमध्यमटृष्टिविधय एवेति ज्ञायते उत्तमहषटीनां 

लाननिष्ठस्वात् | | 
९. त्त भागवते--जिह्भां क्वचित् सन्दशति स्वदद्हिः, तद्रेदनायां कतमाय कुःप्येदि''ति । 
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अतं परमार्थो हि दतं तद्भेद उच्यते तेषाय्मयथा दतं तेनायं न विरुध्यते ॥१८। 

वैदिकः सवनिन्यत्वादात्मेकत्वदशंनपक्नो न विरूध्यते तथा स्वहुस्तपादादिभिः \ एवं रागद्रेषादिदोषानास्पदत्वादात्मै. 
कत्ववुद्धिरेव सम्यग्दश्ंनमित्यभिप्रायः ।। १७ ॥ 

केन हेतुना तेनं विरुध्यत इत्युच्यते \ अदेतं परमार्थो हि यस्मादृदरेतं नानात्वं तस्याद्रेतस्य मेदस्तदृभेदस्तस्य 
कार्यनित्यथंः । एकमेवाद्वितीयम्" । ̂“तत्तेजोऽसजत'" इति श्चुतेः उपपत्तेश्च । स्वचित्तस्पन्दनाभावे समाधौ मच्छयां 
ूषु्रौ चाभावात् । अतस्तदृभेद उच्यते द्रेतम् । द्वैतिनां तु तेषां परमा्थंतश्चापरमा्थंतश्चोभयथाऽपि द्वैतमेव । यदि 
च तेषां भ्रान्तानां देतद््िरस्माकमटदरतद्श्िरश्नान्तानाम् \ तेनायं हेतुनाऽस्मत्पक्षो न विरुध्यते तैः 1 “इदो मायाभिः 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

स्वमतपर्यालोचनया तावदवि रोधमाह--अ्टेतं परमार्थो हीति ! श्ुतिप्रामाण्यात् द्रेतस्यद्वेतकायंत्वाव- 
गमात् कायस्य च पुथक् सत्ताप्रतिषेधात् तत्सत्यमित्यवधारणात् नाद्रेतदशंनेन विरुध्यत इत्यथं; । स्वचित्तस्पन्दना- 
भवे सुषुप्ते मिथ्याज्ञानोपरमे दतदशनाभावाददतं सिद्धं, ततस्स्वप्नजाग्रद्धदानामुद्धददशंनादुपपत्तेरपि देतम- 
तकां कार्याभिमते च न कारणं विरुध्यत इत्यथः । 

इदानीं देतमतपर्यालोचनयापि न विरोध इल्याह-द्रेतिनां त्विति । परमाथं आत्मादिः, अपरमाथं 
स्वप्नादिः उभयमपि दतमेव नाद्र॑तं नामास्ति तेषामविद्यमानेन च विरोधे न प्रमाणं ते वक्तुं दाक्यतं इति भावः। 
यद्न्योन्यहष्टयोवि रोधस्तदापि निरूपणीयं-कि दे अपि दृष्टी प्रमाणं ? उताप्रमाणं ? उत एका भ्रान्तिरिति ? नाद्यो, न 
वाहन्त्यः, सति विरोधे द्रयोः मात्वायोगातत् । न द्वितीयो निरास्पदभ्रमायोगात् । त॒तीये तु कस्य भ्रान्तित्वमिति 
विवक्षायां मेदवद्धेः भ्रान्तित्वं युक्तं सपेक्षविषयत्वादन्योन्याश्रयादिदोषदुष्टव्वादेकत्वबुदधेश्च निरपेक्षविषयत्वाद- 
नेकस्येकपुवंकत्वेन उभयसम्प्रतिपत्तेश्च प्रामाण्यं युक्तं ततः किमित्यत आह-यदि च तेषामिति । ब्रह्य न स्वत 
सफुटनधमि निरवयवत्वात् नित्यत्वादजत्वात् न यदेवं न तदेवं यथा मुदादील्युक्तम् ॥ १८ ॥ 

। आनन्दगिरिटीका ॑ 

भिराघाते कदाचिदाचरितेऽपि द्वेषो न जायते । स्परबुद्धयभावात्तथा द्वेताभिमानिभिरुपद्रवे क्षरे कृतेऽपि नाद्ेतदशिन- 
स्तेषु देषो जायते । सर्वानन्यत्वात्परनुद्धयभावादित्यथंः । अद्वैतदर्शनस्य सम्यण्दर्शनत्वं प्रतिज्ञातं कथं प्रदरितया 
प्रक्रियया प्रतिपन्नमित्याशङ्कवाऽऽह्--एवमिति । १७॥। 

` द्वेतपक्ेरदरेतपक्षस्य विषयद्रारके विरोधेऽधिगम्यमाने कथमवि रोधवाचोयुक्तिरित्याशङ्कुय स्वमतपर्यारोचनया 
तावदविरोधमाह--अद्रेतमिति । मिथ्याभूतेन दवैतेनाद्रेतस्याविरोधेऽपि परमाथभूतेन तेन विरोधः स्यादित्याशङ्कय 
तथाविधं द्वैतमेव नास्तीति मत्वाऽऽह्--तेषामिति । टेतिनां परमाथे्वेनापरमाथंत्वेन च द्वैतमेव व्यवहारगोचरी- 
भूतम् । तच्च सम्प्र्तिपन्नदैतवन्मिथ्येत्येवं स्थिते न देतेनाद्रेतस्य विरोधः शक्यश्को मवततीव्यथः । इलोकेप्रतिषेध्यं 
प्रनं करोति--केनेति । शछोकाक्षराणामथंमाचक्षाणो हैतुमाह--उच्यत इति । देतस्याद्रतकायत्वे प्रमाणमाह्-- 
एकमेवेति । श्रुतिप्रामाण्याद््ेतस्याद्रैेतकायंत्वावगमात्कायंस्य च कारणा द्धोदेन सत्वनिषेधात्तत्सत्यमिव्यवधारणान्ना- 

१५ 

२० 

२५ 

दतदर्दानं हेतदसनिन विरुद्धमिव्ययंः । अदेतदशंनं द्रैतद्शनेरविरुदढमिव्यत्रेव युक्तिमाह--उपपत्तेश्रेति । तामेवोपपत्ति ३० 
सक्षप्य दर्शयति-स्वचित्तेति । सुषुप्त्या्यवस्थायां स्वकीयचित्तस्पन्दनाभावे मिथ्याज्ञानोपरमे सति द्तदर्शनाभावाद- 
तं सिद्धम् । तत्तश्च स्वप्नवज्जाग्रद्दानामुत्पत्तिदर्शनादित्युपपततद्रतमदेतकार्यं, न च कारणं तत्कायंप्रतिभासै- 
विरुध्यते कायस्य वाचारम्भणमात्रत्वात्कारणातिरेकेणाभावादित्यथंः । तेषामित्यादिभागं विभजते--दवेतिनां त्विति । 
परमाथंद्रताशेनाद्रेतविरोधमाशङ्कय द्विधा व्यवहारेऽपि विमतस्य दैतस्य दैतत्वादेव संम्प्र्तिपन्नवन्मिथ्यात्वसिद्धेनं 

_ हन विरोधोषधतस्येति मः मन्वानः सन्नाहु--यदि चेति। श्रान्तिमूलद्रेतदर्शनेरदर तदर्शनं प्रमाणमूलमविरुद्धमित्येतद्- ३५ 

१. परमार्थतः कारणस्य । भपरमाथंतः कायस्य । उभयोरपि मिथ्यात्वात् । अस्माक तु परमाथत 
अद्वतम् । अपरमाथंततः कायस्य मिथ्यात्वादद्रेतमेव । 

२. अत एव तत्र भवद्भिः भाष्यकारः “उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु"" इत्यधिकरणे केचित्तु पारमाथिकं 
जेवं रूपं मन्यन्ते अस्मदीयाश्च केचित्"" इति दैतिनोऽधिरृत्य “अस्मदीया इत्युक्तम् । 

३८ 
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मायया मिते ह्यतन्नान्यथाऽजं कथंचन । तखतो भिद्यमाने हि मत्यंताममतं नेत् ॥१६॥ 
अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति बादिनः । अजातो द्यमृतो भावो मस्येतां कथमेष्यति ॥२ ०॥ 

पुरुरूप ईयते” “न तु तदृद्वितीयमस्ति” इति भुतः । यथा 'मत्तगजारूढ उन्मत्तं भूमिष्ठं प्रति गजारूढोऽहं बाह्य मां 
प्रतीति ्रवाणमपि तं प्रति न वाहयत्यविरोधबुद्धचा तद्त् ! ततः परमाथतो ब्रह्यविदात्मैव देतिनाम् \ तेनायं 

५ हतुनाऽस्मत्पक्षो न विरुध्यते तैः 1\ १८ ॥ | 

दैतमद्रेतभेद इ्युक्तं दरेतमप्यद्रेतवस्परसाथंसदिति स्याक्कस्यचिटाशङ्केत्यत आह--यत्परमाथंसद्टेतं साएयया 
भिद्यते ह्येतत्तेमिरिकानेकचन्द्रवद्रन्जुः सपंधारादिभिभेदेरिब न परमाथतो निरवयवत्वादात्मनः। सावयवं हयवय- 
वान्यथात्वेन भिद्यते । यथा मद् घटादिभेदेः ! तस्माचिरवयवमनजं नान्यथा कथच्चन केनचिदपि प्रकारेण न भिद्यत 
इत्यभिप्रायः! तत्वतो भिद्यमाने द्यमृतसजमयं स्वभावतः घन्मत्यंतां ब्रजेत् । यथाऽग्निः शीतताम् । तच्च {निष 

१० स्वभाववेपरीत्यगमनम् । सवंप्रमाणविरोधात् । अजमव्ययमात्मतत्वं माययेव भिद्यते न परमार्थतः । तस्मान्न 
परमाथसद्द्रेतम् ॥ १९ ॥ | 

ये तु पुनः केचिदुपनिषद्व्याद्याताये ब्रह्मवादिनो वावदूका अजातस्येबाऽऽव्मतच्वस्यामृतस्य स्वभावतो 
जातिमुत्यत्तिमिच्छन्ति परमाथत एव तेषां जातं चेत्तदेव मत्थंतामेष्यत्यवश्यम् । स चाजातो ह्यभरृतो भावः स्वभावत 
सन्नात्मा कथं मत्यंतामेष्यति न कथच्चन भत्यंत्वं स्वभाववंपरीत्यमेष्यतीत्यथः । २० ॥ | 

९५ | ` `. ` अनुभूतिस्वरूपाचायटीका 

विपक्षे बाधकमाहू-तच्वत इति ।॥ १९ ॥ | 
एवं तावद्याहशं द्वतस्याद्रतकायत्वं घटते तत्स्वमतेनोक्ट्वा स्वथथ्यं प्रत्याहू-अजातस्येवेति ॥ २० ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

दष्टान्तेनोपपादयति--पथेव्थादिना 1 कायंकारणमभृतयोदरेतादरेतयोरवि रोधे सिद्धे फलिततमाह--तत इति । अद्ध सिना 
२० द्वैतिनां च प्रातिस्विकपक्षपर्याखोचनातो द्वेतपक्षेरटतपक्षो विरुद्धो न भवतीति फलितमुपसंहरति-- तेनेति ॥ १८ ॥ 

 अद्रैतमेव दवैतात्मना परिणमते चेदद्रेतमपि तात्त्विकं स्यादित्यारङ्कवाऽष्ट्--माययेति । विवत्तंवादा- 
नङ्खीकारे दोषमाह्-तत्वत इति । पूवधिव्यावर्त्यामारङ्कुामादशयति- द्वैतमिति । तत्र पूर्वाधक्षिराण्यवत्तायं 
म्याकरोति--अत आहेति । विमतो भेदो मिथ्या भेदत्वाच्चन्द्रादिभेदवदित्यथंः । विमत्तं तत्त्वतो भेदरहितम्, 

` निरवयवल्वाच्नित्यत्वादजत्वाच्च व्यतिरेकेण मृदादिवद्ित्याह--नेव्यादिना । निरवयवव्वेऽपि वस्तुनः स्फुटनध मत्व. 
२५ माशङ्कयाऽऽह- सावयवं हीति । उक्तमनुमानं निगमयत्ति- तस्मादिति । अन्यथा परमाथंत्वेनेत्यथंः । पुननंजनु 

कषंणमन्वयार्थ, कायंत्वघमंत्वांशत्वादिरत्र प्रका रोऽभिप्रेतः । वपक्षे दोषं वदन्द्ितीयाधं विवृणोति -तत्तवत इति \ 

प्रसद्धस्येष्ठत्वमाशङ्कय नि राचष्ट-तच्चेति । विवत्तंवादमुपसंहरति--अजमिति । स्थिते विवतंवादे फल्ितिमाह- 
तस्मादिति ।॥ १९ ॥ 

` `  स्वपक्षमुक्तवा स्वयुथ्यपक्षमनुभाष्य दूषयति--अजातस्येति । अनुवादभागं विभजते-ये त्विति । स्वभावत 
३० एवाजातस्य स्वभावत एवामृतस्य चाऽऽत्मतत्त्वस्य परमाथत एव जातिमुत्पति ये स्वयुथ्याः स्वीकूुन्तीत्यथंः | 

“जात्तस्य हि ध्रुवो मृद्युरि""ति न्यायेन दूषयति-तेषामिति। जजातो हीत्यायक्षराण्युक्तेऽथें योजयति-प चेति ।\२०॥ 

१. अजातस्य भावस्योत्पत्तिवादिनो ब्रह्मपरिणामो जगदिति वादिनः | प्रपञ्चात्मना ब्रह्मणः परिणामे 

ब्रह्माणः उत्पत्तिरेवाङ्खीकृता स्यादित्यथ: | 
| २. मत्तगजाशूढं भूमिष्ठो चान्तः “अहं गजारूढः मां प्रति त्वदीयगजं प्रेरय नमे भीतिः इति 

2३५ ` वदति ।* गजारूढस्तु ्रान्तोऽयमिति ज्ञात्वा न वाहयति तद्वत् दधैती दैतर्हष्टि स्ववि रोधिनं न मन्यते 
तेषां हेतिनां परमाथंतोऽपरमाथंतश्चोभयथा द्वैतमेव व्यवहा रगोचरस्तत्रापरमार्थेन द्वैतेन नाद्धे्तिनां 
विरोधः। परमार्थेन तु विरोधः स्यात् । परन्तु परमाथंभृतद्ैतं नास्त्येव सवंस्य चित्तस्पन्दमात्रत्ादित्य- 
ध्याहूत्य श्छोको योजनीयः | 



अॐ० प्र०, का०-२१-२२ 1 माण्डूक्योपनिषत् [ २९९ 

न भवत्यग्रतं मत्यं "न मत्यमभूृतं तथा । प्रकृतेरन्यथाभषो न कथज्चिद्ध वरिष्यति ।॥२१॥ 
„ ५, षि क 8 | 

 स्वभावेना्रतो यस्य भावो गच्छति मत्येताम् । कृतकेनागृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चरः ॥२२॥ 
` ° भूततोऽभूततो चाऽपि सृञ्यमाने समा श्रुतिः । निधितं युक्तयुक्तं च यत्तद्वति नेतरत् ॥२३॥ 

यस्मान्न भवत्यमृतं मर्त्यं खोके नापि मलत्यमनतं तथा । ततः प्रकृतेः स्वभावस्यान्यथाभावः स्वतः प्रच्युतिनं 
कथंचिद् विष्यति ! अग्नेरिवोष्ण्यस्य ॥ २१५ 

यस्य पुनर्वादिनः स्वमावेनामतो मावो मत्यंतां गच्छति परमाथतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः स भावः स्वभावतोऽ- 
मरतः इति प्रतिज्ञा मृषेव । कथं ताह कृतकेनासृतस्तस्य स्वभावः कृतकेनाम्रतः स कथं स्थास्यति निश्चलोऽसृत- 
स्वभावततया न कथच्चित्स्थास्यति ! आत्मजातिवादिनः सवंदाऽजं नाम नास्त्येव सवंमेतन्मव्यंम् । अतोऽनि्मेक्लप्रसद्धः 
इत्यभिप्रायः ॥ २२॥ 

नस्वजातिवादिनः सृष्िप्रतिषादिका श्रुतिनं सद्खच्छते प्रामाण्यम् \ बाढं विद्यते सृष्प्रतिपादिका श्रुतिः \ १० 

अनुभूतिस्वलूपाचायंटीका 

पुवंदलोकाथं हेतुमाह-न भवत्यम॒तमिति ॥ २१॥ 
ननु सृष्टेः प्रागमृतत ब्रह्म कारणखूपेण, कायंकरणे तु सुष्टवुत्तरकाटं मल्यंतां याति ततो रूपमेदान्न दोष 

इत्याश्कयाऽऽह--यस्य पुनरिति \ सृष्टेः प्रागपि कारणस्येव कार्याकारजन्मयोग्यता मल्यंत्वावगमात् मृषेव प्रतिज्ञा 
स्यादित्यर्थः । कथं तहि प्रतिज्ञा युक्तेदयाकाङ्क्षायां कृतकेन म्य॑विख्यनेनामृतस्कन्धवादिनः स॒ कारगाद्यो १५ 
भवत्तोति प्रतिज्ञा युक्तेत्यथः । भवतु प्ररख्यकाटठेऽमृतावस्था कायंमात्रं वस्त्वित्यह् ब्रह्मास्मीति ज्ञानाभावान्मोक्षो न 
स्यादित्याह-आत्मजातिवारिन इति । २२॥ 

नोत्प्रक्नामात्रेणास्माभिः परिणामवाद जाध्ितः किन्तु सुष्टिश्रूतिबलात् सा च न घटत इत्याह्- नन्विति । 

आनन्दगिरिटीका 

पदार्थानां स्वभाववंपरीत्यगमनमनुपपन्चमित्युक्तं प्रपञ्चयति --न भवतीति \! तत्र पूर्वार्धं हेतुत्वेन व्याचष्टे- २० 
यस्मादिति । उत्तरार्धं हैतुमत्तवेन योजयति-तत इति । यथाऽनेः स्वभावभूतस्मोष्णत्वस्यान्यथात्वं शेत्यगमनम- 
युक्तं तथान्यत्रापि स्वभावस्यान्यथात्वमनुचितं स्वरूपना्षप्रस क्गादित्यथंः ॥ २१ ॥ 

ननु ब्रह्य कारणरूपेण प्राग॒त्पत्तेरमृतमपि कार्याकारेणोत्पत्युत्तरकारू मत्यत्तां गमिष्यति । ततो रूपभेदादु 
भयमविरुद्धमिति तत्राऽष्ू--स्वभावेनेति \ पूवधिं सघ्याहारं योजयति-- यस्येति । प्रागवस्थायामपि कारणस्यव ` 
रकार्याक्रारेण जन्मयोग्यतया मत्यंत्वावगमान्मृषेव प्रतिज्ञा स्यादित्यथ: । कथं तहि तस्य प्रतिज्ञा युक्तेव्याशङ्घुय ८५ 
कृतकेन मत्यं विल्येनामृतस्तस्य वादिनः स कारणाष्यो भावो[{नि] भवतीति प्रतिज्ञा युक्तेत्याहू-कथमित्यादिना 
भवतु . प्ररख्यावस्थायाममृतावस्थापरिणामेनामृतत्वं ततो[नित्यो] वा कि [न] स्यादित्याशङ्कयाऽऽ्ट--कृतकेनेति 

कृतकत्वस्य यक्कृतकः तदनित्यमिति विनारित्वेन व्याप्त्वादित्यथंः । कि चास्यामवस्थायां कायंमात्रं वस्त्वित्यजं 
ब्रहमास्माति ज्ञानाभावान्मोक्षो न स्यादित्याह्-आत्मेति ॥ २२॥। 

परिणामवादस्य सृष्टिश्रत्यनुसारेण स्वीकायंत्वमाशषङ्कच निरस्यति- भूतत इति \ परिणामवादे विवत्त॑वादे ३० 
च सुष्टिशरतेरविशेषादद्वेतानु सोधिश्रुतियुक्तिवशाद्विवत्तंवादस्थेव स्वीकतंन्यतेति भावः । सृष्टभरुतेरढतानुगुण्ये प्रमाण- 
युक्त्युगृहोत्तमदतमेवाभ्युपगन्तव्यमिति फकलितिमाहू-निश्चितमिति । च्छोकव्यावर््यां शङ्कां दशंयति-- नन्विति । 

१. न मत्य॑ममतं तथा-इति दृष्टान्तप्रदर्छनं यथा मव्यंममतं न भवेत् तथाऽमुत्तं न मल्यमित्यथः | 
२. भतत इत्ि--सष्टिश्चतिमादाय नाद्रेतविरोधः शङ्कितुं शक्यते । “आत्मन आकाशः सम्भूतः” इत्तिवत् 

“रथान् रथयोगान्पथः सृजते" इत्यपरमाथंसृष्टिश्रूतेरपि सद्भावेन सृुष्टिश्वुत्या प्रपञ्चतात्विकत्वनिर्घा- ३५ 

रणासम्भवात्। अतः श्रुत्या निश्चित्तं वाचारम्भणश्रुत्या, युक्तिसदितं च यदृक्त ब्रह्य सत्यत्वं जगन्मिथ्यातवं 

तदेव ग्राह्यमित्यथंः। ३. कार्याक्रारपरिणामेन । 
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सा त्वन्यपरा ! उपायः सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानीमुक्तेऽपि परिहारे पुनश्ष्चोद्यपरिहारो विवक्षितार्थं प्रति 
सृष्टिश्नुव्यक्षराणामानुलोम्यविरोधाश्ञङ्कामात्रपरिहारार्थौ । भूततः परमाथंतः सृज्यमाने वस्तुन्यभूततो मायया वा 
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः ! ननु गौणमुख्ययोमुख्ये शब्दाथेप्रतिपत्तियुक्ता । न । अन्यथा 
सृष्टेरप्रसिद्धत्वा्चिष्प्रयोजनत्वाच्चेत्यबोचाम ! अविद्यासृष्ठिविषयैव सर्वा गोणी मुख्या च सृष्टिनं परमाथंतः। 

५ “सबाह्याभ्य तसो ह्यज” इति भुतेः \! तस्माच्छुत्या निचितं यदकमेवाद्वितीयमजमस्रतमिति युक्तियुक्तं च युक्त्या 
च सम्पन्नं तदेवेत्यवोचाम प्ेग्रन्थेः \ तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेतरत्कदाचिदपि ।) २३ \\ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

विवक्षिता्थं प्रतीति-मिथ्यासृष्टिवादे भरुत्तिपदानामसुजत अभवदित्यादीनामानुलोम्यमाज्चस्यं विरुध्यत इति 
शङ्कापरिहाराथंमित्यथंः। “माया ह्येषा मया सृष्टे" तिवत् “तत्तेजोऽसृजते""ति श्रृत्तिः । देवदत्तो व्याघ्नोऽभवदितिवत् 

१० "सच्च व्यच्चामवदि'"ति । सत्यविदेषणाभावादित्यथः । यद्यपि अग्निर्माणवक इत्यादौ माणवक्रेऽपि अग्नि्ञब्द- 
प्रयोगो हृष्टः तथापि अग्तिमानयेत्यादिप्रयोगे प्रथमं व्िप्रतीतिरेव भवति, मुखमिव प्रथमं प्रकाशत इत्यथं मुख्यपद- 
व्युत्पत्तेः । अतः सत्यसृष्टिरेव मुख्योर््थो ग्राह्य इत्याह्- नन्विति ! परिहरति- नेति । सत्यसुष्टेः राब्दाथंस्य ममा- 
प्रसिद्धत्वादित्यथंः । लौकिकानां प्रसिद्धत्वेऽपि न तत्र श्रुतितासयं प्रयोजनाभावादि्युक्तमित्यथंः । अन्यथा सृष्टेर- 
प्रसिद्धत्वादि्ये्त्प्रपञ्चयति--अविद्येति । गौणी स्वप्नरथादिसृष्टिः मुख्या घटादिसूष्टिः सर्वाप्यविद्याभूमावेव 

१५ विपर्यये अभावात् । तथाभूतस्यान्यथाभूतस्य स्वतः परतो वा वस्तुनोऽस्यथाभावासम्भवात् । यौक्तिकबाधेन 
खक्ताण्यादिवत् मिथ्यात्वावगमादिति भावः । किञ्च, तत्त्वनिष्ठश्रुतिबाधादपि मिथ्यासुष्टिविषयत्वमित्याह-- 
सबाद्येति ! कि र्हि परमाथंमित्यत बाहू-तस्मादिति । निरवयवत्वादित्यादियुक्तिसम्पन्चरचेत्यथंः । केतः केतुः 
चेतरिचत्त प्रज्ञा मायेत्यादिप्रज्ञानामघु मायाशब्दो न मिथ्यायं इत्याहू- नन्विति । सत्यं प्रज्ञानामसु पाठोऽस्ति 
तथापि न ब्रह्यचेतन्यं प्रज्ञानिवृत्तिश्रवणात् । किन्तु इन्द्रियजन्या तस्यास्चाविद्यास्वयन्यतिरेकानुविधायित्तयाऽविद्यात्व 

२० सति मिथ्यात्वान्न दोष इत्यथ: ॥ २३॥ 

आनन्दगिरिटीका 

यद्यात्मा कार्याकारेण न जायते तहि सृष्टिश्रुतिरदिलष्टा स्यादित्यथंः । सृष्टयनुवादिनी श्रुतिरस्तीव्यङद्खीकरोति--बाह- 
मिति। तस्या मिथ्यासृष्टयनुवादित्वेन कथमुपपत्तिरित्याशङ्कयाऽऽह--सा त्विति \ कथमद्वेतपरत्वेन सृष्टि्रतेरपपत्ति- 
रित्याशङ्कुयाऽऽह्--उपाय इति ! यदि सृष्टिधरुतेरदेतपरत्वेन तद्विरोघसमाधी अधस्तादेवोक्तौ तहि पूनश्चोयं तत्परि. 
हा रश्चायुक्तौ पुनरक्तेरिव्याशङ्खयाऽश्--इदानीमिति । मिथ्यासृष्टिवादे श्रुतिपदानामसृजताभवदित्यादीनाम- 
सामञ्जस्यविरोधाश कायां तावन्मात्रं परिहतं पुनस्चोदयपरिहा रावित्यथं; । इखोकस्य तात्पयंमुक्त्वा पूर्वाघाक्षिराणि 
व्याकरोति ~भूतत इति । माया ह्येषा मया सृष्टेत्यादिवत्तत्तेजोऽसुजतेति श्रतिः । सच्च त्यच्चाभवदिति श्रतिस्तु 
देवदत्तो व्याघ्रोऽभवदितिवत् । न च सत्यत्वं विशेषणमत्रोपकभ्यते । तेन मायामय्यां सृष्टाविष्टायामपि सृष्टिश्रुतिः 
दिरृ्टेत्यथंः। “गौणमुख्ययोमुख्ये सम्प्रत्यय इति न्यायमाध्रित्य श ङ्कते-नन्विति। अग्निर्माणवक इत्यत्र माणवकेऽग्नि- 

३० शब्दप्रयोगेऽप्यग्निमानयेत्यादिप्रयोगे प्रथमं वह्भिप्रतीतेमुख्यमेव प्रथमं प्रतिभातीति सख्ये पदग्युत्पत्तेमुख्याथंतया 
सत्या सुष्टिरेष्टव्येत्यथंः । मुख्यसृष्टयङ्गोकारेऽपि सत्या सृष्टिनं सिध्यति । अस्मत्पक्षे सत्यायाः सृष्टेः सृष्टिशब्दाथं- 
त्वेनाप्रसिद्धत्वादिति परिहुरति- नेत्यादिना । लौकिकानां मुस्यसृष्टेः सत्यसृष्टित्वेन प्रसिद्धत्वेऽपि फलाभावान्च तत्र 
श्रुतितात्पयंमिघ्याहू-निष्प्रथोजनत्वाच्चेति । अन्यथा सष्टेरप्रसिद्धत्वमेव स्पष्टयति-- अविद्येति । गौणी स्वप्ने 
रथादिसृष्टिः । मुख्या जागरे घटादिसृुष्टिः सर्वाऽप्यविद्यावस्थायामेव तस्यां सत्यामेव भावान्न तच्त्वहष्टयां काऽपि 

२५ सृष्टिः सम्भवति । तथाभूतस्यान्यथाभूतस्य स्वतः परतो वा वस्तुनोऽ्यथाभावासम्भवात्तदतिरेकेण च सुष्टेर- 
योगादित्यथंः । वस्तुस्वरूपारोचनया वास्तव्याः सृष्टररिरुष्टत्वे श्रुत्तिमनुक्ख्यत्ि--सबाह्येति । सृष्टेरविद्याविद्य- 
मानत्वेऽपि कि वस्तु विवक्षितमित्याशङ्कयोत्तरार्ध विभजते-- तस्मादिति । निरवयवत्वं विभुत्वमित्यादियुक्तिः | 
तेनष्ेतमेव श्रुतितात्पयंगम्यं न द्वैतमिति फल्ितमाह-- तदेवेति ॥ २३॥ ` 

२९ ५ 
ह 
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नह नानेति चाऽऽम्नायादिन्द्रो मायामिरित्यपि। अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥२४॥ 

सम्भूतेरपवादास्य सम्भवः प्रतिपिध्यते | को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥२५॥ 
कथे श्नुतिनिश्य इत्याहू-यदि हि भूतत एव सृष्टिः स्यात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति तदभावप्रद्ंनाथ- 

माम्नायो न स्यात् । अस्ति च (नेह नानाऽस्ति किञ्चन" इत्यादिराम्नायो दतभावप्रतिषेधाथंः । तस्मादात्मेकत्व- ` 
्रतिपच्र्था कल्पिता सृष्टिरभूतैच प्राणसम्बादवत्। “इनदरो मायाभिः" इत्यभूताथंप्रतिपादकेन माधाहाम्देन व्यपदेशात्। 
ननु प्रजञावचनो मायाज्ञष्दः । सत्यम् । इन्दरियप्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युपगमाददोषः । मायाभिरिद्िय- 
प्र्ञाभिरविद्यारूपाभिरित्यथंः । अजायमानो बहुधा विजायते इति श्रुतेः । तस्मान्माययेव जायते तु सः। 
तुशब्दोऽवधारणायः--माययेयेति । न ह्याजायमानत्वं बहुधा जन्म चैकत्र सम्भवति । अग्नाविव शेत्यमोषण्यं च । 
फलवत्त्वाच्चाऽऽत्मेकत्वदशेनमेव श्रुतिनिश्ितोऽथेः । "<तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः' इत्यादिमन्त्र- 
वर्णात् । “मृत्योः स मस्युमाप्नोति" इति निन्दितत्वाच्च सृष््यादिभेददृष्टेः। २४ \। 

“अन्धं तमः प्रविशन्ति ये स्म्भूतिमुपासतेः' इति सम्भूतेरूपास्यत्वापवादात्सम्भवः प्रतिषिध्यते । ̀ न हि 

अनुभतिस्वरूपाचायंटीका 

द्तस्च भेदहष्टिमिय्येत्याहु--सम्भूतेरिति \ सम्यग्भूतिरेश्वर्यं यस्याः सा सम्भूतिः, हिरण्यगर्भादिः देवमध्ये 

आनन्दगिरिटीका ` | 

गष्टेमृषात्वस्पष्टोकरणद्रारेणाद्रतमेव श्रुव्यथंतया निर्धारयितुं श्रौतनिश्चयमेव विवृणोति- नेहेति । आकाङ्क्षा 
परददयं इलोकाक्षराणि व्याक रोति--कथमित्यादिना ! तत्राऽऽद्यपादे व्यतिरेकं दशंयित्वा पूनरन्वयाख्यानेन व्याचष्टे- 
दि हीति । द्ेतभावश्चेत्प्रसि पिचघ्यते कथं तहि सृष्टिरुपदिश्यते तत्राऽऽ्ट्- तस्मादिति ।! यथा प्राणवेरिष्टयदृष्ट्यर्थ 
प्राणसम्बादः श्रुतिषु कल्प्यते तथा सृष्टिरेकत्वप्रतिपत्त्यथस्वेन कल्पिता। वास्तब्याः सुष्टेरयोगस्योपदिष्टत्वादित्यथंः। 

१५ 

कर्त्ता सुष्टिरित्यत्र हैत्वन्तरं दशंयन्दितीयं पादमवतायं तात्पयंमाह्--इन् इति ! मायाशब्देन सृष्टेव्यंपदेशादसौ ` 
युक्तेति शेषः। *अभिधानग्रन्थे प्रज्ञानामसु पाठान्मायाशब्दो मिथ्यार्थो न भवतीति शद्धुते- नन्विति \ मायाशब्दस्य 
प्रज्ञानामसु क्वाचित्कं पाठम ङ्खीकरोति--सत्यमिति । कथं तहि मिथ्याथेत्वं तत्राऽऽ्ह॒--इन्दरयेति । न हि माया- 
शब्दिता प्रज्ञा ब्रह्मचेतन्यम् । भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिरित्यादौ निवृत्तिश्रवणात् । कि त्वसाविन्द्रियजन्या 
तस्याइचाविद्यान्वयन्यत्तिरेकानुविधायितयाऽ्विद्यातेन मिथ्याव्वान्मायाशब्दस्य मिथ्याथंत्वे नानुपपत्तिरित्ययंः । 
तात्प्याथमुक्त्वा तचरेवाक्षरानुगुण्यमाह॒--मायाभिरिति । पुररूपः सन्नीयत इति सम्बन्धः । मायामयी सुष्टिरित्यत्र 
हैतन्तरपर्वेन तृतीयपादमवतार्यत्ति--अजायमान इति । अजायमानस्य बहुधा विजायमानत्वं विरुदमित्याशङ्कुय 
चतुथंपादमुत्थापयत्ति--तस्मादिति । अश्रुतस्य कथमेवकारस्याऽप्वापः स्यादित्याशङ्कुयाऽऽहु--तुशब्द इति \ 
अवधारणरूपमथंमेवाभिनयति-माययेवेति । कस्माटित्यमवधायंते । वास्तवे जन्मनि का वस्पुक्षतिरिप्यारङ्गयाऽऽह्- 
न ह्येति ! आ्मेकत्वज्ञानमेव सृष्टश्रुतितात्पयं गम्यं सृष्टिस्तु तच्छेषत्वादविवक्षितेत्यत्र हित्वन्तरमाह--एलवक्वा- 

२० 

९५ 

च्चेति । तस्य फल्वत्तवे प्रमाणमाहु--तत्रेति । एकत्वमाचार्योपदेश्मनुपश्यतः साक्षात्कुवतस्तत्रेकत्वसाक्नात्कारे सति 
शोकमोहोपलक्षितः संसारो न भवत्तीत्यथः। न केवलं विफकरूत्वा द्दहष्टिरविवक्षिता कि तु निन्वितत्वेन निषिद्धत्वा- 
दतथकेरत्वाच्चेत्याह्--मृत्योरिति ।। २४॥ | 7 

भेदष्टेमिथ्यात्वे हेत्वन्तरमाह-सम्भूतेरितिः । सम्यग्भूतिरेदवयं यस्याः सा सघम्भूतिदेवता हिरण्यगर्भास्या। 

१. प्रज्ञावचनो मायाशब्दः मायावयुनमिति प्रजञानामत्वेन निरवंकवचनात् (निघण्टुः ३.९) अभिघानग्रन्थः 

निरुक्तम् । इन्द्रियवृत्तयः मायाकार्यान्तःकरणपरिणामा अतो मायामय्य एवेत्यथं | इन्द्रः परमेश्वरः 

इन्द्रियजप्रज्ञाचिषयत्तया बहुरूपो भवति । मायिकं तस्य प्रपञ्चात्मकं रूपं इन्दरियेर्ञायते । “मम माया 

दुरत्यया" “माया हयेषा मया सुष्टा' दत्यादावनिवंचनीयमायाश्क्तावपि मायाशब्दप्रयोगो द्रष्टव्यः | 

२. ईशभाष्ये “अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते" इत्यारभ्य “विद्यां. चाविद्यां चे"ति विद्याकमंणोः 

उपासनकमेणोः समुच्चयमुक्त्वा “अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते” इत्यादिना असम्भूते- 

-------------------------------------- 

२०५ 

२५ 
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५ 

१५ 

परमायंतः सम्भूतायां सम्भूतो तवपवाद उपपद्यते । ननु विनाशेन सम्भूतः समुच्चयविध्यथेः सम्भत्यपवादः। 
यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति तेऽविद्यामुपासते' इति । सत्यमेव देवतादशेनस्य सम्भूतिविषयस्य विनाक्लश्चष्दवाच्यस्य 
कमणः समुच्चयविधानाथंः सम्भूत्यपवादः । तथाऽपि विनाल्ञाख्यस्य कमणः स्वाभाविकाज्ञाप्रवृत्तिरूपस्य मृत्यो- 
रतितरणाथंत्ववहेवतादश्ेनकमंसमुच्चयस्य पुरषसंस्काराथस्य कमफल रागप्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनैषणाद्रयलक्षणस्य 
मृत्योरतितरणाथंत्वम् ! एवं द्येषणादथरूपान्मृत्योरशु्धेवियुक्तः पुरुषः संस्कृतः स्यादतो मूत्योरतितरणार्था देवत. 

॥ि _ अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

श्रेष्ठस्य निन्दितस्वात् प्रधानमल्छनिबह णन्यायेन कार्यमेव निषिध्यत इति वस्तु न भवतीत्यथंः । अवस्तुत्वष्याप- 
नार्था निन्दा न भवति किन्तु विनाशेन कमणा देवत्तोपासनस्य समुच्चयविध्यर्था फलवत्वादित्याहू- नन्विति । 
चोद्यमनुजानाति- सत्यमिति । तथापि अविद्याभूमिषु फटवत्वात् समुच्चयस्यावस्तुत्वं न व्यावत्तंत इति संक्षेपः | 
समुस्चयः कि कामिना अनुष्ठेयः ? कि वा निष्कामेन ? आद्ये देवत्ताभाव एवामृतत्वं, द्वितीये तु यथा नित्यस्याग्नि- 
होत्रादेः अशास्त्रीयप्रवृत्तिरूपमव्युततरणाथंत्वं तथा साध्यसाधनेषणारूपमत्युतरणाथंत्वं वाच्यमित्यथंः । संस्काराथंतव 
मुत्युतरणा्थंत्वं कथमित्यारशङ्कुयाऽहू--एषं हीति । कामचारवादभक्षणादिरूपस्वाभाविकृप्रवृत्त्यशुद्धिवियोगसंस्कारो 
यथा नित्याग्निहौत्रादेः फलं तथा निष्क मेनानुष्ठितिसमुच्चयफलं कामाख्याशुद्धिवियोग इत्यथः । ननु--“अविद्यया 
मृत्युं तीत्वे'"ति मन्त्रे व्यतिक्रमहेतुरविद्याऽऽम्नायते कथं सम्भूत्या अमृतमरनुत' इत्येतत्समुच्चयफर् मुव्युतरण- 

१५ मिति व्याख्यायत इत्याशङ्धयाऽऽहु--अतो मृत्योरिति । “वि्ययाऽमृ्तमस्नुत”' इत्यनेन मुख्यामुततत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् 

९० 

आनन्दगिरिटीका 

तस्याह्च कायंमध्ये श्रष्ठाया निन्दितत्वाल्मघानमल्छनिबहंणन्यायेन सम्भवशब्दित्तं कारयमेव निषिध्यते । तथा च 
सिद्धं तस्यावस्तुत्वमिद्यथंः । कारणप्र्तिषेधेन तदवस्तुत्वसिद्धेस्व यथोक्ताथं सिद्धिरिव्याह्--को स्वेनमिति ! पूरवधि 
व्याकरोति -अन्धमिति । सम्भूद्युपासनाया मन्तरा्घनाऽऽ्चेन निन्दां विधाय ततौ भूय इवेद्यादिनोत्तरार्धेन सम्भूतै- 
रुक्ताया देवताया देयत्वमुपपा्यते । ततश्च प्रधानभूतदेवत्तोपास्यत्वापवादःात्तततोऽर्वाक्तनं सवमेव सम्भवराब्दिं 

कायंमात्रं निषिध्यते । तथा च तदवस्तुत्वसिद्धिरित्यथंः । सम्भूतेरपवादेऽपि तस्मिन्मिथ्यात्वनियमामावान्न कायं- 
मात्रस्य मिथ्यात्वं शक्यं प्रतिज्ञातुमित्याशङ्ुयाऽऽ्ह--न हीति । सम्भृत्तिनिन्दा तदवस्तुत्वस्यापनार्था न भवति । 

करि तु विनाशेन कमणा देवतोपासनस्य समुच्चयविध्यर्था । समुच्वयविधानस्य फलवत्तवादिति शङ्कते---नन्विति । 
अपवादस्य समुच्चयविध्यथत्वे हृष्टन्तमाह्--पथेति \ यत्र खस्वविद्याशन्दितकर्मापवादो विद्याकमंणोः समुच्चय- 
विध्यथंः स्थितौ विद्यां चाविद्यां च यस्त्केदोभयं सहेति श्रवणादित्यथं- । उक्तं चोचयमनुजानाति-- सत्यमिति तहि 
सम्भूत्यपवादस्तदवस्तुत्वख्थापको न भवतीत्युक्तं स्थितमेवेत्याशङ्कुय समुच्चयस्याविद्यावस्थायामवस्थितफलरवत्तवा्यद- 
वस्तुत्वं सम्मूद्यादेनिन्दाधीनमुक्तं तत्तदवस्थमेवेति मन्वानः स्राहु-तथाऽपोति । यथाऽग्निहोत्रादेः शास्त्रोयस्य 
क्मणोऽशास्वीयप्रव्तिरूपमुत्युत रणाथंत्वं तथा साधनादेषणारूपमृद्युतरणा्थ॑तवं समुच्चयस्यापि वाच्यम् । तथा च 
सम्भूत्यादे रवस्तुत्वमविषदमित्यथंः । मृघ्युतरणाथं्वे संस्का राथ॑त्वं कथमिव्याशङ्कयाऽऽह--एवं हीति \ कामचार 

३५ . 

मायायाः प्रङृतेरुपासनस् “य उ सम्भूत्यामि''ति कायंत्रह्मणः उपासनं च समुच्चित्यानुष्ठेयमिति 
व्याख्यातम् । अत्रे तु ईशावास्यस्य मध्यन्दिनिदालाभिमतः पाठ आहतः । तत्र च सम्मूतिवाक्यमादो 
पठित्वा पश्चात् येऽविद्यामुपासते" इत्यादिवावयानि पर्तिानि । तदनुरुध्य कारिकाभाष्यप्रवत्तिः। 
तत्र च ये सम्भूतिमित्येव पाठ आद्रियते, न तु "येऽसम्भूतिमि"'ति पदच्छेदः | अच्र च सम्भृत्युपासनं 
हिरण्यगर्भोपासनं, विनाशः कमं तयोः समुच्चयो विधीयते इत्यभिप्रायः । तत्र च विनाशेन कमंणा 
स्वाभाविकाज्ञानप्रवृत्तिः निरुध्यते । समुच्चयस्य साध्यसाधनैषणाद्रयरूपमत्योतितरणं प्रयोजनम् । 
अभ्रिमखण्डेषु “अविद्या मृत्यं तीर्त्वा इत्यत्र कम॑हिरण्यगर्भोपासनसमच्वयः अविद्या । तेन पूवोक्तिषणा- 
दरयनिमुक्तो भूत्वा विद्यया ब्रह्मविद्यया अमृतप्राप्तिः । तत्र च विधावि्योः क्रमिकः समुच्चयः न सम- 
काठीनः। अस्मन्पक्षे--अन्ं तमः प्रविशन्ति येऽविदया कर्मैव उपासते कुवन्ति । ततो भूयद्च विद्यायां 
प सब्रह्मविद्यायामेव रताः, नतु तत्साधननिष्कामकर्मानुष्ठानसगणब्रह्मयोपासनादिकं कूवंन्तीत्यथंः | 
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स॒ एष नेति नेतीति व्यारूयातं निदसुते यतः । सवेमग्राह्ममावेन हैतुनाऽजं प्रकाश्चते ॥२६।। 

द्नकमंसमुस्वयलक्षणा द्विद्या । एवमेवेषणालक्षणाचिद्याया मृत्योरतितीणंस्य विरक्तस्योपनिषच्छालरर्था 

छोचनपरस्थ नान्तरीयको परमास्मैकत्वविदोत्पत्तिरिति पुवंभाविनोमविद्यामपेक्ष्य पश्चाद्धूाविनी ब्रह्मविद्याऽमृतत्व- 

साधनेकेन पुरुषेण सम्बध्यमानाऽविद्यया समुच्चीयत इत्युच्यते \ अतोऽन्या्थत्वादमरतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यासपेक्ष्य 
निन्दां एव मवति सम्भुत्यपवादः \! यद्प्यशुदधिवियोगहेतुरतच्चिष्ठत्वात् 1 अत एव सम्भूतेरपवादात्सम्भूतेरापेक्षिक- 
मेव स्वमिति \ परमाथंसदात्पेकत्वमपेक्ष्यामृतास्यः सम्भवः प्रतिषिध्यते \ एवं माया्निमितस्यैव जीवस्याविद्यया 

प्रुपस्थापितस्याविरानाठे स्वभावरूपत्वात्परमाथंतः को न्वेनं जनयेत् 1 न हि रज्ञ्वामविद्यारोपितं सप पुन- 
विवेकतो नष्रं जनयेत्कश्ित् । तथा न कथिदेनं जनयेदिति को न्वित्याक्षेपाथत्वात्कारणं प्रतिषिध्यते । अविद्योद्- 

भूतस्य नष्टस्य जनयतु कारणं न किच्िदस्तीच्यमिध्रायः \ “नायं कुतञ्िन्न बभूव कथित्” इति श्रुतेः \ २५ ॥ 

स्वंविशेषप्रतिषेधेन “अथात अपदेशो नेति नेति" इति प्रतिपादितस्याऽऽत्मनो दुर्बोध्यत्वं मन्यमाना शरुतिः 

अनुभूतिस्वरूपाचाय॑ीका ` 

समुच्चयात् मुख्याम॒तत्वं न घटते यत्तोऽतः समुच्चयलक्षणेवाविद्या तत्रोच्यते । अपिक्षिकमृद्युतरणहैतुत्वाविशेषा- 
दिव्यैः । समुच्चयलक्षणा चेदविद्या कथं तस्या ब्रहाविद्यासमुच्चयो ““विद्याश्चाविदयाच्चे' त्यनेनोक्तः इत्याशङ्य 
उपायोपेयभावेनेत्याह-एवमेवेषणेति \ नान्तरीयकीति अवदयम्भा विनी प्रतिबन्धकाभावादित्यथं;। भवत्वेवं मन्त्रां 
ततः प्रकृते किमायातमित्याह--अतोऽन्याथत्वादिति । अन्याधव्वमशुद्धिवियोगहतुल्वमिष्टं चेत् किमित्यपवादं 
इत्याश द्याहु-यद्यपीति) अतच्चिषएठत्वादिति।. परमार्थामुत्तत्वफरत्वाभावादित्यथंः। “को स्वेनं जनयेद्पूनरि'"ति ध्रत्यथ- . 
माह- मायेति । विरिष्टकूपेण जीवस्य मिथ्यात्वात् । मायानिमितहस्त्याचुदाहुरणं न विरुध्यते । २५॥ 

आनन्दगिरिटीका 

कामवादकामभक्षणादिलक्षणस्वाभाविकप्रवृत्तिषूपाशूुद्धिवियोगः संस्कारो यथा नित्याग्निहोच्तादिफलं तथा निषकामे- 
णानुष्ठितसमुच्चयफलं कामाष्यःशृद्धिव्यावृत्तिरत्यथं: । अविद्या मृत्युं॑तीत्वति मन्त्रे मृत्यु रणहैतुरवियेति 
श्रवणात् । सम्भत्याऽमृतमश्नृत इति च सम्भूतेरमृतत्वफलाभिधानात्कथं समुच्चयफकर मृत्योरत्ितरणमित्या- 
शद्भयाऽऽहु--अत इति ! यतो न समुच्चयान्पुख्यममृतत्वं घटते त्तस्य विद्ययाऽमृतमदनुत इति वक्ष्यमाणत्वात् । 
अतः समुच्चयलक्षणाऽविद्याऽविद्यया मृत्यं ती््वेत्यत्र निदिश्यते । अपेक्षिकमृत्युत्तरणहेतुत्वसम्भवादित्यथं 
यद्यविद्याशब्देन समुच्चयो विवक्ष्यते कथं तहि विद्यां चाविद्यां चेत्य तेन विद्याविद्ययोः समुच्चयो निद्श्यते । 

न हि देवतादशंनकमंसमुच्चयस्य ब्रह्मविद्यया समुच्चयः सम्भवतीत्याशद्कुबाऽऽह्--एवमिति ॥ नान्त रीयकत्व- 
मवरयम्भावित्वं प्रतिबन्धकाभाये कार्योत्पत्तेसपपत्तेरित्यथंः । एवं मन्त्राथे स्थिते प्रकते फलितमाहु-अत 
इति ! अन्यार्थ॑त्वं समुच्चयस्याशद्धिक्षयहेतुत्वं तच्चेदिष्टं किमित्यपवादस्तत्राऽऽह-यद्यपोति \ तथाऽप्यत्ततिष्ठत्वा- 
त्परमार्थामतत्वफरुत्वाभावात्तदपवादसिद्धिरिस्यथंः । अपवदफलं दशे यन्ना्यभागविभजनमुपसंह रति--अत एवेति । 
को न्वेनं जनयेद्पुनरिति श्रत्यथंमाचक्षाणो दितीयार्धं विभजत्ते--एवं मायेत्यादिना \ उक्तमथ इष्टान्तेनं स्पष्टयति- 
न हीति । न कश्चिदेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यत इति प्तम्बन्धः। प्ररताथं किराब्दे हर्यमाने कथं कारण- 

प्रतिषेधसिद्धिरित्याशद्याऽह्-- को न्विति । अक्ष रायंमुक्त्वा द्वितीयाधंस्य तातयंमाह--अविद्येति । तत्तश्चेदुदभूतो 
जीवः कथं तस्य जनयितृ कारणं नेत्युच्यते व्याघातादिव्याशङ्कयाऽऽह् -नष्टस्येति \ जीवस्य जनयितुकारणाभावे 
प्रमाणमाह्--नायरि.ति । तस्याविद्यामन्तरेण स्वतो जन्माभावं सुचयत्ति--न बभूवेति ॥ २५॥ 

इतोऽपि द्रेतं वस्तु न भवतीत्याहू-स एष इति १ दवे वावेत्यादिना व्याख्यातं मर्ता्मादि सवमेव त्याज्यम- 
ग्राह्यं नेति नेतीति वीप्सया यत्तो निषेधत्ति श्रतिरतः स एष इत्युपक्रम्य प्रतिपादितस्याऽऽत्मतत्त्वस्य कूटस्थस्या- 

१५ 

१५ 

९५ 

९५ 

२० 

२५ 

__ विषयत्वेन प्रथोपपत्तिरित्यर्थः । नेति नेतीत्तिवीप्सातात्पयंमाह्-- सर्वेति । श्पद्रयोपन्यासानन्तरं तन्निषेधमन्तरेण 

१. स्वभावस्वरूपत्वात् = स्वात्मकभावरूपत्वात् । स्वभावः स्वस्वरूपमधिष्ठानम् । 
२. माध्यन्दिनिपाटे अन्धं तमः." येऽवि्यामपासते इति वाक्यं सम्भूतिवाक्यानन्तरं परितं, अतः तदभि- 

प्रायेण वक्ष्यमाणत्वौक्तिः। 
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सतो हि मायया जन्म युज्यते न त॒ त्खतः | त्तो जायते यस्य जातं तस्य हिं जायते ॥२५७॥ 

पुनः पुनरूपायान्तरत्वेन तस्येव प्रतिपिपादयिषया यद्व्याख्यातं तत्सवं निह्नुते । ग्राह्यं जनिमदुबुद्धिविषयमः- 
पलपति \ अर्थात् “स एष नेति नेति” इत्यात्मनोऽदृयतां * द्शंयन्ती भ्रुतिरूपायस्थोपेयनिष्ठतामजानत उपायत्वेन 

व्याद्यातस्थोपेयवद्ग्राह्यता मा भूदित्यग्राह्यभावेन हेतुना कारणेन निहुनुत इत्यथः । ततश्च॑वमुपायस्योपेयनिष्ठतामेव 
जानत उपेयस्य च नित्येकरूपत्वमिति तस्य सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतच्वं प्रकते स्वयमेव \ २६ ॥ 

एवं हि श्तिवक्यश्ञतैः सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतस्वमद्रयं न ततोऽन्यदस्तीति निखितमेतत्। युक्त्या चाधुनैतदेव 

 अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

इतश्च द्वैतं न वस्त्वित्याह--स एषेति । केनाभिप्रायेण निह्वृत इत्याकाङ्क्नायामाह--उपायस्येति । यथा 
` निष्क्रियोऽ्हमिति प्रत्ययदादर्थाय विहितस्य संन्यासस्य मन्दमतिमिः वस्तुत्वमवादि, तथा ब्रह्मातिरिक्तवस्त्व- 

१५ 

२० 

भावबोधाय “द्रे वाव ब्रह्मणे रूपे म॒तंञ्चेवामतंञ्चे'"त्याद्यपदिष्टं मन्दमतिभिः ब्रह्मण एव तत्त्वतो रूपं प्रपञ्च इति 
गृद्येतातस्तत्माभूदिति मन्वाना श्रुतिः निहवुतत इत्यथः । उपायस्य वस्तुत्वाभावे कथं निषिरेषात्मप्रतिपत्तिः इत्या- 
शङ्कुयाह--ततश्वंवमिति \ वाक्यतात्पर्याखोचनसमुत्पत्नचित्तावस्थाविरोषन्यक्तमात्मतत्वं स्वयमेव सम्विदन्तरनिरपक्षं 
प्रकाशत इत्यथः ।। २६॥ 

आनन्दगिरिटीका 

निविश्षेषवस्तुप्रतिपत्तेरयोगात्तस्प्रतिपतत्या च ̀  पुरुषाथंपरिसमाप्तिसम्भवादादेशो निविश्षेषस्याऽऽत्मतक्वस्योपदेशस्ताव- 
तपरस्तुयते । एवं प्रस्तुत्य नेति नेतीति `वोप्सया सवस्य पूर्तामूर्तादिविरोषस्याऽऽरोपितस्य निषेधो दक्ितस्तेन 
चाऽऽत्मा जिज्ञासितो वििष्टो निर्दिष्ट इत्यथः । स चेदेवं मूर्तामूर्ताधिकारे प्रतिपादितस्तहि किमित्ति प्रदेशान्तरे 
पुनः पुनरेवं प्रतिपाद्यते .पुनसूक्तेरित्याशङ्कय.व्याष्यातमित्यादि व्याचष्टे--प्रतिपादितध्येति यद्यपि मूर्तामूतप्रकरणे 

. . प्रतिपादितमात्मतत्तवं तथाऽपि तस्य परमसूकष्मत्वादुदुर्ञानत्वं मन्यते श्रुतिः । सा पुनरूपायविशेषसद्धावाभिप्रायेण 
तस्यव पुनः पुनः प्रतिपादनेच्छया यचयदारोपिततं तत्तदधेषमपज्लुत्यावरिष्टमात्मस्वरूपं निवेदयतीत्यथंः । सवेमित्यादि 
स्पष्टीकुर्वाणः स एष इति व्याचष्टे--ग्राह्यमिति ।! स. एष इत्याद्या श्वुतिरदहश्यततामात्मनो विशेषं निषेधमुखेन 
दशयन्ती यद्हश्यं काथं मनसां वाचां च गोचरोभूतं तदशोषमर्थादपर्पति । सा हि परमाथंवस्त्वहश्यमिति बरवाणा 
हश्यस्य वस्तुत्वे नोपपद्यते तथा चानुपपत्तेहंदयवगंस्यावस्तुत्वं सिद्धमित्यथंः । ननु किमिति श्रुतिर्व्याख्यातं विरोष- 
जातं निहुनुते पद्धुप्रक्नाखनन्यायापातादित्ारङ्कयाग्राह्यभावेनेव्यादि व्याकरोति--उपायस्येति ! दे वावेत्यादिना 
व्याख्यातस्य रूपप्रपञ्चस्याद्वितीयत्रह्यात्ममात्रपयंवसायितामप्रतिपद्यमानस्य ब्रहमवदेवोपायत्वेनासिमतस्यापि प्रपञ्चस्य 
वस्तुत्वेन ग्राह्यत्वाशङ्का या सा मा भूदित्यशेषविशेषराहिस्येनाद्ितीयत्रह्मस्वरूपनिर्वारणाथंमा रोपितं प्रपञ्चं प्रति- 
षेति भ्रुतिरित्यथंः । उपायस्य कल्पितत्वेन वस्तुत्वाभावादुपेयस्य च सदेकारूपत्वात्कथं तथाविधवस्तुपरतिपत्ति- 
रित्याशङ्कुयाजमित्यादि व्याचष्टे--ततश्चेति \ समारोपितस्य सव॑स्य निषेधादेव स्वातन्त्येण वस्तुत्वाभावनिश्वया- 

 - दारोपित्तसर्पादरधिष्ठानातिरेकेणासत्ववदुपायस्पय मूतदिरूपेयाद्वितीयत्रह्ममात्रतामेव प्रतिपद्यमानस्य ब्रह्मणश्च सदेक- 
पत्वकू टस्थनित्यहष्टिस्व भावत्वादि जानतस्तस्योत्तमस्याधिकारिणः स्वयमेवान्यपेक्षामन्तरेणाऽऽत्मतत्त्वमुक्तविशेषणं 

प्रकाशीभवति । कल्पितस्य चोपायत्वं प्रतिबरिम्बादिवदविरुदढमिव्यथंः ।। २६ ॥ 
आत्मतच्वमजमटितीयं परामाथंभूतम् । दतं तु मायाकल्पितमसदिति प्रतिपादितम् । तत्रैव हैत्वन्तर 

माह्--सतो हीति । यदात्मतक्तवं सदा सदेकरूपं तस्य मायया जगदाकारेण जन्म युक्तम् । मायाया दुनिरूपाथं- 
 समथंनपटीयस्त्वात्परमाथंतस्त्वेकरूपमनेकरूपततया नोत्पत्तु पारयति विरोधादिव्यथंः । विपक्षे दोषमाहू-तच्वत इति, 

३५ .. 

निदितं भवतीत्यथः ।. अहदयतां हश्यभिन्नत्वम् । प्रपञ्च निषेधः आत्मनि बद्धिव्यवस्थापनोपायत्वेन 
नििष्टो नोपेयत्वेन उपेयस्त्वात्मा उपायस्याग्राह्यत्वादेव तस्य निह्लवः | 

२. पद्धप्रक्षाछनन्यायः शश्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दु रादस्पशंनं वरमि""ति न्यायः | 

१. आस्मनोऽदृश्यता- नेति नेतीत्यनेन वीप्सया हृदयं सर्व॑ भात्मा न मवतीति प्रतिपादिते आत्मा द्रष्टेति 
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असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते| वन्ध्यापुत्रो न तच्ेन मायया बाऽपि जायते ॥२८॥ 
थथा खप्ने दयाभासं स्पन्दते मायया मनः । तथा जाग्रदह्याभाघं स्पन्दते मायया मनः ॥२६॥ 

ुननिर्धायंत इत्याह--तत्रतत्स्यात्-सदाऽग्राह्यमेव चेदसदेवाऽऽत्मतत्त्वमिति। तन्न । कायंग्रहणात्। यथा सतौ मायाविनो 
मायया जन्म कायम् \ एवं जगतो जन्म काय गृह्यमाणं मायाविनमिव परमाथसन्तमात्मानं जगज्जन्ममाधास्पदमव- 
गमयति । यस्मात्सतो हि विद्यमानास्कारणान्मायानिमितस्य हस्त्यादिकायंस्येव जगज्जन्म युज्यते नासतः कारणात् ! ५ 
न तु तत्वत एवाऽऽत्मनो जन्म युज्यते \ अथ वा सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवन्मायया जन्म 
युज्यते न तु तत्वतो यथा तथाऽग्राह्यस्यापि सत॒ एवाऽऽत्मनो रज्जुसपेचज्जगद्रपेण मायया जन्म युज्यते । न तु 
तत्वत एवाजस्याऽऽत्मनो जन्म \ यस्य पुनः परमाथंसदजमात्मतच्वं जगद्रूपेण जायते वादिनो न हि तस्थाजं जायत 
इति शक्यं वक्तुं विरोधात् । ततस्तस्यार्थाज्जातं जायत इत्यापन्नं ततश्चानवस्था जाताज्जायमानत्वेन । तस्मादज- 
मेकमेवाऽऽत्मतत्त्वमिति सिद्धम् \\ २७॥ १० 

| असद्रादिनामसतोऽभावस्य मायया तत्त्वतो वा न कथञ्चन जन्म युज्यते । अहष्टत्वात् ! न हि वन्ध्यापुत्रो 
मायया तत्त्वतो वा जायते तस्मादत्रासद्रादो इरत एवानुपपन्न इत्यथः \ २८ ॥ 

कथं पुनः सतो माययेव जन्मेत्युच्यते । यथा रज्ज्वां विकल्पितः सर्पो रज्जुरूपेण वक्ष्यमाणः सघेवं मनः 
जनुभूतिस्वरूपाचायेदीका | 

सत इति पञ्चम्यन्तं पदमादाय निमित्तकारणपरतया व्याख्याय इदानीं सत इति षष्ठयन्तं पदमादाय १५ 
उपादानपरतया व्याचष्ट--अथवेत्यादिना । २७ ॥ 

कार्यं सत्यूवंकमिति न निश्चिता व्याप्तिः, असद्रादिभिः असतस्सञ्जन्माद्धीकरणादित्याशङ्ुवाहु-असत इति॥२८॥ 
ननु--आधिदेविकसृष्टिः यद्यपि सत्पुविका तथापि अध्यात्मं ग्राह्यग्राहुकाकारसृष्टौ मन एव कारणं निरूपितं 

भानन्दगिरिटीका . 

यस्य वादिनो मते ब्रहोव परमाथतो जगदात्मना जायते तस्याजस्य जायमानत्वप्रतिन्ञाया व्याहतत्वाञ्जात- २० 
स्येव जायमानत्वे स्यादनवस्थेत्यथंः । अद्ेतमावेदयन्त्या द्वेतनिषेधकश्रुत्या हृश्यत्वजडत्वादियुक्त्या च तथाविधया 
निर्घारितमथं श्लोकाक्ष राथंकथनाथंमनुवदति--एवमिति ! उक्तमेव वस्तु युक्त्यन्तरेण पुननिर्धारयितुमृत्तरग्रन्थ- 
प्वत्तिरित्याहु--अधुनेति । पूर्वार्धं शङ्कोत्तरत्वेन व्याख्यातुं शङ्कुयति -तत्रेति \ शलोक: सप्तम्या परामृश्यते । यन्न 
कदाचिदपि गृह्यते तदत्यन्तासदेव शशविषाणादिवदेष्टव्यं प्रमाणाभावे प्रमेयासिद्धेरित्यथंः । कायंलिङ्खकानुमान- 
वशादात्मतत्तवस्य कारणत्वेन सत्त्वनिणंयान्नासत्वं चोद्यमिति दूषयति-तच्ेति ! संगृहीतमथ दृष्टान्तेन विवृणोत्ति-- २५ 
यथेति । विमतं सदधिष्ठानं कायंत्वात्सम्प्रतिपन्नवदित्यथंः । उक्तेऽथं पूरवा्ध॑क्षराणि योजयत्ति-यस्मादिति 1 तस्मा- 
त्रारणस्य सच्वमविवादमिति शेषः । नासत इति तस्य निःस्वभावत्वात्कारणतवायोगादित्यथंः । न त्विति । तथा- _ 
भूतस्यान्यथाभूतस्य च जन्मायोगादिव्य्थ; । सत इत्ति पञ्चम्यन्तं पदं गृहीत्वा निमित्तकारणपरतया भ्याष्यात्तम् । 
सम्प्रति सतत इति षष्ठयन्तं पदमादायोपादानपरतया व्याख्यां करोति-अथ वेति । यथा रज्जोः सपेधाराययाकारेण 
मायाकृतं जन्म तथेवाग्राह्यस्यापि सद्रूपस्याऽऽत्मतत्तवस्य जगदात्मना जन्म मायाप्रयुक्तं प्रतिपत्तव्यम् । जन्मरहितस्य ३० 
वस्तुतो जन्मन्याघातादित्यथः । उत्तरार्धं विभजते--यस्येत्यादिना । सायिकं जन्म न तास्विकमिति स्थिते फलित- 
माहू- तस्मादिति ।। २७ ॥ 
 स्पूवंकं कायंमिति न व्याप्तिः। असद्वादिभिरसततः सज्जन्माभ्युपगमादित्याशङ्कयाऽऽह--असत इति ! 

तत््वतोऽततत्वतो वा नासतः सदाकारेण जन्मेत्यथंः । तत्र हृष्टान्तमाहू--वन्ध्येति । पूर्वाधिं व्याकरोति--असदवादिना- 
मिति। असतो निःस्वरूपस्य स्वरूपाभावादेव तक्वतोऽतत्त्वतो वा कायंकारेण न युक्तं जन्मेव्यत्र हैतुमाह-अदृष्टत्वा- ३५ 
दिति 1 उत्तरार्धं व्याकुवं्नटृष्त्वमेव इष्ान्तेन स्पष्टयति--न हीति \ स्वादो मायया सम्भवति । असद्रादस्तु तयाऽपि 
नेति विशेषं दशंयन्तुपसंह रति-तस्मादिति । कायंकारणनिरूपणमत्रेति परामृश्यते ।॥ २८ ॥ 

सत्तत्त्वस्यंव मायया जन्मेद्ुक्तमुपपादयति--यथेति । सत॒ एव मायया जन्मेत्ययुक्तम् । अवस्थाद्रयेऽपि 
स्य मनःस्पन्दितत्वस्वीकारादिति । इकोकव्यावत्यं चोदयमुत्थापयति--कथमिति \ अधिष्ठानरूपेण मनोऽपि सदिति 

९ | 
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अहयं च दयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः । अद्यं च हयाभासं तथा जाग्रनन संशयः ॥३०॥ 

मनोदृश्यमिदं दतं यक्किञ्चित्सचराचरम् । मनसो ह्यमनीभावे दतं नेवोपरभ्यते ॥२१॥ 

परमाथंविज्ञप्त्याऽऽत्मरूपेणावेक्ष्यमाणं सद्ग्राह्यग्राहकरूपेण द्वयाभासं स्पन्दते स्वप्ते मायया रज्ज्वामिव सपः । तथा 
तद्देव जाग्रञ्जागरिते स्पन्दते मायया मनः स्पन्दत इवेत्यथंः \\ २९ ॥ | 

५  रऽजुरूपेण सपं इव परमाथत आत्मरूपेणा्यं सद्दयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः ¦ न हि स्वप्ते हृस्त्यादि 
ग्राह्यं तद्ग्राहकं वा चश्चुरादिद्टयं विज्ञानव्यतिरेकेणास्ति। जाग्रदपि तथैवेत्यथंः। परमायंसद्वि्ञानमात्राविशञेषात्। ३०५ 

रञ्जुसपंवद्विकल्पनारूपं देतरूपेण मन एवेत्युक्तम् । तत्र कि प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेकलक्षणमनुमानमाह्-- 
कथं ? तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन दुदथं मनोहश््यमिदं दतं सवं भन इति प्रतिज्ञा । तद्भावे भावात्तदभावेऽभावात् । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

१० तच्च कल्पितम् । भतः कथं कार्येण सत्कारणानुमानमित्याह्--कथं पुनरिति । अधिष्ठानरूपेण मनोऽपि सदित्याह्- 
यथा रज्ज्वामिति ।। २९ ॥ | 

मनसा सद्वितीयत्वादद्वयं ब्रह्य कारणं सवंस्येति प्रतिज्ञाहानिः इत्याराङ्कय सच््चिद्रपेणाद्यमाह-अद्रयं चेति। 
विमतं ॒विज्ञानातिरेकेण नास्ति ग्राह्यग्राहुकत्वात् स्वप्नगतग्राह्यग्राहुकत्ववदिव्याह-जाग्रदपीति । स्वप्ने षटं 
हृस्त्यादि नास्तीति हृषटस्येव बाधात् हष्टिमात्रं तत्र सत्यमिति युज्यते । जागरिते चक्षुरादेरपि भावात् न ज्ञानमात्रं 

१५ वस्त्वित्याशद्कयाऽऽहू--परमाथंसदिति। यत्कदाचि्च्न व्यभिचरति तत् तस्य परमाथंरूपं प्रसिद्धं द्रेतञ्च सदा प्रकार 
मानमेव व्यवहारपथमवतरतीत्यत्तोऽहप्रकाओे चक्षुः प्रकाशते नीलादि प्रकाशते इति सवस्य परमाथंसंविज्जपि- 
माच्ररूपाविशेषाक्कल्पनेव नीलादि पद्यामीति ग्राह्यग्राहुकभाव इत्यथ; । तदुक्तम्-- 

जञानस्वरूपमत्यन्तनिमंरं परमथत: । तदेवाथंस्वखूपेण भ्रान्तिदरंनतः स्थितम् ॥ 
 यदस्तियद्भधातितदात्मरूपं नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति | स्वभावसंवित्सुविभाति केवला ग्राह्यं ग्रहीतेति मूषेव कल्पना 

२०. दतं मनोमात्रं तद्धावनियतभावत्वात् यो यो यद्धावनियतमभावः स तन्मात्रो यथा म॒द्धावनियतभावो 
घटादि मृन्माघरं इत्यनुमानम् ॥ ३० ॥ 

मनसस्तत्त्वतः चेतन्यरूपस्याभावासम्भवात कथमन्वयव्यतिरेकावित्याह~--कथमिति । परिह॒रति-तेन 
हीति । चेत्तन्या्मकेन मनसा विकस्प्यमानेन मृषेव स्पन्दमानेन हश्यमिदं विश्वमिति स्पितरूपस्याभावसम्भवा- 

वयव्यतिरेकोौ सम्भवत इत्यथः 11 २१॥ 

२५ आनन्दगिरिटीका 

, सटृष्टान्तमुत्तरमाह--उच्यत इति । मनसः सन्मात्रत्वेऽपि कथमनेकधा स्पन्दनमित्याशङ्कुय स्वप्नहृष्टन्तं व्याचष्टे - 
प्राह्येति 1 दार्न्तिकमाह-तयेत्यादिना । सायाधीनं मनःस्पन्दनमवस्तुभृतमिति दयोतियितुमिवेव्युक्तम् ॥ २९॥ 

मनो ्रह्य चेति कारणद्रयं तहि द्वैतस्य स्वीकृतमित्याशद्कय दृष्टान्तेन निराचष्टे-अद्वयं चेति ! इष्टन्त- 
भागं विभजते--रज्ञ्विति ! इष्टान्ते चैतन्यात्तिरिक्तस्य ग्राह्यग्राहुकभेदस्य मनःस्पन्दितस्यासत्त्वं साधयति- न 

३० हीति । तथेव जागरितेऽपि परमार्थासमस्वरूपेणाहयं सन्मनो ग्राह्य्राहुकटेताकारेणावभासते । तथा च परमाथंसतो 
विज्ञानमात्रस्यावस्थाद्रयेऽपि विशेषाभावात्तस्मिन्नेवाधिष्ठाने मायाकल्पिततं मनः स्पन्दते । द्रयाकारमित्यङ्खीकारत् न 

: कारण्यं शद्धतव्यमित्याह्-जाग्रदपीति ॥ २३०] | 

मनोमात्रं ब्वैतमित्यत्र प्रमाणमाह-मनोहश्यमिति । वत्तमनूच श्लोकतास्यंमाहु--रज्ज्विति । यथा रज्जु 
सपंरूपेण विकल्पते तथा मनो द्वैतरूपेण विकल्पनात्मक्म् । तच्चाविद्याकस्पितमिल्युक्तें प्रमाणगवेषणायां विशिष्ट- 

३५ मनुमानमुपन्यस्यतीत्यथंः तदेव प्रदनपुवकं प्रकटयन्प्रथमाधक्षिराणि व्याचष्टे कथमित्यादिना । विमतं मनोमात्रं 
तद्धावनियतभावत्वात् । यथा मुद्धावनियतभावो मन्मात्रो घटादिरित्यनुमानमारचयति--देतमिति । उक्तमेव 
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आ्मसत्यानुमोधेन न॒ सङ्कल्पयते यदा ! अमनस्ता तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् ॥३२॥ 

अकन्पकमनं ज्ञानं ज्ञेयामिननं प्रचक्षते । बहमज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं' विवुभ्यते ॥३३॥ 

मनसो ह्यमनीभावे निरोधे विवेकदस्लनाभ्यासवैरषए्याभ्यां रज्ज्वामिव सपे लयं गते वा सुषुप्ते हतं नैवोपलभ्यत 
इत्यभावात्सिद्ध टेतस्यासतत्वमित्यथंः \! ३१ ॥\ 

कथं पुनरमनीभाव इति । उच्यतै-- आत्मैव सत्यमात्मसत्यं भृत्तिकावत् “वाचारस्मणं विकारो नामधेयं ५ 

मृ्तिकेत्येव सत्यम्" इति भ्रुतेः \ तस्य श्ञा््ाचार्योपिदेशामन्ववबोध आत्मसत्यानुबोघः ! तेन सङ्कलप्याभावतया 
न सङ्कल्पयते । ाह्याभावे उ्वलनमिवाग्नेः ! यदा यस्मिन्काले तदा तस्मिन्काकेऽमनस्ताममनोभावं याति ग्राह्या 

भावे तन्मनोऽग्रहं ग्रहुणविकत्पनावजितमित्यथः \\ २२ \\ | 

यद्यसदिदं द्रेतं केन स्वमजमात्मतस्वं विबुध्यत इति \ उच्यते ! अकल्पकं सवंकत्पनार्वाजतमत एवाजं 
ज्ञानं ज्ञपिभात्रं जेयेन परमाथंसता ब्रह्मणाऽभित्नं प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः “न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरि- १० 

लोपो विद्यतेऽग्ुष्णवत् । “विज्ञानमानन्दं बरह्म" । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य” इत्यादिभरुतिभ्यः \ तस्यव विशेषणं 

ब्रह्म जेयं यस्थ स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ेयमुष्णस्येवाग्निवदभिन्नम् \ तेनाऽऽत्मस्वरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं नेयमात्म- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका ` ` 

सङ्कल्पो हि मनसो व्यावहारिकं रूपं, स च सङ्कुल्प्यामावात् मनसो मानसविकल्पाभावात् स्फुरति च 
यत्तदात्मेवेत्ति न विवेकटृष्टया मनो नामास्तीस्याहू-अमनस्तामिति ।\ २३२ ॥ १५ 

मनो ह्यात्मव्यञ्जकं तदभावे कथमात्मस्फुरणमिव्याह्-यद्यसदिति । पराभिप्रायेण ब्रह्य ज्ञेयमिति ज्ञान- 
विशोषणम् । स्वाभिप्रायेण सम्भवमाह्--उष्णस्येवेति । यथोष्णस्य गुणस्य गुणी वद्भिनं गोचरः तथा ज्ञानस्य गुणस्य 
त ब्रह्य ज्ञेयं सम्भवति तदधीनसिद्धित्वे गुणस्य प्राधान्यापातादित्यथंः । कथं तहि घटत इत्याह -अग्निवदभिन्नमिति। 

अनन्दभिरिटीका 

व्यतिरेकं स्फोरयन्द्रितीयार्धं विभजते--मनसो हीति । समाधिस्वापयो््रतस्यानुपरुम्मेऽपि नासत्तवमित्याशङ्धय २० 
मानाधीना मेयसिद्धिरि'त्यमिप्रेव्याऽऽह--इत्यभावादिति ॥ ३१ ॥ 

मनसो यदमनस्त्वमुक्तं तदुपपादयति--आलत्मेति ! समाधिस्वापयोरननुभवेऽपि मनसः स्वरूपेण नित्यत्वान्ना- 
मनस्त्वमित्याक्षिपति--कथभमिति ! सङ्कल्पो हि मनसो व्यावहारिक रूपम् । सङ्कल्पश्च सङ्कल्प्यापेक्नत्वात्तदभावे 
न भवति । सर्वमात्सेवेत्यवगमे च सङद्कुरप्याभावान्मनसो मनस्त्वं न वत्तंते तथाऽपि स्फुरति चेदात्मेवेति न विवेकि- 
रष्टया मनो नामास्तीति श्ोकाक्षरेरुत्तरमाहू--उच्थत इति । तस्येव सत्यत्वे हष्टान्तमाह-म॒त्तिकावदिति ! यथा २५ 
घटशरावादिष्वसत्येषु मृत्तिकामात्रमनुस्यूतं सत्यमिष्यते तथेवानात्मस्वसत्येष्वात्ममातरं सत्यमेष्टन्यम् । तत्सत्य- 
मित्यवघारणादेवकारस्य हष्टान्तनिविष्टस्य दार्ष्टान्तिकेऽनुषङ्गादिव्यथंः । उक्ते हष्टान्ते प्रमाणमाहू--बाचारस्भण- 
भिति. | अवङ्िष्टान्यक्षराणि व्याचष्टे-तस्येत्यादिना । तेन तच्वज्ञानेनाऽऽत्मातिरिक्तार्थाभावे निश्चिते सङ्कल्प- 
विषयाभावनिर्धारणया सङ्कल्पाभावे हष्टान्तमाहु--डद्येति ! यथाऽनेर्दाह्याभावे ज्वरनं न भवतति तथा सङ्कुल्प्या- 
भावे सङ्कल्पो निरवकाशः स्यादित्यथंः । सङ्कुल्प्याभावे किं मनसो भवति तदाहु--यदेति ॥ ३२॥ ३० 

मनसदचेन्मनस्त्वं व्यावतते तहि कथमात्मनोऽवनोघो व्यञ्जकाभावादित्याशङ्खयाऽऽ्ह-अकल्पकमिति 1 
दरोकव्यावर्त्यां शङ्धुामाहु--यदीति । मनोमुख्यस्य द्वैतस्यासत्त्वे व्यञ्जकाभावान्नाऽऽ्त्मबोधः सम्भवति “मनसंवानु- 
द्रष्टव्यमिति श्रतेः । मनसर्चासत्वाद्खीकारादित्यथंः । स्वरूपमूतेन ज्ञानेनेवाऽऽत्मनोऽवबोधक्तम्भवात्तातिरिक्ते 
मनस्यपेक्षे्युत्तरमाह--उच्यत इति । ज्ञेयाभिन्रं ज्ञानमित्यत्र श्रतीरुदाहुरति--न हीति । सत्यग्नौ तदात्मके- 
मोष्ण्यं न॒ परिटुप्यते तथेव्यत्तरमाह्--अग्तयुष्णवदिति \ “श्र्ञानं ब्रह्मे "त्यादिश्रुतिसंग्रहार्थमादिपदम् । ज्ञेयाभिन्न- ३५ 

१. अजेनाजं विबुध्यते आत्मनेवात्मा ज्ञायते । न चात्र कम॑कतुंभावौ विरुद्धः, आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् । 
स्वप्रकाशत्वं च स्वात्मनि सवदा संशयादियाहित्यम्, स्वभ्यवहारानुकख्चेतन्यरूपत्वमिति यावत् । 
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निगहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः । प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषृष्तेऽन्यो न तत्समः ॥२४॥. 

तत्वं स्वयमेव विब्रुध्यतेऽवगच्छति नित्यप्रकाशस्वरूप इव सविता । नित्यविज्ञानेकरसघनत्वान्च ज्ञानान्तरमपेक्षत 
इत्यथः ॥ २३२ \। | 

अत्मसत्यानूबोधेन सङ्कल्पमकुवद्वाह्यविषयाभावे निरिन्धनाग्निव्प्रज्ान्तं निगृहीतं निरुद्धं मनो भवती 
५ त्युक्तम् । एवं च मनसो ह्यमनीभावे दरताभावश्चोक्तः । तस्यवं निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो निविकत्पस्य सर्व- 

कत्पनावजितस्य धीमतो विवेकवतः प्रचरणं प्रचारो यः स तु प्रचारो विषेण जेयो योगिभिः । ननु सर्वंप्रत्ययाभावे 
यादृक्षः सुषुप्रस्थस्य मनसः प्रचारस्तादुक्ञ एव निरुद्स्यापि प्रत्ययाभावाविश्ोर्षात्क तत्र विजेयमिति ! अत्रोच्यते । 
नैवम् । यस्मात्सुषुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोहतमोग्रस्तस्यान्तर्खोनानेकानथेप्रवृत्तिबीजवासनावतो मनसः आत्मसत्यानु 
बोधहूताराविष्टुष्टादि्याचनयप्रवृत्तिबीजस्य निरद्धस्यान्य एव प्रशञान्तसवेक्लेशरजसः स्वतन्त्रः प्रचारः । अतो न 

१० तत्समः \ तस्मादुक्तः स विज्ञातुमित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 

अनुभृतिस्वरूपाचायंटीका 

यथाऽग्निरुष्णस्वभावः तथाऽजं नित्यं ब्रहयोव ज्ञानं “कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवे""ति श्रुतेः । अनेनाजं नित्यमिति | 

पदद्रयं व्याख्यातम् । अहमात्मा परं ब्रह्येत्यभिनज्ञाभिवदनन्यवहारोऽपि विदुषः स्वरूपज्ञानप्रयुक्त एवेत्याह- 
तेनेति \ ३३ \ 

१५ मुमुक्षृणां ज्ञानफलं न स्वगंवत् परोक्षं किन्तु तुप्तिवस््त्यक्षं अतो ज्ञानफरस्य मनोनिरोघस्य प्रत्यक्षलाय 
निरद्धस्य मनसः कीटं वत्तं ज्ञातव्यमेतत् प्रासद्खिकमाह् -निगृहीतस्येत्यादिना--अन्तर्छीना गुप्ताः अनेकाथ 
प्रवृत्तीनां बीजमूतवासना विद्यन्ते यर्रिमस्तस्यात्मसत्यानुबोध एव हृताशोऽग्निस्तेन विप्टुष्टानि दग्धान्यविद्या-. 
दीनि अनथंप्रवृत्िबीजानि यस्य॒ तस्येव्यथं; । शान्तसवक्टेशमलस्य स्वतन्वो ब्रह्यस्वरूपेणावस्थानलक्षण 
इत्यथं: ॥ ३४ ॥1 

२० आनन्दगिरिटीका 

मित्युक्तं स्फुटयति--तस्येवेति \ आत्मनः स्वयमेवावगतिरूपतवाच्रार्थान्तरपिक्षेव्येत्तम्थं इष्टान्तेन स्फुटयति- 
नित्येति । २२ ॥ 

मोक्षमाणस्य ज्ञानफलं स्वगंवन्न परोक्षं कि तु तृ्षिव्प्रतयक्षम् । अतद्च प्रकृतज्ञानफरस्य मनोनिरोधस्य 
प्रयक्षत्वाथं प्रसद्धं प्रकरोत्ति--निगुहीतस्येति \ न तस्य विज्ञेयत्वं सषुप्ते प्रसिद्धत्वादित्याशङ्धुयाऽऽट्--सुषुप्न इति ॥ 

२५ श्लोकाक्षराणि व्याकर्तु वृत्तं कीतयंति--आत्मेति ! तस्य सत्यस्य प्रागुक्तेनानुबोधेन सम्यग्ज्ञानेन बाह्यस्य विषयस्य 
सङ्कलप्यस्याभावे नि राम्बनस्य प्रचारासम्भवे च मनः सद्धुर्पमकुवंसप्रशान्तं निरुद्धं च प्रभवतीत्यन्वयः । निविषयं 
मनः शाम्यतीद्यत्र हष्टान्तमाह--निरिन्धनेति \ निरुद्धे मनसि मनस्त्वव्यावृत्तौ मनःस्पन्दितस्य द्वेतस्याभावमुक्तं 
स्मारयति--एवं चेति ! एवं वृत्तमनृद्यं पादत्रयस्याथंमाहु--तस्येति \ एवं विषयाभावेनेति यावत् । भत्मसत्यानु- 
बोधो विवेकशब्दाथेः | प्रत्यगात्मन्येव पर्यवसानं प्रचारस्तस्य विद्र््रत्यक्षत्वं विवक्षित्वा योगिभिरिवयुक्तम् । चतुथ 

३० पादव्यावर्त्यामाशङ्कामाह्-- नन्विति । निरुद्धस्यापि मनसः प्रचार इत्ति सम्बन्धः । विरोषप्रत्ययाभावस्य निरोधं 
स्वापे च विशेषाभावादिति हैत्वथंः । तत्र प्रचारे प्रसिद्धे सतीति यावत् । चतुथंपादमुक्तरत्वेनावतारयति--अत्रेति । 
निरुद्धस्य मनसः सुषुपस्येव प्रचारस्य सुज्ञानत्वान्न तत्र ज्ञातव्यमस्तीत्युक्तं प्रत्याहु--नैवमिति । विद्याभावव्यावृच्यथ 
मोहविशेषणं चित्तभ्रमं व्यावतंयितुं तमोविशेषणम् । अन्तर्छीना गुप्ता अनेकानथंफलानां प्रवृत्तीनां बौजभूता वासना 
यस्मिन्मनसि तस्येति सुषुपस्य विशेषणम् । आत्मनः सत्यस्थानुबोधो यो व्याख्यातः स एव हृत्तारोऽग्निस्तेन 

३५ विम्लुष्टान्यविद्यादीन्यनेकानर्थापयंन्तप्रवृत्तीनां बीजानि यस्य तस्येत्ति निरुद्धस्य विशेषणं, प्रकर्षेण शान्तं सवं- 
क्लेशात्मके रजो यस्येति तस्येव विशेषणान्तरम् । स्वतन्वो ब्रह्यस्वरूपावस्थानात्मक इत्यथः । यथोक्तस्य प्रचारस्य 

सुषुप्तप्रचारविसहशस्य दुर्ञानत्वे स्थिते फक्ितिमाह--तस्मादिति । २३४1 
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"लीयते हि सुपुप्ते तन्निगहीतं न रीयते । तदेव निभेयं जह ज्ञानालोकं समन्ततः ॥२५॥ 
अजमनिन्द्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् । सकुदिभातं सवक्ञं नोपचारः कथंचन ।॥३६॥ 

प्रचारमेदे हेतुमाह्--लीयते सुषुप्रो हि यस्मात् सर्वाभिरविद्यादिप्रत्ययबोजवासनामिः सह् तमोरूपम- 
विक्ञेषरूपं बीजभावमापद्यते तत्! विनेकविज्ञानपुवेकं निरुद्धं निगृहीतं सन्न लोयते तमोबीजभावं नाऽऽपद्यते तस्मादयक्त 
प्रचारभेदः सुषुप्रस्य समाहितस्य च मनसः \ यदा ग्राह्यप्राहुकाविध्याकृतमलद्रयवजितं तव्य परमयं ब्रह्मव तत्संवृत्त- ५ 
मित्यतस्तदेव निभयम् । द्रेतग्रहुणस्य भयनिमित्तस्यामावात् \ शान्तमभयं ब्रह्य \! यद्िद्रान्च बिभेति कुतश्चन । तदेव 
विशेष्यते ज्ञप्िर्लानमात्मस्वमावचेतन्यं तदेव ज्ञानमारोकः प्रका्लो यस्य तद्ब्रह्म ज्ञानालोकं विज्ञानेकरसघन- 
मित्यथेः \ समन्ततः समन्तात्छवंतो व्योमवन्नेरन्तयंण व्धापक्मित्यथंः \\ २५ \ 

जन्मनिसित्ताभावात्छबाद्याभ्यन्तरमजम्। अविद्यानिमित्तं हि जन्म रञ्जुसपंवदित्यवोचाम। सा चाविद्याऽऽत्म- 

सत्यानुबोधेन निरुद्धा ! अतोऽजमत एवानिद्म् \ अविद्यालक्षणाऽनादिर्माया निद्रा ! स्वापास्रबुद्धोऽट्रयस्वरूपेणाऽऽत्म- १० 
नाऽतोऽस्वप्नम् ! अप्रबोधक्रते द्यस्य नाल्पे प्रबोधाच्च ते रज्जुसपंवद्िनष्टे इति न नाम्नाऽमिधीयते ब्रह्य रूप्यते ` ` 

वा न केनचित्मकारेणेत्यनामकमरूपकं च तत् ! “यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादिरुतेः \ [कि च सकृद्विभातं सदेव 

विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथाग्रहृणाविर्भावतिरोभावर्बाजतत्वात् । ग्रहणाग्रहणे हि र्यहनी तमखाविद्यारक्षणं 

अनुमृतिस्वरूपाचायंटीका 

पुनः कोटरं तच्चिरुद्धममसः स्वरूपमित्याह-अजमनिद्रमिति \ सदा भावरूप्वे हेतूमाहू-अग्रहुणेति ! जीवो १५ 
ह्यपाधिस्थोऽ्हरूपग्रहणानुदयेऽभिभतो भवति । कर्ताऽ्हमिव्यन्यथाग्रहणोदये चाविर्भूतो भवति तदभावाद्विम्बकल्पं 
बहयव सदेव विभातमित्यथं: । नतु भुव्याचार्योपदेशा्पूवं ब्रह्यग्रहणं नासोत् । इदानीं जातमिति प्रसिद्धेः ब्रह्मण्यपि 
ग्रहणाग्रहणे स्त इति तत्राह -ग्रहणाग्रहुणे । रात्र्यहनी इव कल्पिते, यथा सविक्तपेक्षया न रात्र्यहनी स्तः । किन्तु 

आनन्दगिरिटीका 

मनसः सुषप्तस्य समाहितस्य च प्रचारभेद्योऽस्तोत्युक्तं तत्र हतुमाह्--लीयते हीति । समाहित्तस्य मनसो २० 
दैतर्वाजतस्य स्वरूपं कथयत्ि--तदेवेति \ पूर्वाधंस्य तात्पर्यमाह--प्रचारेति । मनसः पुषृप्तस्य समाहितस्य चेतति 
वक्तव्यम् । यस्मादित्यस्य तस्मादिव्युत्तरेण सम्बन्धः । अविद्यादीत्यादिशब्देनास्मितायगादथो गृह्यन्ते । सुषुप्ते 
मनसो वासनाभिः सह ख्यप्रकारं कथयत्ति--तमोरूपमिति ।! अपद्यत इति सम्बन्धः । जाडयं रूपमवस्थान्तरेऽपि 
तुल्यमित्यतो विशिनष्टि--अविशेषेत्यादिना । एवमाद्यं पादं व्याख्याय द्ितीयं पादं व्याचष्टे--तदिति । पूवेविभाग- 

विभजनेन फएलितमाषह--तस्मादिति ! तदेव निभंयं ब्रह्मेव्यस्याथंमाह--यदेति । समाहितं मनो ग्राह्यं म्राहकमित्य- २५ 
विद्याक्रतं यन्मलद्वयं तेग वजित्तं यदा तदेति सम्बन्धः । मनसो ब्रह्मत्वे निभेयत्वं त्य फलितमित्याहू--इत्यत 
इति \ त्तव हेतुमतःशब्देन मूचितमाहू-दवेतेति । यदुपशान्तं ब्रह्माभवमिद्युक्तं तस्यामयत्वे प्रमाणं सूचयति- 
यद्विद्टानिति । ननु यथोक्तं ब्रह्य प्रकाशते न वा प्रकाशते प्रकाशते चेदुपायापेक्नायामद्रेतन्याघात्तः । न चेत्प्रकाशते 
पुरुषार्थत्वासिद्धिरिति तत्राऽऽहु--तदेवेति \ तस्य ब्रह्मत्वसिद्धये परिच्छिनच्त्वं व्यवच्छिनत्ति--समन्तत इति ।।२५॥ 

: ` प्रकृतमेव ब्रह्य प्रकारान्तरेण निरूपयति--अजमित्यादिना \ न च तस्मित्निरुपाधिके ब्रह्मणि ज्ञाते कतेव्य- ३० 
रोषः सम्भवतीत्याहू--नेति \ अजत्वमुपपादयति--जन्मेति ! किं तज्जन्मनिमित्तं यदभावादजत्वमुपपाद्यते तदाह्- 
अविद्येति । कुतस्तरि तन्निवृ््याऽजत्वसिद्धिस्तत्राऽऽ्--सा चेति \ निमित्तनिवृत्याऽजत्वसिद्धेयुक्तमनिद्रत्वं निद्रा- 
शब्देनाविद्याभिकापादिव्याहू---अत एवेति ! विशेषणान्तरं साधयत्ति---अविघालक्षणेति । उत्तरविशेषणद्वयं 
विवृणोत्ति--अध्रबोधेति \ ब्रह्मणो नामहूपवच्वाभावे प्रमाणमाह--यत इति \ विशेषणान्त रमाह्--कि चेति । 
सदा भारूपत्वे हेतुमाहू--अग्रहुणेत्ति । जोष ह्युपाधिस्थेऽहुं ह्पग्रहणान्ुदये तिरोभावः । कर्ताड्हिमित्यन्यथाग्रहणोदये ३५ 

१. सुषुप्तस्य मनःप्रचारोऽन्य इत्युक्तम् । सुषुप्ते अविद्यायां मनसो ठ्यः समाघौ तु ख्य एव नास्ति 
मनसः। अपि तु निरोध एव । मनस्तदा निभ॑यं ब्रह्मेव सस्पद्यते। केवर ज्ञानारोके एव तदा प्रकाशते । 
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१० 

९५ 

२९५ 

२० 

स्वाभिरापविगतः सवेचिन्तास्ुस्थितः । सुप्रशान्तः सङज्ज्योतिः समाधिस्वलोऽभयः ॥२७। 
सदाऽप्रभातत्वे कारणं तदभावानच्नित्यचेतन्यभारूपत्वाच्च युक्तं सकृद्रिभातमिति । अत एव सर्व च तञज्ञस्वरूपं चेति 
` सवत्ञम् 1 नेह ब्रह्मण्येवविघ उपचरणसुप्चारः कतेग्यः यथाऽन्येषपमात्मस्वरूपव्यतिरेकेण समाघानाद्युपचारः। 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वादुब्नह्यणः कथचन न कथश्चिदपि क्ंग्यसम्भवोऽविद्यानाश २ इत्यथः ॥ ३६ ॥ 

अनामकत्वादयुक्त्थंसिद्धये हितुमाह-अभिलष्यतेऽनेनेत्यभिरापो वाक्करणं सवप्रकारस्याभिधानस्य तस्मा- 
द्िगतः । वागत्रोपलक्षणार्था सवंबाह्यकरणर्वाजत इत्येतत् । वथा स्व॑चिन्तासमुत्थितः । चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता 
बुदधिस्तस्याः समूत्थितोऽन्तःकरणर्वाजत इत्यथः ! “अप्राणो ह्यमनाः श्रुः" इति श्रुतेः । “अन्नरात्परतः परः" । 

अनुभृ तिस्वरूपाचायंटीका 

उदयास्तमयकल्पनया तथा ब्रहयस्वभावपर्यारोचनया ग्रहणाग्रहणे न स्तः, किन्तूपाधिस्थताकत्पनयेत्यथंः। इतश्च सदा 
विभातं निरुपाधिकं ब्रह्योव्याहु-तमर्चेति ! एवं विदुषो निरुद्धस्य मनसः परब्रह्मस्वरूपावस्थानमुक्त्वा ये विदुषोऽपि 
समाध्यादि कतंव्यमाहुः तान्व्यावत्तंयति--नेह् ब्रह्मणीत्यादिना । यावदविद्या हि समाघ्यादि करव्यं नाविद्यानाशे 
प्रतिरिक्तस्य मनसोऽभावात् यतो व्यावत्तंनीयं तस्याप्यभावादविद्याटेशात् विलसदपि मनः आत्मप्रकाक्षरूपेणव 

व्यवतिष्ठते । उक्तं ह्-- 
यत्र यत्र गतता दृष्टिः यत्र यत्र॒गत्तं मनः । तत्र तत्र शिवं शान्तं पश्यन्ते वेदपारगाः ॥ 
कायाभिमाने गक्ति विन्ञात्ते परमात्मनि । यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।। इति ॥ ३६॥ 

विद्वानेव ब्रह्येति पुल्लिद्धत्वेन निर्दश्ञः, नास्ति छिङ्धं ब्रह्मणीति वाऽनियमेन प्रयुङ्क्त सम्यगाधीयते 
निल्िप्यत्ते विद्ययाऽस्मिन् ब्रह्मणि जीव इति वा समाधिन्रह्यव्यथंः । २७ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

चाऽऽविर्भावो मवति त्तदभावाद्धुास्वरूपमेव सदा ब्रह्यत्यथं; । श्रत्याचार्योपदेशाप्पूर्व ब्रह्मण्यग्रहणं तदुपदेशादूष्वं 
तद्ग्रहणमिति प्रसिद्धे ब्रह्मण्यपि ग्रहणाग्रहणे स्यात्तामिव्याशङ्कयाऽश्--ग्रहुणेति । यथा सवित्रपेक्षया रत्रयहूनी 
न स्तः किन्तुदयास्तमयकल्पनया कल्प्येते तथा ब्रह्यस्वभावारोचनया ग्रहणाग्रहणे त॒ विद्यते कि तुपाधिद्राय 
कल्प्येते । तेन ब्रह्मणः सदा भारूपत्वमविरुद्धमित्यथंः । इतश्च निरूपाधिकं ब्रह्म सदाविभात्तमेषितव्यमित्याह्-- 
तमश्चेति \ अप्रभातत्वं इति च्छेदः । तदभावो ब्रह्यटृ्टया तमः सम्बन्धाभावः । उक्तमेव दैतुक्रत्य विशेषणान्तरं 
विश्दयति--अत एवेति \ विदुषो निरुढमनसो ब्रह्यस्वरूपावस्थानसुक्तप् । ये तु विदुषोऽपि समाध्यादि कत्तव्यम- 
चक्षते तान्प्रत्याहु--नेहेति । एवंविधत्वं निरपाधिकत्वमुपचारः समाध्यादिः । निर्पाधिके ब्रह्मणि विदुषो त 
कर्तव््ररेषोऽस्तीव्येततमर्थं वे घ्योदाहु रणेन साघयत्ति--ययेत्यादिना ! अन्येषामनात्विद्यमिति यावत् । अविया- 
दशायामेव सर्वो व्यवहारो विद्यादशायां चाविद्याया असत्त्वान्न कोऽपि व्यवहारः बाधितानुवृत्त्या तु व्यवहा राभास- 
सिद्धिरिव्यथं: ॥ ३६ ॥। 

विद्ठानेव ब्रह्मेत्य ङ्गोक्ृवय प्रकृतं ब्रह्य पृंष्लि त्वेन निदिशत्ति--सर्वेति 1 श्छोकस्य तात्पयंमाह्--अनामेति। 
अत्रेति प्रकृतपदोपादाने तहि सवं करणवरजितत्वस्यात्रेव सिद्धत्वादु नर्विशेषण मनर्थकमित्याशङ्धुयाऽऽह--स्वंबाह्येति। 
बाह्यक्ररणसम्बन्धथराहित्यवदन्तःकरणसरस्बन्व यहिव्यं दर्परति-तथेति । उभयविधकरणसम्बन्धवधुयणाऽऽत्मनः 

शुद्धत्वे प्रमाणमाहू-अप्राण इति । कारणसम्बन्धराहिव्यमाहू--अक्षसादिति \ तस्य परत्वं कायपिक्षया द्रष्टव्यम् । 

२५ 

१. अत्र सवज्ञमित्यस्य सवंवस्तुविषयकन्ञानदत् ताथः } विद्षो विद्ययाऽविद्यातत्कायंयोनिरस्तत्वात् द्रता- 
भावात्। अततः सवंह्वासौ ज्ञदचेत्येवाथंः। सर्वो ब्रह्व्यत्तिरेकेण सवंस्याभावात् । ज्ञः ज्ञानस्वरूप इत्यथः। 

२. समाधानादि-समाधिकतंव्यता नास्त्यस्माकं सवंदा भारूपन्रहुप्रतिपत्तेः । 
३. अविद्यानारो-नाशाय कर्तव्यं नास्ति अविद्याया नष्टत्वादिव्यथंः। अथवा अविद्याया नष्टत्वाद् व्यवहारे 

किमपि कत्तैन्यं नास्तीत्यथंः । 
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रहो न तत्र नोस्सर्मधिन्ता यत्र न विते आस्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम् ॥२२८। 
शरसप्शयोगो वै नाम दुदेशः सवेयोभिभिः । योगिनो विभ्यति स्मादभये भयदशिनः ॥२६॥ 

यस्मात्सर्वविशेषर्वाजतोऽतः सुप्रशान्तः ! सकृज्ज्योतिः सदेव ज्योतिरात्मचेतन्थस्वरूपेण \ समाधिः समाधिनिमित्त- 
प्रनावगसम्यत्वात् \ समाघीयतेऽस्मि्चिति वा समाधिः । अचलोऽनिक्रियः । अत एवामयो विर्ियाभावात् ॥ ३७ ॥ 

यस्माद्ब्रह्येव समाधिरचखोऽभय इत्युक्तमतो--न तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि ग्रह ग्रहणमुपादानं, नोत्सजेनं हानं वा 
विद्यते । यत्र हि विक्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र हानोपादाने स्थातां तन तद्ष्यमिह ब्रह्मणि सम्भवति ।\ विकारः 
हितोरन्यस्याभावान्चिरवयवत्वास्च \ अतो न तत्र हानोपादाने इत्यथः । चिन्ता यत्र न विद्यते । सवेप्रकारेव चिन्ता 
न सम्भवति यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र हानोपादाने इत्यथः । यदेवाऽऽत्मसतव्यानुगोधो जातस्तदेवाऽऽत्मसंस्थं विषया- 
भावादग्न्युष्णवदात्मन्येव स्थितं ज्ञानम् । अजाति जातिर्वाजतम् ! समतां गतं परं साम्यमापन्चं भवति ! यदादौ 
प्रतिज्ञातमतो वक्ष्याम्यकापण्यमजाति समतां गतमितीदं तदुपपत्तितः श्राखयतश्चोक्तमुपसंद्ियते । अजाति समतां १० 
गतमित्येतस्मादात्मसत्थानुबोधात्कापंण्यविषयमन्यत् । “यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाःस्माल्लोकास्रैति स कृपणः" 

इति श्वुतेः } प्राप्येतत्सवः कृतक्रत्यो ब्राह्यणो भवतीत्यमिप्रायः \\ ३८ ॥ 
यद्यपीदमित्थं परमाथंतत्वम् ! अस्पशंयोगो नामायं सवंसम्बन्धास्यस्पशर्वाजतत्वादस्पक्षयोगो नाम वे 

| अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका | 

|  इदानों विद्टदट्टया विधिप्रतिषेधनिमित्ते लौकिके च हानोपादाने भपि न सम्भवत इत्याह्--ग्रहो न १५ 
तत्रेत्यादिना । ३८ ॥। 

यदि परमाथंब्रह्मस्वरूपावस्थानफलकमिदमद्रेतदशंनं किमिति सर्वैर्नाऽ्रीयत इत्याक्षद्कुयाऽऽहु-अस्पशंयोग 

आनन्दगिरिटीका 

उक्तं हेतुकृत्य विरेषणास्तरं विशदयति--यस्मादिति । अस्मिन्परस्मिन्नात्मनि समाधीयते निक्षिप्यते जीवस्तदुपा- 

धिद्चेति । समाधिः परमात्मा । समाधिनिमित्तया प्रज्ञया तस्यावगम्यत्वाद्रा समाधित्वमवगन्तन्यम् । अत एवेत्युक्तं २० 
स्फुटयत्ति--विक्रिथेति ।। ३७ ॥ 

प्रक्रत ब्रह्मण्यविक्रिये विधिनिषेधाधीनयोर्वेदिकयोर्वां छौकिकयोर्या हानोपादानयोरनवकाशव्वमित्याह- 
ग्रहो नेति ! मनोपिषयत्वाभावाच्च ब्रहूणि तयोरवक्राशो नास्तीव्याहु-- चिन्तेति । यथोक्ते ब्रह्यण ज्ञाते फएलित्त- 
माह--आल्मेति । प्रकरणादौ प्रतिज्ञातमुपसंर रति-अजातीति । किमिति छौकिकौ वरेदिकौ वा ग्रहोत्सर्गो ब्रह्मणि 
न भवतस्तत्राऽ्हू--यस्मादिति । उत्तमेवाथंमुपपादयति--यत्र हीति \ ब्रह्मणि विक्रियाभावे हेतुमाह्-विकारेति । २५ 
तस्य विक्रियाविषयत्वाभावेऽपि हतुं कथयत्ति-निरवयवत्वाच्चेति ! विक्रियायास्तद्विषयत्वस्य चाभावे फकिति- ` 
माह्-अत इति । द्वितीयं पादमवतायं व्याचष्टै--चिन्तेत्यादिना । तृतीयं पादं विभजते--यदैवेति \ चतुथंपादं 
व्याकरोति--अजातीति । नन्विदं प्रकरणादावुक्तं किमर्थं पुनरिहोच्यते तत्राऽश्--यदादाविति । ननु ग्रोन 
तत्रेत्यादौ पुवंत्र तत्वन्ञानमुक्तं न त्वकापंण्यं तत्कथमकापंण्यं वक्ष्यामीत्युपक्रान्तस्या्रोपसंहारः सम्भवतीत्याश द्य 
तत्त्वज्ञानस्यवाकापेण्यरूपत्वादुक्तोपसंहारसिद्धिरित्याहू-- तस्मादिति ! तच्वज्ञानातिरिक्ति ज्ञानं कापण्यविषयमित्यत्र ३० 
छिद्धं दशेयति--ो वा इति । तच्वज्ञानराहिदये कृपण्वमुक्त्वा तद्र्ये फक्ितमाह ~ प्राप्येति ॥ ३८ ॥ 

परमाथंब्रह्यसपरूपावस्थानफल्कं चेदट्रेतदशंनं किमिति तहि सर्वैरेव नाऽऽद्ियते तत्राऽऽह--अस्पर्षंति । 

प्रमाथतत्तं कम॑निष्ठानां वहिमुंखाणां दुद॑शंनमिव्यत्र हैतुमाह-योगिन इति । यदुक्तं तत्त्वज्ञानं स्वरूपावस्थान- 
फक्कमिति तद द्खीकरोति--पद्यपौति । परमार्थतत्त्व ब्रह्मेदं पत्यग्भृत्तम् । इत्थं प्रागुक्तपरिपाटया कृटस्थसच्चिदा- 

१. भस्पशंयोगः स्पशंः सम्बन्धः तद्रहितो योगः ब्रह्मणि एकीभाव “असनो ह्ययं पुरुष इत्युक्तेः ब्रह्मभावं ३५ 
प्राप्तस्य सवंसम्बन्धाभावसिद्धिः। सवंयोगिभिः देतदशियोगिभिः । भयनिमित्तं द्वितीयवस्तु । तत्त्वज्ञाने 
सति तदभावात् अयं ज्ञानयोगो भयवजितः । द्रेतदक्शिनस्तु अहुङ्कारस्यापि नाशात् आत्मनाशं मन्यन्ते । 

२. करपणः पणक्रोत्तदासादिसहशः सव॑दा इदं कतेव्यं यजमानायेदं केतंव्यमात्मने इति विचारपरो दुःखी । 

यि ५ 
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मनसो निग्रहायत्तमभयं सवेयोगिनाम् । दुःखक्षयः प्रवोधश्ाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥४०॥ 

स्मयंते भरसिदढमुपनिषत्यु । दुःखेन दृष्यत इति द्दशः स्वर्योगिभिः, वेदान्तविहितविन्ञानरहितैः सवंयोगिभिरात्म. 
सत्यानुबोधायासलम्य एेवेत्यथंः । योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात्स्वेभयर्वजितादयप्यात्मनाशरूपमिमं योगं मन्यमाना भयं 
कुवन्ति अभयेऽस्मिन्भयदशिनो भयनिमित्तात्मनाश्शदशंनक्ीखा अविवेकिनं इत्यथः \ ३९! 

येषां पुल्रह्यस्वरूपग्यतिरेकेण रज्जुसपंवत्कतिपतसेव मन इन्द्रियादि च न परमाथतो विद्यते तेषां ब्रह्य 
स्वहूपाणासभयं मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः स्वभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता नोपचारः कथञ्चनेत्यवोचाम । ये 
त्वतोऽ्ये योगिनो मांगा हीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्मनव्यतिरिक्तमात्मसम्बन्धि पतयन्ति तेषामात्मसत्यानुबोध- 
रहितानां मनसो निग्रहुयत्तमभयं सर्वेषां योगिनाम् \ कि च दुःखक्षयोऽपि, न ह्यात्मसम्बन्धिनि ममसि प्रचलिते 
दुःखक्षयोऽस्त्यविवेकिनाम् । {कि चाऽऽत्मप्रबोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । तथाऽक्नयाऽपि मोक्षाष्या रान्तिस्तेषां 
मनोनिप्रहायत्तेव ॥ ४० ॥ | 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

हति ! यद्यपीदमित्यं परमात्मतत्त्वं स्वरूपावस्थानं फलं प्राप्यत्ते अद्रेतबोधात् तथापि मूढा न भजन्त इति 
रोषः । हेतुगभित्तं विशेषणं वर्णश्िमादिधर्मेण पापादिमलेन च स्पर्शो न भवत्यद्रेतानूभवोऽस्पश्चैः, स एव योगो 
जीवस्य ब्रह्मभावेन योजनात् । अतो ये घर्माधमंयोरभिनिविष्टा ये च भोगं कामयमानाः ब्रह्मभावं स्त्यादिभोगरहितं 
नेच्छन्ति ते नादरन्धयद्रेतबोधमित्यथंः । उपनिषत्सु न कमणा किप्यतते पापकेने' "त्यादिषु आत्मसत्यानुबोधे य आयासः 
श्रवणमननादिलक्षणस्तेन भ्यत इत्यथः । योगिनः कमणः श्रोवियाः ब्राह्यण्याद्यस्माकं यास्यतीति मन्वाना अलेपक. 
वादात् चस्यन्तीत्यथंः | ३९॥ 

व तावदुत्तमबुद्धीनामद्वैतात्मद्ंनफलं मनोनिरोधमभिधाय मन्दहष्टीनां मनोनिरोधायत्तमात्मदशंनमाह्- 
मनसो निग्रहायत्तमित्यादिना । ४० ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

तन्दात्मकं यद्यपि तत्त्वन्नानासपराप्यते तथाऽपि मृढास्तस्निष्ठा न भवन्तीति शेषः । यस्य तत्त्वानुभवस्य स्वरूपावस्थानं 
फलमुक्तं तमिदानीं विलिनष्टि--अस्पर्शेति । तत्र वर्णाश्रमादिधममंण पापादिमलेन च स्पर्शो न भवत्यस्मादित्यद्रतानु 
भवोऽस्पशः। सर एव योगो जीवस्य ब्रह्मभावेन योजनादित्याहु--सर्वेति \ नामेतिनिपातस्य पर्यायं गृहीत्वा विवक्षितः 
मथमाहू-नासेत्यादिना। उपनिषत्सु “न छिप्यते कमणा पापकेने' त्याद्यासु। दु.खं श्रवणमननादिलक्षणम्। योगिशब्दस्य 
ज्ञानि विषयत्वं व्यावतंयति-- वेदान्तेति । कस्तर्हि यथोक्तस्यानुभवस्य कभ्यत्वमित्याश्ञ द्याऽऽहू-आत्मेति ! उत्तरार्धं 
विभजते-योगिन इति! कर्मिणो हि श्चोत्रिया ब्राह्यण्याद्यस्माकं नङ्क््यतीति मत्वा तत्त्वज्ञानाद्विभ्यतीत्यथं; । अभयः 
निमित्तमेव तच्वज्ञानं मिथ्याज्ञानवशा द्ूयनिमित्तं पश्यन्तीत्याहु--स्वेति ! भयदरशित्वं विश्दयत्ति-अभयेति ॥२९॥ ` 

उत्तमहष्टौनामद्रेतदशनमद्रतहष्टिफलं च मनोनिरोधमुक्त्वा मन्दहष्टीनां मनोनिरोधाधीनमातमदगनमुपन्य- 
स्यति-मनस इति । अभयमित्यशेषभयनिवत्तिसाघधनमात्मदशंनमुच्यते । सवंयोगिनां सर्वेषां योगिनां कर्मानुष्ठान 
निष्ठानां बुद्धिशुदधिमतामित्यथेः । मनोनिरोधाधीनं प्रागुक्तमनुद्य तत्फलं केवल्यं कथयति--दुःखेति 1 रलोकस्य विषयं 
परिशिनष्टि--पेषामिति । अभयं भयराहिव्यमसंत्रासात्मकमित्यथं; । उक्तलक्षणा शान्तिनिरतिकश्शयानन्दाभिनव्यक्ति 
स्वभावतो विध्यास्वरूपपरामर्थ्यादित्यथंः । विदृषां जीवन्मुक्तानां मुक्तेः सिद्धत्वान्न साधनपेक्षेत्याहु--नान्यायत्तेति । 
तत्र वाक्योपक्रममनुकूलयति--नेत्यादिना ! उत्तमेभयो ज्ञानवूयोऽधिकारिभ्यो व्यत्तिरिक्तानधिकारिणोऽवतारयति- 
ये त्विति ! योगिनः सृङृतानुष्टापरिनस्तदनुष्ठानादेव सन्मागंगासिनस्तेषामपि तच्वज्ञानं कथच्चिदुपजातं चेदलं मनो 
निग्रहेणेवयार ङ्याऽऽह्--तेषासिति \ अभयं तदेव तत्त्वज्ञानम् । दुःखनिवृत्तिरपि मनोनिग्रहुमपेक्ष्य भवतीत्याह 

कि चेति 1 तदेव व्यत्तिरेकमुखेन स्फोरयति--न हीति । इतश्च मनो निग्रहीतव्यमित्याहू--कि चेति । अभयमित्यत् 
सुचित्तं स्पष्टं विवृणोति--आत्मेति ! इतश्च मनोनिग्रहोऽ्थंवानिव्याह-- तथेति । तेषां साधकानां मुमुक्षुणा 
मित्ति यावत् ॥ ४०॥ 
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"उत्सव उदधेयदतकृश्ाग्रेणैकबिन्दुना । मनसो निषरदस्तद्केदपस्लिदतः ५४७१ 

उपायेन निगृह्णीयादिक्षप्तं कामभोगयोः । सुप्रसन्नं लये चेः यथाः कामः लयस्तथा ॥४२॥ 
# ५ ¢ 4 दुभ्वं सवेमदुस्यरस्य कामभोगान्निषतेयेत् । अजं सवेमनुस्मरस्य जातं नैव तु प्यति ॥४३॥ 

मनोनिग्रहोऽपि तेषासमुदघेः कुशाम्रेणेकबिन्दुनोत्सेचनेनः शोषणव्यैवंसपिवद्वयवेसाधत॑तामनवसन्नान्तपकरंणर 

नामनिर्वेदादपरिखेदतो भवतीत्यथंः \} ४१ \। ५ 

किमपरिखिच्लन्यवसायमात्रमेव मनीनिग्रह उपायः ? नेत्युच्यते । अपरिखिच्व्यवसायवौन्सन्वक्ष्यमी्णैनोपयिन 
कामभोगविषयेषु विक्षिप्तं मनो निगृह्णीयाच्निरुन्ध्यादत्मन्येवेत्यथंः ।! कि च लीयतेऽस्मिन्निति युषुपरों रयस्तस््ि्ल्ये 
च सुप्रसन्नमायासर्वाजतमपीत्येत्चिगुह्णीयादित्यनुवतते । सुप्रसन्नं चेत्कस्मोच्िगृद्यत' इति । उच्यते । यस्माद्यथा 
कामोऽनथंहेतुस्तथा क्योऽपि ! अतः कामदिषयस्य मनसो निग्रहुवल्लयादपि निरोद्धव्यसित्यथः ।\ ४२५ 

 कःस उपाय इति उच्यते) सवं हेतमविद्याविजम्भितं दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य कामभोगात्कामनिमित्तो भोगं १९ 
हृच्छाविषयस्तस्मा्िप्रसृतं मनो निवतंयेद्रराग्यभावनयेत्यथंः \ अजं ब्रह्म सवेंमित्येतच्छाख्चौर्योपिदेशतोभ्नुस्मेत्यं 
तद्रिपरीतं दरेतजातं नैव तु पषयति । अभावात् ॥ ४३ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

अक्ष्णो निमीरखनेऽन्धकारं पश्यामः उन्मीखने घटादीनि न कदाचित् ब्रहयोति मत्वा यदि उद्विजर 
तदा मनोनिरोधोऽपि तैषां न सम्भवति | अनुद्विग्नचित्तानान्तु जन्मसहसर : सम्भाव्यत इत्याहु--अपरि- १५ 
वेदत इतिं ।। ४१॥ 

आनन्दगिरिटीका 

कथं मुमुक्षृणां जिज्ञासूनां मनोनिग्रहः सिध्येदिव्याशङ्कुयाऽऽहु--उत्सेक इति ५ द शन्तदाष्टन्तिकभूतश्लोक- 
निविष्क्षराणि व्याचष्टे--मनोनिग्रहोऽपीति । तषां व्यवसायवतामुद्योगभागिनामनुदधेगवततामित्ति सम्बन्धः. ! चक्षुषोः 
निमीकने तमोः दृर्यत्ते तस्य ॒चोन्मीलने घटादयेवोपलभ्यते न कदाचिदपि. ब्रह्यद्युद्रेमपसिविजनात्प्रामुद्धीरितानः 
मसोिंग्रहुः सम्भवति तदाहु--अपरिखेदत इति ।। ४१ ॥ 

समाधिं कुवैतस्त्वसान्नात्कारप्रतिबन्धका लयविक्षेपसुखरामास्तेभ्योः सतसो वक्षयंभाणोपायेन निग्रहं 
कु्यत्ः। अर्येथा समाधिसाफल्यानुपपत्तेरित्याह--उपायेनेति । प्रागुक्तादुपीयादेक' मनोनिग्रहुपरिग्रहे श्वच््रदि- 
विध्यानथेवथमिति मन्वानः शङ्खते--किंमिति । पूर्वोक्तोपायवतः श्नरवणीचनुतिष्ठतो मनोनिग्रहद्वारा तच्वज्नानसिंद्धि- 
रिुत्तसमाह-नेत्युच्यतं इति ! तृतीयपादं व्याचष्टे--किं चेति टीयते स्थानद्टयमिर्तिः शेषः । चतुथंपादमाकाडक्ताः २५ 
दारा विवृणोति--सुप्रसघ्चभित्योदिना।! ४२॥ 

उपायेन निगृह्लीयादिव्युक्तम् । तमेवोपायं वेराग्यरूपमुपदिशत्ि--दुःखमितिं \ ज्ञानाभ्यासीख्यमुवायान्तरः 
मुपत्यस्यतति--अजसिंति । अक्षरव्याख्यानाथंमाकाङनक्षां निक्षिपत्ति--कः सं इति }-तच पूर्वधि व्याकेरोति-- जन्तं 
इत्यादिना । वेराग्यभावनां तत्रं तचरं द्वैतविषये दोषानुसन्धानेनः वेतृष्ण्य॑भावनां । तथाः कामभोगान्मनो निंरोदधन्- 

_ मिथः । द्वितीया । द्वितीयार्धं ज्ञानाभ्यासविष्थं व्याकरोति--अजमित्याद्नि । ४३॥ ३० 

१, उत्सेक इति--अत्र जीवन्मुक्तिविवेके श्रीविंद्यारण्यस्वामिपादाः सम्प्रदायस्िद्धामाख्पायिकां वंद 
तथाहि-कस्यचित् पक्षिणोऽण्डानि तीरस्थानि उदधिः उत्सेकेनापरजहार । तं च समुद्र शोषयिष्यामीर्तिं 
प्रवृत्तः स पक्षी स्वमुखाग्रेणैकंकं जलबिन्दु बहिः प्रक्षिपतिस्म । तदा बहुभिः बन्धुवगेर्वाय माणेऽप्यनु- 
परतः प्रत्युत. तानपि सहकारिणो वत्र । तांश्च पतनोत्यतनाभ्यां बहुधा कलश्यतस्सर्वानवलोक्य 
कृपाट्र्नारदो गरुडं समीपे प्रेषयामास । ततो गरुडपक्षवातेन शुष्यन्. समुद्रो भीतः तान्यण्डन्यानीय ३५ 

पक्षिणे ददौ । एवमखेदेन मनोनिरोघे परमधर्म प्रवत॑मानं योगिनमीश्वरोऽनुगह्भ तीति । 
४9 
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रये सम्बोधयेभ्वित्तं विश्षिप्तं शमयेत्पुनः । सकषायं बिल्ानीया समघ्राप्तं न चारयेत् ॥४४॥ 

ऽऽखादयेतसुसं कत्र निःसङ्गः प्रज्ञया मवेत् । निश्चलं निश्वरच्ित्तमेकीकुयात्परयत्नतः ॥४१। 

एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराभ्यद्योपायेन ख्ये सुषुप्ते रीनं सम्बोधयेन्नः । आत्मविवेकदरनेन योजयेत् । 
चित्तं मन इत्यनर्थान्तरम् । विक्षिप्तं च कामभोगेषु शमयेखुनः ! एवं पुनः परनरभ्यस्यतो लयात्सम्बोधितं विषयेभ्यश्च 

५ व्यार्बतितं नापि सास्यमापन्नमन्तराखावस्थं सकषायं रागबीजसंयुक्तं मन इति विजानीयात् \ ततोऽपि पत्नत 
साम्यमापाद्येत् ¦! यदा तु समप्राप्तं भवति । समप्राप्त्यभिमुखीभवतीत्यथः। ततस्तन्च विचालयेद्िषयाभिमुखं न 
कुयादित्यथेः ॥ २४ ॥ 

समाधिस्ततो योगिनो यत्सुखं जायते तच्नाऽऽस्वादयेत् \ तत्र न रन्येतेत्यथंः ! कथं ताह ? निःसद्धो निस्पृह् 
प्रज्ञया विवेकबुद्धचा यदुपलभ्यते सुखं तदविद्यापरि कल्पितं मृषेवेति विभावयेत्! ततोऽपि सुखरागा्िगृह्णीयादि- 

१० त्यथः! यदा पुनः घुखरागान्निवृत्तं निश्चलस्वभावं स्चिश्चरद्रहिनिगंच्छदचति चित्तं ततस्ततो नियम्योक्तोः 
पायेनाऽऽत्मन्येवेकीकूर्यासप्रयःनतः ! चित्स्वरूपसत्तामात्रमेवाऽऽपादयेदित्य्थेः \\ ४५ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

समाधि कुतो ब्रह्मसाक्नात्कारस्य प्रतिबन्धका क्यविक्षेपकषायसुखरागाः । तेत्र लयो निद्रा, वि्लेपो मनो 
रथः, कषायदिचत्तस्यं ताटस्थ्यं, अन्तरालावसादनिरासाय सुखा्भिकाषः आघ्यं, तेषामजं पूर्णं ब्रहयेवास्मीति 

१५ ` | आनन्दगिरिटीका 

ज्ञानम्यासवेराग्याभ्यां रयाद्विक्षेपाच्च व्यावतितं मनो रागप्रतिबद्धं श्रवणमनननिदिध्यासनाभ्यासप्रसूत- 
सम्प्रज्ञातसमाधिनाऽस्म्प्रत्तातसमाधिपयंन्तेन [योजयितुं] ततोऽपि प्रतिजन्धादृव्या वत्तंनीयमितव्याह-ल्य इति \ श्लोका- 
क्षराणि व्याक रोति-एवमित्थादिना । ज्ञानाभ्यासश्चरवणायावृत्तिविषयेषु क्षयिष्णुत्वादिदोषदशंनेन वैतृष्ण्यं वेराग्यं,ख्यो 
निद्रा । सम्भरगोधनमेवाभिनयति- आत्मेति ! मनसि प्रकृते किमिति चित्तमुच्यते तत्राऽऽह॒-- चित्तमिति \ विक्षिप्त 

२० विप्रसृतं शमयेदभ्यावत्तयेदिति यावत् । पूनरित्यत्र विवक्षितमथंमाहु--एवमिति १ उभयतो व्यावततिततं मनस्तरहि 
 निविशेषब्रह्यरूपतां गतमिव्याशङ्कयाऽऽह्-नापीति । अन्तरारावस्थमनसः स्वरूपं तुतीयपादावष्टम्मेन स्पष्यत्ि- 

सकषायमिति । रागस्य बोजत्वं पराचोनविषयप्रवृत्ति प्रति प्रतिपत्त्यम् । यथोक्तं मनो ज्ञात्वा कि कतव्यमित्य- 
पक्षायामाह--ततोपीति । अन्तरारावस्था पञ्चम्या परामुदेयते । खयावस्थादि दृष्टन्तयितुमपिच्दः । यतत 
सम्प्रज्ञातसमाधेरिति यावत् । साम्यमसम्प्रज्ञातसमाधिमित्यथंः। चतुथंपादस्याथंम्राहु--यदा त्विति । समाघिद्रयद्रारेण 

२५ समं निविशेषं परिपूर्णं ब्रह्मरूपं प्राप्य मनस्तन्मा्रतया समाप्तं चेदप्राप्षप्रततिषेधः स्यादित्याशङ्कुयाऽऽह॒-समध्राप्रीति । 
ततो निविशेषवस्तुप्राष््याभिमुख्यादनन्तरमित्यथं : । कि तन्मनस्रश्चालनं यद््हिपिध्यते तत्राऽ्ट्-- विषयेति ।४४५॥ 

समाधित्सायां यत्थुखमुत्पद्यते तद्विषयामिकाषादपि मनो नियेदग्यमियाह--नाऽऽस्वादयेदिति । तत्रेति 
समाध्यवस्थोच्यते । कि तु तस्यामवस्थायां सुखं यदुपलभ्यते तदज्ञानविजम्मिततं मिथ्येवेति प्रज्ञया विवेकज्ञानेन 
निस्पृहः सन्मावयेदित्याह--निस्सद्खः इति! कि च यच्चित्तं प्राचोनवे राग्याद्यपायेन निस्वरं प्रत्यगात्म प्रव णं परस्राधितं 

३० तद्यदि स्वभवाुसारेण बहिनिगन्तुमिच्छेत्तदा सम्प्रज्ञातसमधैरसम्प्रज्ञातसमाचिपयंन्तात्प्यत्नात्तदासन्येवेकीक्रत्य 
: : तन्मात्रमापा्य परिङुद्धपरिपूण॑ब्रह्यात्मकः स्वयं तिष्ठेदित्याह--निश्चरदिति । प्रथम पादाक्षराणि योजयति-समाधित्सत 

इति ! तस्य स॒माध्यवस्थायामिति शेषः | द्ितीयपादमाकाडक्षाद्रारा विवृणोत्ति--क्थमित्यादिना \ निःस्पृहो यथोक्ते 
सुखेऽनुरागरदितः स्चित्यथं : । विवेकरूपा वुद्धिरागन्तुकस्य रज्जुस प॑वत्कस्पितत्वमिव्येवमात्मिका तया भावयेदिति 
सम्बन्धः । भावनाप्कार्मभिनयति--यदित्यादिना ! प्रथमाधंस्याक्षराथंमुक्वा तात्पर्यार्थं निगमयति--ततोऽपीति । 

३५ उत्तराधं विभजते--परेत्यादिना । पूर्वोक्समाध्यनुरोधादात्मन्येव निश्चटस्व भावं सच्चित्तं यथोक्तं सुख रागनिमित्त 
 तदृपायरागनिमित्तं बा नश्वर द्वत्तीति सम्बन्धः । तच्च चित्तं बाह्यविषयाभिमख्यादुक्तोपायेन ज्ञानाभ्यासादिना 
 ग्यावर््याऽत्मन्येव परस्मिन्ब्रह्मणि प्रयत्नतः सम्प्रजञातसमाधिवशादेकीकृर्याच् । असम्पर्ञातसमाधियुक्तं परिपूर्ण 
ब्रहुवाऽऽपादयेदित्यथंः । तदेव स्पष्ट्यति--चिर्स्वरूपेति । ४५॥। 



भर प्र° का०-४६-४८ ] म्रण्ड्वयोपनिषत् (२१५ 

यदा न रीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । अनिङ्कनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥४६॥ 
स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकभ्यं सुखघुच्तसम् । अजमजेन ज्ञेयेन पवेज्ञं परिचक्षते ॥७७॥ 
न कथिञ्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न रिद्यते | एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र॒ किञ्चिन्न जायते ॥७८॥ 

इति गौडपादीयकार्किपामदेताख्यं तृतीयं प्रकरणम् ` 

यथोक्तोपायेन निगृहीतं चित्तं यदा सुषुप्ते न छोयते न च पुनविष्येषु विक्षिप्यते, अनिद्धनमचलं निवात- ५ 
परद्दीपकल्पम् । अनाभासं न केनचित्कति्पितेन विष्षयभावेनावभासत इति \ यदैवंलक्षणं चित्तं तदा निष्पन्नं ब्रह्म 
बरह्ास्वरूपेण निष्पन्नं चित्तं भवतीत्यथंः ॥। ४६।। | | 

यथोक्तं परमाथंसुलमःत्मसत्यानुबोध्लक्षण स्वस्थं स्वात्मनि स्थितम्। जन्तं सर्वानर्थोपश्मरूपम् \ सनिर्वाणं 
निवृत्तिनिर्वाणं कैवल्यं सह॒ निर्वाणेन वतते । तच्चाकथ्यं न शक्यते कथयितुम् \ अत्यन्तासाधारणदिषयत्वात् 1 
सुखमुत्तमं निरतिशयं हि तद्यो गिप्रत्यक्षमेव \ न ज्रातमित्यजं यथा विषयविषयम् \ अजेनानुत्पच्चेन जेयेनाव्यतिरिक्तं १० 
 सत्स्वेन सवज्ञरूपेण सवज ब्रह्मेव सुखं परिचक्षते कथयन्त ब्रह्मविदः ॥ ४७ ॥ = ` = `` 

सर्वोऽप्ययं सनोनिग्रहादिमृल्लोहादिवत्ृष्िरपासना चोक्ता परमथेस्वरूपग्रतिपत्युपायत्वेन न परमाथ 

` ` ` ` अतुमतिस्वरूपाचायंटीका = ` ` 

सम्प्रज्ञातसमाधिरूपप्रट्ययप्रवाहकरणेन यत्र यच्च मनो धावति तत्र तत्र यिष्णुत्वादिदोषानुसन्धानेन च क्रमेण _ 
वेय कदं ब्रह्म सम्पन्नं चित्तं भवतीति तदाह--प च खीयत इति 11 -५२-४२-४४-४५-४६1]' `` ` ` १५ 

येन ब्रह्मसू्पेणासम्पर्लातसमाधौ चित्तं व्यवतिष्ठते तद्विदिनष्टि--स्वस्थमित्यादिना । आत्मसत्यानुबोधेन 
लछक्ष्यते प्राप्यत इति तथोक्तम् । यथेक्षक्षी रादिमाघुर्यं॑स्वप्रत्यक्षमेव तथा योगिनोऽसम्परज्ञातसमाधिनिष्ठस्येवात्यन्ता- 
साघारणविषयत्वादकथ्यमित्यथंः ।। ४७ ॥ 

| पवं्रन्थेषृक्तानां मनोनिरोधादीनामुपायानां व्यावहारिकमेव सत्यत्वं मन्दाधिकारिविषयत्वात्। अतो नोपाय 
` सत्यव्वेनाद्वेतविरोधः परमाथंसव्यं त्वजं सवैमिति दरांनस्येवोत्तमाधिकारिविषयध्य तत्तवावेदनं प्रामाण्यमितयाहू-- २० 
स कश्चिदिति ।॥ ४८।। 

इति श्रीमदनुभूतिस्वकूपाचार्यं विरचिते गौडपादीयरिष्पणेऽदतास्यं त्रतीयं प्रकरणम् 

अनन्दगिरिटीका 

कदा पुनरिदं चित्तं ब्रह्ममात्रमापद्ते तत्राऽऽह--यदेति \ त्रिविघप्रतिबन्धविधुरं विषयाकाररहित्तं यदा 

चित्तमवतिष्ठते तदा ब्रह्म सम्पन्नं भवतीत्यथं; 1 उक्राणि व्याचष्टे--यथोक्तनेत्यादिना ! उपायो ज्ञानाभ्याप्तादिः । २५ 

निगृहीतं विषयेभ्यो विमुखीङृतं न रीयते न च््रापारवद्येन कारणा ततां गत्तमित्यथंः । अचलं रागादिवासना- 

शन्यमित्यथः । जचकले इृष्टान्तः--निवतेति । फ तु ब्रह्माकारेगेत्येवंशक्षणं चित्तं यदा सम्पद्यते तदेति योजना । 
निष्पन्नं ब्रहोतयुक्तमेव स्फुटयति--बरह्यस्वरूपेणेति ॥ ४६.॥। । ...: >: 

|  असम्प्रज्ञातसमाध्यवस्थायां येन खूपेण चित्तमभिनिष्पदयते तदू ब्रह्मस्वरूपं वि्िनष्टि--स्वस्यमिति । सेयेना-- 

` व्यत्तिरिक्तमिति शेषः । त्त्र विदुषां संमतिमाह रति--सरव्ञमिति । यथोक्तमित्यसम्परज्ञातसमाधिलक्षणं ब्रह्येत्यथंः । ३० 

तस्य परमपुरषाथंरूपतामाह--सुखमिति \ वेषथिक सुखं व्यवच्छेततुं परमार्थेति विरोषणम् | कि ततर ज्लनेनेत्या- 

श्धुयाऽऽ्ह--आत्मेति । तस्य स्वमहिमप्रतिष्ठलमाह्--स्वात्मनीति । सवस्य त्रिविधस्यानथंस्योपशमेनोपलध्तितत्वा- 

दपि पुरषाथंत्वसिद्धिर्याहु--स्वेति! नि रतिशायानन्दामिग्यक्तिनिरवकेषानर्थोच्छित्तिश्वेत्येवं रक्षणं मोक्ष माचक्षते । 

तत्कथमिद ब्रह्यत्याशङ्कुयाऽऽह-सनिर्वणसिति। तस्य क्षीरगुडादिमाधुयंभेदस्येव स्वानुभवमात्राधिगम्यत्वा दवाच्यत्व- 

माह- तच्चेति \ सदुक्तं परमाथंसूखमिति तरदिदानीमुपपादयति--सुखमिति । तहि सर्वेषामेव तदृभूयादित्या- ३५ 

रङ्कयाऽऽह्--योगीति । ज्ञानस्याजात्तत्वे वषग षटान्तमाह--यथेति ।1 ४७ ॥ 
| उक्तानामुपायानां परमाथंसत्यव्वे सतपद्रैतहानिः । अन्यथा तव्प्रमितिरित्याशङ्कुयाऽऽह--न कश्चिदिति \ 

तत्र हेतुमाह-सम्भवोऽस्येति । शलोकाक्तरणि व्याकर्तु भूमिकां व्याकरोति--सर्वोऽपीति ! ग्याक्हारकिसत्यत्व- 

+; 



३१६ ] रीकाद्रयोरलसितशाङ्करभाष्योपेता [ अर प्र° का०-४८ 

सत्प्रति । पस्माथंसत्यं तु न कथिञ्जायते जोवः कर्ता भोक्ता च नोत्पद्यत केनचिदपि प्रकारेण । अतः स्वभावतोऽ- 

जस्यास्यैकस्याऽऽत्मतः सम्भवः कारणं त विद्यते नास्ति \ यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न कशथ्िन्जायते जीव 
इत्येतत्। पूर्वेषपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेतदत्तमं सत्यं यस्मिन्सत्यस्वरूपे ब्रह्मण्यणुमात्रमपि किचिन्न जायत इति।\४८। 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायंस्य श्रीशङ्करभगवतः कृतौ 
५ गौडपादीयागमदास्वरभाष्येऽद्रेताल्यं तुतीयप्रकरणम् 

आनन्दभिरिरीका 

मेवोपावानां नं परमाथंसत्यत्वमिः्य द्गीक्रत्य पारमा्थिकसत्यस्य प्रतिपत्युपायत्वेनेवोक्तेव्याह्-मूदिति । यदुक्तं 
मनोनिग्रहादीनां परमाथतेद्ट्रेतहानिरित्ति तत्राऽऽह--नेत्यादिना ! तेषामपरमाथत्वे कथमद्रेतप्रतिपत्तिरित्यपि न 
व्यावहारिकसत्यानामपि त्प्रमितिहितुत्वस्य प्रतिबिम्बवदुपपत्तेरिति भावः । उपायानां ग्यावहारिकसत्यतेनेव 

१० पारमाथिकं सत्यत्वं कि न स्यादित्ति तत्राऽश््--परमाथेति। तदेव स्पष्टयति--कर्तेति! स्वभावतोऽजत्वं हेतूकततंव्यम् । 
तत्रैव हेत्वन्तरमाहू-अत इति । हैतवन्तरमेव स्पष्टयति--यस्मादिति ! उत्तरार्धं व्याचष्टे--पुर्वेष्विति \ पूर्वेषु 
ग्रन्थेषविति शेषः । इतिशब्दोद्रेतप्रक रणपरिसमासि योतयत्ि । ४८ ॥ 

इति श्रीमत्परमह् सपरिक्राजकाचायेश्नीशुद्धानन्वपुज्यपाद्िष्यभमगवदानन्दन्ञानविरचितायां गौडपादीयकारिकाभाष्यदीकायां 

अद्र ताख्यं तृतीयप्रकरणम् 

१५ १. अयमत्र सं्रहु:--श्रयञ्चोपशमं शान्तं लिवमद्रेतं चतुर्थं मन्यस्ते स मात्मा स विज्ञेमः” इतति सोक्ना्थिना 
विज्ञेयत्वेन श्नुतिनिदिष्टे चतुथं पादे प्रपञ्चोपशमः इत्येशं वेतथ्यप्रकरणेन प्रसाध्य “भद्रेतमि"'व्युक्ताद्रेत- 
रूपत्वप्रददानायाच्राय रद्वतप्रकरणमारन्धम् । श्विधेतं द्वीतमित्याहुस्तद्धावो दतमुच्यते । त्निष्ेधेन 
चाद्रतं प्रत्यग्वस्त्वमिधीयते ।।*' इति वातिककारोक्तरीत्या द्ेताभावोपरृक्षितं ब्रहोवाद्रेतपदाथः । भत्र 
न विद्यते देत यत्रेति ब्रहुत्रीहिसमास आशितः । न द्वैतमटरेतमिति विग्रहे तु केवलश्रपञ्चाभावो लभ्येत । 

२० स च शुन्यवादाुकूरः । अत्त एव कोशे बुद्धनामसु “अद्वयवादो"त्ति बुद्धस्य नामान्तरमयुक्रम्यते । 
तदिदमटेतं युक्त्या श्रुत्या चच समथ्यंते | 

यद्यपि प्रपरञ्चमिथ्याततं वेतथ्यरप्रकरणेन व्यवस्थापितमेव तथाप्यन्न द्वैतस्य केवकं मानसत्वं स्वप्न- 
दृष्टान्तेन समथ्यंते । अपि च जौवनानात्वं व्यवहारसिद्धं युखादिवेचित्रयं च विभिन्नजीवेषु कथमुपपाद- 
नोयमिति शङ्धुाजत्र आक्राशघटाकाशदृष्टान्तेन सम्यगुपपादयते। कर्मोपासनकाण्डयोरवेदस्थयोमंन्दाधिकारि- 

२५ "विषयत्वेन सा्थक्यं च निर्णीयते । अद्रैतसाक्षात्कारे माग॑द्रयं श्री मधुसूदनस्वामिंभिः गोताविवरणे 
प्रतिपादितम् । एकः विना स्मार्गेण प्रपञ्चाभावं ब्रह्मणि ज्ञात्वा जीवस्य तत्र योजनम् । अयमेवास्यश्च- 
योगः । नविद्यते कर्गश्चमादिधमंस्पशंः पापादिमरं च यस्मिन् भद्धैतात्मज्ञाने सोऽस्पशंः, स च ब्रह्मणा 
योजनात् योगः इति नाम्नैव स्फुरोकृतः । अपरदच माः ब्रह्मणि निविक्षेषे मनसः एेका्रयफरण्परया 
मनसो नाशस्तेन ब्रह्मात्मना संस्थितिरूपा जीवन्मुक्तिः ।-मागंद्रयमप्यत्र विस्तरेण प्रत्यपादि श्रोगौडपादा- 
शाः । ध्यानयोगस्ाधनानि च विशेषतः रावणि । भारतीयदशनेष्वथवा जगत्यां यानि यानि दशनानि 
-भूतभविष्यदृत्तमानक्रालेषु सन्ति परिकल्पयिष्यमाणानि वा तेभ्यस्सर्वेभ्यो विरिष्टतममिदं वेदिकदशंनं, 
““स्वसिद्धात्तच्यव्रस्थापु द्वैतिनो निरिचता इदं । परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते" । इति कारिकोक्त- 
रीत्या वेदान्तदर्शनस्य स्वहस्तपादादिषु नरस्येव देतदर्शनेषु न परकीयत्वबद्धिः । येन दर्शनान्तराव- 

-रुम्बिषु परक्रीयत्वबुद्धिस्तेषु द्वेषश्च प्रादुभवेत् । अतः सर्वैरेव दवेतवादिभिः स्वस्वाभिमतोपास्यदेवत्ता- 
३५ ` पाथक्ये सत्यपि प्ररमपुरुषाथंसाधनववेनाद्वितदर्शानानुस रणं श्रेयसे भवेदिति दिक् । अत एव 'क्रष्णात्परं 

किमपि तत्वमहं न जाने” इति। “अद्वेतवीथीपथिकेरूपास्याः स्वाराज्यसिहास्नबद्धदीक्नाः। शठेन केनापि 
वयं इठेन दासीक्रतागोपत्रधूविटेन ।।'' इति च वदन्तः श्रीमधुसुदनसरस्वत्यः, तथा “सवं सदारिव 
सहस्व ममापराधं, स्वामिच्ननन्यकश्रणः शरणं गतोऽस्मि” इति वदन्तः श्रीमदप्पथ्यदींक्षिताद्चाद्रंत 
साम्राज्यधुरन्धयः अस्मिन् भारते वषे विरेजुः। 



अजशथाक्छालखयानख्या खयं च्य एनच्छयणास्त 

“ज्ञनेनाऽऽकाश्षकल्येन धर्मान्यो गगनोपमान् । ज्ञेयाभिमेन संबुद्धस्तं बन्दे द्विपदां बषरम् ॥ १॥ 

ओङ्कारनि्णेयहारेणाऽऽगमतःप्रतिज्ञातस्यादरेतस्य बाह्य विषयभेदवेतथ्याच्च सिद्धस्य पुनरेते शास््युक्तिभ्यां 

साक्लान्निर्धारितस्य “एतंदुत्तमं सत्यभि"त्युपसंहारः कृतः अन्ते\ तस्येतस्याऽऽगमाथेस्याद्रेतदशंनस्य प्रतिपक्षभूता देतिनो 

वेनाशिकाश्च तैषां चान्योन्यविरोधाद्रागद्वेषादिक्लेशास्पदं दश्चनमिति मिथ्यादशंनत्वं सू चितं क्लडानास्पदत्वादात्मेकत्व- 
बुद्धिरेव सम्यग्दश्ञंनमित्यदरेतदशंनस्तुतये ! तदिह विस्तरेणान्थोन्थविरुद्रतयाऽसम्यग्दशंनत्वं प्रदश्यं ततप्रतिषेधेनादत- 
दशंनसिद्धिर्पसंहतंग्या.ऽऽवीतन्यायेनेत्यलातक्ान्तिरारभ्यते । तत्रादरेतदशंनसम्प्रदायकवुंरद्रेतस्वरूपेणेव नमस्का- 

 रार्थोऽयमाद्यश्लोकः। आचायंपुजा ह्यभिप्रेताथंसि ड चर्थेष्यते ज्ञाख्रारम्भे\ आकाशेनेषदसमापरमाकाहकल्पमाकाशतुस्य- 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

यदाश्रयाः प्रसिद्धयन्ति विवादा वादिनामिह् । अविरुद्ध: स्वयंसिद्धः सोऽहं संवित्स्वभावकः ॥ 
ग्रन्था रम्भेऽन्यार्थोऽप्यो ङ्का रोपदेशः स्वभावान्मद्घराय भवतीति नान्यन्म द्भरुमाचरितम् । अन्ते च पर देवं 

लमस्करिष्यति । सन्म द्धखाश्च ग्रन्थाः प्रचारिणः प्रायेणेति मध्येऽपि देवताच्यनमस्कारेण मद्धलमाचरति 
लानेनेति । १॥ 

आनन्दगिरिटीका 

आयन्तमध्यमङद्धला ग्रन्थाः प्रचारिणो भवन्तीत्यभिप्रेत्याऽऽद्यवो द्भ रोच्चारणवदन्ते परदेवताप्रणाम- 
न्मध्येऽपि परदेवतारूपमुपदेष्टारं प्रणमत्ति- ज्ञानेनेति ¦ पूर्बोत्तरप्रक्ररणसम्बन्धसिद्धयथं पूकप्रकरणत्रये वृत्तम्थं 

क्रमादनुद्रवत्ति-ओङ्कारेति ! भद्रेत इत्यद्रेतोपलल्षितं तुत्तीयं प्रकरणमुच्यते । चतुथं प्रकरणमवत्तारयितुमुपयुक्त- 
मर्थान्तरमनुवदत्ति-तस्थेति । द्वैतिनो भेदवादिनो वेनारिकव्यत्तिरिक्ता गृह्यन्ते । वंनारिका नेरात्म्यवादिनः । 
राणदट्रेषादीत्यादिशब्देनातिरिक्तक्टेरोपादानम् । पक्नान्तराणां मिथ्यादशंनत्वसुचनं .कुबोपयुज्यते तत्राऽऽह्-क्लेहेति । 
पातनिकामेवं कृत्वा समनन्तरप्रकरणप्रवृत्ति प्रतिजानीते-- तदिहेति \! तदसम्यग्दशंनत्वमिति सम्बन्धः । आवीत. 
न्यायो व्यत्तिरेकन्यायः । यथा यल्कृत्तकं तदनित्यमित्यन्वयादनित्यत्वेऽवगतेऽपि य्लानिस्यं न त्त्कृतकमिति 
व्यतिरेकोऽपि व्यभिचारशङ्कानिरासित्वेन व्याप्तिनिर्चयाथमिष्यते । तथा तकत: सम्भावित्तस्याऽऽगमेनावगतस्सापि 
पर्तिपक्षभूतवादान्तरापाकरणप्रपञ्चमन्तरेण पाक्लिकासम्यक्त्वशङ्का स्यादद्धेतदशंनस्येति तत्प्रतिषेधेन तत्सिद्धिरुष- 
संहतव्येव्यखातशान्तिदृष्टान्तोपलस्षितमारमभ्यते प्रकरणमित्यथंः ! विशेषेण स्पष्टमितो वीतः स न भवतीत्यवीत्तः। 
अवीत एवाऽऽ्वीतः । तेन न्यायेन व्यत्तिरेकेणेति यावत् । प्रकरणस्य तात्पयंमेवं दशंवरित्वा प्रथमश्लोकस्य तात्पयं- 
माहू-तत्रेति } तत्र चतुथंप्रकरणं सप्तम्या परामृर्यते । किमिस्यद्वेतरूपेणाऽऽचार्यो नमस्क्रियते तत्राऽऽ्-आचार््ेति । 

१. आकाशकल्पेन ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेन गगनोपमान् धर्मान् सम्बुद्धवान् गगनोपमाः धर्माः जीवाः ते ज्ञेपाः, 
तथा च सर्वजीवाभिन्नज्ञानरूपी नारायणः सर्वस्मित्यथंः | 

२. भआवीत्तन्यायः-- सां स्यतच्वकौमुद्ामुक्तं श्रीवाचस्पतिमिश्वेः अनुमानं द्विविधं वीत्तमवोत्तं च, अन्वय- 
मुखेन प्रवत्त॑मानं विधायक वीत्तं व्यतिरेकमुखेन प्रवतं मानं निषेवकमवीतस् । तत्रावीतं शेषवत् । रषः 

१० 

१५. 

२०७ 

९५ 

परिरोषः स एवं विषयः, यस्यानुमानज्ञानस्य तत् शेषवत् । तदुक्तं भाष्ये-प्रसक्तभ्रतिनिषेधेऽन्यत्राप्रसङ्कात् ३० 
शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः शेषः । अयं च व्यतिरेको--यथा पटः तन्तुभ्यो न मिद्यते गुरुत्वान्तरका्या- 
दनात् यत् यस्माद्धिलन्नं तस्मात्तस्य गरत्ान्तरं कायं गृह्यते न चाच पटे गुरत्वान्तरं गृह्यते तन्तु 

गरत्वात् तस्मात्ततो न भिन्न इति । प्रकते च यद्यत् दश्ंनमन्योन्यतिरद्धं तदसम्यग्दक्षंनम् । यत् 
सम्यग्दर्शनं त्नान्यदर्शनेन विरुध्यते, वेदान्तदशंनं च नात्येन विरुध्यते । "परस्परं विरुध्यन्ते तेरयं न 
विरुध्यते ।'' यथा देहुः स्वहुस्तपादादिभिः इ्युक्तं प्राक् । २५ 



२१८ । टीकाद्रयोल्छसितश्चाद्भुरभाष्योपेता [ अखात° प्र०-रे 

अस्पर्शयोगो बे नाम सर्वस्सुखो हितः । अविवादोऽबिरुद्र देशितस्तं नमाम्यहम् ॥ २॥ 

मेतत् ! तेनाऽऽकाशकल्पेन जानेन, किम्, धर्मानात्मनः, कविशिष्टान् ? गगनोपमान्गगनमुपमा येषां ते गगनोपमास्ता- 
नात्मनो धर्मान् । ज्ञानस्यैव पुनविह्ेषणम्-जेयेध्मेरात्मभिरभिन्नमग््युष्णवत्सवितृप्रकारावच्च ज्ञानं तेन ज्ञेयाभिन्नेन 
ज्ञानेनाऽऽकाड्कल्पेन ज्ञेयात्मस्वरूपाव्यतिरिक्तेन गगनोपमान्धमन्यि सम्बुद्धः सम्बुदधवानित्ययमेवेश्वरोः यो नारायणाख्यस्तं 

५ वन्देऽभिवादये द्विपदां वरं द्विपदोपलक्षितानां पुरषाणां वरं प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः । उपदेष्टुनमस्कारमुखेन 
ज्ञानज्ञेयज्ञातभेदरहितं परमाथंतत्वदशंनमिह भ्रकरणे प्रतिपिपादयिषितं प्रतिपन्लप्रतिषेधद्वारेण प्रतिज्ञातं भवति ।१॥ 
` अधुनाऽ्रेतदशंनयोगस्य नमस्कारस्तत्सतुतये ! स्पशेनं स्पशः सम्बन्धो न विद्यते यस्थ योगस्य केनचित्कदा- 

चिदपि सोऽस्पलंयोगो ब्रह्मस्वभाव एव, वें नामेति ब्रह्मविदामस्पशंयोग इत्येवं प्रसिद्ध इत्यथः । स च सवंसत््वसुखो 
भवति । कथिदत्यन्तसुखसाधनविश्िष्टोऽपि दुःखरूपः, यथा तपः । अयं तु न तथा । कि ताह सवंसत््वानां सुखः 

१० यथेह भवति कथि द्विषयोपभोगः सुखो न हितः \ अयं तु सुखो हितश्च ! नित्यमप्रचकितस्वभावः्वात् । कि चाविवादो 
विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रतिपक्षपरि ग्रहेण यस्मिन्न विद्यते सोऽविवादः । कस्मात् ? यतोऽविरुद्धश्च य ईदृशो योगो 
देशित उपदिष्टः श्नाखरेण तं नमाम्यहं प्रणमामीत्यथः \ २ ॥ 

| ` अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

` वृत्तानुवादपुव॑कं चतुथंप्रकरणारस्भं सम्भवयति-ओदङ्धरेत्यादिना। अवीतन्यायेन = व्यतिरेकन्यायेन, यथा 
१५ यत्कृतकं तदनित्यमित्यन्वयबलादनित्यत्वावगमेऽपि यदनित्यं न भवति तक्करृतकमपि न भवत्तीति व्यतिरेक इष्यते 

ताकिकेः, व्यभिचारङद्कानिरासेन व्यासिनिहचयाय, तथा तकतस्सम्भावितस्यागमेनावगतस्यापि प्रतिपक्षभूत- 
वादान्तरापाकरणं यावन्न प्रपञ्चयते तावत् पाक्षिक्यसम्यक्त्वाशङ्काऽ्यदशंनस्य न व्धावतंत इति तत्प्तिषेधेनाटधेत- 
दशंनसिद्धिरूपसंहतंग्येव्यलातशान्तिहष्टान्तोपलक्षि्तं प्रकरणमारभ्यत इत्यथं; । आकाशस्य जडत्वाधिक्यात् स्व- 

: प्रकाशा ज्ञानमाकाशेनेषदसमाप्तमित्यथंः । सवंसत्तवानां देहेन्द्रियलक्षणानां निरायाससुखहेतुत्वात् सुखयतीति सुल- 
२० कतरि कृतत्ययोऽत एव पल्लिद्धता न नपुंसककिद्धताऽनुभवसाधनस्य । हृष्टाह्लादहेतुः सुखं, परोक्नाह्वादहेतुरहित 

रारीरपातादृध्वंमपि परमानन्दाग्यभिचारादित्यधंः । उक्तं हि-- ` 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ इति । 

अविशुद्धः आत्मप्रकाश्चत्वात् । न हि भत्सप्रकाशः कस्यापि विरुद्धयत इत्यथः ।। २॥ 

ञानन्दभिरिटीका 

२५ अभिप्रेताथंः श्ास्तरस्याविघ्नेन परिसमा्षिस्तदथं विप्रतिपत्त्यादिव्यावत्तिर्च । आकाशस्य जडत्वाधिक्याञ्जानं 
स्वप्रकाशमाकशेनेषदसमाप्तं वक्तव्यम् । विमुत्वादावुपमा द्रष्टव्या । बहुवचनमुपाधिकल्पितमेदाभिप्रायम् । तेषामपि 
चिन्मात्रत्वं विवक्ित्वोक्तम्-ज्ञानस्येवेति । तेनेत्यादि पुनरनुवादेनान्वयमन्वाचष्टे । आचार्यो हि पुरा बदरिकाश्चमे 
तरनारायणाधिष्ठिते नारायण भगवन्तमभिप्रेत्य तपो महदतप्यत । ततो भगवानतिप्रसच्स्तस्म विद्यां प्रादादित्ि 

प्रसिद्धं परमगुरुत्वं परमेश्वरस्येति भावः। ननु प्रकरणे प्रारम्यमाणे' प्रतिपा प्रमेये वक्तव्ये किमिव्य॒पदेष्टा नमस्क्रियते 
२० तत्राऽऽह--उपदेष्टिति । १ ॥ 

इदानामद्वतददरानयोगस्तुत्तये तन्नमस्कारं प्रस्तोति--अस्पर्शेति ! इखोकस्य तात्पर्यमाह - अधुनेति । तस्य 
च स्तुतिस्तत्साधनेषु प्रवृत्तावुपयुज्यते। सम्प्रव्यक्षराणि व्याकुवं्स्पशंयोगश्चब्दं व्याकरोति-स्पशंनमिति। योगस्यान्य- 
सम्बन्धप्रसद्खाभावात्कथमस्पशंत्वमित्याशङ्कयाऽश्-ज्रह्येति । निपातयोरर्थं कथयति-वे नामेति । सर्वेषां सवारता 

देहभृतां सुखयतीति व्युत्पत्या सुखहेतुत्वं ब्रह्यस्वभावस्य सुखविरोषणेन दशंयति--स चेति ! सुखहेतावपि ब्रह्म 
२५ स्वभावे विवलितं विशेषं दर्शयति-भवतीति । दहिततविशेषणस्य तात्प्यमाहू- तथेह भवतीत्यादिना \ तस्य हितत 

हेतुनाह- नित्यमिति । तस्येव विशेषणान्तरमाह चेति । तत्र हेतुं प्ररनपूवंकमाहू--कस्मादिति । आत्म 

प्रकाश्चत्वादब्रह्मस्वभावस्याविरुदढत्वम् । न हि कस्यचिदारमप्रकाशो विरुद्धो भवतीत्यथंः । यथोक्तयोगज्ञानमागस्य 

सम्प्र वमात्मा प ईहश इति । तन्नमस्कारन्याजेन तस्य स्तुतिस्तदृपायेषु श्चोतुप्रवृत्त्यथंमत्र विवक्षितेत्याह- 
तं नमामीति ॥ 



अलत° प्र०-३-७ ] माण्डूक्योपनिषत् [ ३१९ 

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । अभृतस्यापरे धीरा बिषदन्तः परस्परम् ॥ २॥ 
भतं न जायते किचिदभतं नेव जायते | बिवदन्तो दया द्येवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४॥ 
ल्याप्यमानामजाति तेरलुमोदामहे वयम् । विवदामो न तेः साधेमविवादं निबोधत ॥ ५॥ 
अज्ञातस्थेव धमंस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । अजातो ह्यमृतो धर्मो मस्येतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 
न भवस्यमृतं मत्य न मत्येममूृतं तथा । प्रकृतेरन्यथाभावो न कथशिद्ध विष्यति ॥ ७॥ ५ 

कथं देतिनः परस्परं विरुध्यन्त इति 1 उच्यते । भूतस्य विद्यमानस्य वरतुनो जातिमुत्पत्तिमिच्छन्ति 
वादिनः केचिदेव हि सस्या न सव एव दरतिनः ! यस्मादभूतस्याविद्यमानस्थापरे वैशेषिकाः नैयायिका धीरा 
धीमन्तः प्राज्ञाभिमानिन इत्यथंः \ विवदन्तो विरुद्धं वदन्तो ह्यन्योन्यमिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ 

तैरेवं विरुद्धवदनेनान्योन्यपक्षप्रतिषेधं कवद्भिः कि ख्यापितं भवतीति ! उच्यते । भूतं विद्यमानं वस्तु न 

नायते किञ्चिद्ियमानत्वदिवाऽऽत्मवदित्येवं वदन्नसटादी सांस्यपक्लं प्रतिषेधति सज्जन्म \! तथाऽभूतमविद्यमानम- १० 
विद्यमानत्वा्रेव जायते श्शविषाणवदित्येवं वदन्सांख्योऽप्यसद्वादिपक्षमसन्जन्म प्रतिषेधति। विवदन्तो विरद्धं वदन्तो 
रया द्रैतिनोऽप्येतेऽन्योन्यस्य पक्षौ सदसतोजन्मनी प्रतिषेधन्तोऽजातिमनुत्पत्तिमर्थात्स्यापयन्ति प्रकाशयन्ति ते ।॥ ४ ॥ 

तैरेवं ख्याप्यमानामजातिमेवमस्त्विव्यनुमोदामहे केवरं न तैः सार्धं विवदामः पक्षप्रतिपक्षग्रहुणेन ! यथा 
तेऽन्योत्यमित्यभिप्रायः । अतस्तमविवादं विवादरहितं परमाथंद्शेनमनुज्ञातमस्माभिनिबोधत हे शिष्याः { ॥ ५॥ 

सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति । पुरस्ता्तभाष्यः इलोकः ॥ ६॥ . ` १५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

अद्रतदर्शनस्याविवादाय देतिनां तावदिवादमाह-भूतस्येत्यादिना । २-४-५ ॥ 
यत् देतधीकः शिष्यो वाददूषणं देतवादेषु पयत्ति तदप्यस्माभिरनूज्ञायत्त इत्याह--अजातस्येवेति ।। ६ ॥ 

चाब्रह्मवादिभिः परिणामिब्रह्मवादेष दरूषणमुच्यते तदप्यनुमतमित्याह--न भवतीति । म्यंतवे उत्पत्तेः 

आनन्दगिरिटीका |  , , २७५ 

अहैतद्शंनस्याविरुद्धतवेनाविवादत्वं विशदीकतं दवेत्तिनां विवादं तावदुदाहूरति-भूतस्येति । एवं विशुद्धं 

वदन्तो मिथो जेतुमिच्छन्तीत्याट्--विवदन्त इति \ प्रश्नपूवंकं इलोकाक्षराणि योजयति--कथमित्यादिना \ एव 
कारार्थे हेतुमाह्-- यस्मादिति \ प्राज्ञाभिमानिनो जातिमिच्छन्तीति पूर्वेण सम्बन्धः | चतुथंपादं साध्याहयरं 

व्याकरोति--विवदन्त इति ।1३॥ 
पकषद्रयनिषेधमुखेन सिद्धमर्थं कथयति--भूतमित्थादिना । श्लोकाक्षर्यख्यानाथंमकाङ्क्षां निक्षिपत्ति-- २५ 

तैरिति । त्ाऽ्यं पादमवतायं व्याकरोत्ति--उच्यत इति । द्वितीयपादं विभजते--तथेति । द्वितीयार्धं विभजते- 
विवदन्त इत्यादिना \ सदसदतिरिक्तवस्त्वमावाद्वस्तुत उत्पत्तेरनुपपत्तिरित्याह--अर्थादिति ॥ ४ ॥ | 

| तहि प्रतिवादिभिरूक्ततवादजातिरपि भवता प्रव्यास्येयेव्याश _्ुयाऽऽ्ट--ख्याप्यमानामिति । प्रतिवादिमि 
सह॒ विवादाभावे फलितमाह--अविवादमिति । भक्षराणि व्याचष्टे--तेरित्यादिना । अद्रेतवादिनो द्वे्तवादिभि- 
विवादाभावे वैधम्यंदष्टान्तमाह--यथा त इति ! चतुधंपादाथंमाहू--अत इति ॥ ५॥ ३० 

जातस्येव जन्मन आनतथंक्यादनवस्थानाच्चाजातस्येव पदाथंस्य जन्म सद्रादिनोऽसद्रादिनश्च सर्वेऽपि 
स्वीकूर्वन्तीति परपक्षमनुवदति--अजातस्येति । तत्र शिष्टाभीष्टदोषं प्रदर्यमभ्यनुजानाति--अजातो हीति । केते 
वादिनो येरेवमिष्यते तत्राऽऽह--सदस्षदिति ! अवरिष्टानि श्लोकाक्षराणि व्यास्यातत्वान्न पृन््यास्यानसपक्षाणी 
व्याह्--पुरस्तादिति ।। ६ ॥ | 

परिणामिब्रह्मवादे यदव्रह्मवादिभिर्दषणमुच्यते तदप्यनुज्ञातमेवेति मत्वाऽश्--न भवतीति । अमृतं हि रहय ३५ 

न तद्रूपे स्थिते मर्त्यं भवितुमहंति । स्थितरूपविरोधात् । न च मर्यं कायं स्वरूपे स्थिते प्रख्यावस्थायाममृतं ब्रह्म 

सम्पद्यते | नष्टेऽपि स्वरूपे तस्यैवाभावान्चान्यथासमित्यमिप्र्याऽऽह्--ग्रकृतेरिति । कि च यस्य पररिणामवादिन 
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स्वभावेनागरतो यस्यै धर्मो गच्छति मत्येतामरं । कृतकेनाम्रतस्तस्यः कथं स्थास्यतिः निलः ॥ ८ ॥ 

सांसिद्धिकी स्ाभाविकी सहजा अकता च या । प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ & ॥ 
जसमरणनिशक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः । जरामरणमिच्छन्तरच्यवन्ते तन्मनीषया ॥१०॥ 

उक्तार्थानां इलोकानामिहोपन्यासः परवादिपक्ाणामन्योन्यविरोधख्यापितानुपपत्यनुमोदनप्रदश् नाथः ।\७-८।। 
यस्माल्लोकिक्यपि प्रकृतिनं विपर्येति काऽसावित्याह-सम्थकिसिद्धिः *संसिद्धिस्तत्र भवा सांसिद्धिकी यथा 

योगिनां सिद्धानामणिमाचैश्वयप्राप्निः प्रतिः सा भूतभविष्यत्काल्योरमि योगिनां न विपर्येति तथेव सा ! तथा 
स्वाभाविकी दरव्यस्वभावत एव सिद्धा यथाऽग्यादीनामृष्णप्रकाश्चादिलक्षणा, साऽपि न कालान्तरे व्यभिचरति देशान्तरे 
च ! तथा सहजाऽऽत्मना सहैव जाता यथा पक्षयादीनामाकाशगमनादिलक्षणा । अन्याऽपि या काचिदकृता केनचिन्न 
कता यथाऽपां निम्तदेश्गमनादिलक्षणाः। अन्याऽपि या काचित्स्वमावं न जहाति सा सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया रोके । 
मिथ्याकल्पितेषु लौकिकेष्वपि वस्तुषु प्रकृतिर्नन्थिथा भवति किमुताजस्वभावेषु परमाथेवस्तुष्वमृतत्वलक्षणा 
प्रकृतिर्नान्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ 

किविषया पुनः सा प्रकृतियस्या अन्यथाभाव वादिभिः कल्प्यते कल्पनायां वा को दोष इत्याह-जरा- 
मरणनि्ुंक्ताः। जरामरणादिसवंविर्रियावजिता इत्यथः । के । से धर्माः सवं आत्मानं इत्येतत्स्वभावतः प्रकृतितः । 

| अनुभृतिस्वरूपाचा्यंटीका 

पूवंममृतं ब्रह्म तद्रूपे स्थिते न भवति मत्यं तद्रवर्विंरो्धात् । तथा मर्त्य॑ कार्य स्वरूपे स्थिति प्रर्यकाले नामृतं ब्रह्म 
सम्पद्यते । नष्टे तु स्वह्पे तस्येवाभावात् । अभावभृ्तच्याप्यभावरूपे स्थिते नष्टे वा नामुतत्वमिव्याहू- 
प्रकृतेरिति । ७॥ 

किञ्च यस्य परिणामवादिनः स्वभावेनात्मनः परमात्माख्यो धमः कायंभावापचस्या मत्यंतां गच्छति तस्य 

कृतकेन समुच्चयानृष्ठानेनामतो मुक्तो जीवः कथं स्थास्यत्ति निक््चलः कथमपि न स्थास्प्रतीत्यथंः ।। ८ ॥ 
प्रकृतेरन्यंथाभावो नं कथंचिद्धविष्यतीत्युक्तं तत्र हेतुमाह--यध्मादिति । प्रासद्धिकं प्रकृतिशब्दाथं 

व्याख्याय प्रकृतेरन्यथात्वाभावे यत्फखति स्वसिद्धान्ते तकिपुनन्ययिनाऽऽह्--मिण्याकल्पितेष्वपीति ॥ ९॥ 

स्वभावेनामृतः सन्परमात्माख्यो धम॑ंशब्दितो भावो मलत्य॑तां का्यंभावापत्या गच्छति तस्य कृतकेन समुच्चयौनष्ठा- 
नेनामृतो जातो मुक्तो वक्तव्यः । स च कथं निद्वलः स्थातुं पारयति । यक्छृतकं तदनित्यमितिन्यायविरोधादिः 
त्याहू--स्वभावेनेति । पूनरुक्तिमाशङ्कय प्रत्यादिशति--उक्तार्थानामिति ॥ ७-८॥ 

प्रकृतेरन्यथाभावो, न. कथञ्चिदित्युक्तं तत्र प्रकृतिशब्दार्थं कथयत्ति-सांसिद्धिकीति \ श्लोकाक्षराणि व्यकव. 
परकृतेरन्यथात्वाभावे हैतुमाह॒- यस्मादिति । तस्मादनाऽमृतस्वभावा प्रक्रृतिनं विपर्येतीति किमु वक्तव्यमिति 
योजना । कंमुतिकन्यायद्योतनार्थोऽपिशब्दः । विवक्षितं हेतुं स्फुटयत प्रदनपुवंकं विभजते--काऽसावित्यादिना । 

साद्गयोगमनुष्ठाय परिसमापनं संसिद्धिः । सिद्धानामणिमाद्येशवयं प्राप्तौ सामग्रीसम्पन्नानाम् । या काचिस्स्वभावं नं 
जहति घटस्य घटत्वं पटस्य पटत्वमित्यादिकेति दोषः । प्रासङद्कधिकं प्रकृतिशब्बाथंमुक्ा प्रहृतेरन्यथात्वाभावे प्रागुक्त 
स्वसिद्धान्ते यत्फकति तदिदानीं किपुनत्ययिन कथयति-मिथ्येति ।॥ ९॥ 

प्रासद्धिकीमेव जीवानां प्रकृति दशंयितु प्रक्रमते--जरेति ! आत्मानो हि स्व॑विक्रियारहिता स्वभावतो 
भवन्तोत्यथंः.। तेषामुक्तपरकृतेरन्यथात्वे का क्षतिरिव्यालङ्कधाऽऽह-जरामरणमिति । सवंविक्रियाशून्ये स्वात्मनि 
विक्रियाकल्पनायां तद्वासनया स्वभावहानिः स्यादित्यथंः। इलोकाक्षराणि व्याकर्तमाकाङ्क्षां दशंयति-किविषंयेति। 

३५ संसिद्धिः प १. संसिद्धिः प्रक्रतिस्समेः। स्वरूपं चः स्वभावश्चेतित्रिकाण्डिवचनदतेषां क्षब्दानां पर्यायत्वेऽपि पौनस्क्तय- 
परिहाराय विज्ेषाथंकथनम् ।: स्याः कायंकारणानन्येत्ववादिनैः उत्पत्तेः पूर्वं कायं कारणषूपेण 

सदिति वदन्ति । 
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कारणं यस्य वै कायं कारणं, तस्य नायते । जायमानं कथमन मिन्ं नित्यं कथं च तत् ॥११॥ 
"कारणादनन्यत्वं ततः कायजं यदि । जायमानाद्धि वे कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम् ॥१२॥ 

एवंस्वभावाः सन्तो धर्मां जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव सपंमात्मनि कल्पयन्तश्च्यवन्ते 

स्वभावतश्चलन्तीत्यथंः । तन्मनीषया जन्ममरणचिन्तया तद्धावभावितत्वदोषेणेत्यथंः ॥ १० ॥ . 

कथं सज्जातिवादिभिः सांख्येरनुपपन्चमुच्यत्त इत्याह वैशेषिकः ! कारणं मददुपादानलक्षणं यस्य वादिनो 
वै कार्थ; कारणमेव कार्याकारेण परिणमते यस्य वादिन इत्यथः । तस्याजमेव सतप्रधानादिकारणं महदादिकायं- 
रूपेण जायत इत्यथः । महदाद्याकारेण चेज्जायमानं प्रधानं कथमजमुच्यते तेः, विप्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति। नित्यं 
च तैरुच्यते प्रधानं; भिन्नं विदीर्ण स्फुटितमेकदेेन सत्कथं नित्यं भवेदित्यथंः ! न हि सावयवं घटादि एकदेश्ष- 

स्फुटनधमि नित्यं दृष्टं लोक इत्यथः । विदीणं च स्यादेकदेडेन, अजं नित्यं चेत्येतष्धिप्रतिषिद्धं तैरभिधीयत 
इत्यभिप्रायः ॥ ११ ॥\ 

उक्तस्येबाथस्य स्पष्टीकरणाथमाह्-कारणादजात्का्यस्य यद्यनन्यत्वमिष्टं त्वया ततः कायंमजमिति 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 

प्रासद्धिकमेव जीवानां प्रकृति निरूपयितुमुपक्रमते--कि विषयेति \ किमाश्चयेत्यथंः । प्रासद्िकं त्यक्त्वा 
पुनयंत्साङख्यपक्षे वेशेषिकेन दूषणमुच्यते तदभ्यनुन्नानाथंमाह्-कारणमित्यादिना ॥ १०-११॥ 

किञ्च, अभेदवादी पृष्टव्यः किं कारणाभिन्नं कायमुत कार्याभिन्नं कारणम् ? आद्यं प्रत्याहू-कारणाद्यद्यनन्यत्व- 
मिति । अस्मिन्पक्षे कायंमजं स्यादित्यथ: | द्वितीयमनुवदति-यदि जायमानाद्धि वे कार्यादनन्यत्वं कारणस्येति 
रषः । दूषयत्ति--कारणं ते कथं ध्रुवमिति योजना ।। १६॥ 

आनन्दगिरिटीका ` 

आश्रयविषयो विषयश्चब्दः । अप्रकृतं प्रकृतेरश्रयनिरूपणमिव्याशङ्कुयाऽऽ्ट॒- यस्या इति । प्रश्नान्तरं प्रकरोत्ति- 
कहपनायामिति ! तत्र पूर्व्घमुत्तरत्वेन व्याकरोति--अहित्यादिना । उत्तरार्धं विभजते-एवंस्वभावा इति ॥ १०॥ 

परासद्धिकं परित्यज्य सांस्यपक्षे वेशेषिकादिभिरुच्यमानं दूषणमभ्यनूङ्ञातमनुभाषत्ते-कारणमिति । कारणस्य 
जायमानत्वे का हानिरित्याशङ्धुयाऽऽह-जायमानमिति । सावयवत्वाच्च प्रधानस्य नित्यत्वानुपपत्तिरित्याहु- 
भिन्नमिति । उलोकस्य तात्पयंमाहू--कथमिति । तत्र प्रथमपादाक्षराणि योजयति-कारणमित्यादिना । तदेव 
स्पष्टयति--कारणमेवेति । द्वितीयपादं विभजते-तस्थेति । प्रधानादीत्यादिङब्देन तदवयवाः सत्त्वादयो गृह्यन्ते । 

महदादीत्यादिशब्देनाह् ङा रादिग्रहणम्। तृत्तीयपादं व्याकरोति-महदादीति । विप्रतिषेध विशदयति- जायत इति। 

५ . 

१९ 

२९० 

२५ 

चतुथंपादाथंमाह्--नित्यं चेति । विमतमनिव्यं सावयवत्वाद्वटादिवदित्यमिप्रेत्य इष्टन्तं साधयति-न हीति । ` 
साङ्ख्यस्मृतिविरुदधमनुमानमित्याशङ्धुबयाऽऽह-विदी्णं चेति ।। ११॥ . 

कि च कायंकारणयोरमेदे कि कारणाभिन्नं कार्य? किं वा कार्याभिन्नं कारणमिति विकल्प्याऽऽ्यमनुवदति- 
कारणादिति! अततोऽस्मिन्पक्षे का्यंमजं स्थात् । तथाविधकारणाभिन्नत्वादिति दुषयति--अत इति । द्ितीयमनु-' 
द्वति-यदीति। जायमानात्कार्याक्रारणमभिन्नं यदीति योजना। न तहि कारणं ध्रुवं भवितुमर्हति कार्या. 
भ्नत्वात्तस्य चाध्रुवत्वादिति दूषयति--कारणमिति ! श्लोकस्य तात्पयंमाह--उक्तस्येति ! कारयंकारणथोरभेदवादे 
विप्रतिषेधो क्षितः । तस्यैव हदीकरणाथंमयं श्लोक इत्यथ; । पूर्वर्षाक्ष रोत्थमथंमाहु- कारणादिति । प्राप्तेरनिष्ट- 

१. सांख्यमतं दूषयत्ति--कारणमिति । भिन्नमित्यस्याथैमाह--विदीणंमित्ति। ` | 
२. शोके यदोत्यन्थंकम् कारणा्यद्यनन्यत्वमित्यत्र यदिश्ब्दश्रवणात् । कायंमजं स्यादित्यथः जायमाना- 

कार्यात् "भिन्नं" इच्याध्याहूत्य कारणं कथं ध्रुवं भवेदिति योजनीयम् । न हि कुक्कुटा इति । कायस्य 

कारणाभिन्नत्वमुतपत्तिमततवं च स्वया अङ्गीक्रियते, तच्चायुक्तम्, कारणामेदे तद्रन्नित्यत्वापत्तिः, 

उत्पत्तिम्तवे च कारणाभेदो न वक्तव्यः, न हि उभयं स्वीकर्तुं शक्यं अधंकुक्कुटीन्यायापत्तरिस्यथः । 
४१ ` 

२५ 
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अजादे जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै । जता जायमानस्य न व्यवस्था प्रषस्यते ॥१२॥ 
॥ १ तोर `. , , # वि भ . , (. [४ क । 

हेतोरादिः फं येषामादिर्देतुः फरस्य च । हेतोः फरस्य चानादिः कथं तेरूपवण्येते ॥१४॥ 

प्राप्तम् । इदं चान्यद्विप्रतिषिद्धं कायंमजं चेति तव 1 कि चान्यत्कायंकारणयोरनन्यत्वे जायमानाद्धि वें कार्यात्कारण- 
मनन्यन्नित्यं ध्रुवं च ते कथं भवेत् । न हि कुक्कुटचा एकदेशः पच्यत एकदेशः प्रसवाय कल्प्यते ॥ १२॥ 

५. कि चान्यत्, अजादनुत्पन्नाषस्तुनो जायते यस्य वादिनः कार्थं दुष्टान्तस्तस्थ नास्ति वे, टष्टान्ताभावेऽर्थादजाघ्च 
किच्िज्जायत इति सिद्धं भवतीत्यथंः। यदा पुनर्जाताज्जायमानस्य वस्तुनोऽभ्युपगमः, तदप्यन्पस्मान्जातास- 
दप्यन्यस्मादिति न व्यवस्था प्रसज्येत । अनवस्थानं स्यादित्यथंः \ १३ ॥ 

“यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभुत्"" इति परमाथतो द्वैताभावः धुत्योक्तस्तमाभित्याऽऽह--हेतोधंमधिमदिरादिः 
कारणं देहादिसङ्घातः फर येषां वादिनाम् । तथाऽऽदिः कारणम् \ हेतुधंमधिर्मादिः । फलस्य च देहादिसद्खातस्य ! 

१० एवं हेतुफलयोरितरेतरकायंकारणत्वेनाऽऽदि मस्व ब्रबद्डरेवं लो; फलस्य चानादित्वे कथं त॑रुपवण्यते विप्रतिषिद्ध 
मित्यथंः । न हि नित्यस्य कूटस्थस्याऽऽत्सनो हतुफलात्मता सम्भवति ॥ १४॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

किञ्च, सांख्येन अजास््रधानाद्धिल्नं जायत इत्यत्र च नोभयसम्मतो रष्टान्तोऽस्तीत्याह--अजादे जायते 
यस्येति ।। १३ ॥ 

१५ एवं तावदल्योन्यपक्षप्रतिषेधेन यदजत्वं देत्तिभिः श्यापित्तं तदभ्यनू्ञातं कः खलु अनुकृलमाचरेदिति 
न्यायेन । इदानीं श्रुत्यापि यदुद्रेतं निराकारि तदपि विद्रदनुभावानुसा्येवेत्यभ्यनुज्ञायत्त इत्याह---यत्र त्वस्येति । 
हेतोः फलस्य चानादिस्वभावः कथं तेरुपवण्यंते हितुफङात्मकः संसारोऽनादिरिति वदद्भिः । अथात्मपरिणामत्वात् 
हेतुफलख्योरुपादानकूपेणानादित्वं तत्राह--न हीति । निरंशस्य सक्रत्परिणमे तत्रोपक्षयात् कार्यान्तरं न स्यादवकशेषे 
च सांरत्वापाततादनिरमो्नत्वादिप्रसद्ध इति भावः ॥ १४॥ | 

२० | । | आनन्दगिरिटीका 

पृयंवसायित्वमाह्--इदं चेति । प्रधानस्याजत्वं जायमानत्वं च विप्रतिषिद्धमि्युक्तम् । ततोऽन्यदि्युक्तमेव व्यनक्ति-- 
कार्यमिति । अभेदेऽपि मायावादे नेष दोषः कारणस्य कार्यादनन्यत्वानम्युपगमात् | कायंस्येव कारणमात्रत्वाङ्गी- 
कारादित्ति मत्वाऽऽह॒-तवेति । द्वितीयार्धं विभजते--कि चान्यदिति \ अभेदवदेऽपि कायंस्यानित्यत्वं कारणस्य 
नित्यत्वमिति व्यवस्था किमिति न भवतीत्याशङ्कुयाऽऽह-न हीति । १२॥ 

२५ कि च यस्यं प्रधानवादिनो मते प्रधानादजादभिन्नं कायं जायते महुदादीत्यभ्युपगम्यते तस्य पक्षं 
तस्मि्चथं रष्टान्तो वक्तव्यः, तदवष्टम्भेनेव तेनाथंनव्यवस्थापनात् । न चात्रोभयसम्प्रतिपन्नो दृष्टान्तो दष्टोऽस्तीत्याह्- 
अजादिति । यद्यजाच्नित्याद्रस्तूनो जायमानमभ्युपगन्तुं न शक्यते तहि जातादेव जायमानमभ्युपगम्यतामि्या- 
शङ्कवयाऽऽहु--जाताच्चेति । सांस्यसमये दोषान्तरप्रदशेनपरत्वं रखोकस्य प्रतिजानीते--कि चान्यदिति । तत्र 
र्वा्घाक्षिराणि योजयत्ति-अजादिति। दष्टान्ताभावेऽपि प्रमाणान्तरादथं प्रतिपत्तिभंविष्त्तीत्याशङ्कयाऽऽह-दृष्टन्तेति । 

३० परस्य खल्वनुमानाधीनमर्थ॑परिज्ञानम् । न च दृष्टान्ताभावेऽनूमानमवकल्पते तस्मान्न सांख्यसमयः सम्भवतीत्यथंः । 
द्वितीयार्धं व्याचष्--यदा पुनरित्यादिना ॥ १२३॥ 

देतवादिभिरन्योन्यपक्षप्रतिक्षेपमुखेन स्यापित्तं वस्तुनोऽजन्यत्वमद्रेतवादिनाऽभ्यनुज्ञातमिदानीं हेतनिरसन- 
मपि श्रौतं विद्रदनुभवातुसारित्वात्तेनाभ्यनुज्ञाततमेवेत्याह--हेतोरिति । हेतुफलात्मकः संसारोऽनादिरिति दद्धि 

 स्तस्यानादित्वस्वभावो नैव वक्तुं शक्यते । हैतुफर्योरादिमच्वस्य कण्टोक्तत्वादतो हेतुफलात्मकं दवेतमनिरूपित्त- 

३५ रूपमवस्तुभृतमित्यथंः । इलोकस्य तात्पयंमाहु--यत्र त्विति ! तमाश्रित्य कायकारणात्मकस्य द्वैतस्य दुनिरूपत्व- 

महेति योजना । हेतुफल्योरात्मपरिणामत्वादादिमच्वमुपादानरूपेण चानादित्वमिव्याशङ्कुयाऽऽत्मनो निरंशस्य 
कूटस्थस्य निस्यस्य परिणामानुपपत्तर्मेवमिव्याह्--न हीति । १४॥ 



अलात० प्र०-१५-१७ | माण्डूक्योपनिषत् [ ३२३ 

हेतोरादिः पलं येषामादिर्हतुः फएटस्य च । तथा अन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥११५॥ 
सम्भवे हेतुफरयोरेषितव्यः क्रमस्य । युसपत्स॒म्भवे यस्मादसम्बन्धो विषाणवत् ॥१६॥ 
फएलादुरप्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति । अप्रसिद्धः कथं हेतुः एरचुत्पादयिष्यति ॥१७॥ 

कथं तेविरुद्धमभ्युपगम्यत इति । उच्यते । हेतुजन्यादेव फराद्धेतोर्जन्माभ्युपगच्छतां तेषामीदृशो विरोध 
उक्तो भवति यथा पुत्राज्जन्म पितुः \\ १५ ॥ | ५ 

यथोक्तो विरोधो न युक्तोऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे-सम्भवे हैतुफलयोरत्पत्तौ क्रम एषितव्यस्त्वयाऽन्वेष्टव्यो 
हुः पुवं पश्चात्फलं चेति ! इतश्च युगपत्सम्भवे यस्माद्धेतुफखयोः कायंकारणत्वेनासम्बन्धः । यथा युगपत्सम्भवतोः 
सव्येतरगोविषाणयोः ॥ १६ \। | 

कथमसम्बन्ध इत्याह्--जन्यात्स्वतोऽलन्धात्मकात्फरादुत्पद्यमानः सञ्शश्णविषाणादेरिवासतो न हेतुः 
प्रसिध्यति जन्म न रभते 1 अलब्धात्मकोऽप्रसिद्धः सञ्शल्विषाणादिकल्पस्तव कथं फलमूत्पादयिष्यति ! न हीत- १० 
 रेतरापेक्सिद्धयोः शशविषाणकत्पयोः कायंकारणभावेन सम्बन्धः क्वचिद्दृष्टः, अन्यथा वेत्यभिप्रायः ॥ १७॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

एवं तावत् हेतुफलात्मकः संसारोऽनादिः इत्युपपाद्य तयोः कायंकारणभावोऽपि न सम्भवत्तीत्याह-- 
 हैतोरादिरिति \ त्वतौ हेतुफकरमावं निरूपयता हैतुरुन्धसत्ताको निरूपणीयः । स च धर्मधर्माख्यो हितुर्नात्म- 
मात्राव्छन्धसत्ताकः कंवव्येऽपि प्रसङद्धात् । न च देहान् तस्याद्याप्यप्रसिद्धेः, नो खल् हेतुसद्धावे विप्रतिपन्नस्य १५ 
सिद्धवत्फलोपादानेन उत्तरं युक्तम् । न चाद्वितीयं ब्रह्मातिरिक्तं वस्त्वपश्यततः फल प्रसिद्धम् । असिद्धस्य च न हेतुत्व- 
सम्भव इत्याहू--यथा पुत्रादिति । १५॥ | 

विरोध इ्यसम्भवो न युक्तोऽभ्युपगन्तु, सम्भवत्येव हतुफकभाव इति चेन्मन्यसे तहि त्वया नियतपुवंभावी 
हेतुनियतोत्तरभावि च फलं निरूपणीयमिव्याह--सम्भव इति ॥ १६॥ 

ययोयुंगपद्धावस्तयोनं कायंकारणमभावो यथा श्युद्धयोरिति व्याप्निरुक्ता। साऽनुप्राहुकतकाभिावे न प्रमाणमिति २० 
त्राकिकरीतिमनुसुत्य तकंमाहु--फरादुत्पद्यमान इति । युगपद्भावे हेतुफरूयो रन्यत्तरस्यापि पूर्वक्षणेऽसत्ता 
इत्यसतोश्शशम्णुङ्धयोरिवान्योन्य पेक्षया जन्यजनकभावो नोपपद्यते रशग्ृङ्खादिष्वपि प्रसङ्धादित्यथंः ।) १७॥ 

आनन्दगिरिटीका 

हेतुफल्योरन्योन्यमादिमत्तवं न्वता तदात्मकस्य संसारस्यानादित्वं विप्रतिषिद्धमिद्युपपादितम् | सम्प्रति 
कायेकारणभावोऽपि तयोनं सम्भवतीत्याहू-हैतोरित्यादिना \ हैतुफर्योरन्योन्यं कारणत्वमभ्पुपगच्छरभ्युप- २५ 
गम्यते विरुदढमित्येतत्प्रर्नपूवकं प्रकटयति --कथमित्यादिना । ईहशत्वमेव विशदयति--यथेति । १५ ॥ 

प्रतीतितो हेतुफलयोरुत्पत्तरपगन्तव्पत्वाच् युक्तं तच्चियकरणमित्याशङ्कुयाऽऽह॒-सम्भव इति \ तयोरुदये 
्रातीत्िके नियतपूव॑भावी हेतुियतोत्तस्मावि फकमित्यभ्युपगमे हेतुमाह--युगपदिति । यथोक्तो विरोधो हेतुफस- 

 भावस्यासम्भवः स न युक्तोऽभ्युपगन्तु प्रतीतिविरोधादिति व्यावर्त्या शङ्कामनुवदति- यथेति । तत्रोत्तरत्वेन श्छोका- 
क्षराणि योजयति--सम्भव इति । प्रतीत्या क्रमस्वीकारवदुपपततेश्चेत्याह---इतश्चेति । तामेवोपपत्ति स्फोरयत्ति-- ३० 

` युगपदिति \ ययोयुंगपत्सम्भवस्तयोनं कायंकारणत्वं यथा विषाणयोरिति व्याप्तेन्यंक्तत्वात््रमस्याऽऽवश्यकतेत्यथंः1। १६॥ 

उक्तव्याप्तेरनुग्राहुकं तकंमुपन्यस्यति--फादिति \ हितुफरयोमिथो हेतुफरत्वं श्रवतो मते हत्वधीनतयाऽ- 

लब्धात्मकातफलादुतयद्यमानो हेतुनं ततो खब्धात्मको मवत्यलभ्धात्मकश्चासत्वान्च फलमुत्पादयितुं शक्नोति । अतो 
 हेतुफभावस्यैवासिद्धिरिव्यथंः । हेतुफल्योरक्रमवतोनं कार्यकारणभावेन सम्बन्धः सिध्यतीद्येतदाकाङ्क्तापूुवंक 
साघयति-कथभमित्यादिना ! स्वतो हेतुस्वरूपाज्जन्यं फर तदधोनतेन लन्धात्मकं स्वतश्वाङन्धात्नकय् । ततत २५ 

 उतद्यमानः सन्नेष हेतुनं प्रसिध्यति । न खलु शश्चवषाणादेरसतः सकादात्किञ्विल्छब्धात्मकमुपरुभ्यते । हे तुर्चेद- 

। प्रिद्धोऽरुन्धात्पकोऽभ्युपगत : स ताहि यथाविधोऽसद्रपः सन्न फलमुत्पादयितुमुत्सहते । न हि सद्वादिमते फलमसतः 
सकाशादुपरुब्धचरमित्यथंः । तथाऽपि कथं हेतुफलयोरसम्बन्धः सिध्यतीत्याशङ्कुयाऽऽ्ह-न हीति \ अन्यथा 



३९४ 1 टोकाद्वयोल्छसितसा ङ्करभाष्योपेता  [ अलातं° १०-१८-२० 

यदि हेतोः फएलास्सिद्धिः एरसिद्धि् हेतुतः । कतरसपूवैविष्पन्नं यस्य॒ सिद्धिरयक्षया ॥१८॥ 
र 9 ५. ५ ९ । 

अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः| एवं हि सवथा वुद्धरजातिः परिदीपिता ॥१६॥ 
बोजाङ्कुरार्यो दान्तः सदा साभ्यसमो हि सः। न हि साध्यसमो हेतः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥२०॥ 

असम्बन्धतादोषेणापोदितेऽपि हेतुफलयोः कायंकारणभावे यदि हैतुफलयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युपगम्यत एव 
५ त्वया कतरत्पुवेनिष्पन्ं हेतुफल्योधंस्य पश्चाद्धाविनः सिद्धिः स्याप्पुवसिद्धचपेक्षया तदूबूहीत्यथः \\ १८ ॥ 

अथेतन्न शाक्यते वक्तुमिति मन्यसे सेयमश्चक्तिः अपरिज्ञानं तत्त्वा विवेको मुढतेत्यथः। अथ वा योऽयं त्वयोक्तः 
क्रमो हेतोः फलस्य सिद्धिः फएलाच्च हेतोः सिद्धिरितीतरेतरानन्तथंलक्षणस्तस्य कोपो विपर्यासोऽन्यथाभावः स्यादित्य. 
भिप्रायः । एवं हेतुफलयोः कायेकारणभावानुपपत्तेरजातिः सवंस्यानुत्पत्तिः परिदोपिता प्रकारिताऽन्योन्यपक्तदोषं 

ब्रुवदुर्वादिभिबुंदेः पण्डितेरित्यथः \ १९ ॥ 
१० ननु हेतुलयोः कायंकारणभाव इत्यस्माभिरुक्तं श्व्दमात्रमाधित्य ^ च्छलमिदं त्वयोक्तं पुत्राज्जन्म पितु्यंथा। 

| | अनुभूतिरवरूपाचायंटीका 

“पुण्यो वे पुण्येन कमंणा” इत्यादिश्रतिबरात् धमदिः हेतुफकभाव इष्यते चेत्तदपि नासम्भावितार्था शरुतिः 
प्रमाणमित्यवरयं पूर्वापरीभावो वक्तव्य इत्याह---यदि हैतोरिति ।॥ १८ ॥ 

न्योन्याश्रयदोषात् तद्रक्तुं न शक्यते चेत्तदा अप्रतिभा निग्रहुस्थानमिव्याहु--अशक्तिरिति । कथकाराक्ति- 
१५ सूचकं निग्रहस्थानमिति हि परिभाषन्ते ताकिकाः। प्रतिज्ञाहानिरपि भवतीत्याहु-क्रमकोप इति । सवंस्याजत्वं श्रुति- 

 विद्वदनुभवसिद्धमपि गुप्तमासीदधुनाऽस्माकं तिना कलकलेन प्रकटमभूत्, यथा केषाच्वित् गुह्यं परस्परकोलाहेन 
खोकस्य विदितं भवति तददिव्याह-एवं हित्विति । १९ ॥ 

अनवस्थाभ्युपगमेऽन्योन्याश्रयत्वं प्रागुक्तं परिहत राङ्खते- नन्वित्यादिना । अद्वेतदशिनस्तत्त्वतो बीजा- 

| आनन्दगिरिटीका 

२० वेत्याधाराधेयमावादिकथनं हेतुफल्योर्यौगपद्ये सत्यन्यत्तरस्यापि न पूर्वक्षण सत्तेत्यसतोः शशविषाणयोरिवास्योन्या- 
प्रामाण्यपिक्षया जन्यजनकत्वं नोपपद्यते शराविषाणादिष्वपि प्रसङ्गादिद्युक्तम् ॥ १७ ॥ 

इदानीं “पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवती"'त्यादिशरतेधंर्मादिषु हेतुफलभावमारङ्कय भरुतेरसम्भाविता्थं 
प्रामाण्यायोगादवश्यं पौर्वापर्यं वक्तव्यमित्याहु-यदीति । रखोकाक्षराणि योजयति-असम्बन्धतेत्यादिना । १८॥ 

हेतुफर्योरिदं पूवमिदं पश्चादिति न ज्ञायते । परस्पराश्रयात् । अतश्चेद् पुवं निष्पन्नमिति वक्तुमशक्य- 
२५ मित्याहू--अशक्तिरिति । उत्तरावसरे चेदुत्तरापरिज्ानं तहि कथकाशक्तिसूचकं तच्चिग्रहस्थानमप्रतिभाभिधानीयमा- 

पततीत्यथंः । कि च यदि क्रमस्य नियतपूर्वापरमावात्मनोऽपरिज्ञानं तदा पूर्वं कारणमुत्तरं कायंमिति प्रतिज्ञा 
हीयेत । तथा च प्रतिज्ञाहानिनिग्रहान्तरमापदेतेव्याह्-क्रमेति । अन्योन्यपक्षप्रतिक्षेपमुखेन सतोऽसतश्च जन्मनी 

प्रत्याख्याते | क्रमाक्रमाभ्यामुत्पत्तेरनुपपत्तेरजात्तिरेवास्मदभिप्रेता वादिभिरादिता भवती्युपसंहरति--एवं हीति। 
तत्राऽयं पादं व्याकरोति--अथेत्यादिना ! क्रमपक्षे पुवेनिष्पन्नमेतच्छब्देन परामृश्यते । द्वितीयपादं योजयति-अथ 

३० वेत्यादिना । द्वितीयां विवृणोत्ति--एवसिति ।। १९ ॥ 
| बीजाङ्कुरयोरिव हेतुफल्यो रन्योन्यं कायंकारणभावाभ्युपगमान्नान्योन्याश्रयत्वमित्याशङ्धयाऽऽह्-- बीजेति । 

हषटन्तस्य साध्यसमत्वेऽपि साधकत्वमस्त्विव्याशङ्याऽऽह-न हीति । इरोकापोद्यं चोद्यमुडावयति-- नन्विति 
शब्दमात्रं विवक्षिताथंशुन्यम् । शब्दमाध्ित्य च्छलप्रयोगमेवो दाहुरत्ति-पुत्रादिति \ आदिशब्देन फलरदुतद्यमानः 

१. छर्मित्ि--अविशेषाभिहितेऽथं वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छ्लम्, यथा नवकम्बरोऽयं देवदत्त 
३५ इति नवीनकम्बलाभिप्रायेण केनचिदुक्ते अन्यस्तं दूषयति, कुतोऽस्य नवकम्बलाः सन्ति? अतिदरिद्रल्ा- 

दिति । एवमत्रापि धर्मावमेवशात् शरीरोत्पत्तिः शरीरेण च धर्माधर्मौ सम्पाते इत्युक्ते अन्योन्याश्रयो 
भवतो धावितः, स च न प्रसरति व्यक्तिभेदात् । अन्यौ धर्माधर्मौ शरीरोत्पादकौ अन्यौ च शरीरे 
णोत्पाच्ाविति यथा बीजाङ्कुरो अन्येभ्योऽङ्करेभ्यो बीजमुस्द्ते अन्यांरचाद्ुराज्ञनयति । 



अलात० प्र०-२१ | माण्डुक्योपनिषत् [ ३२५ 

ूर्वापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम् । जायमानाद्धि वै धर्मात्कथं पूवं न गद्यते ॥२१॥ 

विषाणकवच्चासम्बन्ध इत्यादि । न हयस्माभिरसिद्धादधेतोः फलसिद्धिरसिद्धादा फराद्धेतुसिद्धिरभ्युपगता \ कि तहि 
बौजाङ्करवत्कायंकारणभावोऽभ्युपगम्यत इति । अत्रोच्यते-बीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तो यः स साध्येन तुल्यो ममेत्यभि- 
प्रायः! ननु प्व्यक्षः काययंकारणभावो बीनाङ्कुरयोरनादिः, न, पुवस्य पुचंस्थापरवदादिमत्वाभ्युपगमात् ! यथेदानी- 
ुत्प्नोऽपरोङ्कुरो बीजादादिमान्बीजं चापरमन्यस्मादङ्कुरादिति क्रमेणोत्पच्चत्वादादिमत् ! एवं पुवः पर्वोऽङ्कुरो बीजं 
च पुवं पूवंमादिमदेवेति प्रत्येक सवस्थ बोजाङ्कुरजातस्याऽऽदिमत्वात्कस्यचिदप्यनादित्वानुपपत्तिः। एवं हेतुफलानाम्। 
अथ बीनाङ्रसन्ततेरनादिमस्वमिति चेत् । न \ एकत्वानुपपत्तेः ! न हि नीजाङःरव्यतिरेकेण बीजाङ्रसन्तति- 
नमिकाऽभ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिर्वा तदनादित्ववादिभिः। तस्मात्सुक्तं हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैस्पवण्यत 
इति । तथा चान्यदप्यनुपपत्तेनं च्छरमित्यमिप्रायः । न च लोके साध्यसमो हेतुः साध्यसिद्धो सिद्धिनिमित्तं प्रयुज्यते 
प्माणकुक्षकेरिव्यथंः ! हुंतुरिति ह ्टान्तोऽत्राभिप्रेतो गमकत्वात् । प्रकृतो हि दृष्टान्तो न हेतुरिति \ २०॥ 

कथं बुद्धैरजातिः; परिदीपितेत्याह--यदेतदधेतुफल्योः पूर्वापरापरिज्लानं तच्चेतदजातेः परिदीपकमवबोधक- ` ¦ 

अनुमूतिस्वरूपाचायेटीका 

ङुरयोरपि कर्मकारणाभवोऽसिद्ध इत्युक्तं तत्र प्रत्यक्षसाधकमाह्- ननु प्रत्यक्न इति । न तावत् च्षुषमेकं ज्ञानं 
बीजस्य पूवंभावित्वेऽद्क रस्य चोत्तरभावित्वे तयोः सम्बन्धे च व्याप्यवति वतंमानमात्रग्राहुकत्वात्, नाप्यनेकं युगपत् 
भवति भवेऽपि परस्परवार्तानिभिज्ञत्वात् नोभयावच्छिश्नसम्बन्धे मानं, संस्कारसहितमपि मनो न सम्बन्धे 
रक्षं स्मृतिहृतुत्वात् सम्बन्धविपयकसंस्कारस्याप्यसिद्धेः । किञ्च, यथाऽङ्कुरस्थ कायत्वात्तारणाकाङ्क्षा तथा 
बीजस्यापीति निराकाडक्षप्रतिपत्तिनं कुत्रापीति न प्रव्यक्षं मानमित्याह्--न पुव्येति । यच्चानादित्वं बीजाङ्कुरयोः 
जगस्नित्यत्ववादिभिर्वणितमनवस्थापरिहाराय तत्राह्--पवंस्येति\ तदसङ्धतमित्याह्--यथेदानीमिति \ प्रवाहृरूपेणा- 
नादित्वमित्यपि न वाच्यम् । प्रवाहस्य वस्त्वतिरिक्तस्यानभ्युपगमात् अनुपलम्भाच्चेत्याह्-नैकत्वेति । यच्चावाचि 
 छरमिदं त्वयोक्तमिति ततराहु--तथा चेति। नवकम्बख्योऽयं माणवक इत्युक्ते संख्यार्थोपादानेन प्रतिषे भवेच्छलम्। २ 

आनन्दभिरिटीका 

सन्न तै हेतुः प्रसिध्यतीत्यादि गृह्यते । काय॑कारणभावो हेतुफल्योरि्यत्रानभिप्रेतमरथं कथयति--न हीति । तत्रैव 
प्रनपुवंकमभिप्रेतमथंमुदाहरति--कि तर्हीति \ हष्टान्तासम्प्रतिप्या परिह रति-अन्रेति \ मायावादिमते क्वचिदपि 
कार्यकारणभावस्य वस्तुभूतस्यासम्प्रतिपत्तमंमेव्युक्तस् । प्रत्यक्षावष्टम्मेन हृष्टान्तं साघयन्नाश द्ुते- नन्विति \ कि 
बौजाद्धुरव्यक्त्योरिदं कायं कारणत्वमिष्यते कि वा बोजाङ्कुरसन्तानयोरिति विकल्प्याऽद्ं दूषयति---न पूवस्येति । 
तदेव प्रपञ्चयति--ययेत्यादिना \ बीजव्यक्त रङ्कुरव्य कतश्चोक्तप्रकारेणानादित्वस्यान्योन्यकारणत्वस्य चानुपपत्तिरिति 

रोषः । कल्पान्त रमुत्थापयति--अयेति । बीजसन्ततेर कु रसन्ततैद्चानादित्वमन्योन्यकारणत्वं चाविरुद्धं सिध्यति । 

मोजजातीयाद दु रजातीयमङ्कुरजातीयाद्रौजजातीयमुतदचमानमुपकभ्यते । तथेव हेतुजातीयात्फकजातीयं फल- 

-जातीयाच्च हतुजातीयमविरुदमिव्यथंः । दृष्टान्ते दार्टीन्तिके च सन्ततेरेकस्या व्यक्तेव्यंतिरेकेणासम्भवान्मेवमिति 
दूषयति-नेत्यादिना । तदेव प्रपञश्चयति-न हीति ! तदनादित्ववादिभिस्तामु व्यक्तिषु मिथो हैतुत्वमनादित्वं 
तद्रदनशीरेरित्ति यावत् । अन्योन्याश्रयतादनवस्थानाद्रा हेतुफल्योमिथो हुतुफलभावस्य वक्तुमशक्यत्वाद्दष्टान्त- 
दार्न्तिकयोरतुपपत्तिः सिद्धेत्युपसंहरति- तस्मादिति \ दष्टान्तस्यासम्प्रतिपन्नत्व स्थिते कायंकारणस्य क्वचिदपि 

सम्प्रतिप्यभावःत्पत्राज्जन्म पितुर्॑ेत्यादि न च्छलगरयुक्तमिति फठित्तमाह्--तथा चेति \ एवं इलोकस्य पूर्वार्धं 
व्यास्यायोत्तरार्धं व्याचष्टे न चेति ! किमिति हेतुशब्दस्य सुख्यमर्थं त्यक्त्वा गौणोऽर्थो गुह्यते, प्रकरणसामर्थ्यादि- 

त्याह्-ग्रहृते हीति । हेतुफरुःवानुपपत्तिमुपपादितामुपसंदूतुसिति्ञन्दः ।। २० ॥ 
यत्युनरल्योन्यपक्षं प्रिक्षिपद्डिरजापिवंस्तुतो ज्ञापिता परीक्षकेरिदयुपक्षप्तं तत्र॒ कथमजातिवस्तुतो 

नापितेत्याशद्धुयाऽऽह्--पुर्वापरेति । कायस्य गृह्यमाणत्वादनाति रसिदेव्याङ्धुय कारणस्यापि तहि ग्राह्यत्वादि- 
तरेतराश्रयादजातिरभिव्यक्ता सिध्यतीत्याह--जायसानादिति ! तच्र पुवरधिं प्रइनद्रारा विवृणोति--कथमित्यादिना । 

१० 

१५ 

२५ 

२५ 

३५ 
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१५ 

। र. 

२५ 

स्वतो वा परतो वाऽपि न किचिद्रस्तु जायते | सदसत्सदसद्राऽपि न किचिद्रस्त॒ जायते ॥२२॥ 

 मित्यथंः । जायमानो हि च धर्मो गह्यते, कथं तस्माल्परवं कारणं न गृह्यते ! अवश्यं हि जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकं 
ग्रहीतव्यम् । जन्यजनकयोः सम्बन्धस्यानपेतत्वात् । तस्मादजातिपरिदीपकं तदित्यथः \\ २१ ॥। 

दतश्च न जायते किञ्ित्। यञ्जायमानं वस्तु स्वतः परते उभयतो वा सदसत्सदसद्वा न जायते न तस्थ केन- 
चिदपि प्रकारेण जन्म सम्भवति । न तावत्स्वयमेवापरिनिष्पच्चत्वात्स्वतः स्वरूपात्स्वयमेव जायते यथा घटस्तस्मादेव 
घटात् । नापि परतोऽन्यस्मादन्यो यथा घटात्षटः पटात्पटान्तरम् \ तथा नोभयतः! विरोधात् । यथा घटपराभ्यां 

घटः; पटो वा न जायते । ननु मृदो घटो जायते पितु पुत्रः ! सत्यम् \ अस्ति जायत इति प्रत्ययः शब्दय मूढानाम्! 
तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः परीक्ष्यते छि सत्यमेव तावत भूषेति यावता परीक्ष्यमाणे जभ्दप्रस्य पविषयं वस्तु 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

नवः कम्बलोऽस्येव्यर्थान्तस्सम्भवात् । प्रकृते तु हेतुफलशब्दयो रस्माकमर्थाप्रसिद्धस्त्वदमिमताथंसिद्धस्य चानुप- 
पत्तेरन्यदप्यस्माभिरुक्तं न छरमित्यथंः ।। २०-२१॥ 

आद्यं दूषयति---न तावत्स्वयमेवेति ! स्वसिद्धौ स्वसिद्धिः इ्यात्माश्चयत्वाद््यथः । द्वितीयं दूषयति-- 
नापि परत इति ! अन्यत्वं चेञ्जनकत्वे प्रयोजनकं सवं सवस्य जनकं स्यादित्यादिप्रस ङ्कः । यत् यज्जनने शक्तं तत् 
जनकमिति चेत्--अहोऽस्य पाण्डित्यं यदयमसिद्धेन शक्तिविषयेणासिद्धं जनकं नियच्छति । न च प्रद्यक्षम्, 
दाक्तेरनिन्द्रियगोचरत्वात् | अत एव नानुमेयं, नार्थापत्तितोऽपि, श्रमादप्युपपत्तेः । किञ्च, अन्यत्वं जन्यजनकयोः 

परसिद्धिवाधितं सुवर्णं कुण्डमित्याद्यमेदप्रसिद्धेः । न चासम्बन्धादत्यन्तभिन्चयोः, सम्बन्धवशेन सामानाधिकरण्यं दष्टं 
धवलः प्रासाद इत्यादि श्रमहष्टेस्व । किञ्च, न सम्बन्धात् सामानाधिकरण्यं; प्रवृत्त्येक्यात् सोऽयं देवदत्त इत्यादौ 
ष्टं भिन्नशब्दप्रवृत्तिरपि केस्पितभेदात् तद्वदुपपद्यते । अन्यथा अल्योन्याश्रयादि | 

तृतीयं दूषयति-नोभय इति! भिन्नजातीयानां विरुद्धानामेकक्ार्यारम्भकत्ववि रोधादित्यथ: । सत्यमेवेति । 
सत्यालस्बनावुत म॒षार्थाविति परीक्षायां न सत्यालम्बत्वं पश्यन्ति ब्रह्मविदः । ततर हेतुर्यावतेति ! मूद्रयति- 
रेकेण घटो नाम शब्दमाचमेव तथा पिता भूतसङ्घातः पुत्रोऽपि तथेवेति शब्द एवातिरिच्यते पञ्चकद्रयाभावादित्यथः। 

आनन्दगिरिटीका 

नियते पौर्वापर्य निर्धासिति जात्तिः सिध्यति । तदमावे तदसिद्धिरिव्यथंः । द्वितीयाधं विभजते-जाथमानो हीति 
कायंग्रहूणे कारणं ग्रहीतव्यमिति कुतो नियम्यते तत्राऽऽहु-अवहयं हीति । कायेकारणयोनियततसम्बन्धवतोरितरेतर- 
श्नयाद्दुग्रहत्वादजातिरेव वस्तुतो ज्ञापितेदयुपसंहरति-तस्मादिति। कायंकारणयोदुर्ञानत्वं तच्छब्देन परामृश्यते॥२१॥ 

वस्तुनो वस्तुतो जन्म नास्तीति विकल्पपृवंकं साधयति-स्थत्से वेत्यादिना ! कस्यचिदपि वस्तुनो जन्म 
नास्तौत्यस्मिच्चथें हेत्वन्तरपरत्वं शोकस्य दरंयति--इत्चेति \ इतःशब्दाथंमेव स्फोरयित्तु जायमानमनुद्य षोढा 
विकेल्पथति--यज्जायमानमिति \ सवेष्वपि पक्षेषु दोषसम्भावनां सूचयति- न दस्येति ! तत्राऽऽदं दूषयति---न 
तावदिति \ स्वयमेव जायमानं कार्य स्वस्मादेव स्वरूपाच्च तावज्जायते स्वयमेव स्वावेक्षामन्तरेण स्वक्रारणाधीन- 
तया परिनिष्पच्नत्वात् । अन्यथा स्वसिद्धे: स्वसिद्धिरिव्यात्माश्वयात् । न हि घटादेव वटो जायमानो दृषटोऽस्तीत्यथंः। 
द्वितीयं प्रत्याह--नापीति । न खल्वन्यत्वं जनकत्वे प्रयोजकम् । घटादपि पटोदत्तिप्रसङ्गात् । न चोत्पादकल- 
योग्यत्वविशेषितमन्यत्वं तथेति वाच्यम् । उत्पत्तिमन्तरेण तदयोग्यत्वस्य दुरवगमत्वादित्यथंः । तृतीयं निरस्यति- 

२५ 

तथेति \ विरोधमेव हष्टान्तद्रारा स्पष्टयति-ययेक्ति! न हि बटपटास्यां घटः पटो वा जायमानो हश्यते । तथा 
जायमानं स्वस्मादन्यस्माच्च भवतीत्यनुपपन्नमित्यथंः । अन्यत्वे सत्यपि जन्यजनकभावस्य प्रत्यक्षत्वान्नासौ शक्यते 
प्रतिन्ेप्तुसिति शङ्धते-नम्विति । कि प्रत्यक्षानुसारिणौ शब्दप्रत्ययावविदेकिनामिष्येते करि वा विवेकिनामिति 
विकल्प्याऽऽ्यम द्खीकरोति-सत्यमिति \ द्वितीयं प्रत्याहु-तवेवेति ¦ मुषेवेति परीक्ष्यमाणे सतीत्ति सम्बन्धः | 

। तत्र जन्मशब्दधीविषयं वस्तु शब्दमात्रमेव वाचारम्भणश्रवणान्न परमाथंतो यावता विद्यते, तस्मादक्त्यालम्बनल- 
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तरम जायतेऽनादेः एकं चापि स्वभावतः । आदिने विद्यते यस्य तस्य ह्या दिनं विधते ॥२३॥ 

धटपुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत् “वाचारम्भणम्” इति भरतः । सच्चेन्च जायते सत्वास्मृतिपत्रादिवत् । यद्य 
तत्तथाऽपि न जायतेऽसत्तवादेव शक्ञविषाणादिवत् ! अथ सदसत्तथाऽपि न जायते विरुद्धस्थेकस्यासम्भवात् । अतो 
न् किच्िद्रस्तु जायत इति सिद्धम् ! “येषां पुनजंनिरेव जायत इति क्रियाकारकफलेकत्वमभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं च 
वस्तुनः, ते दूरत एव न्यायापेताः  इंदमित्थमित्यवधारणक्षणान्तरानवस्थानादननुभूतस्य स्पृत्यनुपपत्तेशच । २२ ॥ 

किच हैतुफलयोरनादित्वमभ्युपगच्छता त्वया बलाद्धेतुफलयोरजन्मेवाभ्थु पगतं स्यात्! तत्कथम्, अनादेरादि- 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

चतुथं पराचष्टे--सच्चेदिति । अभिन्यक्तिरपि तथा सती चेत् सदा स्यादमिव्यक्त्यन्तराभ्युपगमे त्वनवस्था 
स्यादि्यथंः । पञ्चमं प्रव्याचष्टे--यद्यसदिति । प्रागसञ्जात्त इत्यपि संकेतमात्रम्, असतो जन्मसिद्ध प्राग् विह्ेषणा- 
ज्जन्मपिक्षं सिद्धयति, तत्सिद्धौ च तस्प जन्म सिद्धधतीत्यन्योन्यश्रयादिति । षष्ठं दूषयत्ति--अथ सदसदिति । 

कार्त्स्येन सत्त्वे तथेव समाप्तत्वादसत्वं नोपपद्यते अंश्षयोश्व व्यवस्थितत्वान्नेकं द्रयात्मकं सम्भवतीत्यधः । बौद्ध- 
पकषेऽप्यधिकमाह--येषां पुनरित्यादिना । जनिस्तावक्क्रिया धात्वथंत्वात् । सेव जायत इति केतुंप्रत्ययेन निर्देशात् 
कारकं भवति । अन्यथा वस्तु जायते । जनिर्जायतत इति गौरवात् । सेव जातिरूपेण क्रियाफलमिति एकस्मिन्नेव 
क्रियात्वं कारकत्वं फलत्वं च येषां मते समासो पित्तमभ्युपगम्यत इत्यथः । एतच्च क्षणिकत्वाधीनं, यतः क्रियां 
ुर्वाणं कारकमुच्यते तवर टेतुतया पूवक्षणवतित्वमाश्रयतया क्रियाक्षणेऽयवस्थानमिति स्थायित्वं स्यात्, अत्तः 
समारोपसिद्धये क्षणिकत्वं च वस्तुनोऽभ्युपगम्यते यत् सत् ततक्षणिकं यथा प्रदीपः सन्तश्चामी भावा इत्याद्नु- 
मानेनेत्यथः । इदमित्यभिनज्ञाय इत्थमित्यवधारणक्षणान्तरेऽनवस्थानातक्षणिकवादिनो जनिरेव जायत इत्यव- 
धारणानृपपत्तिः । सर्वं क्षणिकमिति च सर्वानवादेन क्षणिकत्वावधारणायोगादप्रसिद्धविश्चेषणः पक्षः व्याप्त्यनव- 
धारणं हृष्टान्तासिद्िक्ष्चेव्यथंः । सम्प्रति सन्ततेः सच्वेन सन्ततः सर्वोऽयं व्यवहार इति न वाच्यम् ¡ अधंक्रिया- 
कारत्वेन सन्ततेः परमाथंसततवप्रसद्धात् । किञ्च चेत्रानुभूते मेत्रस्य स्मृत्यदर्शनात् पूर्वत्तिरक्षणयोरत्यन्तविल- 
क्षणत्वात् योऽहं रूपमन्वभूतं सोऽहं स्मरामीत्यनुभूते स्मृतिनं स्याद् । अतो युक्त्यनुगृहीतप्रत्यभिनज्ञावाधितमनु- 
मानमित्याह्--अनुभूतस्येति ॥ २२॥ | | | 

इतस्च न किंचित्तत्त्वतो जायत ईइत्याहू--हैतुनं जायत इति । सदेश्चेहोत्पत्तावभिहितेवानवस्था फलच्चापि 
न जायते । अनादेहतोरिति पूर्वेण सम्बन्धः । कदाचित्कत्वेन प्रसिद्धस्य धमदिः अनादित्वानङ्खीकरणात् अन्यथा 

भानन्दमिरिटीका 

मेव शब्दप्रत्यययोरेष्टग्यमिति योजना । चतुर्थं शिथिलयति-सच्चेदिति । पञ्चमं निराकरोति--पदीति । षष्ठ 
प्रत्यादिशति--अथेत्पादिना ! षण्णां विकल्पानां निरासे फलितं निगमयति--अती नेति । क्रियाकारकफल्नानात्व- 
पक्षे जन्मानुपपत्तिदयेषमुक्त्वा पक्षान्तरमनू् दूषयति--येषां पुनरिति । बौद्धानां न्यायावष्टम्भेन वस्तु व्यवस्थाप्यतां 
कृतो न्यायबाह्यत्वमित्याशङ्कयाऽष्--इदमिति ! इदमा वस्तु परामृष्टम् । इत्थमिति क्षाणकत्वं विवक्षितम् । 
एवमवधारणावच्छिनने क्षणे वस्त्ववच्छेदकक्षणात्तिरिक्ते वस्तुनोऽवस्थानाभावान्न तस्मिन्ननुभवः सिध्यतीत्यथंः । न 
च तस्मन्नननुभूतेऽ्थे स्मृतिरुत्पद्यते । तथा च वस्तुनि प्रत्यय्यासिद्धौ व्यवहारासिद्धिरित्याह-अननुभूतस्येति ॥२२॥ 

वस्तुनो वस्तुतो जन्मराहित्ये हेतन्तरमाह्-हैवुरनेति । नानादेः फाद्ेतुरजायते । न हि फलस्यानादित्वे 
ततौ हेतुजन्म युक्तं सदा तजञ्जन्मप्रसद्खादित्यथंः । फलमपि न हेतो रनादेर्नायते दोषसाम्यादित्याह-फलं चेति । 
नापि स्वभावतो निमित्तमन्तरेण फल हेतुर्वा जायते । तत्र हेतुमाह--आदिरिति । कारणरदितस्य जन्मानृपलन्धै- 

१. येषां पुनरिति- विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञानापैक्षया वस्त्वन्तरभावात् प्षवंस्य क्षणिकवि ज्ञानरूपत्वात् 

क्रियैव कारकं उभयोधिन्ञानकूपत्वात् । प्रथमक्षणे वस्तुत्पत्तिः द्वितीये च तस्य क्षणिकेत्वावधारणं 

वक्तव्यं तच्च न सम्भवति, प्रथमक्षणस्थवस्तुनो द्वितीयेऽमावात् | तदभवि कस्य क्षणिकत्वमिति 

निणंयसम्भवः | ` 
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्र्प्तेः सतिमित्तत्वमन्यथा दयनाश्तः | संक्लेशस्योपरुग्पेश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥२४॥ 

रहितात्फलाद्धेतुनं जायते । न ह्यनुत्पच्चादनादेः फएलाद्धेतोजंन्मेष्यते त्वया । फलं चाऽऽदिरहितादनादेरहृतोरजात्स्वभा- 
वत एव निनिमित्तं जायत इति नाभ्रुपगम्यते \ तस्मादनादित्वमभ्युपगच्छता त्वया हैतुफलयोरजन्मेवाभ्युपगम्यते । 
यस्मादादिः कारणं न विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः पुर्वोक्ता जातिनं विद्यते । कारणवत एव ह्यादिरम्युपगम्यते 
नाकारणवतः\ २२॥ ` 

 उक्तस्थेवाथंस्य दृढीकरणचिकीषंया पुनराक्षिपति--ग्रजानं प्रलप्निः शब्दादिप्रतीतिस्तस्याः सनिमित्तत्वम् । 
निमित्तं कारणं विषय इत्येतत्सनिमित्तत्वं सविषयत्वं स्वात्मव्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्व्रतिजानोमहे । न हि निविषया 
प्रज्ञप्तिः शब्दादिप्रतीतिः स्यात् ! तस्याः सनिमित्तत्वात् । अन्यथा निरविषयत्वे ज्दस्पशंनोरपीतलोहितादिप्रत्यय- 
वैचित्रयस्य हयस्य नातो नाप्नोऽभावः प्रसज्येतेव्यथेः । न च प्रव्ययवेचिन्यस्थ हयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात् । अतः 
प्रत्ययवैचिघ्यस्य द्यस्य दशनात् परेषां तन्त्रं परतन्त्रमित्यन्यश्ाखयं तस्य परतन्त्रस्य परतन्त्राश्रयबाद्यार्थस्य 

` ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता मताऽभिप्रेता ! न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रस्वरूपाया नीलपीतादिबाह्याटम्बनवेचित्यमन्तरेण 
स्वभावभेदेनैव वैचित्धं सस्मवति । स्फटिकस्येव नीलादयुपाध्याश्चयेविना वेचिव्यं न घटत इत्यभिघ्रायः । इतश्च 

अनुभूतिस्वहूपाचायेटीका | 

प्रसिद्धिवि रोधादिल्यंः । छोकायत्तिकमतापनुत्तय आह~स्वभावत इति । निनिमित्तमेव फक शरीरादि न जायत इति 
पूवण सम्बन्धः तच्च प्रसिद्धं हैतुमाहू--आदिः कारणं न विद्यते यस्य शशश्युङ्गादेः तस्यादिरुत्पत्तिः न विद्यत इति 
टि प्रसिद्धम् । अतः कारणाभावे कार्याभिावध्रसिद्धेः कार्याथिनां च विशिष्टदेशकालनिमित्तप्रतीक्षाप्रतीतेः न स्वभाव- 
वादोऽपि युक्त इत्यथः ॥ २३॥ 

एवं जन्मासम्भवादजं विज्ञानमात्रं तत्वमुक्तं॑तत्र प्रत्यये वेचिव्रयान्यथानुपपत्या दुःखोपपदानुत्पत्या च 
जडस्यापि सद्भावं शङ्ुते-भ्रजञप्तेरित्यादिना । प्रकाशमात्रस्वभावत्वाप्प्ज्प्तेः स्वतस्तावत्ु वैचित्यं न घटते । न 
चौपाधिकं नीलपीतादुपाध्यभावे घटते इत्याह--न हि प्रजञप्तेरिति । दैतिनस्तव ताकिकत्वाभिमानात् त्वया 

॥ ,. आनन्दगिरिटीका 

रित्यथैः । वस्तुनो वस्तुतो जन्माभावे हत्वन्तरपरत्वं इलोकस्य सूचयति--कि चेति । हेत्वन्तरमेव दशंयितुं प्रथमं 
परतिज्ञां करोति--हेत्विति । फलाद्धेतर्जायते ततश्च फलमित्यभ्युपगमात्कथमनन्माभ्युपगतमिति पृच्छत्ति--कथ- 
मिति । तत्राऽऽयपादाक्षसरयोजनया परिहुरति--अनादेरिति \ तदेवोपपादयति- न हीति । फं कार्यकरणसद्धातः। 
हेतुधंर्मादिः । फलं चापीति भागं विमजते-फलं चेति । अजाज्जायत इति नाभ्युपगम्यत इति सम्बन्धः । स्वभावत 
इति पदं योजयतति- स्वभावत एवेति ! फलितं निगमयत्ति-- तस्मादिति । न हेतुफल्योजंस्मवतो रनादित्वमभ्युप- 

गतु शक्यम् । अभ्युपगमे च जन्मेव तयोराकस्मिकं स्यादित्यथ; । स्वमाववादनिराकरणं प्रतिज्ञातमुत्तरार्धावष्टम्भेन 
प्रतिपादयति--पस्मादिति ॥ २२॥ | 

| वस्तुनो वस्तुतो जन्मायोगादजं विज्ञानमात्रं तत््वभि्युक्तम् । इदानीं ब।ह्याथंवादमुत्थापयति -प्र्ञप्तेरिति । 
ज्ञानस्य निविषयत्वे प्र्ययवेचिच्यानुपपत्ति प्रमाणयति-अन्ययेति । अग्निदाहादिप्रयुक्तदुःखोपरुब्ध्यनुपपत्तेश्चास्ति 
बाह्याथं इत्याह-संक्लेशषस्येति 1 परतन्त्रं परकीयं शास्त्रं तस्यास्तिता तद्धिषयस्य बाद्याथंस्य विद्यमानतेति यावत्। 

श्लोकस्य तात्पयंमाह--उक्तस्थैवेति । वस्तुनो नास्ति वस्तुतो जन्मेव्युक्ताथंस्तस्यैव दृदीकरणं पूर्वोत्तसपक्षाभ्यां 
चिकोष्यंते तया पुनराक्षेपमुखेन बाह्याथंवादिनां प्रस्थानमुत्थापयतीत्यथंः । ब्रह्मस्वरूपभूतां प्रज्ञप्त प्रतिषेधति-- 
शब्दादीति । साकारवादं व्युदस्यति--स्वास्मेति । प्रज्ञप्तेविषयनि रपेक्षत्वान्न स्वातिरिक्तविषयतेद्याश द्याऽश्द-- 
न हीति । सनिमित्तत्वं सविषयत्वेन स्फुरणम् । तमेव हैत द्वितीयपादयोजनया विशदथत्ति-अन्ययेति । प्रस द्खस्येषटतव 

` प्रत्याचष्टे-न चेति । प्रव्ययवेचिन्यानुपपत्तप्रयुक्तं फलं चतुथंपादव्याख्यानेन कथयति--अत इति । नयु प्रज्ञप्तेः 
स्वभावमेदेनैव बाह्यालम्बनं वेचि्यमन्तरेण स्वगतं वैचिग्यं धटिष्यते तत्राऽऽहू--न हीति ! भौपाधिकं तहि 
प्रत्ययवेचित्यमित्याराद्खय बाह्यार्थातिरिक्तोपाध्यनधिगमान्मेवमित्याहु--स्फटिकस्येति 1 तृतीयपादं हेव्वन्तर 

परत्वेनावतारयति--ततद्रचेति ! तस्थोपकन्धिमुपपादयति--उपलभ्यते हीति । तदुपलभ्मऽपि कुतो बाह्याथंसिद्धः 



अलात० प्र०-२५ | माण्ड्कयोपनिषत् [ ३२९ 

प्प्तेः सनिमित्ततवमिप्यते युक्तिदशनात् । निमित्तस्यानिमित्ततमिष्यते मतदर्शानात् ॥२५॥ 

परतस्वाश्रवय्य बाह्यायेस्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता । संक्छेशनं संक्लेशो दुःखमित्यथंः । उपलभ्यते हयग्निदाहादि- 
निमित्तं दुःखं; ययग्न्यादि बाह्यं दाहादिनिमित्तं विज्ञानव्यतिरिक्त न स्यात्ततो दाहादिद्ुःखं नोपलभ्येत ! उपरभ्यते 

तु, भतस्तेन मन्यामहेऽस्ति बाद्योऽथं इति । न हि विन्नानमात्रे संक्लेश्ञो युक्तः! अन्यत्राद्लनादित्यभिप्रायः \ २४ 
| अत्रोच्यते--बाढमेवं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं हयसंक्छेशोपरुन्धियुक्तिदश्षंनादिष्यते त्वया \ स्थिरीभव तावच्वं ५ 
ुक्तिदशनं वस्तुनस्तथात्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र । बरूहि कि तत इति । उच्यते । निमित्तस्य प्रज्प्त्याङम्बनाभिमतस्य 

घटदिरनिमित्तत्वमनालस्बनत्वं वेचिच्याहेतुत्वमिष्यतेऽस्माभिः, कथं, भुतदशंनात्परमाथंदशं नादित्येतत् । नहि घटो 
यथाभूतमृदरूपवशंने सति तद्वयतिरेकेणास्ति \ यथाऽ्ान्महिषः, पटो वा तन्तुव्यतिरेकेण \ तन्तवश्चांुव्यतिरेकेणेत्येव- 

मत्तरोत्तरभूतदक्ंन आ शब्दप्रत्ययनिरोधाश्नेव निमित्तमुपलभामह् इत्यथः \ अथ वाऽभूतदश्च॑नाद्राह्याथस्यानिमित्तत्व- 

मिष्यते । रज्ज्वादाविव सपदिरित्यथंः। आ्रन्तिदश्चनविषयत्वाच्च निमित्तस्यानिमित्तत्वं भवेत् \ तदभावेऽभावात्\ न १० 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ुक्तिदशंनात् प्रज्ञप्तेः सविषयत्वमिष्यत इत्येतत्सत्यं, तहि अत्रैव स्थिरीभव प्रतीतिमात्रररणो मा भूरित्याऽऽ्ह-- 
स्वभावेति । विचारहृष्िमिवाखम्न्याहु वत्तं कि ततो दूषणं ब्रूहि इत्युक्ते सिद्धान्त्याह--अन्रोच्यत इति । चक्षुषान्त- 
बहिर्वा निरीक्ष्यमाणे, त्वचा स्पृश्यमाने, जिह्वया अआस्वा्यमाने, घ्राणेन घ्रायमाणे च न मुद्रयत्तिरिक्तं धटे 
तक्वमुपलभामहे । ततः तस्प्रव्ययस्तावन्न तत्त्वतः सालम्बनः तद्हृष्टन्तमादाय विमतः प्रत्ययस्तत्वतो न १५ 
साटम्बनः प्रत्ययत्वात् सम्मतवदित्यनुमानमुज्जुम्भते । | | 

यद्यप्येतद्विज्ञानवाद्यभिमत्तं तथापि “छृत्स्नः प्रज्ञानवन एवे"त्यादिश्रत्यनुसारादनुमतं ब्रह्मविदामपीति 
भूतदशंनम् । यौक्तिकत्वदशंनं व्याख्यायाधिष्ठानभूतानुमवादेध्यस्तस्य जडस्यासत्त्वं व्याचष्टे--अथवेति । | 

किञ्च, विमतोऽथं आरृम्बनततया न स्वप्रत्ययजनकेः श्रान्तिविषयत्वात् रज्जुसपेवदित्याऽट--्रान्तीति ! 
हत्वसिद्धिमाशङ्कयाऽ्ट-- तदभाव इति। ननु देहाद्यभिमानिनां तावत् चक्षुरादिभिर्बाह्योऽ्थो भाति । कथमद्ेतदशिनां २० 

आनन्दगिरिटीका ` 

रिवयाशङ्कयाऽऽह्--यदीति । उपरुन्धिरेव तहि दुःखस्य मा भूदिति चेन्न । स्वानुभवविरोधादित्याह--उपलभ्यते 
तिति! विशिष्टदुःखोपलब्ध्यनुपपत्तिसिद्धं फलमाह्--अत इति ! विज्ञानातिरिक्तिबाह्यार्थाभावेऽपि क्लेशोपकन्धिर- 
विरुदधेत्याशङ्कयाऽऽहु--न हीति 1 अन्यत्र दाहृच्छेदादिव्यतिरिक्ते चन्दनपङ्धुरेपादावित्ि यावत् ।। २४॥ 

 द्वाभ्यामर्थापत्तिभ्यां बाह्याथंवादे प्राप्ते विज्ञानवादमुद्धावयति--ग्रजनप्तेरिति ! अञस्तु का नाम वस्तु- २५ 

्षतिरिवयाशङ्कयाऽश्ट-निमित्तस्येति । मतान्तरे प्राप्ते तन्नि राकरणमुच्यते विज्ञानवादिनेति इलोकस्य तात्पयं- 
माह-अघेति \ तव पूर्वां विभजते--बाढमित्यादिना \ दैतिनस्तव त्कप्रधानत्वान्न प्रतीतिमावरारणता युक्तेति 
मत्वाऽइ्ह--स्थिरीभवेति ! वस्तुनो बाह्यस्या्थ॑स्य तथात्वं प्रजञ्तिविषयत्वं तस्याभ्युपगमे कारणं प्रागुक्तयुक्तिदशंन- 
मित्येतस्मन्र्थे त्वं स्थिरीभवेति योजना । विचारदृष्ठिमिवावष्टम्याहु वरतं कि ततो दषणं ब्रूहीति पृच्छति -ब्रूहीति। 

तव्रोत्तरार्घं सिद्धान्ती व्याकुवेननुत्तरमाह--उच्यत इत्यादिना \ घट देर्वेचित्याहतुतवे प्रदनपूव॑क हेतुमाह --कथ- ३० 
मित्यादिना । परमाथंदर्शनं प्रपञ्चयति--न हीति । तत्र वेधम्य॑हृष्टान्तमाह्--यथेति । घटे दरिं न्यायं पटेऽपि 
दशंयति--पटो वेति ! तन्तुष्वपि न्यायनाम्यमुदाहरति--तन्तब इति \ प्रमाथं दश्ंनफलमुपसंह् रति--इत्येवमिति । 

घटादीनां स्वकारणनव्यतिरेकेणासतां न प्र्ययवेचिच्यहेतुत्मतो घरादि्रत्यपवत््त्ययान्त राण्यपि प्रत्ययत्वाविरोषा- 
दास्तवालम्बनवजितानि मन्तव्यानीत्यथं; । भूतदशनं यौक्तिकं त्वदशंनं ततो निमित्तस्यानिित्तत्वमिति व्याद्या- 

तम् । इदानीममूतदशंनादिति पदच्छेदेन ग्याद्यानास्तरमाहु--अथ वेति यथा रज्ञ्वादावधिष्ठाने सपदिरारोपि- ३५ 

पस्य दरंनान्न तस्य वस्तुतो दनं प्रत्याम्बनत्वमिष्टम् । तथे वाधिष्ठानज्ञान पेश्नया परमाथतो दशेनाद्वाह्यस्याथंस्य 
नाने प्रत्यालम्बनरत्वे वास्तवमभ्युपगन्तुमरक्यमित्यथंः । कि च विमतो बाह्यार्थो न तत्त्वतो ज्ञानं प्रत्यारुम्बनं 

भरन्तिविषयत्वाद्रऽज्वां सर्पादिवदित्याहू--रान्तीति ! हेतुं साधयति--तदभाव इति  भ्नान्त्यभावे बाह्यार्थो न 
४२ 



२३२० 1 टीकाट्रयोल्लसितश्ाङ्करभाष्योपेता [ अरात्त° प्र०-२६, २७ 

चित्तं न संसपरशस्यथं नार्थामासं तथेव च । अभूतो हि यतथ्ार्थो ना्थामासस्ततः पृथक् ॥२६॥ 
निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य मविष्यति ॥२७॥ 

हि सुषुप्रसमाहितमुक्तानां ्रान्िद्ंनाभाव आत्भव्यतिरिक्तो बाह्योऽथं उपलभ्यते । न ह्युन्मत्तावगतं वस्त्वनुन्मत्त- 
रपि तथाभूतं गम्यते \ एतेन द्रयदशेनं संक्टेशोपलग्धिशच प्रत्युक्ता ॥\ २५ \ 

# यस्मान्नास्ति बाह्यं निमित्तमतथ्ित्तं न स्पुरात्यर्थं बाह्यालम्बनविषयम् । नाप्यर्थाभासं चित्तत्वात्स्वप्न- 

चित्तवत् \ अभूतो हि जागरितेऽपि स्वप्नाथवदेव बाह्यः शब्दादर्थो यतः । उक्तहेतुत्वाच्च ! नाप्यथमिसधित्ता- 
त्पुथक्चित्तमेव हि घटाद्थंवदवभासते यथा स्वप्ने \\ २६ ॥। 

ननु विपर्यसिस्तद्यंसति घटादौ घटादाभासता चित्तस्य । तथा च सत्यविपर्यासः क्वचिद्रक्तव्य इति । 
अन्नोच्यते । निमित्तं विषथमतीतानागतवतंमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा चित्तं न स्पुशेदेव । यदि हि क्वचित्संस्पृरेत्सोऽ- 

१० अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

चाक्षुषादेः स्फुरणमात्रत्वं ततराह-न हीति ! तथाप्य्थपत्योः कि दूषणमुक्तं भवति । तदाहू--एतेनेति ! तच््व्दशिनां 
स्फुरणात्तिरिक्तवस्त्वनुलम्भप्रदशंनेन वेचित्यदशंनं दुःखोपलन्धिश्च प्रव्यक्ता । अतोऽनुपपद्यमाना दशंनादय एव 
अर्थापत्तिद्रयव्यवहा राद्धसिति अन्यथाप्युपपत्तिरिति भावः ॥ २५॥ 

ज्ञानस्य सविषयत्वप्रसिद्धेः तत्त्वया ज्ेयाभावे ज्ञानमपि न स्थादित्याशङ्कुयाऽऽह॒--चित्तमिति) स्फुरणमिह 
१५ चित्तशब्देनोपलक्षयते तत्र कुत्रापि सकमंकं जानातेस्तु सकमंकत्वं क्रियात्वकल्पनया द्रष्टव्यम् । 

किञ्च, जागरितगतोऽ्थो न सन् अथंत्वात् स्वप्नाथं वत् । अतोऽपि ज्ञानं न सविषयमित्याहू-- अभूतो हीति \ 
उक्तहैतुत्वाच्चेत्ति श्रान्तविषयत्वाच्चेत्यथंः | अथंजन्यत्वाभावेऽपि ज्ञानस्यार्थाभासजच्यत्वं भविष्यतीति न वाच्य- 
मित्याहु--नापीति । पुवंसिद्ध एव हि जनकः प्रसिद्धः । न चाभासस्य प्रतीतेः पूवं सतत्वमस्तीत्यथंः ।। २६॥ 

आनन्दगिरिटीका 

२० भातीत्युक्तं हेतुं प्रपञ्चयति--न हीति । देहाभिमानवतो बाद्याथंप्रतिभानध्रौनव्यादद्रेतदक्षिनोऽपि तस्पर्िभानम- 
प्रत्यूह प्राप्नोत्तीव्याशङ्कयाऽऽ्ह्-न द्युन्मत्तेति। बाह्याथंसमथंनाथंमुक्तमर्थापत्तिद्रयं कथं निरसनीयमित्याह-एतेनेति। 
तत्त्वदरिनां स्फुरणातिरिक्तवस्त्वचुपकम्भप्रदयंनेन वेचिन्यदशेनं दुःखोपकन्धिरच प्रत्युक्ता । तेनानुपपद्यमानार्थापत्त- 
दयस्यानुत्थानस् । व्यवहा रहष्टया तु पवंश्रमसमारोपितस्वेप्नवदेव संवेदने वैचित्यं दुःखं च व्यवहाराङ्- 
मित्यन्यथाऽ्प्युपपत्तिरित्यथंः ॥ २५ ॥ | 

२५ ज्ञानस्य सारम्बनत्वप्रसिद्धेस्तच्वहष्टया ज्ञेयाभवे ज्ञानमपि न स्यादिव्याशङ्कयाऽऽ्--चित्तमिति \ न हि 
स्फरणं सकेमंकं तस्य सकमंकत्वप्रसिद्धयभावात्। जानातिस्तेषु सकर्मकत्वं क्रियाफर्त्वकस्पनया स्वीकृतमिति भावः। 
चित्तस्याथंस्पशित्वाभावेऽपि तदाभासस्परित्वं स्यादित्याश ङ्गयाऽऽह्--नार्थेति । तत्र ठेतुमाह--अभूत इति । 
प्रथमपादं व्याचष्ट- यस्मादिति । विमतं चित्तमर्थाभासमपि न स्पुराति चित्तत्वात्सम्प्रतिपन्नवदिति । द्वितीयं पादं 
विभजते--नापीति । न हि इषटन्ते तस्यार्थाभासस्पशितवं तस्थेव तदात्मना भानादित्यथंः । तृतोयपादं व्याकरोति- 

२३० अभूतो हीति ! विमतोऽथः सन्न भवत्यथंत्वात् सम्प्रतिपन्नवदित्यनुमानाच् ज्ञानस्याऽऽखम्बनमित्य्थ; । विमततोऽथंः 
स्वविषयन्ञानजनको न भवति ्रान्तिविषयत्वात्सम्प्रतिपन्नवदिदयुक्तमनुमानं स्मारयत्ति--उक्तेति । अथं जन्यत्वाभाव 
विज्ञानस्थार्थाभासजन्यत्वं स्यादित्याशङ्कय चतुथंपादाथंमाह--नापीति । २६॥ 

ञानस्य सारम्बनत्वाभावे तस्य तथात्वप्रथा श्रान्तिभवेत् । श्रान्तिश्चाभ्रातितप्रतियोगिनीत्यन्यथास्याति- 
माशङ्कुयाऽऽह-निमित्तमिति ! कालत्रयेऽपि ज्ञानस्य वस्तुतोऽथंस्परशित्वाभावे तद्रासनाभावात्तज्जल्या नान्यथाख्यातिः 

३५ सिध्यत्ति । भ्रान्तिस्तु विधान्तरेणापि भविष्यतीत्याहू-अनिमित्त इति। दलोकव्यावर्त्यामाशङ्कुं दर्शयति-नन्विति । 
यदि घटादिर्बह्योऽ्थो न गृह्यते तहि तस्मिच्रसत्येव तदाभासता ज्ञानस्य विपर्यासः । अतस्मिस्तदवुदधेस्तथाल्वात्। 
विपयसि च स्वीकृते क्वचिदप्यविपर्यासो वक्तव्यः, श्न्तेरभ्रान्तिपुवेकत्वस्यान्यथाख्यातिवादिभिरिष्टत्वादित्यथंः | 
तत्र पूर्वाधंयोजनया परिहुरति--अत्रेति । उक्तमेवाथंमुत्तरा्धंयोजनया साधयत्ति-यदीति । अश्रान्तेरभावादसम्भवं 
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"तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते । तस्य प्रयन्ति ये जातिं खेवे परयन्ति ते पदम् ॥२८॥ 

पिपर्यासः परमाथत इत्यतस्तदपेक्षयाऽसति घरे घटाद्याभासता विपर्यासः स्याच्च तु तदस्ति कदाचिदपि चित्तस्याथं- 
संस्पशेनम् । तस्मादनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य चित्तस्य भविष्यति न कथच्धिद्विपर्यासोऽस्तीत्यभिप्राथः । अयमेव 
हि स्वभावश्ित्तस्य । यदुतासति निमित्ते घटादौ तद्रदवभासनम् ।\ २७ ॥\ 

्रलप्तेः सनिमित्तत्वभित्यायेतदन्तं विज्ञानवादिनो बौद्धस्य वचनं बाह्यार्थवादिपक्षप्रतिषेधपरमाचार्यणानु- ५ 
मोदितम् । तदेव हेतुं कत्वा तत्यक्षप्रतिषेधाय तदिदसुच्यते-तस्मादिव्यादि \ यस्मादसव्येव घटादौ घटाद्याभासता 
चित्तस्य विज्ञानवादिनाऽभ्युपगता तदनुमोदितमस्माभिरपि भूतदशंनात् । तस्मात्तस्यापि चित्तस्य जायमानाव- 
भासताऽसत्येव जन्मनि युक्ता भसवितुमित्यतो न जायते चित्तम् \ यथा चित्तहश्यं न जायतेऽतस्तस्थ चित्तस्य ये 
जाति पटयन्ति विञ्लानवादिनः क्षणकत्वदुःखित्वश्ुन्यत्वानात्मत्वादि च, तेनेव चित्तेन चित्स्वरूपं द्रष्टुमरक्यं 
पदयन्तः खे वै पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम् । अत इतरेभ्योऽपि द्रेतिभ्योऽत्यन्तसाहसिका इत्यथः ! येऽपि शून्य- १० 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

क्वचित्सत्त एव अन्यत्र असत्त्वेऽपि दोषात्छ्यात्तिरन्यथाख्यातिरिष्टा नात्र सम्भवतीति चेत् न, क्वचिदपि 
ल्ानस्य सविषयत्वादर्शनात्। कथं तहि घटाद्याकारनिर्भासनं तव्राहु-अयमेव हीति! अन्वयव्यतिरेकाभावपरिहारेण 
तावन्मात्रत्वं स्वभावशब्देन विवक्लितमविद्येति केचित् ॥ २७ ॥ | | 

 वृत्तानुवादपूवंकं इलोकस्य तात्पयंमाह्--प्रज्ञप्तेरित्यादिना। घटस्पुरणं मे जातमित्यादिसंविज्जन्म न सत्त्यं १५ 
हृ्यत्वान्नीलादिवदित्याह--असत्येव हि जन्मनीति । क्षणिकत्वं स्थायित्ववि रोधिस्वरूपत्वं दुःखक्लेशाः, शुन्यं 
सुषुप्तादौ विच्छित्तिः, अनात्मत्वमसातव्यगमनं, असवंगतत्वमादिशब्दादत्यन्तविलक्षणत्वमन्योन्यसाहद्यञ्च गृह्यते 
तानि ये पश्यन्ति ते वे परयन्ति खे पदमित्यन्वयः। तच हेतुः-तेनैव चित्तेनेति । स्वस्कन्धाधि रोहुकल्पायाः स्ववृत्तेर- 
शक्यत्वात्तद्हश्यतां विना तद्धर्मावगत्यसम्भवाच्चेत्यथः । पश्यन्त एवेति भविपरिटुप्तटक्स्वभावतां सूचयति । 
सर्वाभावसिरद्धहि इग्बरात् भवति दशः परनरभावः कथं सिध्यतीति भावः ॥ २८ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

भ्रन्तेरसति घटादौ घटाद्याभासता ज्ञानस्य कथं निवंहतीव्याशङ्कयाऽऽ्ह--अयमेवेति \ स्वभावशब्देनाविद्योच्यते । 
न हि भ्रान्तिरश्रान्तिपुविकेत्ति नियमः । सविषयाणां ्रमाणामवि्यात्वाभ्युपगमादित्यथः । २७॥ 

बाह्याथंवादिपक्षमेवं विज्ञानवादिमुखेन प्रतिक्षिप्य विज्ञानवादमिदानीमपवदत्ति- तस्मादिति । प्रतिक्षणं . 
विज्ञानस्य जन्म हर्यते विज्ञानवादिभिरित्याशङ्कयाऽऽह-- तस्येति  वृत्तसङ्धोतंनपवंकं इकोकस्य तात्पयंमाहु-- २५ 
परजञप्तेरिति । तच्च बाह्याथंवादिनो बाह्योऽर्थ विज्ञानवदस्तीति पन्षप्रतिषेधमुखेन प्रवृत्तं त्पुनराचार्येण भवत्वेव 
मित्यनुज्ञातम्, बाह्याथंवाददूषणस्य स्वमतेऽपि संमतत्वादित्याह्--बाह्याथं इति ! बाह्याथंवाददूषणानुमोदनप्रयोजन- 
माह्--तदेवेति \ असत्येव घटादौ घटाद्याभासत्वं विज्ञानस्य यदुक्तं तदेव हैतुत्वेनोपादाय विज्ञानवादनिषेधायं 
बाह्यायंपक्षदूषणमनुमोदितमिलव्यथंः । सम्प्रति विज्ञानवादटूषणमवतारयति- तदिदमिति ! तस्मादित्यादि व्याचष्टे- 
यस्मादिति \ भूतदर्शनादघटादेमुंदादिमाच्रं भूतं वस्तुतत्त्वे तस्यापि विज्ञपिमाच्ं ततत्वं तस्य शास्तो दर्दानादिति ३० 

यावत् । द्वितीयपादं हष्टान्तव्वेन विभजते--यथेति विमतं विज्ञानजन्म न तात्विकं हर्यत्वान्नीरुपीतादिवदित्यथः। 
विपक्षे दोषमाह--अत इति । तत्त्वतो विज्ञानस्य जन्मायोगादे तस्य तात्विकं जन्म परयन्ति तते पक्ष्यादौनां खेऽपि 
पदं पश्यन्तात्यन्वयः । अनात्मत्वादीत्यादिरब्देनान्योन्यविलक्नणत्वमन्योन्यसाहश्यं च गृह्यते । तत्र हतु सूचयत्ति- 

तेनैवेति । स्ववृत्तेरनुपपततेस्तद्द्दयतामन्तरेण च तद्धमंहश्यताऽसम्भवादित्यथंः । विज्ञानवादे फलितं विरोषं 
दर्शयति--अत इति \ रून्यत्रादिनं प्रति विरोषं कथयति-येऽपीति \ पश्यन्त एवेत्यविदुप्तहृभरुपता चोत्यते । इण्बकादेव ३५ 

_ पर्वाभावः सिच्यति। हग : सिध्यति । हगभावस्तु कथं सिध्येत् । न च तावदृहगेव तदभावं साधयेत् । तयोरेककालल्ानूपपत्तेरस्त्यिधंः। ` 

१. तस्मान्न जायते चित्तमू-विन्ञानवादिनो बौद्धस्य वचनं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं ( २५), चित्तं न 
संस्पृशत्यथं ( २६ ) निमित्तं न सदा चित्तं ( २७ ) इति दलोकनत्रयमित्युक्तं बौ द्वग्रन्ेष्वन्वेषणीयम् | 



३३२ ] टौकाट्रयौल्लछसितशाङ्कुरभाष्योपेता  अकात° भ्र०~२९, ३० 

अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्तत | प्रकृतेरन्यथाभाबो न कथंचिद विष्यति ॥२६॥ 
अनादैरन्तवन्ं च संसारस्य न सेत्स्यति । अनन्तता चाऽऽदिमतो सोक्षुस्य न भविष्यति ॥३०॥ 

वादिनः पष्यन्त एव सरव॑शुन्यतां स्वदश्लंनस्यापि शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि साहसिकतराः लें मुष्टिनाऽपि 
जिघुक्षन्ति \ २८ ॥ 

५ उक्तरहेतुभिरजमेकं ब्रह्मेति सिद्धम् \ यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं तत्फरोपसंहूारार्थभ्यं श्लोकः । अजातं ‹यच्चित्तं 
ब्रह्मेव जायत इति वारिभिः परिकल्प्यते तंदजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्तस्य ततस्तस्मादजातरूपाया; प्रकृते 
रन्यथाभावो जन्म न कथच्चिद्धुविष्यति \ २९।। 

अयं चापर आत्मनः संसारमोक्षयोः परमाथंसद्भूाववादिनां दोष उच्थते \ अनादेरतीतकोटिरहितस्य 
संसारस्यान्तवत्तवं समानं सेत्स्यति युक्तितः सिद्ध नोपयास्यति । न दह्यनादिः सच्न्तवान्कञ्चित्पदार्थो दृष्टो लोके । 

१० बीजाङुरसम्बन्धनैरम्तयंदिच्छेदोे हृष्ट इति चेत् \ न । एकवस्त्वमावेनापोदितत्वात् । तथाऽनन्तताऽपि रविज्ञानप्राप्नि 
कालप्रभवस्य मोक्षस्याऽऽदिमतो न भविष्यति \ घटादिष्वदशंनात् । घटादिविनाश्षवदवस्वुत्वाददोष इति चेत्। 
तथा च मोक्षस्य परमाथंसदधूावप्रतिज्ञाहानिः असत्त्वादेव शशाविषाणस्येवाऽऽदिमत्वाभावश्च ॥ ३०॥ ` 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

यदि क्षणिकत्वं श॒न्यत्वं वा न सम्भवति कि तहि सम्भवतीति तत्राहु~-अजातमिति । २९॥ 
१५ इतरचाजं सवं मित्ययमेव परमाथ इत्याह्--अनादेरिति । अतीतकोरिरहितस्येति \ पूर्वं नासीदित्यवच्छेद- 

रहितस्थेत्यथंः । सन्ताने ग्यभिचारमादाङ्कय दूषयति-बीजशङ्करेति । भावत्वादिविरोष्यांशः तत्र न वर्त्र इत्यथः 
किञ्च, मोक्षो नानन्तकः आदिमत्वात् घटादिवदिति प्रसङ्कान्तरमाह-तथानन्तताऽपीति। यथा घटा दिध्वंसः कृतकोऽपि 
नित्यः तथा बन्धध्वंसः कृतकोऽपि नित्यो भविष्यतीति अनेकान्तिकत्वमाह्-घटदीति । परिहरति-तथा चेति । 

| | आनन्दगिरिटीका 

२० कि च सवंशून्यतां वदन्तः शुन्यतादर्शनस्य च रान्यतां वदन्ति | तथा च स्वपक्षासिद्धिरित्यभिप्रेत्याऽ्ट्-- 
स्वदश्ंनस्थेति । ततोऽपीति । विज्ञानवादिभ्योऽपीत्यथंः ॥ २८ ॥ 

यदि विज्ञानस्य बाह्याकम्बनत्वं क्षणिकत्वं शून्यत्वं च न सम्भवत्ति कि तहि तत््वमेकरूपं भवतीत्या- 
शद्धुयाऽऽह॒-अजातमिति । तस्याश्च प्रक्रतेरत्यथात्वं पुरस्तादेव निरस्तमिव्याह्- प्रकृतेरिति \ इलोकस्य तात्पयं- 
माह्--उक्तरिति । कूटस्थमद्वितीयं ब्रह्मेति यद्पुवंत्र प्रतिज्ञातं तज्जन्मनो दुनिरूपत्वादुक्तदैतुमिः सिद्धम् । तस्येव 

२५ सिद्धस्याथस्य फलमुपसंहतुमेष इंकोक इत्यथः । पुर्वाधि योजयति--अजातमिति । यदि चित्तं स्फुरणमजातमभीषं तहि 
तदुब्रहमेव तस्य कौोटस्थ्यकस्वाभाव्यात्तद्पुनवंस्तुतो न जातमेव मायया जन्मवदिति कल्प्यते चेत्तस्याजात्िरेवाजातत्रा- 
तप्रकृतिभवतीत्यथः । द्वित्तीयाधे योजयत्ति-अजातरूपाया इति! तस्याश्चेदन्यथात्वं स्वरूपहानिरापतेदित्यथः ॥२९॥ 

कूटस्थं तत्त्वं तात्विकमित्यत्र हैत्वन्तरमाहु-अनादेरिति ! विमतः संसारे नान्तवाननादिभादत्वादात्मव- 
दित्यः । कि च मोक्षोजनन्तो न, भावत्वे सत्यादिमत्त्वाद्घटवदित्याहू--अनन्तेति \ ऽरोकस्य दात्पयं माह अयं 

३० चेति । तत्र पृवधिं व्याकरोति--अनादेरिति ¦! अतीतकोटिरहितस्य पूर्वं नाऽऽसीदित्यवच्छेदवजिततस्येत्यथंः । 
 योऽनादिभावः सोऽन्तवाक्चेति व्या्षिरात्मनि व्यक्तत्याह्-न हीति । बीजाङ्कुरयोर्हृतुफरुभावेन सम्बन्धस्तस्य 

नंरन्तय॒सन्तानस्तस्यानादिभावत्वेऽपि विच्छेदस्यान्तस्य इषटत्वादनेकान्तिकतेति शङ्खते-बीभेति । भावतव- 
विशेष्यांशस्य तत्रावतंनात्न व्यभिचारशङ्केति दूषयति- नैकेति । द्वितीयार्धं व्याचष्टेतथेति ! यत्राऽऽदिमच्वं तत्र 
 नानन्तत्वमिति व्याप्षिभूमिमाह्-घटादिष्विति) यथा कृतकोऽपि घटादिध्वंसो नित्यस्तथा बन्धध्वंसोऽपि भविष्यतीत्य- 

३५ नेकान्तिकत्वमाशङ्धुते -घटादीति ! मोक्षस्याभावत्वे सति परमा्थसत्वप्रतिन्ञा भज्येतेति दूषयति- तथा चेति । 
कि च प्रागसतः सत्तासमवायरूपं कायंत्वं तदपि मोक्षस्यासच्वे न सिध्यतीत्याहु-असस्वादेषेति ॥ ३०॥ 

१. चिनत्तस्येव स्फुरणरूपत्वं तवेषं चेत् तत् ब्रह्मेव तस्य भेदः जन्म च न स्तः । 
२. तत्त्वज्ञानकाटत्यथः। 

1 ाककककापवनकााश 



अछात° ५०-२१-२३ , माण्डुक्योपनिषत् { ३३३ 

आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । वितथः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव ठकषिताः ॥३१॥ 
सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते | तस्मादा्न्तवच्वेन भिथ्येव खटु ते स्मृताः ॥३२॥ 

पे धर्मा मृषा खप्ने कायस्यान्तनिदरनात् । संतरतेऽस्मन्परदेशे वे भूतानां दर्शनं इतः ॥२३॥ 

वैतथ्ये कृतव्याख्यानो इलोकाविह संसारमोक्षाभावप्रसङ्केन पठितौ ॥ ३१-३२१ 

निमित्तस्यानिमित्तत्वसिष्यते भूतदशंनारित्यथम्थंः प्रपञ्च्यत एतेः लोकैः \\ २२ \1 ५ 

अनुभूतिस्वरूपाचार्य॑टीका 

अभावत्वे सति मोक्षस्य परमाथसतत्वप्रत्िज्ञाया हानिः स्यात् । प्रध्वंसोऽस्तीति सत्वसमारोपेण यथोच्यते तथा 
मोक्षोऽस्तीति सच्वसमा रोपेणोच्यत इत्यथः | किञ्च, असतः सत्तासमवायादिलक्षणं कायंत्वमभिमतं ताक्िका्णां, तदपि „£ 
मोक्षस्यासत्तवे न स्यादिव्याहु--असस्वादेवेति ! कादाचित्कत्वं प्रध्वंसस्य कायंत्वमित्यपि वाङ्मात्रं काठसम्बन्धस्य 
भवनस्य चासम्भवादिति । २३० ॥ १० 

भवतु ताहि मो्षस्या्यन्तदत्वं ततः को दोष इत्यालङ्कुयाऽऽह-आदावन्ते च यद्चास्त्युषरोदकादि वत्त॑मानेऽपि 
तत्तथा नास्त्येवेति सम्मत्तं तथा व्रितथेरूष रोदकादिधिः सहशा आ्यन्तवत्वेन मिथ्यात्वेन समा मोक्षादयः अवित्तथा 
इव मूटेकंक्षिताः स्युरित्यथः ।। ३१॥ | 

ननु--ऊषरोदकादिना स्तानपानादिप्रयोजनं न निष्पद्यते मोक्षस्वगंपशुपुत्रादिषु सुखादिग्राप्तिः प्रयोजनं 
दृश्यते । अतो न वेतथ्यमित्याशङ्धयाऽऽहू--सप्रयोजनता तेषां सोक्षादीनां स्वप्ने विप्रतिपद्यते व्यभिचरति । जागरिते १५ 
हि मुक्तोऽहं पूत्रवानह्मित्ति मत्वा दृष्टो नरके पतितं विनष्टपुत्रञ्चात्मानं स्वप्ने पश्यन् शोचति । अतो नात्यन्तिकं 
सप्रयोजनत्वमित्यथंः ।। ३२ ॥ |  ' 

किञ्च, येन येन हेतुना स्वप्नस्य मिथ्यात्वमिष्टं स सर्वोऽपि जागरिते तुल्यः । तस्मादप्यजं संवित्मात्रं 
तत्वमिति दश्शंयितुमुपक्रमते--सवें धर्मा इत्यादिना । कायस्यान्तनिदर्धनात् यदि स्वप्ने मिथ्यात्वं तहि वियद् 
कायस्यान्तदं्शनात् स्वे ज ग्रद्धर्मा अपि मूषित्यथंः । यचूचितदेशवेधूर्थात् स्वप्नस्य मिथ्यात्वं तहि संवृते निरिखद्रेऽ- २० 
स्मिन् ब्रह्मणि प्रदेशवत्प्रदेशान्तरविधुरेऽखेण्डे मृतानां विद्यमानानां दर्दनं कुतः स्यात् ? न कुतोऽपि अनवकाशत्वात् 
ब्रह्मण इत्यथ; ।। ३३ ॥ 

आनन्दभिरिटीका 

अस्तु तहि मोक्षस्याऽऽ्यन्तवस्वं तत्राऽऽह--आदाविति \ यदित्युषरोदकादि गृह्यते । तथा वस्तुतो नास्त्य 
वेति यावत् । वितथेस्तेरेव मरीवच्युदकादिमिः। सादृश्यमाचन्तवच्वम् । विमता मोक्षादयो न परमाथंसन्तो भवितु- २५ 
महन्त्या्यन्तवत्वान्मरीच्युदकादिवदित्यथंः । कथं तहि मोक्षादीनामपि त्थात्वप्रथेत्यार ्ुयाऽऽहु--अवितथा 

इतिं ।! रक्षिता मूदेरविचारकरिति शेषः ¡ ऊषरोदकादीरना स्नानपानादिप्रयोजनानुपरस्भान्मोक्षस्वर्गादीनां तु ̀ : 

सुखाद्प्रा्िप्रयोजनप्रतिकम्भा्च मोक्षादिवेतथ्यमित्याशङ्कयाऽश्-सप्रयोजनतेति । तेषां मोक्षादीनासिति यावत् । 

पुनरक्तिराङ्कां वारयति--वैतभ्य इति ॥ ३१.३२ ॥ ~ - ` ` - 

| कि च येन हैतुना स्वप्नस्य मिथ्यात्वमिष्ं तस्य जागरितेऽपि तुल्यत्वाञ्जन्मादि रहितं संविन्मात्रं ३० 
तत्वभेषव्यमिति विवक्ित्वाऽध्--सवं इति । यदि देहान्तद॑शनान्मिथ्यात्वं स्वप्नस्येषटं तहि व राजदेहे सवस्य 

-जागरितस्य दर्शनान्मिथ्यात्वं दुर्वारमित्यर्थः । कि च योग्यदेशवेधूर्यान्मिथ्यात्वं स्वप्नस्य यदभीष्टं तहि 

संवृते प्रदेशे प्रत्यभ्भूते ब्रह्मण्यखण्डेकरसे भृतानां विद्यमानानां दर्रनं न कुतोऽपि स्याद्रह्मणोऽनवकाशत्वा- 

दित्याह- संवत इति ! अवतारितश्खोकसहितानासुत्तरश्छोकानां ` जात्याभासमिव्यस्मात्प्राक्तनानां तात्पयमाह- 
1) 

निमित्तस्येति ।॥ ३२३ ॥ । | ~ ~ [व २५ 
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न युक्तं दर्शनं गत्वा काटस्यानियमाद्गतौ । प्रतिबुद्धश्च बै सवस्तस्मिन्देशे न षिघते ॥२४॥ 
मित्राः सह संमन्त्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते | गृहीतं चापि यत्किश्चितप्रतिवुद्धो न पश्यति ॥३५॥ 
स्वप्ने चवस्तुकः कायः परथगन्यस्य दानात् । यथा कायस्तथा सवं चित्तदस्यमवस्तुकम् ॥२६॥ 

जागरिते गत्यागमनकालो नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्यानियमाल्चियमस्याभावात्स्वप्ने न देशान्तर. 
५ गमनमित्य्थः \\ ३४ ॥ 

मित्राद्यैः सह॒ संमन्त्य तदेव मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । गृहीतं च यक्किञ्िद्धिरण्यादि न प्राप्नोति । 
गतश्च न देश्षान्तरं गच्छति स्वप्ने \\ २५ ॥ 

स्वप्ने चाटन्हश्यते यः कायः सोऽवस्तुकस्ततोऽन्यस्थ स्वापदेशस्थस्य पृथक्कायान्तरस्य दशनात् । यथा 
स्वप्नह्यः कायोऽसंस्तथा सवं चित्तहश्यमवस्तुकं जागरितेऽपि चित्तहइयत्वादित्यथः । स्वप्नसमत्वादसज्जागरितम- 

१० पीति प्रकरणाथंः ॥ ३६ ॥ 
अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

| किञ्च, गतौ नियतस्य कालस्याभावात् स्वप्ने गत्वा दर्शनं नेष्टं तथा मरणादूध्वंमचिरादिमार्गेण गत्वा 
ब्रह्ादरछनमपि न युक्तं काछानवच्छिन्नत्वादित्य्थंः । यदहेशस्थः स्वप्नं पश्यति प्रवुद्धस्तस्मिन्देशे न विद्यत इति 
मिथ्यात्वमिष्टम् । तथा यदेशस्थः संसारं पश्यति ब्रह्मभावं प्रतिनुद्धस्तस्मिन्देशे न विद्यत पूर्व॑रूपेणानवस्थानात्, 

१५ अतो जागरितस्य मिथ्यात्वमित्यथः ।॥ ३४॥ 
किञ्च, स्वप्नेऽपि विसम्बादादप्रामाण्यमिष्टं तथां जागरितेऽपि परं श्वेयोऽस्माभिः साधनीयमिति सब्रह्म 

` चारिभिस्सह समालोच्याविद्यानिद्रातः प्रबुद्धो न तच्छयस्सत्यत्वमाखोचितं प्रतिपद्यते निप्यमुक्तत्व निर्चयात् सवं- 
स्यातो मुमुक्षुत्वं श्रवणादिकतंग्यता च भ्रन्त्येवेत्यथंः । किञ्च, स्वप्नवदेव गृहीतमुपदेशादि विद्वान्न पश्यति 
तत्साध्यफलकाभावात् । अथवा छोकटृ््या यक्किञ्चिद्गुहीतं वस्त्रान्नोदकादि तत् विद्वाल्नेव किञ्चित्करोमीति 

२० प्रत्ययवबाधात् स्वसम्बन्धितवेन नैव पश्यतति इत्याहु । सन्मात्रमेवेत्य्थं; । किञ्च, स्वप्ने येन कायेन पयंटति 

आनन्दगिरिटीका 

उक्तमेवार्थं प्रपञ्चयत्ति-न युक्तमित्यादिना । स्वप्ने देशान्तरगतौ नियतकाराभावान्न गत्वा दशंनमिष्ं 
तथा मरणादूध्वंमचिरादिमार्गेण गत्वा ब्रह्मदर्शनमयुक्तं कारानवच्छिन्नत्वादित्यथंः । कि च यदशस्थः स्वप्न 
पश्यतति प्रतिबुद्धस्तस्मिन्देशे चास्तीति मिथ्यात्वमभीष्टम् । तथा यस्मिन्देो स्थितः संसारमनुभवति ब्रह्मभावं 

२५ प्रत्तिपत्नस्त्मिन्देहदेशे नास्ति परिपू्णत्रह्मरूपेणावस्थानादत्तो जागरितस्यापि मिथ्यात्वमेष्टन्यमित्याह्-ग्रति- 
बुद्धश्चेति ! श्लोकस्य तासपर्याथं कथयति--जागरित इति । ३४॥ 

कि च यथा स्वप्ने विसम्वादादप्रामाण्यमिष्टं तथा जागरितेऽपि परं श्रेयोऽस्मामिः साधनीयमिति सन्रह्म- 
` ` वादिभिः सह् समालोच्याविद्यानिद्रात्ः प्रतिबुद्धो नेव शश्रेयःसाध्यत्वमालोचितं प्रतिपर्ते । सर्व॑स्य निघ्यमुक्तत- 

-निश्चयात् । अतो मुमुक्षुत्वं श्रवणादिकरतव्यता च भ्रन्त्ेवेत्याहु--मित्राचेरिति। कि च स्वप्नवदेव गुहीतमुपदेशादि 
३० विद्वान्न पश्यति तत्साध्यफलाभावादित्याहु--गुहीतं चेति ! अथ वा छोकदृष्टया यत्किञ्चिद्गहीतं वस्त्रान्नोदकादि 

-तद्विद्वान्नेव किञ्चित्करोमीति प्रतिबुद्धोऽन्यप्रत्ययवाधान्न स्वसम्बन्वित्वेनाधिगच्छति । तेन तदाभासमात्रमेवेत्याह- 
गृहीतं चेति । उक्तमर्थं विवक्षित्वा दलोकक्चराणि योजयत्ति--भिजाचेरित्यादिना ॥ २५ ॥ 

कि च स्वप्नावस्थायां येन देहेन नाडयादिषु प्यंटत्ति स मिथ्या पृथगभूतस्य निश्चलस्य देहस्य दर्शनात् । 
तथा जागस्ति येन परित्राजकादिशरीरेण लोकस्य पूज्यो द्वेष्यो वा हश्यते स॒ मिथ्या कथ्यतते । पृथगेव कूटस्थ- 

३५ ब्रह्माख्यश्च रीरस्यानुभवादिव्याहु--स्वप्ने चेति । कि च थथा स्वप्ने देहो मिथ्या तथा चित्तदृश्यं जडं सवंमवस्तुकं 
 मिध्याभूतमेषितव्यमित्याह--यथेति । पू्धिगतान्यक्षराणि योजयति--स्वणन इति ! उत्तराधंगतानि व्याकरोति- 
यथेत्यादिना । प्रकरणाथंमुपसंहरति--स्वप्न इति । ३६॥ 

(म 

१. श्रेयसो मोक्षस्य साध्यस्वमस्माभिः इति | 
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्रहणाउजाग रितवततद्धेतः स्वप्न ष्यते । तदधेतुखात्त॒॒ तस्यैव सञ्जागरितमिष्यते ॥२७॥ 

 उतद्स्यप्रसिद्धस्वादजं सवेषदाहृतम् । न च भूतादमूतस्य सम्भवोऽस्ति कथंचन ॥३२॥ 

अस्जागस्ति दृष्टवा स्वप्ने पयति तन्मयः । असत्स्वप्नेऽपि दष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पयति ।३६॥ 

इतश्चासत्तवं जाग्रदस्तुनो, जागरितवज्जागरितस्येव ग्रहुणाद्भ्राह्यग्राहुकरूपेण स्वप्नस्य तञ्जागरितं हेतुरस्य 

स्वप्नस्य स॒ स्वप्नस्तद्धेतुर्जागरितकायंमिष्यते \ तद्धेतुत्वाञ्जागरितकायत्वात्तस्यैव स्वप्नदुद्ल एव सनज्जागरितं न ५ 

लन्येषाम् 1 यथा स्वप्न इत्यभिप्रायः यथा स्वप्नः स्वप्नदृश एव सन्साधारणविद्यमानवस्तुवद्वभासवे तथा 

तत्कारणत्वात्साधारणविद्यमानवस्तुवदवभासमानं + न तु साधारणं विद्यमानवस्तु स्वप्नवदेवेत्यिप्रायः ॥ ३७ ॥ 

ननु स्वप्नकारणत्वेऽपि जागरितवस्वुनो न स्वप्तवदवस्तुत्वम् । अत्यन्तचलो हि स्वप्नो जागरितं तु स्थिरं 

लक्ष्यते । सत्यमेवमविवेकिनां स्यात् \ विवेकिनां तु न कस्यदिद्रस्तुन उत्पादः प्रसिद्धोऽतोऽप्रसिद्धत्वादुत्पादस्याऽऽत्सेव 

सर्व॑मित्यजं सर्वमुदाहतं वेदान्तेषु “सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज्'' इति । थदपि मन्थसे जागरितात्सतोऽसत्स्वप्नो जायत इति १० 

तदसत्। न भूतादिद्यमानादभूतस्थासतः सम्भवोऽस्ति लोके! न ह्यसतः हाश्षविषाणादेः सम्भवो दृष्टः कथच्चिदपि ॥३८॥ 

ननूक्तं त्वयैव स्वप्नो जागरितका्थंमिति तत्कथसुत्पादोऽप्रसिद्ध इत्युच्यते । श्यृणु, तत्न यथा कायंकारण- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सोऽसन् पृथङ्निस्वरुकायदरानात् \ तथा जागरिते येन परित्राजकादिदेहेन लोकस्य पूज्यो द्वेष्यो वा भवति ` 

सोऽसन् कटस्थब्रह्याख्यकायस्यानूभवादित्यथंः। कि बहुना यथा स्वापनः कायोऽप्तन् तथा जाग्रदहृश्यजडजातमवस्तुक १५ 

चैतन्यातिर्तिमसदेवेव्यर्थः । सप्ति प्रमातरि बाध्यत्वं स्वप्तस्य मिथ्यात्वं तदृशंनात् स्वप्नहगपेक्षया जागरस्तस्य 

सत्वं न परमाथंतः स्वप्नं मिथ्याभूतं प्रति कारणत्व देवेत्याह--तस्यैव स्वप्नहश एव सदित्यनेकप्रतिपतृसाघारण- 

वस्तुवदवभासमानं जागरितं न तत्त्वतस्साारणं तत्वतः ्रतिपत्तभेदाभावात्, ““एको देवः सवभूतेषु गूढ"'इत्यादि- 

भ्रतेरित्यथेः ॥ ३५२८ ॥। 

आनन्दगिरिटीका | | ` २० 

यथा जागरितं तथा स्वप्नो गृह्यते । तथा च स्वप्नस्य जागरितकाय॑त्वाचः स्वप्नद्रष्टा तस्येव जागरितं 

प॒दिति स्वप्नवत्तन्मिथ्यातमिल्याह--ग्रहुणादिति । कि च जागरितस्य विद्यमानत्वमनेकसाधारणत्वं च वस्तुतो 

तास्ति स्वप्तकारणत्वात्कि तु तथा भा पमानत्वमित्याह-तदधेतुत्वादिति \ जागरितस्य वस्तुतोऽसत्ते हैतवन्त रपरत्वं 

श्लोकस्य दशंयति--इत्चेति \ इतःशब्दाथंमेव स्फो रयनपर्वाधं योजयत्ति-जागरितवदिति । उत्तराधं योजयति-- ` 

तदतुत्वादिति \ सति प्रमातरि बाध्यत्वं स्वप्नस्य मिथ्यात्वं जागरिततस्य पुनस्तदनुपलम्भावस्माथंतः सत्त्वम् । २५ 

कायस्य मिथ्यात्वे कारणस्यापि मिथ्यात्वमिति मानाभावात् । न हि सवंसाधारणं विद्यमानं जागरितं मिथ्या 

भवितुं युक्तमित्याशङ्कुयाऽऽह्--ययेत्थादिना । २७॥। | 

कार्थंकारणभावेऽपि स्वप्नजागरितयोनं मिथ्यात्वमविदिष्टमत्यन्तवेषम्यादित्याशङ्कुयाऽऽह्--उत्पादस्येति । 

यत्तु कायंकारणत्वं खत्यासत्य्योरिव स्वप्नजागरितयोरि्युक्तं तददुरू्तमित्याह--न चेति \ इलोकव्यावर्यामाशङ्का- ५: 

माह- नन्विति । किमिदं वेलक्षण्यमविवेकिर्ना प्रतिभाति कि वा विवेकिनामिति विकल्प्याऽभ्यमङ्गीकरोति-- ३० 

सत्यमिति ! दवितीयं प्रत्याहु-- विवेकिनां त्विति । द्ितीयभागमाकाडङ्क्षाद्रारा विभजते-यदपीत्यादिना । सम्भवो 

नासतोऽस्तीव्येतददृ्न्तेन साघयति-न हीति । कृथ्चिदपि सतोऽसतो वेत्यथ: ॥ ३८ ॥ | 

यदुक्तमुत्पादस्याभ्रसिद्धत्वं तदयुक्तस् स्व प्तजागरितयोस्त्वया कार्यंकारणत्वाद्खीकरणादित्याशङ्कवाऽऽह्- 

असदिति \ जागरिते इष्टस्य स्वप्ने दशंनाज्जागरितस्य स्वप्न परति कारणत्वं चेत्तहि स्वप्ने दृष्टस्य जागरितिऽपि ` ` 

दशंनात्तस्य जागरितं प्रति कारणत्वं क्रि न स्यादित्याशङ्कयाऽऽह-- असत्स्वप्नेति \ रटोकव्यावर््यमाश _्कुामुत्थाप- ३५ 

__ यति--नन्विति । पूर्वापरविरोधे चोदिते परिहारे कथ्यमाने मनःसमाधानं प्राथंयते--म्पृण्विति । तमेव प्रकारं 

१. जागरितमपीति शेषः । २. विद्यमानं वस्तुः यस्य तत् । 
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१० 

० 

नास्त्यसद्धेतुकमसरपदसद्धेतुकं तथा । सच्च सद्धेतुकं नास्ति सद्धेतुकमससडुतः ॥४०॥ 

भावोऽस्माभिरभिप्रेत इति । असदविश्यमानं रज्जुसतपेवद्विकल्पितं वस्तुं जागरिते दृष्टवा तद्धूावभावितस्तन्मयः 
स्वप्नेऽपि जागरितवद्ग्राह्यग्राहुकरूपेण विकत्पयन्पर्यति तथाऽसत्स्वप्नेऽपि दुष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश््यत्यविकल्पयन् | 
चरब्दात्तथा जागरितेऽपि हष्ट्वा स्वप्ने न प्यति कदाचिरित्यथंः । तस्माजजागरितं स्वप्नहेतुरुच्यते न तु 
परमाथंसदिति कृत्वा ॥ ३९ ॥ 

परमाथंतस्तु न कस्यचित्केनचिदपि प्रकारेण कायंकारणभाव उपपद्यते ।! कथम् । नास्त्यसद्धेतुकमसच्छक्ष- 

विषाणादि हतुः कारणं यस्यासत एव खकुसुमदेस्तदसद्धेतुकमसन्न विद्ते । तथा सदपि घटादिवस्तु असदेतुकं 
रशविषाणादिकार्य नास्ति । तथा सच्च विद्यमानं घटादि विद्यमानघटादिवस्त्वन्तरकार्यं नास्ति । सत्कायंमसत्कुत 
एव सम्भवति । न चान्यः कायकारणभावः सम्भवति इक्यो वा कल्पयितुम् ! अतो विवेकिनामसिद्ध एव कायंकारण- 
भावः कस्यचिदित्यभिप्रायः ।\ ४० ५ 

अनुभूतिस्वशूपाचायंटीका 

जागरिततस्य स्वप्नवासनामयत्वाप्रसिद्धेः स्वप्नस्य च जागरितवासनामयत्वप्रसिद्धेः जागरितं कारणं 
स्वप्नः कायं मित्युक्त इदानीं तदपि न नियततमित्याहु--चशब्दादिति ॥ ३२ ॥ 

व्यवहा रहृष्टया स्वप्नजागरितयोः कायकारणभाव इत्याहू-नास्त्यसद्धेतुकमिति । अवस्तुन एवाज्ञानदिव 
वस्त्वेव कायं जायत इति कुमायावादिनां दृष्टिः तां व्यावत्तंयत्ि। आद्यपादानादसद्रूपे भेदाभावात् न त्र कायंकारण- 
भावः शशविषाणादाविवेत्यथः । तथा हि-असद्रूपं भिद्यमानं नासदाकारेण भिद्यते प्रतियोगिनोऽस्वाभावापातात् । 
व्यावतंकासाधारणाकारमन्तरेण व्यावृत्तधीघ्रकाराभावप्रसङ्गात् । सदाकारेण भेदेनास्रं उभयोः पूर्वोत्तर 
काल्योद्चानिर्वाच्यताऽविशेषे व्यथं जन्म कारकोपादानं च, अतो नानिर्वव्ं जायत्त इति । शन्यात् सत्का्म जायत्त 
इति शन्यवादः । तं निराचष्टे-द्वितीयपादेन--सदसद्धेतुकं तथेति । कायंप्रसवरक्त्यात्मत्वं हि कारणत्वमसतो 
निरात्मकस्य कथं स्यात् । न च कायं शृन्यान्वयो भाति, नाप्युदाहूरणमिति भावः| कायेकारणयोः योरपि 

. : सव्यत्वमिति सांस्यादयः । तान् प्रत्याचष्टे--तुतीयपादेन । सच्च सद्धेतुकं नास्तीति । सद्रूपे भेदाभावात् सतोऽन्यस्या- 

२५ 

२०५ 

` 

२५ 

सत्त्वात् सत्त्वस्य किञ्चित्[दाकारेण कारणत्वेऽतिप्रस ङ्गाच्चेत्यथंः । सद्ब्रह्म कारणं मिथ्याप्रपञ्चसुष्टेरिति ब्रह्मविदः 

= आनन्दमिरिटीका | 

प्रकटयन्नक्षराणि योजयति--असदिति । तुच्छत्वं व्यवच्छिनत्ति--रज्ज्विति । दर्हानस्याऽऽभासत्वं सूचयति 
विकल्पितमिति । यथा जाग्रद्दृष्टस्य विशेषस्य स्वप्ने दर्धनाज्जागरितवासनाधीनः स्वप्नो जागरितकायंतवेन 
व्यवद्धियते तथा स्वप्ने हृष्टस्य जागरितेऽपि दर्शानात्तत्ायंत्वं जागरितस्य प्राप्तमित्याल्ञद्कुय द्वितीयाधं व्याचष्े-- 
तथेति ! यत्त॒ स्वप्नजागरितयोशूक्तं कायंकारणत्वं तदपि न नियतमिति निपातार्थ कथयति--चश्षब्दादिति । 
तस्मालप्रायश्ञः स्वप्नस्य जाग्रद्रासनाधीनत्वादिति यावत् । जागरितस्य परमाधंसत्वात्कायंस्य स्वप्तस्यापि तादात्म्या- 

तथात्वं विवक्षित्वा कायंकारणस्वग्रथा कथं न भवतीति व्यावत्यं कथयति--नत्विति ।} ३९ ॥ 
व्यवहा रहष्टया कायंकारणत्वं स्वप्नजागरितयोशक्तम् । तत्त्वहष्टया त्व प्रसिद्धमेव क्वचिदपि कायंकारणल्व- 

. मित्ति वदन्वस्तुनोऽज्ञानादवस्त्वेव कार्यं भवतीति मत्तं व्यावत्तंयति--नास्तीति । शून्यवादिनस्तु सदैव कार्यं जायते 
शन्यादिति मन्यन्ते तान्प्रत्याहु--सदिति ! तथेत्यनेन नास्तीव्येतदनुकृष्यते । साख्यादयस्तु कायंकारणयोद्रैयोरपि 
सत्त्वं सद्धिरन्ते तान्प्रत्युक्तम्--सच्चेति ! सद्ब्रह्म कारणं मिथ्याप्रपञ्चसुष्टैरिव्येकरे वणेयन्ति ताच्िराचष्टे--सद्धेतुक- 
मिति \ श्टोकस्य तात्पयेमाह--परमाथंतस्त्विति \ प्रसिद्धं कायंकारणत्वं यया कया च प्रक्रियया प्र्तिपादयितु- 
मुचिततमन्यथा प्रसिद्धिप्रकोपादित्याक्षिपत्ति--कथमिति ! अनिर्वाच्यं मायामयं कायंकारणत्वं प्रतीत्तिमात्रसिद्धम- 

. यौक्तिकमधिकृत्य प्रसिद्धिरविरुदधेत्यमिसन्धायाऽद्ं पादं विभजते--नास्तीत्यादिना ! द्वितीयं पादं व्याचष्टे- 
तथेत्यादिना । तृतीयं पादं व्याकरोति--तथा सच्चेति ! चतुथंपादाथंमाह - असदिति । अस्तु तहि प्रकारान्तरेण 

कायकारणभाव इत्याक्शद्कुय योग्यानूपरकन्विवि रुद्धत्वान्मवमिव्याहु- न चेति । ४०|| #ि 
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विपर्यासाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवस्सपदोतु । तथा स्वप्ने विपर्यापाद्ध्मस्त्रैव प्यति ॥४१॥ 
उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम् । जातिस्तु देक्षिता वुद्धेरजातेच्नसतां सदा ॥४२॥ 

पुनरपि जाग्रत्स्वप्नयोरसतोरपि कायंकारणभावाशशङ्कामपनयन्नाह् । विपर्यासादविवेकतौ यथा जाग्रत् जाग- 
रिते अचिन्त्यान्भावानक्षक्यचिन्तनीयान्रज्नुसर्पादीन्भूतवत्परमार्थंवत् स्पृशेत् स्पुशल्निव विकल्पयेदित्यथंः \ कथित् 

यथा तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धस्त्यादीन्धर्मान्पहयक्निव विकल्पयति तत्रैव परयति न तु जागरितादुत्पद्यमाना- ५ 

नित्यथेः ॥ ४१ 11 

ऽपि बुद्धेरदरेतचादिभिर्जातिर्देक्ितोपदिष्टा--उपलम्भनमुपलम्भस्तस्मादुपरब्धेरित्यथः \ समाचारा्र्णा 

श्रमादिधमंसमाचरणात् । ताभ्यां हेतुभ्यामस्तिवस्तुत्ववादिनामस्ति वस्तुभाव इत्येवंवदनज्ोखानां दृढाग्रहुवतां 

धटहधानानां मन्दविवेकिनामर्थोपायत्वेन सा देशिता जातिः । तां गृह्छन्तु तावत् \ वेदान्ताभ्यासिनां तु स्वयमेवा- 

जाद्रयात्मविषयो विवेको भविष्यतीति ध्न तु परमाथेबुद्धचा ! ते हि शनोत्रियाः स्थूलबुद्धित्वादजातेरजातिवस्तुनः १० 
सदा चरस्यत्त्यात्मनाडं मन्यमाना अविवेकिन इत्यथः । उपायः सोऽवतारायेत्युक्तम् ॥\ ४२ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तानपरत्याह्--चतुथंपादेन । सद्धेतुकमसत्कुत ? इति कायंस्योपादानतादालम्येन सत्वप्रसङ्गात् कूटस्थस्य सत 
चिदेकरसस्य विकारशक्त्ययोगाच्च । मायाद्वारेण ब्रह्य कारणमिति चेत् न, तत्सद्घाभावे द्रारत्वस्य वाङ्मात्र- 
त्वात् । तत्सङ्गे च अस द्धत्वादिधरत्तिकोपः स्यात् । मिथ्यासद्धं न दोष इति चेतु न, विशेषणवेफल्यात् । किञ्च, १५ 
मायाऽपि कारणं नो वा ? आद्ये नैकविज्ञानेन सर्व॑विज्ञानम्। अपि च दारशब्दो ग्यथः। श्यून्यकारणे चेकवचननिदेशो 
[विरुद्धयेत] ““यतो वा इमानि इत्यादिकारणत्वमपि त्स्याः न, चेतनवगं प्रति विरोधात् । न च जडवर्गं प्रति 
अवशेषात् । अन्त्ये प्रकृतिश्त्िवि रोधोऽकिञ्न्वित्करव्वेन द्वारत्वमपि न स्यात् । किञ्च, मायापि प्रकाशते चेत् 
चिदेव न प्रकाशते चेत् न व्यवहषराङ्कम् । तस्मात्तत्त्वहृष्टयाऽप्रसिद्ध एव कायकारणभावः ॥ ४०-४१॥ 

कथं तहि “जन्माद्यस्य यत्त'' इत्यादिश्नुतिः जगत्कारणं ब्रह्यासूसुचत् सूत्रकारः । तत्राहु-उपलम्भा- २० 
दिति ॥ ४२॥ | 

आनन्दगिरिटीका 

वप्नजागरितयोवंस्तुतो नास्ति कायंकारणत्वमित्यत्रंव हेत्वन्तरमाह--विपर्यासादिति । श्लोकस्य तात्पयं- 
माहू-पुनरपीति । अक्षरार्थं कथयत्ति--विपर्यासादित्यादिना । कर्चिदित्यस्य पूवण क्रियापदेन सम्बन्धः । हष्टान्त- 
मनू दारष्टान्तिकिमाह- यथेत्यादिना । ४१।। २५ 

तत्त्वहष्टया कायेकारणत्वस्याप्रसिद्धत्वे कथं जन्मादिसूत्प्रमुखंः सूत्रेजंगत्कारणं ब्रह्य सूत्रितमित्या- 
शङ्कयाऽऽह--उपलम्भादिति ! अविवेकिनां विवेकोपायत्वेन कायंकारणत्वमुपेत्य सूत्रकारप्वृत्तिरित्यथः । श्लोका- 
क्षराणि व्याचष्टे--याऽपोत्यादिना । अस्ति वस्तुभावो द्वेतस्येति शेषः। कायंकारणभावमुपेत्य जन्मोपदिशताम- 
देतवादिनां मन्दविवेकिषु विवेकदाढर्योपायत्वेन कथं तदुपदेः स्यादित्यारङ्कयाऽऽहु-ताभिति । यदा ब्रह्मण 
सकाशादशेषं जग ्ूवतीत्य्भ्युपेतं तदा तदत्तिरेकेण जगतोऽमावादुत्रह्यीव सवंमिति निश्चितम् । तद्धिषयेषु च वेदान्तेषु ३० 
पोरवपिर्येणाऽऽटोचितेषु तदभ्यासिनां तेषां तदभ्यासप्रसादादेव कृूटस्थाद्वितीयवस्तुविवेकदाढर्यं सेत्स्यतीत्यभिप्रे्या- 
दरेतवादिभिर्जातिरुपदिष्टा न तु द्वैतस्य रुत्तित्तो न्यायतश्च निरूपयितुमशक्यस्य परमा्थंत्वं गृहीत्वा जातिरूपदिष्टेत्य- 
जातिरेव पारमाथिकीत्यथंः । चतुथंपादाथंमाहू--ते हीति । तेषां विवेकोपायत्वेन जातिरूपदिष्टेत्यवोपक्रममनुकूल- 
यति--उपाय इति ॥ ४२ ॥। 

` १.इति निदिवत्य तेषां चित्तसमाधानाय जगञ्जन्मोपदिष्टं न तु द्वैतस्य सत्यस्वाऽपग्रहेणेत्यथंः । ३५ 
४२ 
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अजातेखसतां तेषभपलम्भाद्वियन्ति ये ।जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यन्पो मषिष्यति।॥४३॥ 

उपलम्भात्समाचायन्मायादस्ती यथोच्यते । उपरम्भत्समाचारादस्ति बस्तु तथोच्यते ॥४५४॥ 

जात्याभासं चराभासं चरस्स्वामासं तथेव च । अजाचरुमवस्तुतवं विज्ञानं शान्तमदयम् ॥४५॥ 

ये चेवमुपलम्भात्समाचाराच्चाजातेरजातिवस्तुनखसन्तोऽस्ति वस्त्वित्यद्रयादात्मनो वियन्ति विरुद्धं यन्ति 
५ दतं प्रतिपद्यन्त इत्यथः ! तेषामजतिख्रसतां श्रहूधानानां सन्मार्गावलम्बिनां जातिदोषा जात्युपलम्भकृता दोषा न 

सेत्स्यन्ति सिद्धि नोपयास्यन्ति ! विवेकमा्गंप्रवृ्तत्वात् । यद्यपि कथिहोषः स्यात्सोऽप्यल्प एव भविष्यति । 
सम्यग्दशनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यथः \\ ४३ ॥ 

नन॒पलम्भसमाचारयोः प्रमाणत्वादस्त्येव द्वैतं वस्त्विति \ न) उपलम्भसमाचारयोव्यभिचारात् । कथं 
व्यभिचार इत्युच्यते ! उपरुभ्यते हि मायाहुस्ती हस्तीव, हस्तिनमिवात्र समाचरन्ति बन्धनारोहणादिहस्ति 

१० सम्बन्धिभिधरमेहस्तीति चोच्यतेऽसन्नपि यथा तथेवोपलम्भात्समाचाराद्दरेतं भेदरूपमस्ति वस्त्वित्युच्यते । तस्मान्नोप 
लम्भसमाचारो ेतवस्तुसमडावे हत् भवत इत्यभिप्रायः ॥ ४४ \ 

कि पुनः परमाथसद्रस्तु यदास्पदा जात्याद्यसद्बुद्धथ इत्याहू । अजाति सज्जातिवदवभासत इति जत्या- 
भासम् । तद्यथा देवदत्तो जायत इति । चलाभासं चरमिवाऽऽभासत इति । यथा स एव देवदत्तो गच्छतीति । 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धमि तद्रदधभासत इति वस्त्वाभासम् । यथा स एव देवदत्तो गौरो दीघं इति । जायते 

१५ देवदत्तः स्पन्दते दीर्घो गौर इत्येवमवभासते परमाथंतस्त्वजमचरमवस्तुत्वमद्रव्यं च । {क तदेवंप्रकारं ? विज्ञानं 
विज्ञप्निः । जात्यादिरहितत्वाच्छान्तम् \ अत एवाद्य च तदित्यथंः ॥ ४५॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ननु--' "उदरमन्तरं कुरुते मथ तस्य भयं भवति" “ये के चात्महनो जनाः'' “अन्धं तमः प्रविशन्ति 
इत्यादिशरुत्तिभ्यो ब्रह्मणि विकारदशिनां भयग्राप्ट्या आात्महानिदोषाः श्रूयन्ते । अतः; श्रोत्रियाः सूत्रकृता नान्व- 

२० ग्राहिषत तत्राहु--अजातेखसतां तेषामिति । “न॒हि कल्याणङ्ृत्करिषदुदुर्ौति तात गच्छती 'त्यादिस्मृतिभ्यो 
यद्यपि नाद्यन्त एवाधः पाततः स्यात् । तथापि निन्दयनुपपत्त्या कश्चिद्दोषः कल्प्यते तत्राहु--दोषोऽप्यल्प इति 
सम्यग्दशनाप्राप्तहेतुको [गमे]वासलक्षण इत्यथं ; ॥ ४३-४४-४५ ॥। 

आनन्दभिरिटीका 

उदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवती""त्यादिश्नुतिभ्यो ब्रह्मणि विकारदशिनां भयप्रा्तिः श्रयते । तथा 
२५ च श्रोत्रियाणामपि भेददशिनां नायुग्राह्यतेत्याशङ्कयाऽष्ट--अजातेरिति । “न हिं कल्याणङृकरिचद्दुगंति तात 

गच्छती'"ति स्मृतैस्तेषामात्यन्तिकपतनाभवेऽपि निन्दानुपपत्त्या कश्चिहोषटेशः सम्भवतीत्याशङ्खय सम्पग्दर्शनाप्र ्ति- 
पयुक्तं गरभेवासादिदोषमभ्यनुजानाति-दोषोऽपी ति । अन्वयमादर्शयन्पादन्नयगतान्यक्षराणि योजपति-पे चेत्यादिना । 
चतुथपादं व्याचष्टे-यद्यपीति । कर्चि्िन्दानुपपत्तिसूचित इति यावत् । ४३ ॥ 

यतत हैतुमभ्यां देतस्यास्तित्वमुक्तं तददूषयति--उपलम्भादिति ! इलोकव्याव््यगमाशद्धामनूद्य दूषयति-- 
३० नन्वित्यादिना ! व्यभिचारस्यासिद्धिमाशङ्कब परिहुरति--कथमित्यादिना । उपलम्भसमाचारौ मायामये हस्तिनि 

वस्तुत्वाभावेऽपि भवतः, तथा द्रेतेऽपि न तयोरस्ति वस्तुत्वसाघकलत्वमित्युपसंहरति--तस्मादिति ॥ ४४॥ 

भूतदर्शानावष्टम्भेन निमित्तस्यानिमित्तत्वमुक्मेतदन्तैः इलोकेविप्रपञ्चितम् । सम्प्रति भूतदर्शनमुपसंहरति- 
जात्याभासमिति । श्टोकाक्षराण्याकाङक्षाद्रारा विवृणोति--कि पुनरित्यादिना । गौरत्वदीरघत्वोक्लया देवदत्तस्य 
गुणवत्त्वेन द्रव्यत्वं स्फुटोक्रियते । पूर्वा्ध्थानवादेनापराधं योजयति--जायत इत्यादिना । विशेष्यं प्रशनपुवंक 

२३५ विशदयति--कि तदित्यादिना ॥ ४५॥ 
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+एव न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः । एवमेव विजानन्तो न पतन्ति यिपयेये ॥४६॥ 
ऋजुवक्रादिकाभासमरातस्पन्दितं यथा | ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥४७। 

अस्पन्दमानमटछातमनाभासमजं यथा । अस्पन्दमानं षिज्ञानमनाभासमजं तथा ॥४८। 

एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानोऽजाः स्मरता ब्रह्मविद्धिः ! धर्मा इति बहुवचनं 
देहभेदानुविधायित्वादद्रयस्येवोपचारतः । एवमेव यथोक्तं विन्लानं जत्थादिरहितमद्रयमात्मतच्वं विजानन्तस्त्यक्त- ५ 

बाह्येषणाः पुननं पतन्त्यविद्याध्वान्तसागरे विपयंये । “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः" इत्यादि- 
मन्त्रवर्णात् ॥ ४६ ॥ 

` यथोक्तं परमाथेदशंनं प्रपञ्चयिष्यन्नाह्-यथा हि खोक ऋजुवक्रादिप्रकाराभासमखातस्पन्वितमुल्काचलनं 
तथा ग्रहणमग्राहुकाभासं विषयिविषयाभासमित्यथेः । {कि तद्विज्ञानस्पन्दितम् । स्पन्दितिमिव स्पन्दितिमविद्यया । न 
ह्यचलस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति ! अजाचरूमिति यक्तम् \\ ४७ ॥ १० 

अस्पन्दमानं स्पन्दनवजितं तदेवारातमृज्वाद्याकारेणाजायमानमनाभासमजं यथा तथाऽविद्यया स्पन्दमानम- 
विद्योपरनेऽस्पन्दमानं जात्याद्याकारेणानाभासमजमचलं भविष्यतीत्यथ ॥ ४८ ५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

चैतन्यस्याजत्वमुपसंहूत्य सवंजीवानां त्ावन्मात्रस्वभावत्वादजब्रह्येकाकारत्वमाह्--एवंधर्मा अजाः स्मृता 

इति । उक्तवस्तुज्ञानस्य फलमाहू--एवमेवेति । ४६ ॥ ९५ 
यदवाद्यजाचलं विज्ञानं जात्याभासं चकाभासं चेति, दृष्टान्तेन प्रपञ्चयति--ऋलजुवक्रादिकेति 1 ४७॥ 

अप्रच्युत प्राच्यस्वरूपस्यासत्यनानाक्रारावभासो विवत्तंः स्पन्दितम् । विज्ञानं शान्तमित्युक्तं तत्र दृष्टान्त 

माह--अस्पन्दमानमिति ॥ ४८ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

ब्रह्मणश्चिदरूपस्याजत्वमुपपादितमुपसंहरति-एवं नेति \ चित्प्रतिविम्बानां जीवानां बिम्बभूतब्रह्ममाचत्वाद- ९० 
जत्वमविशिष्टभित्याह्--एवमिति \ उक्तब्रह्यात्मेवयज्ञानस्य फलमाहु--एवमिति \ इलोकाक्षराणि व्याकरोति-- 

एवमित्यादिना ! कायंकारणभावस्य दुभ॑णत्वादयो यथोक्ता हेतवः । चित्तं चेतन्यं ब्रह्मेति यावत् । एवमिति \ 

प्रतिबिम्बनं बिम्बमा्रत्वं जीवानामपि प्रतिबिम्बकल्पानां बिम्बभूतन्रह्यमात्रत्वादित्यथंः । अद्वयस्य बहुवचन- 
भाक्त्वमयुक्तमित्याश ्ुयाऽऽह--घर्मा इतीति । उत्तरार्धं योजयति--एवमेवेति \ विज्ञानं विज्पनरूपंब्रहमत्यथेः । 
यथोक्तज्ञाने मुख्यानधिकारिणो व्यपदिश्षति-त्यक्तंति ! उवतज्ञानवतां संसारसन्वासाभावे प्रमाणमाह-तत्रेति ॥४६॥ २५ 

| विज्ञानमजमचरमेव जात्याभासं चराभासं चेत्युक्तं तदिदानीं इष्टान्तेन प्रपञ्चयति--ऋलजुवक्रादिकेति \ 

अप्रच्युतपुवंस्वल्पस्यासत्यनानाकारावभासो विवत्तस्तदतर विज्ञानस्य स्पन्दितत्वम्। श्छोकस्य तात्पय॑माहू--यथोक्त- 

मिति । तत्र दष्टान्तभागं व्याचष्टे--यथा हीति । दार्ष्टान्तिकं योजयत्ति--तयेति  किमित्यविद्यामन्तरेण मुख्यमेव 
स्पन्दनं विज्ञानस्य नेष्यते तत्राऽऽहु--न हीति । निरवयवस्य विभुनो विज्ञानस्य वस्तुतश्चलनविकलस्थाविद्यमानमेव 

स्पन्दनमित्यत्र वाक्योपक्रमानुकूल्यं कथयति--अजेति ।। ४७ ।। | | २० 

विज्ञानं शान्तमि्युक्तं दृष्टान्ते स्पष्टयत्ति--अस्पन्दमानमिति । ररोकोक्षराणि व्याकरोत्ति--अस्पन्दमान्- 

मित्यादिना \ तथाऽविद्ययेत्यत्राविद्येति च्छेदः ॥ ४८ ॥। [षि 

१. एवं न जायते चित्तम्--नित्यविज्ञानरूपं ब्रह्ोद्यथं: । घर्मा: जीवाः ब्रह्यरूपत्वात् अजाः । विपर्यये भ्रमे 

तदुपरक्षितसंसारे च पतन्ति विज्ञानस्य नित्यत्वसमथंनं पूवं कृतम् ततस्य पश्यन्ति ये जातिम् ख वें 
पदयन्ति ते पद मित्यनेन । तत्कथं तस्य स्पन्दं अत आहु-“अविद्यये''ति । ३५ 
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५ 

१५ 

९५ 

अलात स्पन्दमाने वे नाऽऽभासा अन्यतोभुवः । न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्ाछातं प्रविश्षन्तिते ॥४६॥ ` 
न निग॑ता अछातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः । विज्ञानेऽपि तथेव स्युरामासस्या विशेषतः ॥५०॥ 
विज्ञाने स्पन्दमाने वे नाऽऽमाप्ता अन्यतोभुवः । न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विश्न्तिते ॥५१॥ 
न निर्गतास्ते विनज्ञानादुद्रव्यत्ाभावयोगतः । कायकारणतामावाघतोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥५२॥ 

कि च तस्मि्रेवारति स्पन्दमान ऋजुवक्राद्याभासा अलातादन्यतः कुतधिदागत्याकाते नैव भवन्तीति 
नान्यतोमुवः । न च तस्मास्निस्पन्दादलातादन्यत्र निगंताः। न च निस्पन्वमलातमेव प्रविशन्ति ते ॥ ४९॥ 

कि च न निर्गता अरातात्त आभासा गृहादिव द्रव्यत्वाभावयोगतः । द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम् ! तदभावो 
द्रव्यत्वाभावः द्व्धत्वाभावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेवंस्तुत्वाभावादित्यथंः । वस्तुनो हि प्रवेश्षादि सम्भवति नावस्तुनः 
विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथंव स्युराभासस्थाविशेषतस्तुल्यत्वात् ॥ ५०॥ 

अलातेन समानं सवं विज्ञानस्य । सदाऽचरत्वं तु विज्ञानस्य विदोषः । जात्याद्याभासा विज्ञानेऽ 
चले किकरृता इत्याहु । कायकारणताऽभावाज्जन्यजनकत्वानुपपत्तेरभावरूपत्वादचिन्त्यास्ते यतः सदैव \ यथा 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

दृष्टान्ते कथमुजुवक्रादीनामसत्त्वमित्याकाडक्नायां निरूपणासहत्वेनेत्याह---अराते स्पन्दमान इति 1 
देशान्त रादागमनस्यानुपकम्भात् नान्यतोमुव इत्यथ: । त्तो निष्पन्दादलातादन्यत्र ते वत्त॑न्त इत्यपि वक्तुं न 
राक्यतेऽनुपलम्भादेवेत्यथः । नार्तं प्रविशन्ति ते न रीयन्ते तत्राचुपादानत्वादलातस्य । यदि स्पन्दनं निमित्त 
मरातमुपादानं तदा स्पन्दनामावेऽपि ऋल्वाद्याकारा अलाते स्युः । निमित्ताभावमावाच्चेमित्तिकाभावादशंना- 
दित्यथंः ॥ ४९-५० ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

सलातरष्टान्ते कथमुजुवक्रादीनामसतत्वमित्याश्चङ्कायां निरूपणासहत्वादित्याहु--अरखात इति । यदा 
सल्वलात्तं स्पन्दमानमवतिष्ठते तदा तस्मिन्नन्यतो देशान्त रादागत्याऽऽभासा भवन्तीति न शक्यं वक्तुमुजुवक्रा्या- 
भासानां देशान्तरादागमनस्यानवगमात् । यदा तदेवालातं निस्पन्दनं स्पन्दनर्वाजतं वत्तंते तदा ततोऽन्यत्राऽऽमासा 
वन्तीत्यपि न युक्तं वक्तुमनुपलम्भाविशेषात् । न चाऽऽभासास्तस्मिन्नेवाकते रीयन्ते तदनुपादानत्वात् । यदि हि 

स्पन्दर्नं निमित्तमरातमुपादानं तदा निमित्ताभावमात्रान्नमित्तिकाभावादशंनाहनुवक्राद्याका साः स्पन्दनाभावेऽप्यराति 
भवेयुरित्यथंः | इतश्च दृष्टान्ते ृष्टानामाभासानां मिथ्यात्वमेष्टव्यमिव्याह--कि चेति । हेत्वन्तरमेव स्पष्टयन्पर्वार्घा 
क्षराणि व्याचष्-तस्मिन्नेवेति। आभासानां देशान्तरागमनस्यानुपलम्भो हतुः क्तव्यः । अनुपरुन्धिमेव हेतुकृत्य 
ततीयपादाथंमाह-न चेति \ चतुथपादाथमाहु-न च निस्पन्दसिति । ४९ ॥ 

क्जुवक्राद्याभासानां दृष्टान्ते निगेमनप्रवेशयो रसम्भवं साधयत्ति-नेत्यादिना । रष्टान्तनिविष्टाभासवहार्टान्ति- 
केऽपि जन्माद्याभासा मिथ्येव भवेयुरित्याहु--विज्ञानेऽपीति । ऋजुवक्रा्याकारेषु जन्मा्याकरिषु चाऽऽभासत्वस्य 
तुल्यत्वादिति हितुमाह--आभासस्थेति । इतरच हष्टान्तेः मिथ्यात्वमाभासानामेष्टव्यमित्याहू--कि चेति । . तदेव 
पुवधियोजनया विशदयत्ति- नेति । ऋजुवक्रा्याभासानां वस्तुतोऽभावेऽपिः किमिति प्रवेक्षा्सिद्धिरिव्याशङ्कयाऽह्- 
वस्तुनो हीति! द्वितीयाधं योजयन्दार्ष्यन्तिकमाचष्टे-- विज्ञानेऽपौति ॥ ५० ॥ 

तुल्यत्वं सार्धेनोत्तरश्छोकेन साधयति--कथमित्यादिना । न हि तसिमिन्विज्ञाने यथा कथच्चिच्चलनवति 
ततोऽन्यस्मात्वस्माच्चिदागत्य जन्मायाभासास्तत्र भवितुमहंन्ति तथाप्रथाभावान्न च तस्माद्धिज्ञानादचरतयाऽव- 
स्थितादन्यत्राऽऽभास्ता भवितुमुत्सहन्ते प्रतीत्यभावस्थ तुल्यत्वान्नापि तदेव विज्ञानं प्रविशन्ति तस्य केवलस्य 
तदुपादानत्वानूुपगमात् । न च ते विज्ञाने प्रवेष्टुं समर्थास्ततो निगन्तं वा पारयन्ति । तेषामवस्तरुत्वादिव्यथः । ̀ 
कथं ताहि विज्ञाने प्रथा तेषामित्याशङ्खय मृषेवेत्याहु--कार्येति । आभासानां विज्ञानस्य च कायंकारणताया 

१. माते ये चलनादयः उपलब्धास्ते सवं भ्रमगोच राः, न तु अन्यत भागता अनन्तरं स्थिरताकारे गता 
इति वा तत्रैव खीना इत्ति वा वक्तुं शक्यन्ते । 
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द्रवयं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि । द्रव्यतमन्यभावो बा धर्माणां नोपपद्यते ॥५२॥ 

असत्स्वृज्वाचयाभासेषु ऋज्वादिवुद्धद्टाऽलातमात्रि तथाऽसत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमान्रे जात्यादिबुदधगमृषैवेति 

समुदायाथंः \\ ५१-५२ \1 | , 

अजसेकमात्मतत््वमिति स्थितं तत्र यैरपि कायकारणभावः कल्प्यते तेषां द्रव्य द्रव्यस्यान्यस्यान्यद्धेतुः कारणं 

स्यान्न तु तस्यैव तत् । नाप्यद्रव्य कस्यचित्कारणं स्वतन्त्रं दृष्टं रोके \ न च द्रव्यत्वं धर्माणामात्मनासुपपदतेऽन्यत्वं 

अनुभूतिस्वरूपाचार्यंटीका 

संक्षेपत्तस्तात्पयंमाह् -असस्स्वित्यादिना ।। ५१-५२ ॥ 

इदानीं वेशेपिकादिकल्पितकायंकारणभाव प्रयोजकस्य निरूपयितुमश्क्यत्वाच्चाजमेव परमाथमित्याह्-दव्य- 

मित्यादिना । अवयविद्रभ्यस्यावयवद्रव्यमेव समवायिकारणम् । अन्यस्य च कायंदरव्यगतस्य गुणस्य कारणगत्तो गृणः 

वेरोषिकादिभिः। तत्र निर्गुणत्वात् निष्रियत्वाच्चेत् न द्रव्यत्वं तहि अन्योन्याश्नयत्व यदेकस्व भावत्वाच्च विश्वस्य न 

कस्यचि्वुतर्चिदन्यत्वं निरूप्यमाणे सम्भवत्ति । यस्बोदयनादिनाऽगादि (जगद्देद) स्वरूपभेदभिन्नानां परस्पर 

व्यावृत्तिः केवङन्यतिरेकिणा । भेद इति स्वरूपं कोऽथः ? कि निधिेषणं वस्तु सविशेषणं वा ? आचये न विवादः । 

अन्त्ये व्याघातः सविशेषणं भेदस्वरूपश्ेत् वस्तु, विशेषणस्य स्वरूपादतिरेकप्रसिदधः । किञ्च, सस्वभावस्य भेदः 

स्वरूपम् ? उत निस्स्वभावस्य ? भाच दवरूप्यं, तच्च विप्रतिषिद्धमेकं द्विरूपञचे्ति, द्वितीये न प्रत्यक्षता । न हि 

निस्स्वभावस्य शशमयुद्खादेश्च स्वभावभेदः प्रत्यक्षीकतु' शक्यः । किञ्च, स्वरूपभेदभानं सप्रतियोगिकरम् ? उत 

५ 

१५० 

१५ 

निष्प्रतियोगिकम् ? जादे न स्वरूपं भेदः प्रतियोगित्वात् दीघंत्ववत् । इतस्था न प्रतियोग्यपेक्षं तद्धनं स्यात् ` 

इतरस्वरूपभानवत् । अन्त्ये न तद्धोदभानं निष्परतियोगिकमभानत्वात् इतरस्वरूपभानवत् । | 

किञ्च, स्वरूपभानमेव चेद्धोदभानं त विपर्ययः स्यात्, तस्य तदभानहेतुकत्वात् तदनेन च विपये 

मतिप्रसङ्कः। किञ्च, स्वमसाधारणं सवंतो व्यावृत्तं रूपं स्वरूपं यथा पृथुबुध्नोदराकारो घट इति तस्य भेदत्वे 

घटो भेद इति प्रकाशेत न तु भिन्न इति 1 न चासवंज्ञस्य प्रकाशते । सर्वत इति चावधित्वं मेदाग्रहणे न गृह्यते 

इत्यन्योन्याश्रयत्वम् । किञ्च, धटत्वजात्याधारो घट इति सिद्ध सेदे सिद्ध
यति । ततश््चान्योन्याश्रयत्वं घटस्वरूपततया 

मेदसिद्धिस्तत्सिद्धौ च घटसिद्धिरिति । या च व्यावृत्तिः, सा कि एका वृत्तिः ? अनेका वृत्तिर्वा ? अबे घटयोः 

आनन्दभिरिटीका 

दुवंचनत्वादाभासाः सवंदेव निरूपयतुमराक्यत्वान्मायासयाः सन्तो मिथ्यैव भवन्तीत्यथः । साधंदलोकतासयंमाह्- 

अलातेनेति ! तहि सक्रियत्वमपि विज्ञानस्य प्रसज्येतेत्याशङ्कयाऽऽ्हु--सदेति । यदि विज्ञानम चरुमभीष्टं तहि तत्र 

२० 

९५ 

जात्याद्यामासा हेत्वभावान्न स्मुरित्याशद्ुचान्तिमार्धेन परिह रति--जाव्याचयाभात इत्यादिना । यतः सदवाचिन्त्या 

सतो मृषेवेति रोषः । संक्षेपतस्तात्पयंमाह्--पथेत्यादिना ।। ५९.५२) | 

यदुक्तं कायंकारणताभावादिति तदिदानीमुपपादयितुमुपक्रमते--द्रन्यमिति । अवयव द्रग्यमवयविद्रग्यस्यौ- 

पांदानम् । अवयवगुणाइचावयविगुणेषु तमानजातीयेष्वसमवायिनो 
दृष्टाः । न चैवमात्मनो द्रन्यत्व येत समवायि- 

स्वम् । न च तद्रूपाणां क्वचिदसमवायित्वं रुणगुणिभावस्यान्यत्वस्य तस्मिन्दुवंचनत्वादित्थथंः । श्लोकाक्षराणि 

योजयति-अजमित्यादिना। अवयवावयविविभागवि रहित्वमजत्वस्। एकत्वं गुणगुणिभावसून्यत्वम् | तत्रेत्यात्मतत्तवं 

२० 

परामृश्यते । तत्र कायंकारणभावं दूषयितुं सामान्यन्पायमा तेषामिति \ अद्रव्यस्यापि सूपदिस्तन्त्वादिहारा ` 

पटशौक्ल्यादौ कारणत्वं ृष्टमित्यतो विरिनष्टि--स्वतत््रमिति \ अस्तु तहि द्रव्यत्वेनान्यस्वेन चाऽऽत्मनि काय- 

कारणत्वं नेत्याहू- न चेति ! न हि तत्र गुणवत्वेन दरग्यतवं निणत्वात् ऽ्नापि समवायत्वेन तथात्वमन्योन्याश्रयत्व- 

१. नपसि समवायित्वेनेति । समवायित्वं समवायानुयोगित्वं तदपि कारयप्रतियोगिकं द्रव्यस्यैव, गुणकमंणो- 

गृणत्वकमंत्वसमवायानुयोगित्वेऽपि तयो्निव्यत्वात् । अन्योन्धाश्चयादिति समवायेन द्रभ्ये पदार्थोत्पत्त 

तस्य समवायानुयोगित्वं समवायानुयोगिलवे वदार्थोलप्तिरत्यन्योच्याश्चयः । अन्यत्वं तु नह नानास्तीः 

त्यनेन श्रुतिनिषिद्धं दुनिरूपं च । 

२५ 
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१० 

१५ 

९० 

२.५ 

२५ 

एवं न चित्तजा धर्माचित्तं वाऽपि न धमजम् । एवं हेतुफकाजातिं परिशन्ति मनीपिणः ॥५४॥ 
` यादधतुफुलावैशस्तावद्धतुफरोद्धवः  । क्षीणे हेतुफलक्शे नास्ति हैतुफरोदधवः ।*५५॥ 
वा कुतश्चिरोनान्यस्य कारणत्वं कायंत्वं वा प्रतिपद्येत 1 अतोऽदरव्यत्वादनन्यत्वास्च न कस्यचित्कार्यं कारणं 
वाऽऽत्मेत्यथंः \\ ५३ ॥ | 

एवं यथोक्तेभ्यो हैतुभ्थ आत्मविज्ञानस्वरूपमेव चित्तमिति न चित्तजा बाह्यघर्मा नापि बाह्यधसंजं चित्तम् । 
विज्ञानस्वरूपाभासमाच्रत्वात्सर्वघर्माणाम्? । एवं न हेतोः फलं जायते नापि फलाद्धेतुरिति हेतुफल्योरजर्पत हेतुफरा- 
जाति प्रविशन्त्यध्यवस्यन्ति । आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यथः ॥ ५४ \\ 

ये पुनरहंतुफलयोरभिनिविष्टास्तेषां फ स्यादिव्युच्यते- धर्माधर्माष्यस्य हेतोरहं कर्ता भम धममधिर्मौ तत्फर 
कालान्तरे क्वचित्प्राणिनिकाये जातो भोक्ष्य इति यावद्धेतुफल्योरावेशो हेतुफलाग्रहु आपत्मन्यध्यारोपणं तच्चित्तते- 
त्यथः । तावद्धेतुफलयोरु्ूबो धर्मधिमंयोस्तत्फरस्य चानुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यथेः । यदा पुनमंन््रौषधिवीयंणेव 
ग्रहावेश्ो यथोक्ताद्वेतदशंनेनाविद्योदभूतहतुफलावेशोऽपनीतो भवति तदा तस्मिनक्षीणे नास्ति हेतुफरोष्धूवः ॥ ५५ ॥\ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

व्यावृत्तिरिति न स्यात् । संयोगादेरिवानेकवृत्तिताऽयोगात् व्यावृत्तेरपि वस्तुनोऽव्यावृत्तत्वादनवस्थान्तरम् । स्वपर 
निर्वाहकत्वं च परिभाषामातरं व्यावृत्यसिद्धौ स्वपरविभागस्येवासम्भवात्। प्रयोगदूषणं चाप्रसिद्धविशेषणत्वं, सन्दिग्घ- 
विशेष्यत्वं च पक्षस्याबादिभ्यो व्यावृत्त्यनिश्चये पृथिवीत्वनिश्चयाभादात् पृथिवीत्वजातिसमवायोऽपि व्यावृच्य- 
निश्चये निश्चेतुमशक्यः। पुथिवीजातोयानां च व्यक्तीचामाचन्त्यादेकेन प्रमाणेन धमंत्वनिस्वयासम्भवादाश्रयासिद्धः। 
प्रतियोगिनां चाबादीनामानन्व्यादेकेन प्रमाणेन निश्चेतुमशक्यत्वात् तद्वेच्छिन्नव्यावृत्तेरेवा ( एका ) निश्चयात् 
सन्दिगि्धानेकान्तिकमिति-अलं विस्तरेण ।॥ ५३ ॥ | 

चिकीर्षितकुम्भादि संवेदनात् कुम्भादयो जायन्ते। जाताश्च कमय स्वसंविज्जनका इत्यादिन्यवहा रोऽपि 
विद्रदहष्टया कस्यचिदप्यन्यत्वाभाषे न सम्भवतीत्याहु-एवं न चित्तजा इति । यस्च घमदिः शरोरादेश्च कायं- 
कारणभावः प्राक्तत्वहष्टया खण्डितः सोऽप्यन्यत्वाभावे सिद्ध इत्याह्-एवं हैतुपलाजातिमिति ।। ५४॥ 

त हेतुः जायते नापि फर्मिति परमा्थ॑मुक्त्वा अधुना मुमुक्षूणां तदभिनिवेशव्याधिवृर्सया तदभिनिवेश- 
भावाभावयोः बन्धमोक्षहेतुत्वमाह--पाबद्धेतुफलाकेश इत्यादिना । ५५ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

प्रसद्धात् । न च तत्र कुततदिचदन्यत्वं सवंस्य सन्मात्र नेकरूपत्वप्र्तिभानात् । अतो न तत्र कारणत्वं कायंत्वं वा 
प्रतिपत्तं शक्यमिति फलितिमाहु--अत इति ॥ ५३ ॥। 

चिकीषित्तकुम्भसंबेदनसमनन्तर कुम्भः सम्भवति | सम्भूतश्चासौ कम॑तया स्वसंविदं जनयतीति भ्यवहारोऽपि 
नोपपद्यते । कस्यचिदपि विद्वद्हष्टयनुरोधेनानन्यत्वादिव्याहू--एवमिति ! यश्च धमदिः शरोरदेश्व कायंकारण- 
भावो विद्रद्षष्टया पुरस्तान्निरस्तः सोऽप्यन्यत्वाभावे न सिध्यतोत्याह--एवं हेत्विति \ तत्र पूवर्धिं योजयत्ति-- 
एवमित्यादिना \ आत्मस्वरूपस्य निविकारत्वमद्रव्यत्वमप्रसिद्धत्वमित्यादयो यथोक्ता हेतवः 1 बाया घर्मा घटादयो 
नाऽऽत्मनः । न च धमंशब्दितानां जीवानां चित्तशब्दितात्परस्मादात्मनो जन्मेति युक्तस् । तेषां प्रतिविम्बकल्पानां 
बिम्बभूतब्रह्यमात्त्वादित्यभिप्रे्याऽऽह्--विन्ञानेति \ उत्तराधं योजयति--एवं नेति । ५४॥ 

न फराद्धेतुर्जीयते नापि फलं हेतोरिति ततत्वहष्ट्योपरष्टम् । इदानीं मुमुक्षूणां तदभिनिचेशब्यावृत्त्यथं 
तदभिनिवेश्षभावाभावयोस्तद्द्धवानु्धवौ दशंयति--यावदिति) दलोकाक्षराण्याकाङन्नाप्रदशंनपुरःसर विवृगोति- 
ये पुनरित्यादिना । ५५ ॥ 

१. बाह्यपदार्थाः ज्ञानरूपेणेव भान्ति यथा घटो भातीति, ज्ञानं च ब्रह्येत्यथंः | 
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 याबद्धेतुफटाषेशः संसारस्तावदायतः | क्षीणे हेतुफरवेरे संसारं न प्रप्ते ॥५६॥ 

संवृत्या जायते स्वं शाश्वतं नास्ति तेन वे। सद्धावेन यजं सवेुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥५७॥ 

शर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न॒ तखतः । जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥५८॥। 

यदि हितुफरोदधवस्तदा को दोष इत्युच्यते--ावत्सम्यग्दजञनेन हैतुफलावेको न निवततेऽक्षीणः संसारस्ताव- 

दायतो दीर्घो भवतीत्यथंः \ क्षीणे पुनरतुफरवेशे संसारं न प्रप्ते कारणाभावात् \\ ५६ ॥\ 

नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य चोत्पत्तिविनाचावुच्येते त्वया । श्यृणु \ संवृत्या 

संवरणं संवृतिरविदयाविषयो लौकिको व्यवहारस्तथा संवृत्या जायते सर्वं तेनाविद्याविषये शाश्वतं नित्यं नास्ति वे \ 

अत उत्पत्तिविनाश्षलक्षणः संसार आयत इत्युच्यते ! परमा्थंस-इूावेन त्वजं सवंमात्मेव यस्मात् । भतो जात्यभावा- 

दच्छेदस्तेन नास्ति वै कध्यविद्धेतुफलादेरित्यथः ।\ ५७ ।1 

पेऽप्याह्मानोऽन्ये च धर्मा जायन्त इति कल्प्यन्ते-त इति एवेप्रकाय यथोक्ता संवृतिर्निद्छियत इति । 

संवत्यैव धर्मा जायन्ते न ते वस्वः परमार्थतो जायन्ते । यत्पुनस्तत्संवुत्या जन्म तेषां धर्माणां यथोक्तानां यथा 

मायया जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्येतव्यम् ! माया नाम वस्तु ताहि । नैवम् । सा च माया न विद्यते, मायेत्य- 
विद्यमानस्याऽऽख्येत्यभिप्रायः ।॥ ५८ ५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

ूर्वापरविरोधमाश्चद्कुय परिहुरत्ति-नन्वजादात्मन इत्यादिना \ यथा सर्पामिावं परयनू विवेकी नास्ति सर्पो 

रज्जुरियं कस्मात् वृथेव बिभेषीत्यभिधत्ते । मूढस्तु स्वापराधादेव सर्वं परिकल्प्य बिमेति पलायते च । न तत्र 

विवेकयभिधानं मूढदृष्टया विरुध्यते इति भावः ।! ५६-५७ ॥ ॥ 

संवृ्या जायते सवंमित्येतत् स्फुटयति-धर्मा य इतीत्यादिना ! प्रसिद्धावद्योतक इतिशब्दः समवे ॥५८-५९॥ 

आनन्दगिरिटीका 

अभिनिवेशवश्चाद्धेतुफरो{टूवे कि भवति त्दाहू--यावदिति। अभिनिवेशनिवृ्या तदनु्धवे वा किं 
स्यादित्याशङ्कयाऽऽह् -क्नीण इति ! आकाडश्ापुवंकं पूरवर्धिं योजयति--यदीति । उत्तरार्धं व्याचष्टे-क्षीणे 
पूनरिति ॥ ५६ ॥ | 

कूटस्थमद्वितीयमात्मतत्तवमिच्छता कुतो जन्मनाशौ व्यवद्ियेते तत्राऽऽह-संवृत्येति ।! अविद्यया सवंस्य 
जायमानस्वे सत्यविद्याविषये नित्यं नाम नास्त्येवेत्याह--शाश्वतमिति ॥ परमाथंतस्तु सवंमजं कंटस्थमास्थीयते 
तेन कल्पनां विना विनाशो नास्त्येव हेतुफरदेरित्याह् -सद्धावेनेति \ पूर्वापिरविरोधमाशङ्कुते-- नन्विति । न 
तावदात्मनो जन्मविनाशौ तस्य कूटस्थत्वाच्नापि ततोऽन्यस्य तौ युक्ती तस्याद्धितीयत्वात् । तथा च हेत्वादेबन्धस्य 
जन्मनाशौ न त्वया वक्तव्यावित्य्थ; । उच्यमाने समाधाने मनःसमाधानमथंयते--श्पूण्विति । तत्र पूवं भागाक्षरार्थ 
कथयत्ति-संवृत्येव्यादिना । अविद्याविषये नित्यस्य वस्तुनोऽभावे फलित माहु--अत इति । दितीयाघक्षियथंमाह- 
परमार्थेति । जात्यभावो जन्मादिविक्रियाभावस्तमेवोच्छेदाभावे हेतुं कथयतति--तेनेति \ यथा पुरोवत्तिनि भुजगा- 
भावमनुभवन्विवेको नास्ति मुजद्खो रज्जुरेषा कथं वृथेव बिभेषीति श्रान्तमभिदधाति । भ्रान्तस्तु स्वकीयाद- 
पराधादेव भुजद्ध परिकल्प्य भीतः सन्परायते न च तत्र विवेकिनो वचनं मूढरष्टया विरुध्यते । तथा परमार्थ 
कृटस्थात्मदशंनं व्यावहारिकजन्मादिवचनेनाविरुद्धमिति भावः ॥ १७ ॥ - ` 

संवृत्या जायते सवं मित्युक्तं तदिदानीं प्रपच्वयति--धर्मा इति । तत्राऽयं पादं विभजते--येऽपीति । 
प्रसिद्धावद्योतकेत्वमितिशब्दस्य दर्शयति--त इत्येवंप्रकारा इति! एवंप्रकारत्वमेव स्फोरयति--यथोक्तेति । अनन्तर. 
प्रकृता संवृतिरितिशब्देनोक्ता । तथा संवृत्यैव ते धर्म्म जायन्ते न तु तेषां तत्वतो जन्मास्तीद्यथः । न ते तत्त्वत 
इत्युक्तं प्रपञ्चयति--षपरमाथंत इति ¦ संवृत्याऽपि जन्म पारमाधिकमेवेव्याशङ्कव तृतोयपादं योजयति -यत्युनरिति । 
प्रत्येतव्यं जन्मेति शेषः । चतुथंपादाथंमाकाङक्षाद्रारा स्फोरयति--मायेत्यादिना ॥ ५८ ॥ ` | 

५ 

१० 

१५ 

९० 

२५ 

२५ 
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यथा मायामयादूबीजान्जायते तन्मयोऽद्ङ्रः । नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्रद्र्मेषु योजना ॥५६॥ 
नाजेषु सर्मधर्मेु शाश्वताशाश्चताभिधा । यत्र॒ वर्णां न वर्तन्ते पिवेकस्तत्र नोच्यते ॥६०॥ 
यथा स्वप्ने हयाभासं चित्तं चलति मायया । तथा जाग्रदद्यामाषं चित्तं चरति मायया ॥६१॥ 
अद्वयं च दयाभासं चित्तं खप्ने न संशयः । अद्वयं च दयाभासं तथा जाग्रन्न संनयः ॥६२॥ 

९ स्वप्नदश्रचरन्स्प्ने दिश्रु वै दशु स्थिताय् । अण्डजान्स्वेदजान्धाऽपि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥६३॥ 

कथं मायोपमं तेषां धर्माणां जन्मेत्याह । यथा मायामयादाञ्रादिबीजाज्जायते तन्मयो मायामयोऽङ्कुरो 
नित्यो न चोच्छेदी विनाशो वाऽभूतत्वात्तदट्रदेव धमेश्रु जन्मनाशादियोजना युक्तिः । न तु परमा्थंतो धर्माणां जन्म 
नाश्षो वा युज्यत इत्यथः ॥ ५९ ॥ 

 परमाथंतस्त्वात्मस्वजेषु नित्येकरसविज्ञपिमात्रसत्ताकेषु शाश्चतोऽश्ाश्चत इति वा नाभिधा नाभिधानं 
१० प्रवतत इत्यथः । यत्र येषु वण्यंन्ते येरर्थास्ति वर्णाः शब्दा न प्रवतंन्तेऽभिधातुं प्रकाशयितुं न प्रवतंन्त इत्यथः 

इदमेवमिति विवेको विविक्तता तत्र नित्योऽनित्य इति नोच्यते । “यतो वाचो निवतंन्ते" इति भरते: ॥ ६० ॥ 

यत्पुनर्वाग्गोचरत्वं परमाथतोऽदह्यस्य विज्ञानमात्रस्य तन्मनसः स्पन्दनमान्नं न परमाथंत इति । 
उक्तार्थौ शलोको ।! ६१-६२ ॥ 

इतश्च वागोचरस्याभावो द्वैतस्य । स्वप्नान्यक््यतीति स्वप्नदुकप्रचरन्पयंटन्स्वप्ने स्वप्नस्थाने दिश वै दशासु 
१५ स्थितान्वतंमानाञ्जीवान्प्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा यान्सदा पयतीति । यदेवं ततः किम् \ उच्यते ॥ ६३ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

नहि अजं सवंमित्येतत्प्रपञ्चयत्ति-नाजेषु सवं धर्मेष्विति ॥ ६० ॥ 

यद्यासमा शब्दगोचरः कथं तदि व्याख्यातृभिः आत्मशब्देरेव प्रतिपाद्यत ? इत्याशङ्कय चित्तस्पन्दनमात्रम- 
विचारसुन्दरं ततपर्तिपाद्यप्रतिपादकरूपमित्याह्-यथा स्वप्न इत्यादिना । दलोकद्रयेन पौनस्क्त्यञ्च नाशङ्कनीयं 

२० शङ्कान्तरनिरासात् ॥ ६१-६२॥ 

जीवान् पश्यति यानित्यस्य यच्छब्दस्य ते न विद्यन्त इत्युत्तररोकस्थतच्छन्देन सम्बन्धः ॥ ६३-६४ ॥ | 

, आनन्दगिरिटीका 

ि जन्म मायीपमं तेषामिघ्युक्तं तदेव हष्टान्तावष्टम्भेन साधयति--यथेत्यादिना \! रउलोकाक्षराण्याकाडक्लां 
दर्शयन्योजयति--कथमित्यादिना | ५९ ॥ 

२५ . यदुक्तं सदावन ह्यजं सवंमिति तस्प्रपञ्चयत्ि--नाजेष्विति । आत्मनि नित्यानित्यकथा नावततरतीत्यत्न 
हेतुमाहू--यत्रेति । इलोकस्य पूर्वर्धिं व्याचष्टे--परमाथंतस्त्विति । द्वितीयां व्याक रोत्ति--यज्रेत्यादिना । तत्रेति 
प्रकृतेषु धमष्वित्ति यावत् 1 आत्मसु नित्यानित्यकथाभवे शब्दागोचरत्वं हेतुस्तत्र प्रमाणमाह--यत इति ॥ ६० ॥ 

मात्मनः शब्दागोचरत्वे कथमसौ व्याख्यातृभिः शब्दैरेव प्रतिपाद्यतामाचरतीव्याश्ञङ्कुय चित्तस्पन्दनमात्रम- 
विचारसुन्दरं प्रतिपाचप्रतिपादकरूपं द्वेतमिति सहृष्टान्तमाहू-य्थेति। स्वप्ने प्रतिपादयप्रतिपादकदरेतस्य चित्तस्पन्दरित- 

३० मात्रत्वेऽपि जागरिते कथं तथा स्यादित्याशङ्कयाऽऽह--अद्रयं चेति । पौनरुक्त्यं श्ोकयोराशङ्कय शङ्कान्तर- 
निरासाथंत्वान्मेवमिति मन्वानः सन्नाहू--पल्पुनरिति ॥ ६१-६२॥ 

, वाचौ गोचरीभृत्तस्य द्वैतस्यासत््वे हेत्वन्तरमाचक्षाणो इृष्टान्तमाचष्टे--स्वप्नदगिति ! यान्पश्यति ते न 
विद्यन्ते पृथगित्युत्तरत्र सम्बन्धः । इलोकस्य तात्पयंमाहू--इतश्वेति \ इतःशब्दाथंमेव स्फुटयन्नक्षराणि व्याचष्टे-- 
स्वप्नानिति । न ते विद्यन्त इति पूवंवदन्वयः। स्वप्नहशो विषयभूतानां भेदानां तत्र टदृश्यमानत्वेऽपि द्रेतमेद- 

२५ मिथ्यात्वे किमायातमिति पृच्छति--तदीति। उत्तरश्खोकेनोत्तरमाह्--उच्यत इति ॥ ६३ ॥ 
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 स्वप्नदकचित्तदर्यास्ते न विन्ते ततः एथक् । तथा तदृर्यमेवेदं सखप्नदकरिचत्त मिष्यते ॥६४॥ 
 चरञ्ञागसिति जाग्रदिश मरै दशसु स्थितान् । अण्डजान्सवेदनान्वाऽपि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥६५॥ 

 जाग्रच्चि्ेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः प्रथक् । तथा तद्दश्यमेवेदं जाग्रतशित्तमिष्यतं ॥६६॥ 

उमे धन्योन्यदश्ये ते फं तदस्तीति चोच्यते । रक्षणाश्ुन्यमुमयं  तन्मतेनेव  गृ्यतं ॥६७॥ 

स्वप्नदश्ञधित्तं स्वप्नद्क्चित्तम ! तेन दकषयास्ते जीवास्ततस्तस्मात्स्वप्नदुक्ित्तात्पुणङ्न विन्ते न सन्ती 

स्यथः \ चित्तमेव ह्यानेकजीवादिभेदाकारेण विकल्प्यते \ तथा तदपि स्वप्नदूविचत्तमिदं तद्वुद्यमेव तेन. स्वप्नदृक्ना 

 हश्यं तदृहश््यम् \ अतः स्वप्नहश्व्यतिरेकेण चित्तं नाम नास्तीत्यथंः ॥ ६४ ॥ 

जाग्रतो हया जोवास्तच्चित्ताव्यतिरिक्ताचितेक्षणी यत्वात्स्वप्नह किचिचेक्षणीयजीववत्। तच्च जीवेक्षणात्मकं 

चित्तं द्रष्ुरव्यतिरिक्तं द्रष्टहद्यत्वात्स्वप्नचित्तवत् । उक्ताथमन्यत् ।! ६५-६६ ॥। 

१ जीवचित्त उभे चित्तचैत्ये ते अन्योन्यहश्ये इतरेतरगभ्ये । जीवादिविषयापेक्षं हि चित्तं नाम भवति) 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 

दार्छन्तिकं योजयति-चरञ्जागरित इत्यादिना । ६५-६६ ॥ 
जाग्रतयुरुषो यान् जीवान्पश्यतीव्यत्र जीवशब्देन कायंकारणसद्धाता उच्यन्ते, न चेतनाः, तेषां हर्यत्वा- 

१० 

भावादिति चिनत्तव्यतिरेकम्राहकप्रमाणवाधात् कालात्ययापदिष्टो ठैतुरिव्याश्ङ्खयाह--उभे हीति \ द्वये सिद्धे ` 
तदवच्छिन्रदशंनं सिध्यति तत्सिद्धौ च तदवच्छिन्नहश्यं सिध्यतीति अन्योन्याश्नरयदोषात् न हश्यदशंनव्यतिरेकग्राहि 
प्रमाणमस्ति येन बाधः स्यादिव्य्थंः । सम्भावनायां हि प्रमाणप्रवृत्ति वाञ्छन्ति प्रमाणकुशकाः सम्भावना च दृश्य- 
-दशंनयोः नान्यतरस्यापि नैरपेक्ष्येण । अत्तोऽन्योन्याश्नरयदोषपुरस्कारेण सिध्यन् हृस्यदशंनभावः कल्पमेव बाधश्च 
यौक्तिको वण॑दे्घ्यादाविव प्रादि । विद्रस्रत्यक्षवाधस्च रज्जुसर्पादाविवागादि । दूषणान्तरविवक्षया पृच्छति-- 
कथमिति, प्रामाणिकस्यैव भेदः प्रामाणिकः सम्भवति न हश्यदशंनयोः स्वरूपे प्रमाणमस्तीत्याह-लक्षणाश्ुन्यमिति। 

आनन्दगिरिटीका 

| श्छोकाक्षयाणि योजयन्कमंधारयं व्यावत्तंयत्ति--स्वप्नेति । जीवादिभेदानां स्वप्ने इ्यमानानामुक्तानां 
चित्तात्पुथगसत्त्वं साधयति--चित्तमेवेति । तहि द्रष्टा चित्तं चेति दयं स्वप्ने स्वीकृतम्, नेत्याहू--तथेति । 
तच्छब्दस्य चित्तविषयत्वं व्यावत्तंयति-तेनेति। स्वप्नावस्थस्य चित्तस्य स्वप्नहग्विषयत्वे फलितमाह-अत इति ॥६४॥ 

हष्टान्तनिविष्टमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति--चरच्चित्यादिना \ जाग्रदवस्थो हि पुरुषो याञ्जीवान्पद्यतीत्यत्र 
जीवशब्देन कायंकारणसक्काता गह्यन्ते चेतनानां दश्यत्वाभावादिति द्रष्टव्यम् । श्छोकंद्रये विवक्षितमनुमनद्रय- 
मार्वयत्ति--जाग्रत इति । अक्षरव्याख्यानं तु हष्टान्तव्याख्यानेनेव स्पष्टत्वान्न पृथगपेक्षितमिति विवक्ित्वाऽह-- 
उक्ताथमिति ॥ ६५-६६ ॥ 

हश्यदर्दानव्यतिरेकग्राहकप्रमाणप्रतिहतं हेतुद्रयमित्याशङ्खयाऽऽहु--उभे हीति ! हश्यदर्शने परस्परापेक्ष- 
सिद्धिके दृश्ये सिद्धे तदवच्छिन्नं दर्दानं सिध्यति तस्य च सिद्धौ तदवच्छिन्नं श्यं सिध्यतीस्यन्योन्याश्चयान्न हश्यं दर्दानं 
वां सिध्यतीत्यतो विभागावगाहिधरमाणाभावाच्च तद्राधो हतुदयस्येत्यथंः। कि च सम्भावनायां प्रमाणम्रवुत्तिवक्तव्या | 
न च हश्यदर्शनयोरन्यतरस्यापि नैरपेक्ष्येण सम्भावना भवल्यन्योन्याश्रयदोषात् । तथा च परस्परपुरस्कारेण सिष्ये- 
दुभयं -कस्पिततमेव स्यादिति मत्वाऽऽ्ट्-क्रि तदिति \ तदहदयं दर्शनं वा किमस्तीति पुष्टे विवेकिना नास्तोव्येवोच्यते 
प्रागुक्तदोषादित्यथंः । कि च प्रामाणिकस्येव प्रामाणिको भेदः सम्भवति । नच हर्यदर्शनयोः स्वरूपे प्रमाण- 
मस्तीत्याह--लक्षणेति । कथं तहि प्रमाणप्रमेयविभागो वादिभिगृंह्यते तच्वित्ततादोषेणेत्याहू--तन्मतेनेति । तत्र 
प्रथमं पादं विभजते--जीवेति । ते जीवचित्ते इति सम्बन्धः । अन्योन्यहदयत्वमितरेत रग्राह्यत्वं तदेव स्पष्टयति-- 

१, जीवचित्ते इति--अत्र जीवपदेन जीवच्छरीराणि गृह्यन्ते । पूरव॑श्लोके “अण्डजान् स्वेदजान् वापि 
जीवान्” इत्युक्तेः । चित्तपदेन च चेतन्यरूप आत्मा । इतरेतरगम्ये इतरे्तरज्ञानपेक्षसिद्धिके विषयापेक्षं 
ज्ञानं ( चित्तं ) ज्ञानापेक्षश्च विषयो यतः । . 

४४ 

१५ 

१०५ 

२५ 

३५ 
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चित्तापेक्षं हि जीवादि दृष्यम् ! अतस्ते अन्योन्यदृहये । तस्मान्न किञ्चिदस्तीति चोच्यते चित्तं वा चित्ेक्षणीयं वा 
कि तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न हि स्वप्ने हस्ती हस्तिचित्तं वा विद्यते तथेहापि चिवेकिनामित्यमिप्रायः \ कथम् । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

यदि तावदज्ञाताथंबोधकं प्रमाणं न तत् हस्यदशंनयोः सम्भवत्ति तयोर्ञातत्वेऽज्ञाततवे च । ज्ञातत्वे चाज्ञाततायाः 
५ प्रमातुमशक्यत्वात् । प्रमाणन्ञातत्वानुपपच्येव प्रागन्ञा्त्वावगमे चान्योन्याश्रयता । ` | 

यच्चागादि उदयनेन “'तत्त्वानुभूतिः प्रमा” “श्रमासाधनं प्रमाणमि"'ति--तत्तावदसम्भवपराहूतम् । तक्छ- 
साधनयोः अनुभूत्यतिरेकप्रकाशानुपपत्तौ तत्संसर्गासिद्धेः रक्षणप्रवृत्ययोगात् । अनुभूतिसंसगदिव सा प्रकाशत 
इति चेत् न, अप्रकाशमानयोः अनुभूतिसंसर्गासाधकत्वदशंनात् | न च तदनुभूतिरेव स्वस्य तत्संसर्गं साधयति । 
अन्योन्याश्रयात् । सिद्धे तदनुभूतितवे तत्संसगंसाधकत्वं तत्संसगंसिद्धो च तदनुभूतित्वमिति । त्दाकारेणानुत्पत्तेश् 

१० न चानुभूत्यन्तरं तत्संसगंसाधकं तस्मिस्तथाऽवभासायोगात् । आयसामग्रया समुलन्नं चेत् ? आद्यसमानविषयं 
स्यात् सामग्रयन्तरास्समुत्पत्तौ नान्यविषयावभासः | तत्संस्कारबलाच्चेत्तदवभासः, तहि पूरवानुभूते; नष्टत्वात् न 
संसगंसिद्धिः । किञ्च तत्त्वराब्देनात्यन्तावाध्योऽर्थो विवक्षितः प्रतिपन्नोपाधौ सत्वं वा ? आद्ये घटानुभूतावव्या्निः 
न हि घटोऽयमित्या्नुभूतौ अस्यन्ताबाध्योऽ्थेः प्रकाशते । तत्राप्रकाशमानशच न तदर्थोऽतिप्रसद्धात् । 

| द्वितीये कः प्रतिपन्नस्योपाधिः ? कारो वा देशो वा आश्रयो वा, आदये न कालस्य प्रतिपन्नोपाधौ सत्तम् । 
१५ दितीये नाकाकशदेः । तृत्तीये न परमाण्वादेः । अत्तः तदनुभूतावव्याप्तिः दिङ्मोहादिना विशेषभागेषु चासञ्जातवाधेषु 

निधनेष्वप्यतिव्याश्तिः बाधाभावे सत्त्वाभावासिद्धेः स्वतः सिद्धयनङ्खीकारास्च प्रतिषेधविषयतयैव तदसत््वसिद्धिः, 
अतोऽन्योस्याश्रयः सत्वावच्छिघ्नानुभूतिः प्रमाऽवगन्तव्या, प्रमावगमाच्च सत्त्वावगम इति। किञ्च, प्रतिपन्नोपाधौ सच्चं 
नाम सत्तासमवायः ? उत स्वरूपसत्वमुत, भवनम् ? प्रथमे सत्तासतमवायायनुभूतो अव्याप्तिः । मध्यमे स्वरूपाणां 

परस्परावृत्तेः तदवच्छिन्नानुभूतेः अननुगमादव्याप्तिः । उत्तमे चाऽऽत्मानुभूतावव्याप्तिः । किञ्च, अस्माकमनुभूतिराब्दः 
२० संवित्पर्यायः तत्र स्मुतावत्तिव्याप्षिः । न चानुभूतिजात्याधारः संविद्विरेषोऽनुभूतिः निरुपाधिकव्यक्तिभेदामाने जाति. 

कंल्पनायोगात् । अन्यथा घटाकाशादावपि प्रसक्खात् । न च संस्कारातिरिक्तकारणजन्याऽनुभूत्तिः, तन्मात्रजन्या 
स्मृतिः इति, तवे ईस्व यनुभूतेरननुभूतित्वापातात् । स्वतस्सिद्धायास्च प्रागभावसाधकाभावात् स्मृतावपि संयोगादेः 
कारणत्वात् । अतोऽविचारित्तरमणीयमेतत् । यच्च, यथार्थज्ञानं प्रमाणमिति लक्षणान्तरं तत्र यथात्वं नाम 
स्वका ज्ञानस्य विद्यमानाथंत्वं चेत् ? तहि भूताद्यनुमानेऽग्याप्षिः । कदाचिद्ि्यमानाथंत्वं चेत् स्मृतावतिष्याप्तिः । 

२५ यच्चार्वाण लक्षणं केवरग्यतिरेक्यनुमानमिति । तदप्यसत् । प्रमाणसामान्यलक्षणाभावे तद्रयाप्तविरेषा- 
सिद्धेः । पक्षादिलक्षणमन्तरेण च व्यत्तिरेक्यसिद्धेः स्वसिद्धौ स्वसिद्धिरित्यात्माश्रयतापत्तिः । तस्मात् प्रमाणपशा्थस्य 
दुनिरूपत्वात् न हश्यादिस्वरूपं प्रामाणिकमिति न तददद प्रामाणिक इति सूक्तम् । ननु न सच्चेसरमाणं प्रमेयं कथं 
ताहि नैयायिकादिभिः गृह्यते इति । तत्राहु-तन्मतेनैवेति 1 यथा असन्नपि क्षणिकोऽथंः सद्धावनादोषेण बौद्धेन 
गृह्यते सवंशुन्यतावादिना। प्राभाकरेण नियोगः, भादः भावना, काभुकैशच स्त्रीपिण्डोऽस्थिस्नाय्वसुकविप्मूत्रा्नेका- 

३० बुचिनीडोऽपि तच्चित्तादोषेणेवासन्नपि विभागः सन्मात्रो गृह्यते मृढैरित्यथंः । विचास्वतुराणान्तु नास्ति तदग्रह 
इत्याह्-न हीति \ धटः कुतः सिद्धयतीति पृषे प्रमाणादिति नोत्तरम्, अतिव्यापकत्वात्, यथा शब्दानित्यवे किं 
मानमिति पुष्टे पुथिन्याद्यनित्यं कायंत्वादिति । किन्तु घटभ्रमाणादिस्यवाच्यं तत्रापि विदेषणीभूतो घटः कुतः 
सिध्यती्युक्तं घटग्रमाणादित्येव वाच्यमित्यनवस्था मृकीभावे तु अप्रतिभेत्यथंः । किञ्च, घटप्रमाणाद्घटः सिध्यतीदयुक्त 

| आनन्दगिरिटीका ` 

३५ जीवादीति ॥ द्वितीयपादं व्याचष्टे-तस्मादिति । तदेव स्पफुटयत्ति- चित्तं बेति। कि तदस्तीति पृष्टे सति.न 
किञ्चिदस्तीत्युच्यते विवेकिनेति योजना । उक्तमेवार्थं इष्टान्तेन विवृणोत्ति-न हीति । इहेति जागरितोक्तिः। 
दवितीयाधं व्याचिख्यासुतया पृच्छति--कथमिति } तदेवावतायं व्याकरोति--लक्षणेत्यादिना । यतस्तत्तो न तद्ेदस्य 
प्रामाणिकत्वमिति शेषः । कथं तहि लौकिकानां परीक्षकाणां च प्रमाणप्रमेयविभागप्रवृत्तिरित्याशद्खुय चतुथंपादाथ- 

१. नशेषु | ` 



लात० भ्र का०-६८-७२ । माण्डूक्योपनिषत् [ ३४७ 

यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । तथा जीवा अमी सवे भवन्ति न भवन्ति च ॥६८॥ 
थथा मायामयो जीवो जायते भियतेऽपि च । तथा जीवा अमी सवं मबन्ति न भवन्ति च ॥६६॥ 

- यथा निर्मितको जीषो जायते भियतेऽपि घा । तथा जीषा अमी सवे भवन्ति न भवन्ति च ॥७०॥ 
त फृधिन्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र फिचिन्न जायते ॥७१॥ 

 चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकयदूद्यम् । ̀  चित्तं निरविषरयं निस्यमसङ्क तेन कीरितम् ॥७२॥ ५ 

लक्षणाभरून्यं लक्ष्यतेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाणश्रुन्यसुभयं चित्तं चैत्यं हयं यतस्तन्मतेनैव तच्िचत्ततयेव तद्गृह्यते । 

न् हि घटमति प्रव्याद्याय घटो गुह्यते नापि घटं प्रत्याख्याय घटमतिः\ न हि तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः शक्यते 
कृह्पयितुमित्यभिप्रायः \ ६७ ॥ 

मायामयो मायाविना यः कृतो निमितको सन्त्रषध्यादिनिष्पादितः । स्वप्नमायातिमितका अण्डजादयो 
जीवा यथा जायन्ते स्यन्ते च तथा मनुष्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव चित्तविकल्पनामात्रा इत्यथः ॥\६८-६९-७० १० 

व्यवहारसत्यविषये जीवानां जन्ममरणादिः स्वप्नादिजीववदित्युक्तम् । उत्तमं तु परमार्थसत्यं न 
कृथिर्जायते जीव इति ) उक्ताथंमन्यत् ॥ ७१ \ 

सवं ग्राह्यग्राहुकवच्चित्तस्पन्दितमेव दयं चित्तं परमाथत आत्मैवेति निविषयं तेन निविषयत्वेन नित्यमसङ्ख 
कीतितम्। “असङ्करे ह्ययं पुरुषः" इति श्रुतेः ! सविषयस्य हि विषये सद्धः। निविषयत्वाच्चित्तमसङ्खमित्यथेः\\७२) 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका | १५ 

घटाद्घटसिध्यततीत्यापद्यते, यतो घटं प्रत्याख्याय ने घट प्रमाणं सिध्यतीत्याहू- नापीति । किञ्च घटप्रमाणादबाधितो 
घटे व्यवहारो भवतीति तत्र तस्प्रमाणं चैत्ताह प्रमाणेऽपि घटाधीनो व्यवहार इति घटस्तत्र प्रमाणं कि न स्यात् | 
तदा च न व्यवस्थेत्याह्-- न हि तत्रेति ॥ ६७ ॥ | 

हश्या अण्डजादयो दशेनात्िरिक्ताः न सिष्यन्तीत्यनुमानस्य भेदग्राहिप्रमाणबाधः रालग्णुद्धादिसमत्वे 
जन्मा्ययोगादित्याश्चङ्कयाह्--यथेत्यादिना । संविद्रयतिरेकेण परमाथंसत्वाभावानुमानस्य च जन्माद्प्रित्ययबाधः २० 
सत्तवाभावेऽपि स्वप्नादिषु जन्मादिविकल्पबाहुल्योपरम्भादिल्यक्तम् ॥ ६८-६९-७० ॥ 

यस्तु जन्मादि सत्यमित्यभिमन्यते स प्रागेव निरस्त इति स्मारयति- न कर्चिदिति ।। ७१॥ 
संवेदनस्य कत्पितहश्योपरक्तरूपेण हदयत्वान्न हृष्टिव्यतिरेकेण सत्त्वमिति पर्वं स्वप्नहष्टान्तेनोक्तम् । 

इदानीं तत्वसंवेदनस्य विषयसद्धाभावादात्मेव सम्वेदनमित्याह--चित्तस्पम्ितमेवेदमिति ।॥ ७२॥ | 

आनन्दगिरिटीका | २५ 

माह-तन्मतेनेति ।! तदेव प्रपञ्चयति-न हीति! घटे कि प्रमाणमिल्युक्तं ज्ञानमित्यनुत्तस्मतिप्रसद्गात्ः नापि 
धटन्ञानमन्योन्याश्रयप्रसङ्धादतो न घटतज्जञानयोर्मानमेयमावः सम्भवतीत्यथंः ॥ ६७ ॥ 
` ` . दृष्यानामण्डजादीनां दर्खनातिरिक्तानामसततवानुमानस्य मेदग्राहुकप्रमाणबाधं परिहुत्य दर्शनातिरेकेण तेषाम- 
सत्वे जन्मादिप्रत्ययवबाधः स्यादित्याशङ्क्य परिहरति- यथेत्यादिना ! मायामयस्य निमित्तकस्य च जौवस्य विशेषं . ` 
बुभुतसमानं प्रत्याह-मायेति । संविदतिरेकेणाण्डजादीनां परमाथं्तः स्वाभावानुमानस्य न जन्मादिभ्रतिभासबाधः । ३० 
सतत्वाभावेऽपि स्वप्नादिषु जन्मादिविकल्पबाहुल्योपलम्भादित्ति इकोकत्यस्य तात्पयंमाह-स्वप्नेत्यादिना ।६८-७०॥ 

यस्तु जन्मादि सत्यमिति मन्यते तं प्रति प्रागुक्तं स्मारयति-न कश्चिदिति । वृत्तानुवादपुवंक श्छोक- 
ता्यंमाहु--व्यवहारेति । अक्षराणि न व्याख्येयानि व्याख्यातत्वादित्याह्--उक्ताथमिति ।॥ ७१॥ 

संवेदनस्य कल्पितदस्योपहितरूपेण हरयत्वाच्च द्रष्टुभ्यंतिरेकेण स्वमिति स्वप्नहृष्टान्तेनोक्तमिदानीं तत्वतः , 
संवेदनस्य विषयसम्बन्धाभावादात्मैव संवेदनमि्याहु--चित्तेति । अक्षराथं कथयति--सवंमित्थादिना ! निविषय- ३५ 

_ -लेनास्गतवे सिद्धे शतिः सिद्धे शरुत्तिमपि संवादयति--भसङ्कखो हीति \ श्रुतियुक्तिसिद्धमसङ्खत्वं साधयति--सविषयस्येति ।७२॥ 

१. चित्तं = ब्रह्म 1 २. अतिप्रसङ्कात्-घटज्ञानेन पटसिद्धिप्रसद्धात् । केवलन्ञानेन शशविषाणादेः सिद्धिप्रसङ्गात्। 
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योऽस्ति ल्पितसंृस्या परमार्थेन नास्त्यसौ । परतन्त्ामिसंबरत्या स्यान्नास्ति प्रमाथंतः ॥७३॥ 

ननु निविषयत्वेन चेदसङ्धत्वं चित्तस्य न निःसद्धता भवति यस्माच्छास्ता शाखं शिष्यञ्ेत्येवसादेविषयस्य 
विद्यमानत्वात् 1 नेष दोषः । कस्मात् 1 यः पदाथः शाखरार्दिविद्यते स कत्पितसंवृत्था कल्पिता च सा परमाथ. 
प्रतिपच्युपायत्वेन संवतिश्च सा तया योऽस्ति परमार्थेन नप्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम् । यश्च 
परतन्त्राभिसंवुत्या परश्नाखन्यवहारेण स्थात्पदाथंः स परमाथतो निरूप्यमाणो नास्त्येव । तेन युक्तमुक्तमसङ्खं तेन 
कोतितमिति । ७३ 1 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

नु-द्रव्यगुणकमंसामान्यविदोषसमवायाः षट्पदार्थाः इति वैशेषिकः । कथमुच्यते सम्विद्टधतिरिक्तोर््थो 
नास्तीति तत्राहु-- यश्च परतन्त्रेति । षटसंख्या पदार्थेभ्योऽन्या ? अनन्या वा ? आये पदार्थातिरेकः । अन्त्ये सर्वा 
नन्यत्वे संख्याया अनेकरूपतापातः । एककानन्यतवे द्रव्यात्मकत्वेन गुणादिषु वृत्तिनं स्यात् । किञ्च, सामान्योपाधौ 
सामान्यानां विशेषणा चापरिमितत्वात् । न च षड्लक्षणाभऽयोगः भावत्वान्विते निषिध्यत इति वाच्यं, तस्यान्यत्व- 
प्रमित्ययोगात् इह चेत्तरेत राश्चरयात् मेखुनायोगाच्च । यत्र हि पञ्चलक्षणयोगस्तत्र न तदयोगो यत्र च तदयोगो 
गुणादौ तत्र न तद्योगः । षण्णां च ते न भावत्वान्वयो विधिप्रत्ययविषयत्वञ्च शुक्तिरूप्येऽप्यस्ति । लक्षणञ्च तव 
व्यतिरेक्यनुमानं न च षडेव व्यतिरेक्यतुमानादि । पृथिव्यादिव्यावृत्ति गोचराणां तेषां बहुखमुपरम्भात् । किञ्च, 
लक्षणं गृणादिपञ्चकव्यावृत्तिसमथंविशेषणयुक्तं क्रियत इति प्रागेव गृणादिपञ्चकं क्षणतः परस्परव्यावृ्त 
द्रव्यप्रमातव्यम्। तल्लक्षणानि च द्रव्यन्यावृत्तिसमथंविशेषणयुक्तानि प्रमातव्यानीति प्रागेव द्रव्यं लक्षणत इतरव्यावत्त 
प्रमातव्यमित्यन्योन्याश्चयान्तंकमपि सिध्येत् । न च लोकसिद्धं द्रव्यादिस्वरूपं भिन्नं रोकस्यत्र गौदासीन्यात् | 
अनुमानवेयर्थ्याच्च । सवं्च परोक्षमेव ते भासते न चातिरिक्ताभावः शक्योऽसवे्चेन ज्ञातुम् । कपिरादिभमिः सवं. 
जत्वाभिमतेः प्रधानादीनामपि उपलम्भात् न च कणाद एवैकस्सवंन्ञ इत्ति कोशपानं विना विश्वस्यामः। न च 
तेषामपि षटृष्वेवान्तर्भावः कल्पनीयः। सत्येवेकस्मिन् तत्कल्पनस्य कधीयस्त्वात् किमनया मूखंरिष्यवृन्दप्रतारणया। 
निराकारि विस्तरशष्षट्पदार्थारिक्तकल्पनता तत्वालोक इति नेह प्रपञ्चते ॥ ७३ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

निविषयत्वेन चित्तस्यासङ्घत्वं रसङ्खीतं तदसद्घतं शास्तरादेविषयस्य सत्तवादित्याशङ्कयाऽऽह्-योऽस्तीति। 
ननु परमाथतो वेशोषिकाः षट्पदार्थान्द्रव्यादिसमवायान्तानातिष्ठन्ते तथा च चित्तस्य कथमसद्घत्वं तत्राऽष्ट्- 
परेति । वेरोषिकपारिभाषिकव्यवहा रानु रोधेन पदार्थो यो द्रव्यादिः समवायान्तः स्यान्न स परमाथंतोऽस्ति कितु 
संवत्या प्रतिभाति तस्मादविरुद्धमसङ्खत्वमित्यथंः । व्यावर्त्यं चोद्यमुत्थापयति- नन्विति । ततर यस्मादिति सामान्ये- 
नोक्तं हेतुं विशेषतो व्यनक्ति-शास्तेति ! आदिशब्देन प्रमाता प्रमाणं प्रमेयमित्यादि गृह्यते । असङ्घत्वाक्षेपं 
परिह रति- नैष दोष इति । ततर निविषयत्वहेतुं प्रदनपवंक पुवधियोजनया साघयति--कस्मादित्यादिना । 
परमाथतो दवेतस्याससवे वाक्योपक्रममयुगुणमादशेयति- ज्ञात इति .\ दितीया्धं योजयत्ति- यश्चेति न हि द्रव्यस्य 
लक्षणं गुणादिपञ्चकस्यः च ततो व्यावतंकप्रातिस्विकलक्षणप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रकल्प्यते। तथा च ° तल्लक्षणतस्तस्रति- 

 पत्तौ तदितरप्रतिपत्तिः । तसप्रतिपत्तौ च तल्लक्षणतस्तद्वयावृत्ततत्तत्प्रतिपत्तिरिति परस्पराश्रयाच्च किञ्चिदपि वस्तुतः 
सिध्येदित्यथः । वस्तुतो निविषयस्येव सिद्धत्वादसद्खत्वं चित्तस्य प्रागुक्तं सद्खतमेवेत्युपसंह रति- तेनेति ॥ ७२॥ 

३५ 

१. कोशपानं--सत्यवदननिणंयाय दुर्गादिदेवतताभिषेकजलप्राशनं ( या० स्मृ ° २-११२ ) दिन्यप्रमाणं यथा 
तप्तपरशुग्रहणस् । 

२. तत्र हि विस्तरेण षोडशपदाथेनिराकरणं प्रमालक्षणनि राकरणञ्च कृतम् । विस्तुतत्वात्नानूदयते । 
३. संगीतं = कथितम् । 
४. तल्लक्षणत्तो गुणादिपञ्चकलक्षणतस्तत्प्रतिपत्तौ गुणादिप्रतिपत्तौ तदितरद्रव्यप्रतिपत्तिः द्रग्यप्रतिपत्तौ 

तदितरगुणादिप्रतिपत्तिः इत्यन्योत्याश्चयः । | 



अष्कात० प्र० का०-७४-७६ ] माण्डुक्योपनिषत् । [ ३४९ 

अज्ञः कल्पितसंत्रत्या परमाथेन नाप्यजः । परतन्त्राभिनिष्पच्या संवृत्या जायते तु सः ॥७४॥ 
अभृतामिनिवेश्लोऽस्ति दयं तत्र न विद्यते | दयामावं स बद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते ॥७१५॥ 

यदा न॒ रुमते हैतूयुत्तमाधममध्यमान् | तदा न जायते चित्तं हेतभावे पटं तः ॥७६॥ 

ननु शास््रादीनां संचुतित्वेऽज इतीयमपि कल्पना संवृतिः स्थात् । सत्यमेवम् । शाखादिकत्पितसंवत्यैवाज 
इत्युच्यते \ परमाथन नाप्यजः \ यस्सात्परतन्त्राभिनिष्पस्या परजास्रसिद्धिमपेक्ष्य योऽन इत्युक्तः स संवृत्या जायते। 
अतोऽज इतीयमपि कल्पना परमाथंविषये नेव कमत इत्यथः ।॥ ७४ ।। 

यस्मादसन् देतविषयस्तस्मादसत्यभूते देतेऽभिनिवेशोऽस्ति केवलमभिनिवेश्ष आग्रहमात्रम्। दयं तंत्र न विदयते। 
मिथ्याभिनिवे्माच्रं च जन्मनः कारणं यस्मात्तस्मादृढयाभावं बुद्ध्वा निनिमित्तो निव॒त्तमिथ्यादयाभिनिवेशो यः 
सन जायते! ७५ \ 

जात्याश्रमविहिता आशर्वोजतेरनुष्ठयमाना धर्मा देवत्वादिप्राप्निहेतव उत्तमाः केवलाश्च धर्माः । अधम | 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

परमार्थेन नाप्यज इति व्यपदेशः केवल्ये अजोऽहमिव्यभिधानाभावादित्यथंः । कुतस्तहि जन्मप्रापनिः येनं 
तस्र्तिषेधायाजत्वन्यपदेशस्तत्राहु--पस्मादिति । परिणामवादप्रसिध्यपेक्षया यस्मातप्राप्तं जन्मातोऽज इत्युक्तम् । 
परिणामवाद्यभिमत्तं जन्म कीदशम ङ्खीकत्य निषेधः कृतस्तत्राहु-स संवुत्येति । यतः कल्पितजन्म प्रतिषेधेनाजत्वोप- 
देगोऽतः इत्युपसंहारः यथा शुक्तेः स्वाभाविक अरूप्यत्वेऽपि मिथ्यारूप्याभावेऽध्यस्तजन्मनिषेधोऽवस्त्वेवेत्यथं :।।७४।] 

““सबाह्यभ्यन्तरो ह्यजोऽहमि'"ति ज्ञानस्य कल्पितशास्त्रादिजन्यत्वे सति मिथ्यात्वान्नापुनरावृत्तिफर- 
साधनत्वं सम्भवततीत्याशङ्कयाह--अभूतेति । यदि द्वितीयः संसारः सत्यः स्यात्तदा तचिवृत्तये साधनमपि वस्तु 
्षमिष्यते | मिथ्याभिनिवेशमात्रस्य मिथ्योपायजेनापि ज्ञानेन वस्तुनिष्ठेन निवृत्तिः स्यादित्यथः ॥ ७५ ॥ 

निनिमित्तो न जायत्त' इत्येतस्प्रपञ्चयति--यदा न लभत इत्यादिना ॥\ ७६ ॥ 

आनस्दगिरिटीका 

शास्वादिमेदकल्पनायाः संवृतिसिद्धत्वे तदधीनाऽऽत्मन्यजत्वकल्पनाऽपि संवृतिसिद्धेव स्यादित्याशञङ्कवाद्ी 
करोति--अज इति । कस्पितमात्मन्यजत्वमित्यत्र हेतुमाह--परतस्त्रेति । परिणामवादप्रसिद्धजन्मना श्रन्त्यवाऽऽत्मा 
जायते जन्मनदच विभ्रमत्वे तत्निषेधस्याजत्वस्यापि तथात्वं युक्तमित्यथंः । श्लोकव्यावर्यामाशङ्कामाह्- नन्विति । 

रास्रादिमेदस्य कल्पितस्वे तस्प्युक्तमात्मन्यजस्वमपि कल्पितं स्यादित्यथ: । किमजोऽ्यमात्मेति व्यवहारस्य 

कल्पितत्वं छि वा तदुपरक्ितस्य रूपस्येति विकस्प्याऽ्यमङ्खीकरोति-सत्यमिति । अजोऽयमित्यभिधानस्य 

संवततिप्रयक्तत्वात्तर्व्यवहारस्य कल्पितत्वमिष्टमित्यथंः । कंवल्यावस्थायामजोऽयमित्यभिधानाभावमभ्युपेत्य व्यावत्यं 

दशंयति-परमार्थेनेति । भात्मन्यजत्वग्यवहारस्य कल्पितत्वे द्वितीयाधंन्याख्यानेन हैतुमाह--यस्मादिति ! परेषां 
परिणामवादिनां शास्त्रे या परिणामप्रसिद्धिस्तामपेक्ष्य तच्चिषेधेन योऽज इत्यात्मोक्तः स संवृत्यव यतो जायतेऽतश्च 
प्रतियोगिनो जन्मनः संव तिसिद्धत्वात्तचिषेधरूपमजत्वमपि ताहगेवेत्यथंः । अजत्वादिव्यवहारोपरल्िततस्वरूपस्या- 
कल्पितत्वम् ! तस्य कल्पनाधिष्ठानत्वात् । न च कल्पितस्य शस्त्रादेरकस्पिते न प्रमित्िहेतुत्वं प्रतिबिम्बादौ 
बिम्बादिप्रमितिहेतुत्वस्य सम्प्रतिपन्चत्वादिति द्रष्टव्यम् । ७४ ॥ 

ननु ज्ञानस्य कल्पितशास्वरादिनन्यतरे मिथ्यात्वात्नापुनरावृत्तिफलसाधनत्वं तत्राऽऽह्--अभूतेति \ यदि 

द्वितीयः संसारः सत्यः स्यात्तदा तच्निव्य्थे साधनमपि वस्तुभूतमभिधीयते मिथ्यामिनिवेशमावस्य तु मिथ्योपाय- 
जन्येनापि ज्ञानेन वस्तुनिष्ठेन निवृत्तिः सिध्यतीति छोका्थं कथयति--यस्यादित्यादिना ॥ ७५ ॥ 

निरजिमित्तो न जायत इव्यक्तं तदेतस्मपञ्चयति--यदेति । उत्तमन्हेतुन्विभजते- जातीति \ आशीवं जितं 

फरतुष्णारहितेरधिकारिभिरिति यावत् । देवघ्वादीप्यादिराब्देनोक्कृष्टं जन्म गह्यते । केवरुत्वं धर्माणां प्राधान्यम् । 

१. अजः--मजत्वव्यवहारोऽप्याविद्यको, न जायत इत्यजः । जन्मनः संवृत्तिसिद्धत्वात् तदभावोऽपि तथा। 

१ 

१५ 

२५ 

२५ 

२५ 
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अनिमित्तस्य चित्तस्य याऽनुत्पत्तिः सभाऽद्वया । अजातस्येव स्ेस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥७७॥ 
वुद्ध्वाऽनिमित्ततां सत्यां हेतुं पथगनाप्युषन् । बीतशोकं तथा काममभयं पदमश्नुते ॥७८॥ 

व्यामिश्रा मनुष्यत्वादिप्रप्त्यर्था मध्यमाः \ तियंगादिप्राप्निनिमित्ता अधमेखक्नषणा प्रवृत्तिविशेषाश्चाधमाः । तानुत्तम- 
मध्यमाघमानविद्यापरिकलत्पितान्यदेकमेवाद्ितीयमात्मतच्वं सवेकत्पनावजितं जानन्न लभते न पश्यति यथा बाल. 

५ हंश्यमानं गगने मरं विवेकी न पश्यति तदहत्तदा न जायतते नोत्पद्यते चित्तं देवाद्याकारेरतमाधममध्यमफटसूपेण । न 
ह्यसति हितो फलमसुत्पते बीजाद्यभाव इव सस्यादि ।\ ७६ ॥ 

हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्यत इति ह्यक्तम् \ सा पुनरनुत्पत्तिश्ि्तस्य कोदृशीत्युच्यते । परमाथंदशंनेन निरस्त- 
घर्माधर्मास्योत्पत्तिनिमित्तस्थानिमित्तस्य चित्तस्येति या मोक्षाख्याऽनुत्पत्तिः स सवदा सर्वावस्थासु समा निविशेषाऽ- 
दया च । पुवेमप्यजातस्येवानुत्यत्नस्य चित्तस्य सवस्यादयस्येव्यथंः \ यस्मस्प्रागपि विज्ञानाच्चित्तदृष्यं न द्वयं जन्म 

१० च तस्मादजातस्य सवस्य सवंडा चित्तस्य समाऽ्रयेवानुत्पत्तिनं पुनः कदाचि{धूवति कदाचिद्वा न भवतीति ! सवेदेक- 
रूपैवेत्य्थंः ॥ ७७ ॥ 

यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमित्तस्य द्रयस्याभावादनिमित्ततां च सत्यां परमाथंरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादिकारणं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

- “तदा न जायते चित्तमि"'ति कालपरिच्छेदप्रतीतेरागन्तुकत्वं प्राप्तमित्यमिप्रेत्याह्-कीदश्चीति । यथा 
१५ रूप्यकल्पनाकाकेऽपि शुक्तेररूप्यत्वं स्वाभाविकं न व्यभिचरति तथा काक्कल्पनाकारेऽपि सम्विदो निविशेषाद्रय- 

बरह्मरूपता स्वाभाविक्यस्त्येव जन्मश्रमनिवत्यपेक्षया तु तदा न जायत इत्युक्तमित्याहु--सवेदेति ॥ ७७॥। 
न केवंङं मोक्षाधीनमेव चैतन्यस्याजत्वं, किन्तु घटाद्यपरक्तस्यापि सवस्य चिस््तिबिम्बस्य बिम्बकल्प- 

ब्रह्यरूपत्वमित्ति समेवेत्याहु--अजातस्येवेति ! तव हेतुः- यस्मादिति । दृश्यत्वात् रज्जुसपवत्तत्वतो नास्त्येव 

द्वयं विषयविषय्यास्यं जन्म च कदाचिदपीत्यथैः। द्रयाभावं स बुद्ध्वेव न जायत इत्युक्तं ततप्रपञ्चयति- 
२० बुद्ध्वेत्यादिना ॥ ७८ ॥। | 

आनन्दगिरिटीका 

मनुष्यत्वादीत्यादिशब्देन मध्यमयोनयो गृह्यन्ते । तियंगादीत्यादिशब्देनाधमं जन्म संगृ ह्यते । वाक्यार्थज्ञानादनल्ञान- 
निवृत्तौ तच्चिवृ्यर्थं विरिनष्टि--अविद्येति । अविदुषां प्रतीयमाना हितवो विदुषां न प्रतिभान्तीव्येतद्टृ्न्तेन 
स्फुटयत्ति--यथेति । उक्तऽ्थं हेतुत्वेन चतुथंपादं व्याचष्टे--न हीति ।। ७६॥ 

२५ तदा न जायते चित्तमिति कारपरिच्छेदप्रतीतेरागन्तुकत्वमाश ङ्य परिहरत्ति-अनिमित्तस्येति । चित्तस्य 
हि निमित्तर्वाजत््य नित्यसिद्धस्य या स्वंदाऽनुत्पत्तिः सा निविशेषाऽ्त्तीया चेत्यत्र हैतुमाह-अजातस्थेति ! सवस्य 
द्ेतस्य चित्तहृश्यत्वेन मिथ्यात्वा्निव्यसिद्धस्य परिपूणस्य चित्ताख्यस्य स्फुरणस्य जन्मायोगात्तदनुदत्तिरुक्तरक्षणा 
युक्तेत्यथः। उक्तमनूद्याऽऽकाङ्क्नापुवंकं शलोकमवतायं व्याकरोत्ति-हैत्वभाव इत्यादिना । यथा रुप्यकल्पनाकालेऽपि 
रुक्तेररूप्यत्वं स्वाभाविकं तथा जन्मकल्पनाकालेऽपि संविदो निविशेषोद्धितीयब्रह्यता स्वाभाविकी जन्मभ्रम- 

३० निवृत्यपेक्लया तु तदा न जायत इल्युक्तमित्याह्-सवैदेति ! न केवरं मोक्षावस्थस्येव चैतन्यस्याजलत्वं कि तु 
` घटादयुपरक्तस्यापीत्यभिप्रत्माऽऽह॒--सर्वावस्थास्विति। सवंस्यैव चित्तप्र्िबिम्बस्य बिम्बकल्पब्रह्मरूपत्वादिति हैतुममि- 

्रत्याऽऽह् -अद्रया चेति \ तृतीयपादार्थं कथयति--पुकमपीति । तत्र हेतुमाह-यस्मादिति । तस्माद्रज्जुसपवद्- ` 
द्वैतस्य जन्मनर्च हश्यत्वादस्तुत्तोऽसत्वादिति यावत् ॥ ७७ ॥ | 

दयाभाव स बुदुध्वेव निनिमित्तो न जायत इत्युक्तं तदिदानीं प्रपञ्चयति-जुद्ध्वेति ! द्रैताभावोपलक्षतां 
३५ सत्तामनाद्यनन्तां परमाथंभूतां प्रतिपद्य देवादियोनिप्राप्तौ धर्मादिहेतुमसाङ्र्येणाननुतिष्ठन्यदा विद्वानवतिष्ठते तदा 

सवंसंसारकारणरहितं पदमश्नुवानो न पूनः शरीरं गृह्लयातीत्यथः । इरोकं व्याचष्ट--यथोक्तेनेति । ईर्यत्वादिना 

हेतुना दतस्य रज्जुसर्पादिवदेव केल्पितत्वं यथोक्तो न्यायस्तेन चैतन्यस्य जन्मनि यद्दयं निमित्तं तस्यामावताम- 
भावोपलक्षितां सत्तां निमित्ताभावदेवानाद्नन्तां तस्मादेव सत्यां बुदध्वेत्ति योजना । पृथगिति देवतादिप्कृष्टनन्म- 
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मि तर ¢ # [२-९ 4 अभूतामिनिवेाद्धि सद्दो तत्प्वतेते । बस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिषतेते ॥७६॥। 

निवृत्तस्य प्रदृत्तस्य निधा हि तदा स्थितिः । विषयः स हि वृद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् ॥८०॥ 
अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम् | सकृदिमातो ह्येवैष धर्मो घातुस्वमावतः ॥८१। 

देवादियोनिप्राप्रये पुथगनाप्नुवन्ननुपाददानस्त्यक्तबाह्येषणः सन्कामशोकादिर्वाजतमविद्यादिरहितमभयं पदमश्नुते 
पुतनं जायत इत्यथंः \ ७८ \। | 

यस्मादभूताभिनिवेशादसति द्रे दयास्तित्वनिश्चयोऽभूताभिनिवेन्ञस्तस्मादविद्याव्यामोहरूपाद्धि सदृश्ञे तदनु- 
रूपे तच्चित्तं प्रवतंते \ तस्य द्वयस्य वस्तुनोऽभावं यदा बरुद्रवांस्तदा तस्माच्निःसद्धं निरपेक्षं सद्विनिवततेऽभूताभि- 
निवेक्षविषयात् \ ७९।। | 

निवृत्तस्य देतविषयादिषयान्तरे चाप्रवृत्तस्याभावदशनेन चित्तस्य निश्चला चलनर्वाजता ब्रह्मस्वरूपैव तदा 
प्थितिर्येषा ब्रह्मस्वरूपा स्थितिधित्तस्यादयविन्ञानेकरसघनलक्षणा । स हि यस्माद्विषयो गोचरः परमार्थदर्शिनां 
बुद्धानां तस्मात्तत्साम्यं परं निविशेषमजमद्रयं च \\ ८० ॥ 

पुनरपि कीदृश्श्चासौ बुद्धानां विषय इ्याहु--स्वयमेव तत्प्रभातं भवति नाऽऽदित्याद्पेक्षं स्वय॑ज्योतिः- 

अनुभूतिस्वशूपाचायंटीका 

अनिमित्ता चेत् सत्या कि तहि चित्तस्य प्रवृत्तेनिमित्तमित्यार द्ुयाऽऽह--अभूताभिनिवेशाद्धीत्यनेन \ 
१५ अस्माकं श्रेयो भविष्यतीति मिथ्यामिनिवेशमात्रात् स्वाभिनिवेक्षानुरूपे चित्तं प्रवतंते, कस्यचिज्जटाधारणादो, 

कस्यचिकेशोल्लृज्छनादौ, कस्यचित्तलमृलमारादौ, कस्यविल्मुरामांसोपहारादिभिः शक्त्यंचनादावित्यथंः। 
कुतस्तहि निवतंत इत्याह--वस्त्वभावमिति । व्यमिचारित्वादिहेतुभिः अन्वयाद्यदशंनेन च साध्यसाधनाख्यद्रयाभावः 
तं यदा बुद्धवान् तदा वस्त्वभावं स वुद्ध्वेव निस्सद्घचित्तं यथा पुननं प्रवते तथा निवत्तत इत्यथः ॥ ७९ ॥ 

अभयं पदमदनुत इ्युक्तमत्र हेतुमाह-निवुत्तस्थेति ! विद्रदनुभवेकगम्यत्वात् कल्पनातीतत्वाच्च सिद्धं 

मोक्षस्याभयादिविशेषणमि्याह्-- विषय इति ॥ ८० ॥ 
स्वयं प्रभातत्वे हेतुमाह --सषरृटिभात इति । यत् सत्तायां प्रकाशं व्यभिचरति तत्पराघीन प्रकाशमिति 

निश्चेतुं शक्यम् । यथा घटादि चेतनस्तु न सत्तायां प्रकाशं व्यभिचरति । अप्रकाशादैः साक्षित्वादतोऽपराधीनप्रकाड 

आनन्दगिरिटीका | 

प्राप्तये धर्म मनुष्यत्वप्राप्तये घर्माधर्मो तियंगाद्यधमयोनिघ्राप्ये चाध्म॑मसाङ्कयेणाननुतिष्ठन्निति यावत् । प्रकृतस्य 

्ञानवतो धर्माचयनुष्ठानायोगे हेतुं सूचयत्ति--त्यक्तेति । कायंभूतसर्वानथं राहित्यमुक्त्वा पुनरभयमित्यस्याथमाह्-- 
अविद्येति ॥ ७८ ॥ 

यथोक्तपदप्राप्तिः सदाऽस्तीत्याशङ्कवाऽऽह-अभूतेति । व्यभिचारित्वादिहेतुमिरद्रयात्मदशंनेन वा साध्य- 
साधनात्मनो द्वैतस्य वस्तुनोऽभावं यदा पुमान्बुदधवास्तदा वस्त्वभावं पुरूषो लुद्ध्वेव निःसङ्खं चित्तं यथा पुननं 

प्रत्ते तथा तस्निवृत्तिमनु निवृत्तो भवतीत्यथंः। अक्षराणि विभजते--यस्मादित्यादिना। यस्मादभूताभिनिवेशात्तदनु- ` 
स्पे चित्त प्रवतंते तस्माननिःसङ्धं निवर्तत इति सम्बन्धः। अभूताभिनिवेशमेव विशदयति-असतौति। अभिनिवेशस्या- 

विदयाव्यामोहृरूपत्वमन्वयव्यतिरेकसिद्धमित्ति वक्तुं हीव्युक्तम् । तदनुरूप इत्यत्र तच्छब्देनाभिनिवेशो गुह्यते । 

तस्येति । अभिनिवेश्विषयस्येत्य्थंः ।। ७९॥ | 
अभयं पदमदनुत इत्य हेतुमाह-निवृत्तप्येति । विद्रदनुभवेकगम्यत्वाददोषकल्पनातीतत्वाच्च सिद्धं 

मोक्षस्याभयादिरूपत्वमित्याहू--विषय इति । अक्षरां कथयत्ति-निवृत्तस्येत्यादिना ॥ ८० ॥ | 

यो मोक्षो विदुषां विषयो द्शितस्तमेव पुनविशिनश्ि--अजमिति । स्वयंप्रभातत्वे हेतुमाह्--सङृदिति । 

कल्पितस्य सर्व॑स्य घारणाद्धर्मो नासौ कथमपि परतन्त्रो भवितुमहंत्यनवस्थानादतः स्व्थ॑ज्योतिरित्याह- धमं 

इति । कि च धीयते निधीयते सर्वं निललिप्यते सूषुप्तादावस्मिन्तिति धातुरात्मोच्यते । तथा च सवस्य ज्ञान- 

साधनस्योपसंहारेऽपि सुषुप्तादौ साक्षितयाऽऽत्मनः सिद्धः स्वयंज्योतिष्ट्वमेष्टव्यमित्याहु--घातुरिति। कि चाऽऽत्मत्वा- 
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सुखमाधरियते नित्यं दःखं विषियते सदा । यस्य कस्य च धमेस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥८२॥ 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पूनः । चरुस्थिरोभयाभावेराव्रणोत्येव बारिश्षः ॥८३॥ 

स्वभावमित्यथंः। सक्रद्विभातः सदेव विभात इत्येतत् । एष एवंलक्षण अआतत्माष्यो धर्मो धातुस्वभावतो वस्तु 
स्वभावत इत्यथः ।॥ ८१॥। 

एवमुच्यमानमपि परमाथंतवं कस्माद्छोकिकेनं गृह्यत इत्यु च्यते-यस्माद्स्य कस्यचिदूद्रयवस्तुनो घमंस्य ग्रहेण 
ग्रहृणावेेन मिभ्याभिनिविष्टतया सुलमान्रियतेऽनायासेनाऽऽच्छादयत इत्यथः । दयोपरम्धिनिमित्तं हि तच्राऽऽवरणं न 
यत्नान्तरमपेक्षते । दुःखं च विव्रियते प्रकटीक्रियते परमाथंज्ञानस्य दुलेभत्वात्। भगवानसावात्माऽद्रयो देव इत्यथंः\ अतो 
वेदान्तैराचारयेश्च बहुश्च उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं ज्ञक्य इत्यथः । “आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य रुब्धा” इति भरतेः॥८२\ 

अस्ति नास्तीत्यादि-सृक्ष्मविषया अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः परमात्मन आवरणा एव किमुत मूढजनानां 
ब्ुदधिलक्षणा इत्येवमर्थं प्रदशंयन्नाह् । अस्त्यात्मेति वादी कथित्परतिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैनाशिकः! अस्ति 
नास्तीत्यपरोऽधवेनाशिकः \ सदसद्रादी दिग्वासाः । नास्ति नास्तीत्यत्यन्तश्न्यवादी । तत्रास्तिभावश्चलः, घटाद्य- 
नित्यविलक्षणत्वात् । नास्तिभावः स्थिरः सदाऽविक्ञेषत्वात् । उभयं चरस्थिरविषयत्वात्सदसद्धावः, अभावोऽत्यन्ता- 
भावः प्रकारचतुष्टयस्यापि ! तेरेतेश्चलस्थिरोभयाभावेः सदसदादिवादी सर्वोऽपि भगवन्तमावणोत्येव बालिरोऽ- 
विवेकी । यद्यपि पण्डितो बालिक्ञ एवं परमाथंतततवानवबोधात्किमु स्वभावमूढो जन इत्यभिप्रायः ॥ ८३ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायटीका 

भात्मापि परतन्त्रस्तदाऽनवस्था स्यादतस्तत्परिहाराय मूखकारणं यथा वादिभिरनाद्यभ्युपगत्तं तथा स्वतस्सिद्ध 
भत्माऽभ्युपेय इत्ति भावः । धीयते सर्वं निक्षिप्यते सुषुप्तादावस्मिच्निति धातुः । अतः सकलज्ञानसाघनोपसंहारेऽपि 
सुषुप्तादौ साक्षितयाऽऽत्मनः सिद्धेः । अन्यथा परामर्शायोगात् स्वयंज्योतिष्ट्वमिति भावः| स्वभावत इति । 

आनन्दगिरिटीका 

देवाऽऽत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वमन्यथा घटवदनात्मत्वप्रसङ्खादित्याह- स्वभावत इति । आकाडश्नापूवेकं रलोकमवतायं 
तदक्ष राणि योजयति--पुनरपीत्यादिना । धातुस्व भावत इत्येकं पदं गृहीत्वा व्याचष्टे वस्त्विति । विवक्षिताथ॑स्तु 
पूवंस्मान्नातिरिच्यते ।॥ ८१ ॥ 

आत्मा चेदुक्तलक्षणो विवक्लितस्तहि किमित्यसौ श्रुव्याचार्योपदिष्टस्तथेव सर्वेनं गृह्यते तत्राऽऽ्--युख- 
मिति । मिथ्याभिनिवेशादात्मतत्तवस्वरूपमुखं सदेवाऽऽच्छा्ते तस्मादेव वस्तुतोऽसदपि दुःखं सव॑दा प्रकटीक्रियते 
तेनासौ भगवानास्मा श्रुत्याचोर्योपदिष्टोऽपि न विस्पष्टो भवतीत्यथंः । इलोकव्यावर््या शङ्कां दशंयति--एवमिति । 
स्वयंज्योतिष्ट्वादिप्रागुपदिष्प्रकारेणेति यावत् । तत्र इ्लोकमवतायं व्याकरोतति--उच्यत इत्यादिना । देते गृह्य 
माणेऽपि कथमात्मस्वरूपस्य सुखरूपस्यानायासेनाऽऽच्छाचमानत्वं तताऽऽ्ह--दरयेति \ इतश्चाऽऽत्मतत्तवं यथावन्न 
प्रतिभातीत्याह्--दुःखं चेति । यथावदात्मप्रथाभावे हेतुमाह-परमार्थेति । देवो याथातथ्येन न भातीति शेषः । 
सुखस्य विद्यमानस्याऽऽवरणमविद्यमानस्य दुःखस्य विवरणमिति स्थिते फलितमाह्--अत इति ! श्रुत्याचार्योप 
देशस्य तात्पयशून्यत्वं वारयति-बहुश इति। आत्मनि प्रवचनस्य परिज्ञानस्य दुंभत्वे प्रमाणमाह-आश्चयं इति।८२॥ 
,  परोक्षकाभिनिवेश्लानामप्यात्मावरणत्वे सति खौकिकपुरुषामिनिवेशानां तदावरणत्वं किमु वक्तव्यमिति 
साघयति--अस्तीत्यादिना । दलोकस्य तात्पयंमाहु--अस्तीति । प्रमाता देहादिव्यतिरिक्तोऽस्तीत्यादौ वैशेषिकादि- 
पक्षः । देहादिन्यतिरिक्तोऽपि नासौ बुदधव्यंत्िरिच्यते क्षणिकस्य विज्ञानस्यैवाऽऽत्मत्वादिति द्वितीयो विज्ञनवादिपक्षः | 
तृतीयो दिगम्ब रपक्नः। चतुर्थे तु शुन्यवादिपक्े शुन्यस्याऽऽत्यन्तिकल्वद्योतनार्था वीप्सा । द्वितीयां विभनते-- 

`. तत्रेत्यादिना । अनि्येभ्यो घटादिभ्यः सुखाद्याकारपरिणामितया वैलक्षण्यादस्तिभावो योष्यं प्रमात्तौक्तः स चल 
सविशेषः सन्परिणामीत्यथंः । देहाद्यतिरिक्तोऽपि प्रमाता बुद्धयतिरिक्तो नास्तीति यो नास्तिभावः सर स्थिरो 
निविरोषत्वात्तदभावस्येत्याह् -नास्तिभाव इति 1 प्रकारचतुष्टयस्यास्तित्वस्य नास्तित्वस्पास्तिनास्तित्वस्य नास्ति- 
नास्तित्वस्य चेति यावत् । बालिशत्वे सिद्धे फठितं न्यायमुपसंह॒रति--किम्बिति ॥ ८३ ॥ | 
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कोटधशतस्र एतास्तु ग्रैरयार्षा सदाऽऽबृतः । भगवानामिरस्पष्टो येन दष्टः स सवेचक् ॥८४॥ 
प्राप्य सर्वज्ञतां त्स्नं ब्राह्मण्यं पदमद्रयम् । अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥८५॥ 
विश्राणां विनयो चेष शमः प्राकृत उच्यते । दमः प्रकृतिदान्ततरादेवं िद्ाज्शमं बजेत ॥८६॥ 

कीदृक्पुनः परमाथंतत्तवं यदवबोधादबालिशः पण्डितो भवतीत्याह--कोटचः प्रावादुकश्ासखनि्णयान्ता एता 
उक्ता अस्ति नास्तीव्याद्याश्चतस्रो यासां कोटीनां ग्रहैग्रहणेरुपरब्धिनिश्चयैः सदा सवंदाऽऽवत आच्छादितस्तेषामेव 

प्रावादुकानां यः स भगवानाभिरस्तिनास्तीत्यादिकोटिभिश्चतसभिरप्यस्पष्टोऽस्त्यादिविकल्पनार्वाजित इत्येतत् । येन 

मुनिना दृष्टौ ज्ञातो वेदान्तेष्वौपनिषदः पुरुषः स सवंदृक्सव॑जलः परमाथंपण्डित इत्यथः \\ ८४ \\ 
` श्राप्यैतां यथोक्तां कृत्स्नां समस्तां सव॑जञतां ब्राह्यण्यं पदं “स ब्राह्मणः" “एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य 

इति श्रुतेः ! आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिर्या अनापन्ना अप्राप्ता यस्याद्वयस्य पदस्य न विद्यन्ते तदनापन्नादिमध्यान्तं 

ब्राह्मण्यं पदम् ! तदेव प्राप्य रुन्ध्वा किमतः परमस्मादात्मलाभादध्वंमीहते चेष्टते निष्प्रयोजनमित्यथः ! “नेव तस्थ 
कृतेनाथंः'' इत्यादिस्मृतेः \॥ ८५ ४ | | 

विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो विनीतत्वं स्वाभाविकं यदेतदात्मस्वरूपेणावस्थानं एष विनयः, शमोऽप्येष एव, 
अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

आत्मत्वादेव स्वयंज्योतिष्ट्वमन्यथाऽऽत्मत्वाभावग्रसङ्गात् घटादिवदिति भावः । घटादिभ्योऽनिस्येभ्यस्युखाद्याकार- 
परिणामितया वेलक्षण्यास्चायं परिणामी सविशेष इत्यथः । देहायत्तिरिक्तः प्रमता नास्तीति नास्तिभावस्थितेः, 
निरविशेषत्वादभावस्येत्यथंः । आभिरस्पृषटोऽस्त्यादिकल्पनासाक्षित्वात् कल्पनाधिष्ठानत्वास्चेत्यधं; ।! ८१-८४ ॥ 

परमाथंतः पण्डितस्यापि यावज्जीवादिश्रुतिचोदित्तिमग्निहोत्राद्नृष्ठेयमिति केचित्तानु प्रत्याहु-प्राप्य- 

सर्व्ञतामिति । गाहंस्थ्यामिमानिन एव प्रत्यवायपरिहारादिप्रयोजनं पश्यतः प्रवृत्तिः स्यात् । न परमाथं्दशिनः 
सवंज्ञतया विेषाभिमानाभावात् प्रापतव्यप्रयोजनाभावाच्चेत्यथंः। “स ब्राह्मणः केन स्यादिति ब्रह्मविदि ब्राह्मणपद- 
प्रयोगात्तस्य प्राप्यं केवल्यं तब्राहयण्यं पदमित्यथंः । “एष नित्यो महिमा ब्राह्यण्यस्ये""ति धर्मायस्पृष्टो महिमा 
ब्राह्मणस्य ब्रह्मणोऽभिहितस्ततो ब्रह्मेव ब्राह्मण्यमिति स्वाथे तद्धितद्वातुवंण्यंमितिवत् ॥ ८५ ॥ 

| यद्यपि ब्रह्मविदोऽग्निहोत्रादिप्रवृत्तिरूपं कमं न घटते तथापि निवृत्तिरूपं शमदमादि नियोगत्तोजनुष्ठेयं 
भविष्यति केवल्यानुगुणत्वात् ब्राह्यणमात्रसम्बन्धितया स्मरणाच्च | 

आनन्दगिरिटीका 

अत्मनो यदावरणमुक्तं त्दुपसंहरति--कोटच इति। यासां कोटोनां परीक्षकपरिकल्पितनिणेयनिरूपणीयानां 
ग्रहै रभिनिवेशविशेषेराला सदा समावृतस्ताः खल्वेताश्चतसः कोटयः सन्ति। तथा चाऽऽत्मनो न यथावस्थनमित्यथं;। 
यदि सदाऽऽत्मा समावृतो न तहि तस्य ज्ञानं ज्ञाने वा नास्ति नैराकाङ्क्ष्यं ज्ञातव्यान्तरपरिशेषादिव्याशङ्धवाऽऽ्द-- 
भगवानिति \ ञत्मा हि वस्तुतोऽस्तीव्यादिकल्पनारहितो येनोपनिषत्प्रवणेन प्रतिपन्नः स सवनो ज्ञतव्यान्तरम- 
पर्यन्परमा्थंपण्डितो नि राकादक्षो भवतीत्यथंः । श्छोकनिरस्यामाकाङ्क्नां दशंयति--कीदगिति । किमिति परमाथ 
तत्त्वं जिज्ञास्यते, तज्ज्ानात्पाण्डित्यसिद्धयथंमित्याह्--यदवबोधादिति । तत्न श्लोकमवतायं व्याकरोति--आहैत्या- 
दिना ! तेषामेत्र प्रावादुकानामुपरुन्धिनिश्चयेरिति सम्बन्धः । यो भगवानुक्तविशेषणः स येनेति योजना ॥ ८४ ॥ 
~ ज्ञानवतोऽपि यावज्जीवादिश्रुतिवशादग्निहोत्रादि कतव्यमित्याशङ्कुयाऽऽह--प्राप्येति । यथोक्तां चतुष्कोटि- 

विनिमुक्तामिति यावत् । समस्तत्वं ज्ञातव्यशेषशुन्यत्वं परिपुणं्ञपतिरूपत्वम् । तत्र ब्राह्यण्यपदप्रयोगे प्रमाणमाहू-- 
स ब्राह्यण इति । स विद्रानपरोक्षीकृतब्रह्मसतत््वः सन्फलावस्थो मुख्यो ब्राह्मणो भवतीत्यथंः । ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदो 
विद्याफरावस्थस्येव स्वभावो महिमेव्युक्तो निपिकारो वृद्धिहासाभावादेकरूपो भवतीत्ति वाक्यान्तरस्याथ; । तदेव पदं 
विक्षिनष्टि--अनापन्नादिमध्यान्तमिति। तद्रयाकरोति--आदीति । अन्वयं दशंयन्नवशिष्टं व्याचष्टे-तदेव प्राप्येति! 
जानवान्फखवस्थः सन्कृतकरत्यो न तस्य किञ्चिदस्ति कत्तव्यमिव्यस्मिन्तथें भगवद्वाक्यं प्रमाणयति-नैव तस्थेति।८५।। 

यावज्जीवादिश्नुतेरविद्रद्विषयत्वाद्विदुषो नाग्निहोत्रादि करतव्यमिस्युक्तम् । इदानीं तस्यापि नियोगतोऽस्ति 
कतंन्यमित्याशङ्कयाऽऽह--विप्राणामिति ।! ब्रह्मविदां ब्राह्मणानामेष विनयः स्वभावः अतो न नियोगाधीनां 
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सवस्तु सोपरम्भं च हयं. सौकिकमिष्यते | अवस्तु सोपलम्मं च शुद्धं रौक्षिकमिष्यते ॥८७॥ 
अवस्त्वलुपरम्मं च॒ रोकोत्तरमिति स्पृतम् । ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा वृद्धेः प्रकीर्तितम् ॥८८॥ 

प्राकृतः स्वाभाविकोऽकरतक उच्यते । दमोऽप्येष एव प्रकृतिदाम्तत्वात्स्वभावत एव चोपशान्तरूपत्वादृब्रह्मणः । "एवं 
यथोक्तं स्वभावोपश्चानतं ब्रह्म विद्राञ्शममुपक्षान्ति स्वाभाविकं ब्रह्मस्वरूपा त्रजेदुब्रह्यस्वशू्पेणावतिष्ठत इत्यथंः॥\८६॥ 

५.  एवमन्योन्यविद्द्त्वात्संसारकारणानि रागद्रेषदोषास्पदानि प्रावादुकानां दशनानि । अतो मिथ्यादशंनाति 
तानीति तदयुक्तिभिरेव दशंयित्वा चतुष्कोटिर्वजतत्वाद्वाभादिदोषानास्पदं स्वभावशान्तमदेतदशंनमेव सम्यग्दक्च॑न- 
भिघ्युपसंहूतस् \ अथेदानीं स्वप्रक्रियाप्रदशनाथं आरम्भः-सवस्तु-संवततिसता वस्तुना सहु वतत इति सवस्तु । 
तथा चोपरुन्धिरुपलम्भस्तेन षह दवेत इति सोपलम्भं च शालयादिसवग्यवहारास्पदं ग्राह्यम्राहुकलक्षणं द्वयं लोकिकं 

लोकादनपेतं लौकिकं जागरितमित्येतत् \ एवंलक्षणं जागरितमिष्यते वेदान्तेषु । अवस्तु संवुत्तेरप्यभावात् । सोपलम्भं 
१० वस्तुवदुपरस्भनमुपलस्मोऽसत्यपि वस्तुनि तेन सह वतत इति सोपलम्भं च शुद्धं केवलं प्रविविक्तं जागरितात्स्थूला- 

त्लोफिकं सवप्राणिसाधारणत्वादिष्यवे स्वप्न इत्यथः ॥ ८७ ॥। 
अवस्स्वनुपलम्भं च ग्राह्यग्रहणर्वजतमित्येतव् लोकोत्तरम् \ अत एव खोकातोतम् । ग्राह्यग्रहणविषयो हि 

अनुभूतिस्वरूपाचा्ंटीका 

 .. शमो .दमस्तपश्शौचं क्षान्ति राजंवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम् ॥ इति । ... 
-१५ ` तव्राहु--विप्राणामिति । संद्धत्या्यभावस्य स्वाभाविकत्वात् न॒ नियोगत्तोऽनुष्ठेयत्वमित्यथंः । आध्या 

त्मिकग्रवृदयुपरमस्याऽप्यन्वयव्यत्तिरेकप्रिहरेणाऽऽत्ममात्रत्वान्नानुष्टेयस्वे विद्दया । तदुक्तम्---““निवृत्ति 
केवलात्मत्ते"ति । ८६ ॥ 

` -वृत्तानुवादपूवंक भ्रकरणशेषस्य तात्पयंमाह-एवमन्थोन्येव्यादिना 1 स्वप्रक्रियेति । शिष्टस्य योपदृष्टिमाधित्य 
जाग्रदादिपदाथंशुद्धपुवंको बोधनप्रकार इत्यथः ।। ८७ | ; 

२७; , = , . आनन्दगिरिटीका 

कतंव्यतामधिक्ररोति.। - शमोऽपि स्वाभाविको न नियोगेन क्रियते दमोऽपि -स्वभावसिद्धत्वाल्न नियोगमपक्षते । . एवं 
कूटस्थमात्मतत्वे विद्वान्पुमानशेषविक्रियाशुन्यब्रह्यस्वरूपेण तिष्ठतीव्यथंः ।. अक्षरार्थं कथयत्ति-विश्राणामित्यादिना । 
तमेव स्वाभाविकं विनयं विवृणोत्ति--यदेवदिति ! एष एवेव्यात्मस्वभावो गृह्यते ।। ८६ ॥ ‰ ` ˆ = 

परमतनिराकरणमुखेनाऽऽत्मतत्तवमवधारित्तम् । अधुना स्वप्रक्रिययाऽवस्थात्रयोपन्यासमुखेनापि तदवधार- 
२५ .यितुमवस्थाद्यमुपन्यस्यत्ति-सवस्त्विति । वृत्तानुवादपूवंकं प्रकरणशेषस्य तात्पर्यं दद यति-एवमिति । रिष्यस्या- 

ध्यारोपटृष्टिमाश्रिव्य जाग्रदादिपदाथंपरिशुद्धिपुर्वंको बोधप्रकारः स्वप्रक्रिया तया तस्थैवाऽऽत्मतच्वस्य प्रदशंनपरो 
ग्रन्थशेष इत्यथः} तत्र जागरितमुदाहुरति-सवस्त्विति। यद्धि प्रातिभासिकं व्यावहारिकं च स्थरुमथंजातमादित्यादि 
देवतानुगृहीतैरिन्द्रियैरुपलमभ्यते तज्जागरितमिस्यथंः । द्रयमित्यस्याथंमाह -शाखरादीति । तत्र श्छोके लोकंप्रसिद्र 

मि्येतदुच्यते-खौकिकमिति ! तद्रवाचष्टे-खोकादिति । न केवरमिदं जागरितं छोकग्रसिद्धम् । कि तु व्रेदान्तेष्वपि 
,३० .प्रम्परया ज्ञानोपायत्वेन प्रसिद्धमिच्याह-एवंलक्षणमिति। स्वप्नोपन्यास्परमुत्तरार्धं योजयत्ति-अवस्त्विति। बाद्येन्दरिय 

प्रयुक्तो व्यवहारः संवृत्तिरब्दाथंः सोऽपि स्थुलार्थंवच्च स्वप्ने सम्भवति । तथा च बाह्येषु करणेषृपसंहृतेषु जागरित- 
वासनानुसारेण. मनसस्तदथभिसाकारावभासनं स्वप्नशन्दितमित्यथेः । शुद्धमित्यस्य केवरूमित्तिपर्यायं गृहीता 
विवक्षितमथंमाहू- प्रविविक्तमिति । तस्यापि लोकप्रसिद्धत्वं रौकिकमित्यनेनोक्तं तषटिवणोत्ति--सर्वप्राणीति।१८७॥ 

: `. ̀  सम्प्रति सुषप्तं दरशयति-अवरस्त्विति । स्थर सूक्ष्मं च वस्तु विषयभूतं यत्र न विद्यते तत्तथा । इन्द्रि्राध- 
३५ सम्प्रयोगजन्यो वा स्थूखार्थावगाही वासनात्मको वा यत्रौपलम्भो न सम्भवति तदशेषविशेषविज्ञानशुन्यं सृषुप्तमिति 

विरिनष्ि--अनुपलम्भं चेति! नन्विदं कारणात्मना बुदधेरवस्थानम्। न च कारणं रोके प्रसिद्धम् । कायंस्यैवावस्था- 
दयात्मकस्य तथात्वादित्यमिप्रत्याऽश्ट॒--रोकोत्तरमिति \! तस्य साक्िप्रसिद्धत्वं . विवल्षिप्वोक्तम्--इति स्मरतमितिः। 
जञानज्चेयात्मकावस्थात्रयं तुरीयं च परमाथंतत््वं विहदनुभवस्तमधिगम्यमित्याह्- ज्ञानमिति । इखोकगततं पदद्रयमनूदय 
विवक्षितमर्थं कथयति--अवस्त्विति। ग्राह्यग्रहणविभागवजितत्वादेव कुतो लोकातीतत्वमित्याश द्या ऽऽह--ग्रह्येति। 
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 ङ्नि च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम् । सवेता हि सवत्र भवतीह महाधियः ॥८६॥ 
हेयक्ेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः। तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपरम्भन्चिषु स्पत ॥६०॥ 

{लोकस्तदभावात्सवप्रद तिबीजं चुघुप्रमित्येतत्, एवं स्मृतं, सोपायं परमाथेतच्वं लोकिकं श्ुदलोकिकं रोकोत्तरं क्रमेण 

येन ज्ञानेन ज्ञायते तन्लानं नेयमेत्येव त्रीणि एतदुग्यतिरेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सरव॑प्रागादुकफल्पितवस्तुनोऽत्रैवःस्तर्भावा- 
विञेयं परमाथंसत्यं तुर्यास्यमहयमजमात्मतत्वमित्यथंः। सदा सवेदेतत्लोकिकादिविजेयान्तं बुद्धेः परमाथेदशिमि- 
ब्रह्मविद्भिः प्रकोतितम् \॥ ८८ 1 

ज्ञाने रोकिकादिविषये \ ज्ये च खोकिकादौ निविधे। पूर्वं लोकिकं स्थलम् ¦ तदमाथेन पश्चाच्छ्धं 
लोकिकम् ! तदभावेन खोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्थानत्रयाभावेय परमाथंसत्ये तुरयेऽ्रयेऽजेऽभये विदिते स्वयसेवाऽऽ्म- 

स्वरूपमेव सवंज्ञता सकश्चासौ ज्ञश्च सवज्ञस्तदावः सव॑जञता 1 इहारिमल्लोके भवेति महाधियो महाबुद्धेः । स्थ- 
छोकातिश्यवस्तुविषयवुद्धित्वादेवंविदः सवत्र सवेदा भवति । सकृद्िदिते स्वरूपे व्यसिवाराभावादिव्य्थंः । न हि 
परमाथंविदो ज्ञानोदूवाभिभवो स्तो यथाऽन्येषां प्रावाद्ुकानाम् ।! ८९ ॥ 

- . लौकिकादीनां क्रमेण जेयत्वेन निर्दशादस्तित्वाश्शद्धा परमाथतो मा मूदित्याहू-हेयानि च लोकिकादीनि 

अनुमूतिस्वशूपाचायंटीका 

स्थानत्रयं विविच्य ज्ञानादिपदार्थान् व्याचष्टे--सोपायमित्यादिना । पदाथ॑परिशोधनादयपायपूवंक ब्रह्मात्मं-  - 
कृत्वं स्थानत्रयं च क्रमेण येन मनोवृत्तिरूपेण ज्ञानेन ज्ञायते तदिह ज्ञानं विवश्षिततमित्यथ॑ः । रवेः प्रावादुक 
प्ररदनशोः बुष्कतकजल्पनापरोः कल्पितस्य कायंकारणादिरूपस्य वस्तुनोऽवस्थात्रय एवान्तर्मावादित्यथः ॥ ८८ ॥} 

आत्मनि विज्ञाते सर्वं विज्ञातं स्यादि" ति यत् श्रत्योक्तं तदुक्तवस्तुज्ञाने फल्तीत्याह्-- स्नाने चेति \ ज्ञान- 
मातरं हि ततत्वमर्थाकारेण सवंमिति कल्पनया भानात् तत्सवं ज्ञप्तिमात्रमिति श्रुत्या अचायंश्रसादात् सकृद्रदिते 
स्वरूपस्फुरणस्य व्यभिचाराभावात् सदेदं सवंज्ञपिरूपा सवलता भवतीद्युक्तम् । तत् स्फुटयति--नहीति \ बद्धानां 
लानस्य क्षणिकत्वात्पूवंविनाशोत्तरोत्पादान्तराले न ज्ञानमस्तीति त सवंदा सवंज्ञता मुक्तस्य सम्भवति । मम तु 
लानस्य कौटस्थ्यात् नोत्पादविनाशाविति सवंदा सवंज्ञतेत्यथं: ।॥ ८९ ॥ | 

आनन्दगिरिटीका 

यषुप्तं चेदलोकिकं कथं तदवगम्यतामिव्याशङ्धुयाऽऽ्--सवेभ्रवृत्तीति । सवस्याद्यवीज' सुषुप्तमित्येतत्परसिदधं रास्त- 
विदामित्याहु--एवमिति \ अवस्थात्रयमेवमुक्त्वा ज्ञानपदार्थं कथयति--सोपायसिति \ ज्ञानमत्र मनोवृत्तिरूपं 
विवक्षितमवस्थात्रयातिरिक्तमपि परीक्षकपरिकल्पितं ज्ञेयं सम्भवतीत्याशङ्कयाऽऽ्--सरवेति । सर्वैरेव प्रावादुकं 
गुकतकजल्पनशीलेः परिकल्पितस्य कायंकारणादिरूपवस्तुनोऽवस्थात्रये नियमेनान्तर्भावाज्जेयान्तरं नास्तीत्यथः। 
लेयभेव विशेषेण जञेयं विज्ञेयमुच्यते तेन तदपि नावस्था्रयातिरिक्तमस्तीत्याशङ्कुयाऽष्ट-विज्ेमिति ! उपायोपेयमूते 
यथाक्तञय विदुषामभिमतिमादशंयति--सदेति ।॥ ८८ ॥ 

“आत्मनि. विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवती"ति श्रव्या यस्प्रतिज्ञातं तदुक्तवस्तु्ञाने फलतीति कथयति-ज्ञाने 
३० चेति सनिजेयवेदने विवक्षितं क्रममनुक्रामति--पुवंमित्यादिना। यल्पुनरवस्थात्रथातीतं तुरीयं तत्वरिज्ञाने विवक्षितं 

रमं दरांयति-स्थानेति । तुर्ये विदिते सतीति सम्बन्धः । तस्य स्थान्यात्मकदरैतामावौपलक्षितत्व पाह अद्रय इति । 
न्मादिसवेविक्रियारदहित्तत्वेन कौटस्थ्यं कथयति--अज इति ! कायंसम्बन्धस्तत्र नास्तीति वक्तुं कारणभूताविद्या- 

पम्बन्धाभावमभमिदधात्ति--अभय इति \ यथोक्ततत्वन्ञानस्य परिपणत्रह्मरूपैणवस्थानं फरमाह्-- स्वयमेवेति । 
शानवतो यथोक्तं फर्मचिसयादिमार्गायत्तमिति शङ्कां वारयति--इहैति । उक्त्॑ञानवतो महबुद्धत्वे देठुमाह-- 
सवरोकेति । ज्ञानवतो यथोक्तं ज्ञानं कदाचिद्धवदपि काछान्तरेऽभिमूतमसत्कनल्पं भविष्यतीत्याङशङ्कुयाऽऽट्-एवंतिड 
इति ! भ्रुत्याचायंप्रसादाद्धिदिते स्वरूपे स्वरूपस्फुरणस्य व्यभिचा राभावासिपुणंन्नपतिरूपता विड्घो भवतीत्युक्तं 

स्फुटयति- न हीति ।। ८९ ॥ 
अवस्थात्रयस्य ज्ञेयत्वनिर्देशात्परमाथंतोऽस्तित्वमाशङ्खय परिहुरति--हैयेति । शद्ोतरत्वेन इलोकसवताय 

१५ 

९० 

२५ 

३५ 
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१० 

१९ 

२०५ 

२५ 

२० 

२५ 

प्रकुत्याऽऽकाशवन्ज्ञेयाः सवं धर्मा अनादयः । विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किश्चन ॥६१॥ 
आदिबुद्धाः प्रत्येव सरवे धर्माः सुनिधिताः । यस्येवं मवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥६२॥ 

त्रीणि जागरितस्वप्नसुषुप्रान्यात्मन्यसच्वेन रज्ज्वां सपेवद्धातन्यानीत्यथः। जेयमिह चतुष्कोटिवजतं परमात्म । 
प्यान्याप्रव्यानि त्यक्तबाद्येषणात्रयेण भिक्षुणा पाण्डित्यबाल्यमौनाख्यानि साधनानि । पाक्यानि रागदेषमोहावेथो 

दोषाः कषायाख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्येतानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयानि भिश्षुणोपायत्वेनेत्यथंः ! अग्रयाणतः 
प्रथमतः, तेषां हियादीनामन्यत्र विन्नेयात् परमाथंसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मेकं वजंयित्वा । उपलम्भनमुपलम्भोऽविद्यीकंटपमा- 
मात्रम् \ हेयाप्यपक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्मविद्धनिं परमाथंसत्यता त्रयाणामित्यथंः ॥ ९० \ 

परमाथंतस्तु प्रकृत्या स्वभावत आकाशवदाकारशतुत्थाः सूृष्ष्मनिरञ्जनसवंगतत्वेः सवे धर्मा आत्मानो ज्ञेया 
मुभृक्षुमिरनादयो नित्याः! बहुवचनकरृतमेदाहङ्कां निराकुवत्नाह--्वचन किचन किचिदणुमात्रमपि तेषां न विद्यते 
नानात्वमिति ॥ ९१ ॥ 

लेयताऽपि धर्माणां संवृत्यैव न परमाथत इत्याह--यस्मादादो बुद्धा आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव स्वभावत एव यथा 
नित्यप्रकाश्चस्वरूपः सवितेवं नित्यबोघस्वरूपा इत्यथः । सरवे धर्माः सवं आत्मानः! न च तेषां निश्चयः करत॑व्यो 
नित्यनिश्चितस्वरूपा इत्यथः ! न सन्दिह्यमानस्वरूपा एवं नैवं चेति । यस्य मुमुक्षोरेवं यथोक्तप्रकारेण सवदा 
बोधनिश्चयनिरपेक्षताऽऽत्माथं परार्थं वा यथा सविता नित्यं प्रकाश्चान्तरनिरपेक्षः स्वार्थं परार्थं चेत्येवं 
भवति क्षान्तिर्बोधकतंव्यतानिरपेक्षता सवेदा स्वात्मनि सोऽमृतत्वायामृतभावाय कल्पते । मोक्षाय समर्थो 
भवतीत्यथंः । ९२ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

पाण्डित्यं-वेदान्ततात्पर्याभिज्ञत्वमद्वितीयवस्तुविचारचातुयंम् । बाल्यं--दम्भदर्पाहङ्कारादिराहिव्यम् । 
मोनं--मुनेः कमं ज्ञानाभ्यास्ादिकमित्यथंः ।। ९० ॥ 

लेयात्मस्वरूपतत्वं स्फुटयति--प्रकृत्येति ।। ९१॥। 
जेयशब्दप्रयोगात् मुख्यमेव ज्ञेयत्वं प्राप्तं निवततंयति--आदिब्ुद्धा इति । ९२ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

देयशब्दार्थं व्याचष्टे-कछोकिकादीनामिति । तान्येव बोणि विभजते-जागरितेति \ पाण्डिल्यं- वेदान्ततात्पर्या- 
भिन्ञत्वमद्ितीयवस्तुविचास्चातुयंपरिनिष्पन्नं श्रवणम् | बाल्यं-दम्भदर्पाहुङ्कारादिराहित्यम्, युक्तितः श्नुतार्थानु 
सन्धनकूुशलत्वम्। मोन-- मुनेः कमं ज्ञानाभ्यास्तलक्षणं निदिध्यासनश्चन्दितम् । तान्येतान्याक्तम्यानि । यद्यपि ज्ञेयस्य 
विज्ञेयत्वं युक्तं तथाऽपि कथं हियादीनां विन्ञेयत्वमित्याशङ्कुचाऽऽह--उपायत्वेनेति \ तदेव प्रकटयितुं प्रथमत 
इत्युक्तम् । उत्तरां व्याचष्टे-तेषामिति । हेयादीनां रज्जुसपंवदविद्याकल्पितत्वान्नास्ति परमाथंत्वश द्ेतयथंः ।\९०॥। 

यदुक्तं ज्ञेयं चतुष्कोटिवजत्तं परमाथंततत्वमिति तदिदानीं स्फटयति-ग्रहृत्येति । बहुवचन प्रयोगप्राप्तं 
दोषं प्रत्यादिशति--विद्यत इति । कल्पितभेदनिबन्धनं बहुवचनमित्यथं; । क्वचनेति देशकालावस्थाग्रहणम् । 
अणुमात्रमपीति कायंकारणभावस्यांरांिभावस्य चोपादानम् ॥ ९१॥ 

जेयशब्दप्रयोगान्मुख्यमेव ज्ञेयत्वं प्राप्तं प्रत्युदस्यति--आदिब्रुदधा इति । यथोक्तरीत्या समुत्पन्नस्य ज्ञानस्य 
फरमाहू- यस्येति ! प्रथमपादस्य तात्पयेमाहु-ज्ञेयताऽपोति) उक्तमथं दृष्टान्तेन स्पष्टयति--यथेति। पादान्तरस्याथं 
कथयति--न चेति । निर्चितस्वस्वरूपत्वमेव व्यतिरेकद्वारा स्फोरयति-नेत्यादिना ! न खल्वात्मा स्वसत्तायामिवं 
नवमिति सन्दिह्यमानस्वरूपो भवितुमलम्। तस्य स्फुरणान्यभिचारात्तदूषत्वस्य प्रागेव साधितत्वादित्यथंः। द्वितीयार्धं 
न्याकरोत्ति-यस्येत्यादिना । आत्मस्वरूपस्य स्फुरदूपत्वं यथोक्तप्रकारः । बोधास्थो निश्चयो बोधनिश्चयस्तस्मिभिर- 
पेक्षत्वं स्वाथमन्यार्थं वा यस्य भवति सोऽमृतत्वाय कल्पत इति सम्बन्धः । तदेव इषटान्तेन साधयति-यथेत्यादिना । 
इतिशब्दो यथेत्यनेन सम्बध्यते । ९२ ॥ 

न 
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आदिक्नान्ता द्यनु्पन्नाः प्र्स्येव सुमित्र ताः। सवं धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम् ॥६३॥ 

वै्षारयं त॒ वै नास्ति मेदे विचरतां सदा । भेदनिम्नाः पृथगम्बादास्तस्मात्ते कपणाः स्मृताः ॥६४॥ 
अजे साभ्ये तुये केचिद्ध बिष्यन्ति सुनिधिताः । ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥६५॥ 

तथा नापि ज्ञान्तिकतंब्यताऽऽत्मनीत्याह्--यस्मादादिश्षान्ता नित्यमेव शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रकृत्यैव 
सुनिवृताः सुष्टरूपरतस्वभावा इत्यथंः । स्वे धर्माः समाश्चाभिन्नार्च समाभिन्ना अजं साम्यं विह्लारदं विशयुद्धमात्मतत्वं ५ 

यस्मात्तस्माच्छान्तिमेक्नो वा नास्ति कतव्य इत्यथः । न हि नित्यैकस्वभावस्य कृतं किच्िदथंवत्स्यात् ॥ ९३॥ 
ये यथोक्तं परमाथेतत्तवं प्रतिपन्नास्त एवाक्रपणा रोके, कृपणा एवान्य इत्याहु--यस्मादरंदनिम्ना भेदानु- 

यायिनः संसारानुगा इत्यथः । के ! पथग्वादाः पृथडःनाना चस्त्वित्येवं वदनं येषां ते पुथग्वादा देतिन इत्यथः । 
तस्मात्ते कृपणाः क्षुद्राः स्मृता यस्माद्रेशारद्यं विश्ुद्धिर्नास्ति तेषां भेदे विचारतां द्ेतमारगेऽविद्याकल्पिते सर्ववां 
वतंमानानामित्यथंः ! अतो युक्तमेव तेषां कापेण्यमित्यसिप्रायः \\ ९४ ।। १० 

यदिदं परमाथंतत््वममहात्मभिरपण्डितेवेदान्तबहिष्ः क्षुद्ररल्पप्रजञेरनवगाह्यमित्याहु--अजे साम्ये परमाथ 
तस्व एवमेवेति ये केचित्स्यादयोऽपि सुनिर्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव हि लोके महाज्ञाना निरतिश्यतस्वविषयज्ञाना 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

“सोऽमृतत्वाय कल्पत" इति वचनादागन्तुकममृत्त्वं प्राप्तं यद्यपि; तथापीत्यादिः । पाद्रयोक्तमर्थं चतुथं- 
पादेन संक्षिप्याहु-अजं साम्यं विश्चारदमिति \ प्रत्िविम्बकेल्पानामनन्तानामपि जीवानां ब्रहयेव बिम्बकल्पमेकं १५ 
स्वरूपमिति सर्वेषां नित्यमुक्तत्वादि सिद्धमित्यथंः । उक्तस्वरूपानद्खीकारे त्वपुरुषाथत्वं मोक्षस्यापदत इत्याहू- ` 
नहीति । संसारदुःखोपरमणं सुखजन्म वा कतकं चेतु क्षयिष्णु स्यादित्यथ: ।। ९२ ॥ 

मुमुक्षुप्रयोचनायाविद्वञ्चिन्दां विद्रसस्तुतिन्च व्यवहारदृष्ट्या करोति ररोकद्रयेन~वेदारखन्त्वित्यादिना ॥९४॥। 
पदेषिणो देवा अपि ज्ञानिनः प्राप्यपदरहितस्य मार्गे मुह्यन्ति । देवानामपि परिच्छिन्नहष्टित्वादनवगाद्योऽसौ 

मागं इत्यथंः । “शकुनीनामिवाकाशे जके वारिचरस्य च। पदं यथा न इश्येत्त तथा ज्ञानवतां गतिः ॥।* २० 
इत्यादिदुरुक्ष्यत्वस्मरणादजं साम्यं प्रमेयं तद्विषये न प्रमातार इति ॥ ९५॥ 

आनन्दगिरिटीका 

“सोऽमृतत्वाये "त्यादिवचनादागन्तुकममृतत्वं प्रत्युदस्यति--आदिक्षान्ता इति । श्लोकस्य तात्पयंमक्षराथं 
च निदिशति-तथा नापीत्यादिना । उक्तमेवाथं चतुथंपादेन संक्षिप्य दशंयति-अजमिति ! रलोकाथंमुपसंहरति- 
विश्युढमिति ! उक्तरूपतान ङ्गीकारे मोक्षस्यापुरुषाथता स्यादिव्याहु-- न हीति । संसारदुःखोपशमनं सुखजन्म वा २५ 
यदि क्रियेत तदा कृतकस्यानित्यत्वमवेश्यम्भावीत्यथंः ॥ ९२ ॥ 

इदानीं मुमुक्षुप्ररोचनाथंमविद्रन्निन्दां दशंयति-- वैशारद्यं त्विति ! श्ोकस्य तात्पर्यं दशेयति-ये यथोक्त 
भिति \ उत्तराधमादौ योजयति-- यस्मादिति । तस्मादित्युत्तरेणास्य सम्बन्धः । प्रथमाधेमुक्तेभ्यं हतुत्वेन व्याचष्टे- 
यस्मादित्यादिना \ समनन्तरोक्तस्य यस्मादित्यस्य पेक्षितं पूर्यति--अत इति ।। ९४।। 

एवमविदच्निन्दां प्रददयं विद्रत्प्रशंसां प्रसारयति--अज इति । कटस्थं वस्तुनि नि विशेषे येषामसम्भावना- ३० 
विपरीतभावनाविरहि निर्धारणरूपं विज्ञानं सम्भावनोपनीतमस्ति ते हि व्यवहारभूमौ महति निरतिशये तत्ते 
परिज्ञानवत्वान्महानुभावा भवन्तीव्यथं; | ननु ततव विषयनज्ञानस्य सवंलोकसाधारणत्वात्तत्वज्ञानवतां किमिति 
पररासा प्रस्तुयते तत्राऽऽह--तच्चेति ! शोकस्य तात्पयंमाह--यदिदमित्ति । यद््युपक्रमात्तदमहात्मभिरमवगाद्य- 
मिति योजनीयस् । अमहात्मत्वं क्षद्रहूदयत्वम् । तत्र हैतुः--अपण्डितेरिति ! अपाण्डित्यं विवेकरदहितत्वम् । तत्र 
हेतुर्वे दान्तेत्यादिना सूच्यते । तेषां पौर्वापर्येण पर्यालोचनापरिचयपराडमुखैरित्यथंः । विचारचातुर्याभावादेव ३५ 
पदाथंवाक्याथंविभागावगमशुन्यत्वमाहु--अत्पप्रन्ेरिति \ तहि पारमाथिके तत्त्वे केषामेव मनीषा समुन्मिषेदित्या- 
रा द्ध्य येषां केषाञ्चिदेव तचचिष्ठानामित्याहु-पे केचिदिति । स्त्यादीनामुपनिषद्हारा ज्ञानाधिकाराभावेऽपि द्वारान्तर- 
प्रुक्तस्तदधिकारः सम्भवतीष्यमिप्रत्यापी्युक्तम् । तत्त्वज्ञानस्य दुकंभत्वमम्युपेत्य वचेदित्युक्तस् । चतुथंपादं 



१०५ 

१५ 

२१०५ 

३५८ .] ` टोकाद्वयोल्लसितश्ाङ्करमभाष्योपेता [ अात० प्र० का०-९६,.९७ 

अजेष्वजमसंकान्तं धर्मषु ज्ञानमिष्यते | यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्खं तेन कीतिंतम् ।६६॥ 
अणुमत्रेऽपि वैधम्यं जायमानेऽवरिपधितः । असङ्खता सदा नास्ति कियुताऽऽवरणच्धुतिः ॥६७॥ 

इत्यथः । तच्च तेषां व्मं तेषां विदितं परमाथंतस्वं सामान्यबुद्धिरन्यो लोको न गाहूते नावतरति न विषयी. 
करोतीत्यथंः । 

“सर्वेभूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च । देवा अपि माथे सुद्यन्ति ह्यपदस्य पदेषिणः \ 
शाकूतीनामिवाऽऽकाश्ञे गतिर्नवोपलम्यते ।” इत्यादिस्मरणात् ॥ ९५ ॥ | 

कथं महान्नानत्वमित्याह-अजेष्वनुत्पन्चेष्वचलेषु धर्मेष्वात्मस्वजमचरं च ज्ञानमिष्यते सवितरीवौष्ण्य 
प्रकाशकश्च यतस्तस्मादसक्नान्तमर्थान्तरे ज्ञानमजमिष्यते । यस्माच्च कमतेऽर्थान्तरे ज्ञानं तेन कारणेनसङ्धः तत्कीतितः 
माकाहकल्पमित्युक्तम् \ ९६ ॥ | | 

इतोऽन्येषां बादिनामणुमातेऽल्पेऽपि वेध्ये वस्तुनि बहिरन्तर्वा जायमान उत्पद्यमानेऽविपश््वितोऽविवे- 
किनोऽसद्खताऽसद्धत्वं सदा नास्ति किमुत वक्तग्यमावरणच्युतिबन्धनाश्चो नास्तीति ।॥ ९७ ॥। 

अनुम् तिस्वरूपाचायंटीका 

वस्तुनः परिच्छेदे कथं महाज्ञानमित्याकाङ्क्नायामाह्--अजेष्विति । कृटस्थानां जीवानां स्वरूपमेकं ज्ञानं 
कूटस्थं देशाद्यनवच्छेदात् ब्रह्मोच्यते । भतोऽर्यान्त रमूतब्रह्मविषयत्वाभावात्त् न तत्विदं महाज्ञानित्वहानिः। 
अज्ञानसंरायपरिच्छेदभ्रमादिनिवृत्तेः सुनिर्चितत्रह्मविच्वमुपचय॑त इति भावः । किञ्च, अस्मन्मते ज्ञानस्यासद्ध- 
त्वमपि सिध्यति, विषयाभावादेव, अतो “भुक््यं निविषयं मन” इति मनुवचनमप्यविरुढमिव्याहू---यस्मान्न 
क्रमत इति ॥ ९६ ॥ | ` 

भजब्रह्मात्मक विङ्वमिति स्वमते ज्ञानमसद्धं सिध्यतीटुक्तम् । मतान्तरे तु विषयस्धावादसङ्घता न 
परसिध्यतोत्याह्--अगुमात्रेऽपीति ॥ ९७॥ | 

ˆ ` आनन्दगिरिटीका 

“याचष्टे-तच्चेति । ज्ञानवतां विज्ञातं परमाथंतत्वमन्येषामनवगाह्यमित्यत्र प्रमाणमाहू-सवंभूतेति । सर्वेषां भूतानां 
ब्रह्मादीनां स्तम्बपयंन्तानामात्मा परं ब्रह्म तद्भूतस्य विदुषः सर्वत्राऽत्मभूतस्य सर्वेषु निरुपचरितस्वरूपत्वादेव 
परमहितस्य परमप्रेमास्पदत्वादेव परमसुखात्मकस्य प्राप्यपुरुषाथंविरहिणो मार्गे देवा विद्यावन्तोऽपि पदमन्वेषमाणा 

` विविधं मौहुमुपगच्छन्तीत्यथः । महात्मनो ज्ञानवतो गन्तव्यपदरहितस्य प्रिपुणंस्य गति रवगन्तुमशक्येति 
२५ निदर्शानवदेन विशदयति--शकूनीनामिति ॥ ९५॥ 

अजं साम्यमित्युक्तं प्रमेयं तद्विषयनिर्चयान्प्रमाता प्रमाणं तथाविधनिश्चयज्ञानमिति वस्तुपरिच्छेदे कथं 
महाज्ञानतवमित्याश द्ुवाऽ्ट्--अज्ेष्विति। अजा धर्मारिचत्प्रतिनिम्बा जीवा विवश्यन्ते |  तेष्वजं ज्ञानं कूटस्थ- 
हष्टिूपं बिम्बकल्पं ब्रह्माचल्मात्मभूतमभ्युपगम्यते । तथा च मानमेयादिभावस्य कल्पितत्वेऽपि वस्तुतो वस्तु- 

 परिच्छदाभावादुपपन्चं तज्ल्ानवत्तां महाज्ञानत्वमित्यथंः । ` कि चास्मन्मते ज्ञानस्य यदस ्गत्वम द्धीक्ृतं तदपि 
विषयाभावादेव सिध्यति । ततश्च “मुक्त्यै निधिषयं मन" इति यदुच्यते तदप्यविरुढमित्याह--पते नेति । 
भाकाङ््नापूव्कं पूर्वार्धं योजयति--कथमित्यादिना \ उत्तरार्धं व्याचष्ट--यस्मा्तेति । नित्यविज्ञपतिरूपस्याऽत्मनोऽ- 
सङ्गत्वं प्रागपि सूचिततमित्याह--अआकारेति । ९६ ॥ 

कूटस्थं ब्रह्मैव तत्त्वमिति स्वमते ज्ञानमसङ्गं सिध्यतीत्युक्तम्। मतान्तरे पूनः सविषयत्वाञ्तानस्यास ङ्गत्वम- 
सद्धं प्रसन्येतेत्याह--अणुमाेऽपोति। भविद्रदष्टया कस्यचिदपि पदाथंस्य जन्माङ्खीकारे ज्ञानस्थ तदनुषद्धित्वेना- ` 

२५ सङ्गत्वायोगे बन्धध्वंसलक्षणं प्रयोजनं दुरापास्तं मवतीत्याह--किमृतेति । शछोकाक्षराणि व्याकरोति--इत इति \ 
विद्वानदटैतवादी पञ्चम्या परामृश्यते ।। ९७॥ | | 
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` अलब्धावरणाः स्वे धर्म; प्रकृतिनिमंराः। आदो बद्धास्तथा युक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ६] 

क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः । सवं धर्मस्तथा ज्ञानं नेतद्बुद्धेन भाषितम् ॥६६॥ 

` तेषामावरणच्युतिर्नस्तीति ब्रुवतां स्वसिद्धान्तेऽभ्युपगतं तहि धर्माणामावरणम् । नेत्युच्यते । अरब्धा- 
वरणाः । अलब्धमप्राप्तमावरणमविद्यादिवबन्धनं येषां ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धनरहिता इत्यथः \ प्रकृतिनिमंलाः 
स्वभावश्ुद्धा आदौ बरदास्तथा मुक्ता यस्मालनित्यञयुद्वुद्धमृक्तस्वभावाः \ यदेवं कथं तहि बुध्यन्त इत्युच्यते ! नायकाः 
स्वामिनः समर्था बोद्धुं बोधशक्तिमत्स्वभावा इत्यरथः । यथा नित्यप्रकाशस्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत इत्युच्यते यथा 
वा नित्यनिवृत्तगतयोऽपि नित्यमेव शंलास्तिष्ठन्तीत्यु च्यते तद्त् ॥ ९८ ॥ | 

यस्मान्न हि कमते बुद्धस्य परमा्थंदशिनो ज्ञानं विषयान्तरेषु घमषु धमंसंस्थं सवितरोव प्रभा \ तायिनः 
तायोऽस्यास्तीति तायी, सन्तानवतो निरन्तरस्याऽऽकाशकत्पस्येत्यथंः । पुजावतो वा पज्ञावतो वा, स्वं धर्मा आत्मा- 
नोऽपि तथा ज्ञानवदेवाऽऽकाश्चकत्पत्वाच्च क्रमन्ते क्वचिदप्यर्थान्तर इत्यथः यदादावुपन्यस्तं ज्ञानेनाऽऽकाश्चकस्पेनेत्पादि 
तदिदमाकाश्चकल्पस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्यत्वादाकाश्लकत्पं ज्ञानं न क्रमते क्व चिदप्यर्थान्तरे ! तथा धर्मा इति । 
आकाशमिवाचलमविक्रियं निरवयवं नित्यमद्ितीयमसङद्धमदृष््यमम्राह्यमश्नायाद्यतीतं अरह्याट्मतस्वम् । “न हि 
द्रष्टुरे्ेवपरिरोपो विद्यते इति श्रुतेः ।! ज्ञानजेयज्ञातभेदरहितं परमाथतत्वमदयमेतन्न बुद्धेन भाषितम् । 

अनुभूतिस्वरूपाचायटीका 

अन्ञानाद्यावरणं सिध्यति न तत्वविदहृष्टयेव्यभिप्रेव्याह-अलग्धमप्राप्रमिति । मुख्यक्रियाकतुंवाचकत्वं 
प्रकृतिप्रत्ययोनं नियतमिव्यमिप्रेत्योदाहुरणमाह--तथेति ।। ९८ ॥ 

कस्मान्मुख्यं बोद्धृत्वं नेष्यत इति-विद्वद्दृष्टया ज्ञानस्य विषयत द्ाभावादित्याहू- क्रमते न हीति ! किञ्च 
जीवानां ब्रह्मरूपेण विभुत्वादाकाश्वत् क्रियासमवायित्वं . न घटते । अतोऽपि न मुख्यं, बोद्धुत्वमित्याह्-- सवे 
धर्मास्तथेति । नन ज्ञानमात्रं परमाथ: ज्ञातुज्ञेयादिभावस्तत्र कल्पित इति सुगतमतमेतत् ब्रह्मविद्भिः स्वीकरृतमित्या- 
रङ्कयाह- ज्ञाने नैतदिति ! मेदाङ्गीकायदिव्य्थैः । तदिदमत्रोपसंहूतमिति शेषः | तत्कथयत्ति-अद्रयेव्यन्तेन ।९९।) 

आनन्दगिरिटीका 

न चेदावरणच्युतिरिष्यते तहि स्वीकृतमावरणमित्यारङ्कुयाऽऽहु--अरुभ्धेति ! बोद्धुत्वं तहि कथमित्या- 
शाङ्धुय बोधनराक्तिमत्त्वादित्याह्--चुध्यन्त इति! शङ्कोत्त रवेन श्लोकमवतारयति तेषामित्यादिना अविद्रद्हष्यता- 
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२९ 

विद्यावरणं सिध्यति न तक्वहृष्टयेत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे--अर्ब्धेति । उक्तंऽथे हेतुक्रथनार्थं विशेषणव्रयमित्याहुर~ . ` 
यस्मादिति । तस्माद्न्धनरहिता इति पूर्वेण सम्बन्धः । आत्मनौ यथोक्तस्वभावत्वे बोदृधृत्वं न सिध्यतोत्याक्लिपति- 
यदेवमिति \ पादान्तरेणोत्तरमाह--उच्यत इति । सुख्यावेव क्रियाकर्तारो प्रक्रतिप्रस्याभ्यामभिधेयावित्याशङ्कय 
नियममुदाहरणाभ्यां निरस्यति--यथेत्यादिना । ९८ ॥ | | 

किमिति मुख्ये कोद्धुतवे सम्भाविते .तदेव नेष्टमित्याशद्धुध ज्ञानस्य विद्रद्हृष्टया विययसम्बन्धास्षम्भवा- 

२५ 

दित्याहु--क्रमत इति। किं च जीवानां ब्रहयात्मना विमुत्वादाकाशवक्रिधासमवायायोगान्न मुख्यं बोद्धुत्वं "` 
सेद्धुमलमित्याह-सवं इति! ज्ञानमात्रं पारमाथिकं तत्रैव ज्ातृज्ञेयादि कल्पितमिति सौगमतमतमेव भवताऽपि 
संगुहीतमित्याश ङ्कयाऽऽह-- ज्ञानमिति । तत्र पूर्वाधुक्षिरयाणि व्याकरोति--पस्मादिति । यद्धि.परमाथंदरशिनो ज्ञानं 
तच्च विषयान्तरेषः क्रमते कि तु सवितरि प्रकयमशवदात्मन्येव प्रतिशतं यस्मादिष्यते तस्माच्नास्मिन्मुरुयं बोदुधुत्वं 
सेद्धमहंतोत्यथं; । परमाथंदशिनो विक्षेषणम्--तायिन इति । तदव्याचष्टे-तायोऽस्येत्यादिना । आत्मनो 

मुख्यस्य बोद्धुत्वस्याभावे हैत्व्रन्तरम्- सवं धर्मास्तिथेति \ -तदिभजते-- सवं इत्यादिना । प्रकरणादावुक्तमेव किमर्थं ` 

पुनरिहोच्यते तत्राऽऽहु--यदादाविति । तदिदमिहोपसंहूतमिति रषः । क्रमते न हीत्यादेरक्षराथंमुपसंहरति-- 
 आकाह्कल्पस्प्रेति । सर्वे धर्मास्तथेव्यस्यार्थं निगमयति-तथेति । ̀ घर्मा न क्रमन्ते क्वचिदपीति शेषः| तथा चं 
नाऽऽत्मनि मुख्यं बोद्धुत्वं किं व्वौपचारिकमिति प्रकृतमुपसंहतंमितिश्चब्दः 1 पूवधिस्य तालयंमाह्--आकाश्चमिति । 

२५ 
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दद॑रशमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम् । बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्म यथाबलम् ।१००॥ 
` इति श्रीगोडपादाचायंकृता माण्ड्क्योपनिषत्कारिकाः सभ्पुर्णाः | 

यद्यपि बाह्याथंनिराकरणं ज्ञानमाच्रकल्पना चाद्रयवस्तुसामोप्यमुक्तम् । इदं तु परमाथंतत््वमदेतं बेदान्तेष्वेव 
विज्ञेयभित्यथः । ९९. \। 

` क्राखरसमाप्तौ परमा्थंतच्वस्तुत्य्थं नमस्कार उच्यते । दुदंशं दुःखेन दशंनमस्येति दुदम् \ अस्ति नास्तीति 
चतुष्कोरिर्वाजतत्वादृदुविज्ञेयमित्यथेः ! अत एवातिगम्भोरं दुष्प्रवेकं महासमुद्रवदकृतप्रञैः । अजं साम्यं विशारदम् \ 
ईदुक्पदमनानात्वं नानात्वर्वाजतं बुद्ध्वाऽवगम्य तदृभूताः सन्तो नमस्कुमंस्तस्मै पदाय । अव्यवहायंमपि व्यवहार- 
गोचरमापाद्य यथाबलं यथाशक्तोत्यथंः ॥ १०० ॥ 

अजमपि जनियोगं प्रापदेश्वयंयोगादगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम् । 
विविधविषयधमंग्राहिमुग्धेक्षणानां प्रणतभयविहन्त॒ ब्रह्म ॒यत्तक्नतोऽस्मि \ १॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

 भाष्यकारोऽपि प्रतिपादितं ब्रह्म चास्वसमाप्तौ संस्मरति-अजमपोति \ प्रणतानां तदैक्यं प्रतिपन्नानां 
संसारमयविहन्तु यत् ब्रहम तन्नमस्ये अज्ञप्रसिध्यैव । कथंभूतं ? यदजमपि जनियोगं कार्यावस्थां प्रापदश्व्य॑योगात् 
मायाप्रतिबिम्बितत्वेन ईश्व रभावापच्या जगत्कारणमभवदित्यथंः । कूटस्थतया विमुतया चागति गति्वजिमपि 
गतिमत्तां प्राप्त् ब्रह्मलकादिभावापतयेत्यथंः । यदेकमपि स्वतोऽनाद्यविद्यासु प्रतिविम्बभावादनेकजीवमावं प्राप्त 

| सानन्दगिरिटीका 

ानमित्यादि व्याचष्टे--ज्ञानेति \ सकलभेदविकटं परिपूणंमनादिनिधनं ज्ञपिमात्रमुपनिषदेकसमधिगम्यं तत्त्वमिह 
प्रतिपाद्यते । मतान्तरे तु नैवमिति कृतो मतसाद्ुर्याशङ्काऽवका्मासादयेदित्यधंः ।। ९९ ॥ 

प्रकरणचतुष्टयविरि्स्य शास्त्रस्याऽऽदाविवान्तेऽपि परदेवतातत््वमनुस्मरंस्तन्नमस्काररूपं मङ्गलाचरणं 
 सम्पादयति~-ुद॑श्ंमिति । दुविजञेयत्वे प्रत्यक्षादि प्रमाणानधिगम्यत्वं हेतुं विवक्षित्वा विलिनषटि-अतिगम्भीरमिति । 
परत्यक्षादिभिरनवगाह्यत्वे कूटस्थत्वं निविशेषत्वं सवंसम्बन्धविधुरत्वं हितुत्रयमभिग्रेत्याऽऽहु--अजमित्यादिना \ 
विशेषणत्रयं तहि कूतश्चिदनवगतं तन्नास्व्येवेति निश्चेतुं युक्तम्, प्रमाणाधीनत्वास््रेमयसिद्धेरित्याशङ्योपनिषद्धिर- 

 तद्ध्माध्यासापाकरणद्ारेणावगम्यमानत्वान्मैवमित्याह--पदमिति । तत्र तहि सकरूविभागविकले कुतो नमस्कार- 
क्रिया स्वीक्रियामहंतीव्याशङ्ुयाऽऽह्--अनानात्वमिति ! यद्यपि वस्तुतस्तस्मिन्नानात्वं नावकल्पते तथापि यथा- 
सामर्थ्यं मायावरुमवलम्ग्य काल्पनिकं नानात्वमनुसुत्य नमस्कारक्रिया प्रचयादिप्रयोजनवती प्रामाणिकैरमि 
्रतेत्यथः । रलोकस्य तात्पयंमाह् --शाखेति । यदि परमाथंतत्वं शास्त्रस्याऽऽ्दाविवान्तेऽपि नमस्क्रियते तदा 
तस्वाऽ्यन्तमध्येष्वनुसन्धघेयतया स्तुततिः सिध्यति । तेन तदथंमादाविवावसानेऽपि प्रह्लीभावस्तद्विषयश्छोकेनोप- 
दिश्यते । तथा च प्रतिपाचस्य ब्रह्मणो महामहिमत्वं समधिगतमि्यथंः । दुरद॑शंसमुक्तं व्यनक्ति--अस्तीति \ सर्वेषा- 

क्तं परमाथतच्तवे प्रवेशानुपपत्तिमाराद्कुय सम्प्रदायरहितानां तथत्वेऽपि तद्रतं मँवमित्याहू-अकृतेति । 
कवैटस्थ्परादिसिद्धचथं व्याख्यात्तमेव पदत्रयमनुवदत्ि--अजमिति । उक्तं वेदान्तंकगम्यं तत्त्वं द्रैताभावोपलक्षिच- 

, र्रित्याहु--ईदृणिति \ यथोक्तं ब्रह्म ज्ञात्वा ज्ञानसामर्यदब्रह्मीभूतश्चेदाचायंस्तहि कथं तस्म नमस्कर्तुं प्रवते । 
न् हि परिपूर्णं वस्तु वस्तुतो व्धवहारगोचरतामाचरतीत्याशङ्कयाऽऽहू--अव्यवहायंमिति । परमाधंतो व्यवहारा- 

 मोचरत्वेऽपि परमाथेतत्त्वस्य मायाशक्तिमनुसुत्य व्यवहारगोचरतां परिकल्प्य नमस्कारक्रिया तस्मिन्ध्रयोजन- 
-वद्छदाधितेत्यथंः ।। १००॥। 

३५ ` 

` चरणमाचरति--अजमपीति ! यदब्रह्माशेषोपनिषस्प्रसिद्धं सवथा परिच्छेदरहितं तदह प्रत्यग्भूतं नमस्ये (नतोऽस्मि) 
इदानीं भाष्यक्रारोऽपि भष्यपरिसमाप्तौ शास्वप्रतिपादितपरदेब्रतातत्वमनुस्मृत्य तन्नमस्काररूपं मज्गखा- 

तद्विषयं प्रह्वीभावं करोमीति सम्बन्धः । प्रणामप्रयोजनमाह- प्रणतेति । ये हि प्रणता ब्रह्मणि प्रह्वीमूतास्तन्नि्ठा- 
स्ति्ठन्ति तेषां यदविद्यातत्कार्यात्मकं भयं तदाचार्योपदेशजनित्वुद्धिवृत्तिफकरकारूं ब्रह्मैव हन्ति । न खदु जडा 
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प्र्ञावेश्ञाखवेधक्षुभितजलनिषेवेदनाम्नोऽन्तरस्थं [त 
भूतान्याोक्षय मग्नान्यविरतजननग्राहुघोरे समुद्रे । 

कारुण्यादुहधाराम्रतमिदममरेरदखंभं भूतहेतो | | 
यस्तं पुज्याभिपुज्यं परमगुरुममुं पादपातेनंतोऽस्मि \॥ २॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका ~ ` ` ५ 

केषां दृष्ट्या विविधविषयधमंग्राहिमुग्धेक्षणानां न तच्वहशां; विविधाश्च ते विषयधर्माश्चि तदुग्राहितया मग्धं 
विपयंस्तमीक्षणं येषां तेषामिति विग्रहः ।। १॥ 

यत्प्रणीतागमो व्याख्यायि तं नमस्करोति ग्रन्थप्रणयनप्रयोजनकीतंनपूवंकम्--मल्युज्यस्य मदृगुरोरतिशयेन 
पूज्यमत एव परमगुर' नतोऽस्मि । कथं ? तदीयपादयोः स्वरिर“पातैः । यः कारूण्यादुहधारामृतमिदं ज्ञानाख्यं 
देवैरपि दुकुभम्, मूतोपकाराय । कि दृष्ट्वा कारूण्यमभूदित्याहु-भूतान्यालोक्यमग्नानि समुद्रेऽग्धावापारे । १० 
संसारेऽविरतं सन्तत्तं जननमेव ग्राहाः जलचराः । कस्यान्तः स्थितममृतं कुतः सकाशादुद्धृतवानित्याह- 
प्रज्ञैव मन्थाः तस्य वेधः क्षेपस्तेन क्षुभितश्वासौ जलनिधिववेदनामा तस्यान्तरस्थं तदेवोद्धृतवान् स्वप्रज्ञामन्थनक्षेपेण 
वेदोदधिमारोडघय सारमद्रैतज्ञानामृतमुद्धुतवान् क्षी रब्धेरिव नारायण इत्यथः ॥ २॥ 

आनन्दगिरिटीका 

बुदधिवृत्तिवंस्तुसामथ्यंमन्तरेणाज्ञानं सकायंमपनेतुमलम्् । बुद्धीद्धो बोधो बोधेद्धा वा बुद्धिरुक्तं फलमादधातीत्यथंः । १५ 
तस्यैव ब्रह्मणः सम्प्रति तटस्थलक्षणं विवक्षति--अजभमित्यादिना । यद्यपि जन्मादिसवंविक्रियाशून्यं वस्तुतो ब्रह्म 
कूटस्थमास्थीयते तथाऽपि तदैश्वर्येण तदीयशक्त्यात्मकेनानिर्वाच्याज्ञानवैभवेन योगादाकोशादिकार्यात्मना जन्म- 
सम्बन्धं प्राप्य जगतो निदानमिति व्यपदेशभाग्भवति तथा च भ्रुतिसूत्रयोब्रंह्यणो जगत्कारणत्वं प्रसिद्धमित्यथंः | 
यद्यपि चेदं ब्रह्म कूटस्थतया विभुतया च गत्तिवजितमवतिष्ठते तथाऽपि यथोक्ताज्ञानमाहात्म्याक्ायब्रहमतां प्राप्य 
गतिमत्तां गन्तव्यतां बादययंधिकरणन्यायेन प्रतिपद्यते तदाहु--अगति चेति । यद्यपि चेदं ब्रह्म वस्तुतौ निरस्त- २० 
समस्तनानात्वमेकरसमद्वितीयमुपनिषद्धिरभ्युपगम्यते तथाऽपि जीवो जगदीरुवरस्चेतयेतद्यदनाच्निर्वाच्याविद्यावशाद- 
नेकमिव प्रतिभातीत्याह--एकमिति । केषां दृष्टया पुनरनेकत्वंब्रह्मणोऽवगम्यते तदाहु--विविधेति । विवि 
ते विषयधमदिच तद्प्राहितया सुग्धं विपयंस्तं वितेकविकलमीक्षणं येषां तेषां दृष्टवा ब्रह्मणोऽनेकत्वधीनं तु तत्ततः, 
रास्त्रहष्टया तु तस्मिन्नेकत्वमेव प्रामाणिकमित्यथंः । १ ॥ | 

सम्प्रति ग्रन्थप्रणयनप्रयोजनप्रदरानपूवंक परमगुरूनागमशास्त्रस्य व्या्यातस्य प्रणेतृतवेन व्यवस्थिता्रणमति- २५ 

प्रनेति। यो हि कारुण्यादिदं ज्ञानाख्यममृतं भूतहेतोस्तदुपकायथंमुहधार तं परमसं नतोऽस्मीति सम्बन्धः| 

अमुमिति तस्य पुरोदेशे सक्निहितत्वेनापरोक्षत्वं सूचितम् । परमगरत्वं पूज्यानामपि गृरूणामतिश्चयेन पूज्यत्वादा- 

चाय॑स्य समधिगतमित्याह- ज्येति । नमस्कारपक्रियां प्रकटयति--पादपातैरिति। पादौ तदौथौ पदो तयोः ` 

स्वकीयस्योत्तमाङ्खस्य पाता भूयो भूयो नम्रोभावास्तैरिति यावत् । माचारयो ज्ञानाख्यममृततं कथ, भतमुद्धृत तवीनिःं ॥ त ध 

क्षायामुक्तम्--अन्तरस्थमिति । कस्यान्तरस्थमिति विवक्षायामाह- वेदेति । ̀  कथित ||  प्भेधीं 

सहिता प्रैव वैशाखो मन्धास्तस्य वेषो वेधनं क्षपणं तेन श्षुभितो विलोडितो जलनिधिर्वदनामा तान 
स्थितमिदममृतमिति यावत् । उक्तस्य ज्ञानामूतस्य प्रसिद्धादमृतादवान्तरवषम्थमींदशेयति- -अमरेरिति । धा 

वेदोदः ६। | भतिं 4 

न भवति । ज्ञानसामग्रीसम्पन्नैरेवं रुभ्यत्वादित्यथंः । यदि कारुण्यादिदममृतमाचार्येण वेदोदधेभूतोपकौ राथंमुदधृतं ` 
कथं तहि कारण्यं तस्य प्रादुरभूदित्यारद्याऽह- भूतानीति । योऽयं समुद्रवद्दुरुत्तार संसारस्तस्मिन्नविरत- ३५ 

मनवरतं सन्ततमेव यानि जननानि विग्रहमेदग्रहणानि तान्येव ग्राहा जलचरास्तंर्घोरि क्रे भयङ्करे म मरनानि भग्न- 

 रक्षितवानित्यथंः । २॥ 
४६ 
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५ 

१५ 

१५ 

२५ 

यत्प्र्ाखोकभासा प्रतिहुतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 
मज्जोन्मञ्जश्च घोरे ह्यसक्दपजनोदन्वति चासने मे । 

यत्पादावाभितानां श्ुतिक्मविनयपरापनिरश्रचा ह्यमोघा 
तत्पाद पावनीयो भवभयविनुडो सवंभायैनसस्ये \ ३।॥ 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यस्य परमहुसपरिज्राजकाचायंस्य शङ्कुरभगवत्तः कृतौ 
गौडपादोयागमशास्व्रविवरणेऽकातशान्त्यास्यं चतुथप्रकरणं समाप्तम् 

| अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका | | 

यत्प्रसादत्स्वस्य ज्ञानमभृततं स्वगुरु नमस्यति--येषां प्रज्नैवालोकः तन्निर्गता भाः अस्मत्तत्ववृद्धिः । तया 
यस्प्रज्ञाखोकभासा मम स्वान्तं मोहान्धकारप्रतिहतिमगमत् तत्पादौ नमस्ये इति सम्बन्धः । स्वान्तोऽवच्छेदो ब्रह्मणो 
ममाभृत् यस्माच्चित्तत्त्राना्यतिर्वाच्याज्ञानात् त्स्वान्तं मोहान्धकार तत्का्य॑ञच मन्जनोन्मज्जनं विनाशम 
गमदसकृदुपजन. एवोदन्वान् समुद्रस्तस्मिन् पुनः पुनः बन्धनं जन्ममरणबन्धाधिरोहणं न केवरं मम नष्टं, यत्पादा- 
वाधरितानामन्येषामपि श्रुतस्य शास्रस्य ज्ञानस्य शमस्य सकरूसंरायोच्छेदस्य विनयस्य ब्रह्मण्येव नम्रीभावस्य 
प्वेक्षस्य प्राप्तिरग्रयाः सवश्रेष्ठाऽमोधा सफला मवति ! तेषां पादौ जगतः पावनीयौ, संसारनिवतंकौ सवभावः 
वाङ्मनःकायप्रणिधानैः नमस्करोमीत्यथः ॥ ३ ॥ 

सत्यं ब्रह्यास्म्यजं शुद्धं निभेयं मेदवजितम् । नानवाप्तं मया किचित् कतंन्यं वा तदात्मना ॥ १॥ 
इति श्रीमदनुभूतिस्वरूपाचायंविरचिते गौडपादीयटिप्पणे चतुर्थं प्रकरणम् 

| आनन्दगिरिटीका 

अथाधुना स्वगसभक्तेविद्याप्राप्तावन्तरङ्गव्वम द्धीक्ृत्य तदीयपादसरसीशुटयुगलं प्रणमत्ि-पलपर्ञेति। तेषामस्मद्. 
गरूणां पादौ सवंभावर्वाङ्मनोदेहानां प्रह्वीभावैनंमस्ये नस्रीभवामीति सम्बन्धः। तौ च जगतः सवेस्यापि पावनीयो 
पविच्तया पवित्रत्वमापाद्य . निवृंणाते तौ च स्वसम्बन्धिनं सर्वेषां भवः संसारस्ततप्रयुक्तं भयं स्वकारणेन सहापनुद्य 
पूरुषाथंपरिसमाति करुवति । तानेव गुरून्विशिनष्टि-यत्प्रनेति । मे मम स्वान्तमन्तःकरणं तस्मिन्मोहो ग्याकुल्ता- 

` हेतुरविवेकस्तस्य कारणं .यदनाचज्ञानं त्तयेषां प्रज्ञैवाऽऽरोकस्तस्य भा दीप्निस्तया प्रतिहत विनाशमगमद्गत 

२५ 

३५ ` 

वत्तत्पादाविति ` सम्बन्धः । न केवलमज्ञानमेवाऽऽचाययप्रसादादपगच्छन्तुच्छीभवति कि तु तत्कायंमनथंजातमपि 
कारणनिवृत्तौ स्थितिमलभमानमाभासीभवतीत्याहु-मन्जोन्मन्जदिति। असकृदनेकशो देवतियंगादियोनिषु योभय- 
मुपजनो नानाविधदेहभेदसंग्रहोऽसाविवोदन्वानुदधिस्तस्मित्ततित्रासने भयावहे कदाचिद्यथोक्तमज्ञानं कायंह्पेण 
मज्जदनभिव्यक्तमवतिष्ठते तदेव चावस्थाविशेषे तद्रूपेणोन्मज्जदभिव्यक्तमनथंकरं परिवतत॑ते । तदेवमतिक्रूरे संसार 
सागरे परिवत्तमानमन्ञानं सकायंमाचायंप्रसादादपनीतमासीदिव्यथंः। न केवलमेकस्य ममैव यथोक्तफलप्राप्तिराचायं- 
प्रसादोदाविरभूर्कि. तु तच्चरणपरितचर्यापरायणानामन्येषामपि भूयसामित्याह् --यत्पादाविति । येषां गुरूणां पाद- 
दयमाधितानामन्येषामपि शिष्याणां तदीयशुश्चूषाप्रणयिमनीषाजुषां श्नुतिमंनननिदिध्यासनसह्कृतं श्रवणज्ञानम् । 
दामः शान्तिरिन्द्रियोपरतिंः । विनयोऽवनतिरनौद्धत्यं तेषां प्रा्षिस्प्रया श्रेष्ठा प्रतिष्ठिता सिध्यति । यस्मादमोधा 
सफला श्रवणादीनां प्रापिस्तस्मादग्रचत्वं तस्यां सम्भाव्यते । तदेवमाचायंप्रसादादात्मनोऽन्येषां च बहूनां पुरुषाथ- 
परिसमाप्िसम्भवादाचायंपरिचरणं पुरुषाथंकामे राचरणीयमित्यथंः 1। 3 ॥ 
विष्णुं कृष्णं स्वमायाविरचितविविधद्वैतवगं निसर्गदुत्वातानथंसार्थं निरवधिमधुरं सच्चिदेकस्वभावम् | 
आज्ञायाऽऽत्मानमेकं विधिमुखविमुखं नेति नेतीति गीतं वन्दे वाचां धियां चापदमपि जगतामास्पदं कल्पितानाम्।१॥ 

गोडपादीयमाष्यस्य व्याल्या व्याख्यातृसंमता । संमिता निमिता सेयमर्पिता पुरुषोत्तमे ॥ २॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचायेश्रीदुद्धानन्दपज्यपादरिष्यभगवदानन्दज्ञानविरचितायां 

 गौडपादीयमाष्यटीकायामलरातशान्त्याख्यं चतुथं प्रकरणम् 

९१. नमोवरिवदचित्रडः. क्यच् ( पा० अ० ३-१-१९ ) इति सूत्रे डस्वानुबन्धस्य प्रत्येकं योजनात् 
नमसोऽप्यात्मनेपदित्वात् “नमस्ये इति साधुः । । - 



द ॥ 

ॐ? 

करष्णयजु्वेदीयतेत्तिरीयारण्यकान्तगंता 
क ९ तति १ तैत्तिरीयोपनिषत् 

सटीकवातिकयुक्तसरीकशाङ्रभाष्योपेता 

अथय खीक््षाशयाये प्रथस्नो उस्तुव्वाच्छः 

ॐश्ंनोमित्रः शं वकूणः। शं नो मवत्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते षायो | त्वमेव प्रत्यकं ब्रह्मासि । स्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि 
ऋतं वदिष्यामि | सत्यं पदिष्यामि । तन्मामवतु | तद्रक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥ 

"~~~ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 

सत्यं वदिष्यामि पश्चच | ५ 

श्रीमच्छद्धुरभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् ` ` 

यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते \ ` । 
येनेदं धायते चेव तस्मे ज्ञानात्मने नमः॥ ११ 

भोमदानन्दगिर्याचायङकता भाष्यटीका 

यतप्रकाशसुखाभिन्चं यन्मन्त्रेण प्रकाशितम् | १० 
विवृतं ब्राह्मणे तत्स्यामहर्यं ब्रह्म निमयम् ॥ १॥ 

यजुवंदशालामेदत ्तिरीयकोपनिषदं व्याचिख्यासुभंगवान्भाष्यकारस्तस्प्रत्तिपाद्ं ब्रह्म जगज्जन्मादि- 

श्रीमद्च्युतक्रष्णानन्दतीयंकृता भाष्यटीका वनमाला 

विघ्नैर्वरं विघ्नशान्त्यै वाणीं वाचः प्रवृत्तये । 
गुरून्गढाथंभानाय प्रणमामि निरन्तरम् ॥ १॥. | १५. 

जगन्मरङ्खरुल्पाय सुष्टिस्थिव्यस्तकारिणे । ~ 

तमो लक्ष्मीसमेततताय कृष्णाय परमात्मने ॥ २॥ ` 
परिपूर्णं ॒निव्यशुद्धं निविरोषं स्वयंप्रभम् | 
सत्यानन्दस्वरूपं यत्तदह ब्रह्म निभयमर् ॥ ३॥ । 

आचार्यस्य प्रसादेन पूवपुण्येकजन्मना। | "` २० 

तैत्तिरीयकभाष्यस्य व्याष्यां कुर्वेऽतिभक्तितः।। ४॥ = 

तैत्तिरोयकोपनिषदं व्याचिख्यासुभंगवान्भाष्यका रस्तत्प्रतिपाद्यं ब्रह्य जगज्जन्मादिकारणत्वेन तटस्थ- 

केदारेदं च विद्वेशं दण्डि च गणनायम्। . 

भाष्यकार गुरू स्वान्यान् प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ ` 
१. तैत्तियैयोधसिषत् संहिता वारुणी याज्ञिकी चेतति त्रिविधा । तत्र प्रथमपाठ्के संहितोपासनाविघानात् २५ 

तस्य संहितेति व्यवहारः, द्वि्ीयतृत्तीययोः या ब्रह्मविद्या विधीयते तस्याः वरुणेन प्रवतितत्वात् तयो 
वारणीति प्रसिद्धिः । चतुथंस्तु यज्ञोपयुक्तमन्वभ्रचुरत्वात् या्चिकोति प्रसिद्धा । तत्रा्यानां तरयाणां 
प्रपारकानां भाष्यं श्रीमद्भिराचार्येः प्रणीतम् । - 



६६४ ) सटीकवातिकयुक्तसटीकशाङ्धुरभाष्योपेत्ता [ शीक्षाध्याये अनुवाकः! 

यैरिमे गुरुभिः पुवं पदवाक्यप्रमाणतः) 
व्याष्याताः सवंवेदान्तास्ताच्ित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् \\ २ ॥ 
तेत्तिरीयकसारस्थ मयाऽऽचारयप्रसादतः । 
विस्पष्टाथंर्चीनां हि व्याख्येयं सम्प्रणीयते ॥ ३ \ 

५ नित्यान्यधिगतानि कर्माण्युपात्तदुरितक्षयार्थानि, काम्यानि च फलाथिनां पूवंस्मिस्प्रन्थे । इदानीं कर्मोपादान- 

आनन्दगिरिटीका 

कारणत्वेन श्तटस्थलक्षणेन मन्दमतीन्प्रति सामान्येनोपलक्लितं, सत्यज्ञानादिना च स्वरूपलक्षणेन विशेषतो 
विनिश्चित्तं नमस्कारच्छलेन संक्षेपतो दर्शयति-यस्माज्जातमिति । निमित्तोपादानत्वयोः पञ्चम्याः साधारण्यादुभय- 
विधमपि हेतुत्वमिहाविवक्षितम् । कायंविलयस्य प्रकृतावेव नियत्तत्वाद्विशेषतः प्रकृतित्वमाह--यस्मि्निति । 

१० कायंघारणस्य निमित्ते धर्मादावपि प्रसिद्धत्वात्साधारणकारणत्वमाहु- येनेति ।! श्ानात्मन इति स्वरूपलक्षण- 

सूचनम् ।॥ १॥ 
गुरुभक्तविदयाप्राप्तावन्तरद्धसाधनत्वं ख्यापयितु गुरून्प्रणमति-यंरिति । पदानि च वाक्यानि च प्रमाणं 

चानुमानादि तद्धििचनेन व्याख्याता इत्यथः ॥ २॥। 
॥ चिकीषितं निदिशत्ि-तैत्तिरीयकेति ! व्युत्पन्नस्य पदेभ्य एव पदाथंस्मृतिसम्भवात्पदस्मारितपदार्थानां 
१५ संसगंस्यैव वाक्याथत्वात्सूत्रकारेणोपनिषत्तास्पयंस्य निरूपितत्वाच्च व्यथः पृथग््याख्यारम्भ इत्याशङ्कयाहू-- 

विस्यष्ठार्थेति । मन्दमतीनां स्वत एव निःरोषपदायथंस्मरणासम्भवादुपनिषद्गतनिःरेषपदार्थानां विशिष्य निःसंशयं 
जञानं ये रोचयन्ते तेषामुपकारायेत्यथंः ॥ ३ ॥ 

कमंविचारेणैवोपनिषदो गताथंत्वादुपनिषस्रयोजनस्य निःश्रेयसस्य कमेभ्य एव सम्भवात्पृथग््याद्यारम्भो 
न युक्त इत्याशङ्कामपनेतु कमंकाण्डाथंमाह्- नित्यानीति । “अथातो घमंजिज्ञासा'' इति जैमिनिना धमंग्रहुणेन 

२० वनमाङा 

लक्षणेन सामान्येनोपकलक्ितं सत्यज्ञानादिना स्वरूपलक्षणेन विशेषतो नििचत्तं नमस्करोति--यस्माज्जातमिति । 
ज्ञानात्मन इति स्वरूपलक्षणं सूचितम् ॥ १॥ 

गुरुभक्तेविद्याप्राप्तावन्तरद्घसाधनत्वं स्यापयितुं गुरूत्प्रणमति-- यैरिति ! इमे क्रमेण व्याख्येयत्वेन 
बुद्धिस्थाः । पदानि च वाक्यानि च प्रमाणानि च पदवाक्यप्रमाणानि । “सोऽकामयत” इत्यादौ ब्रह्मसत्वसाधकतया 

२५ विवक्षितःन्यचुमानानि प्रमाणानि । तेषां पदवाक्यप्रमाणानां विवेचनपूर्व॑कं व्याख्याता इट्यथः । यद्रा पदं व्याकरणं 
तत्साधुत्वविचाररूपत्वात्, वाक्यं मीमांसा वेदवाक्यविचारशूपत्वात्, प्रमाणं न्यायशास्त्रं प्राधान्येन प्रव्यक्षादिप्रमाण- 
विचारात्मकत्वात्; ततश्व पदवाक्यप्रमाणेः साधनमूतंर्व्यास्यात्ता इत्यथः । २॥ 

चिकीर्षितं निदशिति-तेत्तिरीयकेति ।! ननु व्युसन्नस्य पदेभ्य एव पदाथंस्मतिसम्भवास्पदस्मारित- 
पदार्थानां यथायोग्यं सम्बन्धस्थैव वाक्याथंस्थावगन्तु चक्यत्वात्सूत्रकारेण वेदान्ततात्पयंस्य निरूपितत्वाच्च व्यथं 

३० पुथग्व्याख्यारम्भ इत्याशङ्कुयाह्--विस्पष्टाथेति \ मन्दमतीनां स्वत एव निःशेषपदा्थंस्मरणासम्भवादृपनिषद्गत- 
निःशेषपदार्थानां निःसंशयज्ञानं येभ्यो रोचते तेषामुपकारायेव्य्थं; ॥ २ ॥ 

उपनिषदः कमंकाण्डन नियतपीौर्वापयंसूचितं सम्बन्धं विरिष्य ख्यापयित्तं कमंकाण्डाथं कीत्त॑यति ~ 
ित्यानीति। पुवस्मिन्प्रन्थे नित्यानि कर्माणि सच्चितदुरितक्षयाथंत्वेनाधिगतानिः तश्च नित्यैरिह जन्मनि जन्मान्तरेषु 
वाश्चष्ठिततैः क्षीणपापस्य शुद्धान्तःकरणस्य कर्मानृष्ठानप्रयोजकाविद्याकामपरिहारद्रारा .मुक्तिसिद्धये इदानीमुपनिषि 

२३५ ब्रह्मविद्या प्रस्तुयते निरूप्यत इत्यथः । तथा च कमणां ब्रह्मविद्यां प्रति चित्तशद्धद्रारा साधनत्वात्तस्रतिपादकयोरपि 

१. तटस्थलक्षणमू-यावल्लक्ष्यकार्मनवस्थितं व्यावततंकं च ( वेदा० परि० ) यद्वा स्वरूपभिन्नत्वे सति 
व्यावत्तकत्वं तटस्थलक्षणस्य लन्षणम् । स्वरूपमेव लक्षणं स्वरूपलक्षणमिति मेदः, तंत्तिरोयकसारः 
तच्छाल्लायाः सारभृततोपनिषत् । 



शौक्षा० सम्बन्धभाष्यम् ] तंत्तिरीयोपनिषत् [ ३९५ 

हतपरिहाराय ब्रह्मविद्या प्रस्तयते । कमहेतुः कामः स्यात् । प्रवतंकल्वात् । आप्तकामानां हि कामाभावे स्वात्मन्यव- 
स्थानात्पमवच्यनुपपत्तिः । आत्मकामत्वे चाऽऽ्नकामता । आत्मा हि ब्रह्य ! तद्विदो हि पर्प वक्ष्यति । अतोऽविद्या- 
निवृत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं परप्रा्चिः । “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते” “एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति"" इत्यादिशनतेः । 

भनन्दगिरिटीका 

सिद्ववस्तुविचारस्य पयुंदस्तत्वाद्चोपनिषदो गताथंत्वमित्यथंः । तानि च कर्माणि सच्चितदुरितक्षयार्थानि “धर्मेण ५ 
पापमपनुदति" इत्ति श्नुतेनं निःश्रेयसार्थानि । न केवर जीवतोऽवश्यक्तव्यान्यधिगतानि, फलाथिनां काम्यानि च । 
त ताच्यपि निःश्रेयसार्थानि । “स्वगंकामः पशुकामः” इत्यादिवन्मोक्षकामोऽदः कुर्यादित्यश्रवणात् । अतः संसार 
एव कमणां फकमित्यथं; । कमंकाण्डाथंमुक्तवा तत्राविचारितमुपनिषदथमाह--इदानीमिति । कमंणासुपादानेऽनुष्ठाने 
यो हैतुस्तचनिवृत्यथं ब्रह्मविद्याऽस्मिन्ग्रन्थ आरभ्यते । अत्तः सनिदानकर्मोन्मूरनाथत्वादुपनिषदः कम॑काण्डविरुद्धत्वाच्न 
गताथंत्वमित्यथं; । कर्मानुष्ठाने हेतुनियोगस्तस्य प्रमाणसिद्धत्वान्न विद्यया विरोध इत्याशङ्य ऽऽह--कमंहेतुरिति ! १० 
अस्येद साधनमित्येतावच्छास्त्रेण बोध्यते | यस्य यत्राभिराषः सतत्र प्रवतते कामत एव। अतोन नियोगस्य 
प्रवतंकत्वसम्भावनाऽपीव्यभिप्रायः । सत्ति कामे प्रवृत्तिरित्यन्वय उक्तः । कामाभावे न प्रवृत्तिरिति व्यतिरेकमाह्-- 
आप्तेति । अभिरूषितविषयप्राप्तिः कामनिवृत्तौ हेतुः न विद्या। अततः कथं कमंहेतुपरिहाराय विद्यारम्भ 
इत्यारङ्कयऽऽट्--आत्मकामत्वे चेति ! कामित्तविषयप्राप्त्या कामस्य ताक्तालिकोपशममात्रं न तूच्छेदः । पुन- 
विषयाकाङक्षादिदशंनात् । आप्तकामताऽपि निरङ्कुशाऽत्मेव वस्तु नान्यत्ततोऽस्तीत्येवंरूपात्मकामत्वे सति भवति १५ 
करामयितन्याभावादेव | आत्मानं ह्यद्वयानन्दरूपमजानन्नेव व्यतिरिक्तं विषयं पर्यन्कामयते । ततः कामस्याऽऽत्मा- 
विद्यामृकत्वादात्मविद्येव त्निवृत्तिहेतुरिव्यथः । भवत्वात्मविद्या कामविरोधिनी कमंहैतुपरिहाराय ब्रह्मविद्या 
परस्तुयत इति कथमुक्तं तत्राऽऽह्-आत्मेति । *आआनन्दमयं परमात्मानमादयं श्रुतिर्दाहूता । 

| वनमारखा 

कमंकाण्डोपनिषदोः साध्यसाधनभावः सम्बन्ध इत्यथः । ननु कमंकाण्डस्य चेत्पापक्षयद्वारा विद्यायां विनियोगः, २० 
ताहि परुस्वर्गादिसाघनभूतानां काम्यकमंणां तत्रोक्तिरसद्खता तेषां विद्यासाधनत्वायोगादित्याशङ्याऽऽह-काम्यानि 
चेति \ अयं भावः-काम्यानां फलखाथंव्वेऽपि फराभिसन्धि विना कृतानां तेषां विद्यासाधनत्वमप्यस्त्येव, विविदिषा- 

वाक्येन नित्यकाम्यसाघारण्येन कमेणां विद्यायां विनियुक्तत्वात् “अनाध्रितः कमंफलम्'” इत्यादिस्मृतिष्वपि तथोक्त- 
त्वाच्च; कमंकाण्डे फराथिनां काम्यकमंविधानमपि विद्योपयोग्येवेति । कर्मोपादानहैतुपरिहारायेत्यत्र निदिष्ट 
कमंप्रवुत्तिहैतुः क इति जिज्ञासायामाहु--कमंहेतुरिति। भत्र यचप्यविद्यापि कर्मोपादानहेतुः, तथा च वक्षयत्ि-- २५ 
“तस्मादविद्यादिकर्मोपादानहेतुनिवृत्तौ"" इति, तथाप्यविद्यायाः कामद्रारा कमंहेतुत्वात्कामो हितुरिव्युक्तम्। कामस्यैव 
प्राधान्येन कमंहेतुत्वं भगवता व्यासेनाप्युक्तम्--“ यद्यद्धि कुरते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्" इति । कामस्य कम- 

हतुतवेऽन्वयन्पतिरेकौ प्रमाणयति-प्रबतंकत्वादिति । कामे सति प्राणिनां प्रवृत्तिदशंनादित्यथः । आप्तकामानां हीति । 
अनुपपत्तिपदमभावपरम् । ततश्च भप्तकामानां प्रा्तस्वरूपानन्दानां स्वात्मनि स्वरूपानन्देऽवस्थानद्धेतोः कामाभावे 

्वत्यभावदशंनादित्य्थः । तेषां प्रवृत्त्यभावः प्रसिद्ध इति हिशब्दाथः । नन्वाक्तकामत्वे को हेतुः ? तत्राह्-- ३० 

आत्मकामस्वे चेति \ आत्मैव काम आनन्दो यस्य साक्षात्कृतः स आत्मकामः, तस्य भाव आत्मकामत्वस, 

तस्मिन्सत्याप्तकामता भवतीत्यथंः । ननु ब्रह्मविचैवाप्तकामताहैतुः नात्मानन्दसान्लात्का रवत्तवम्र; ततराह्--आत्मा 
च ब्रह्मेति! “अयमात्मा ब्रह्म" इति श्रुतेरिति भावः । ब्रह्मविद आत्मानन्दभ्रापतौ मानमाह-तद्विरो हीति । हि 
यस्पात्परस्य स्वरूपानन्दस्य प्राति ब्रह्मविदः "श्रह्मविदाप्नोति परम्” इति धतिवंक्ष्यति, तस्मादबरह्मविदाप्तकाम 
इत्यथः । नन्वात्मानन्दस्य नित्यप्राप्ततवाद्वि्यया तत्परापिशरुततिरनुपपन्चा; नेत्याह॒--अत इति । आत्मस्वरूपत्वेऽप्य ३५ 

विद्यावृतत्वाद्रि्यया तदावरणनिवृत्तौ स्वात्मानन्द यदभेदेनावस्थानं तदत्र परप्राप्षिविवक्षिता; अतो न विद्या- 

_ वेयथ्यंशङ्केति मावः । , भावः । ब्रह्मविदः परप्राप्तावेवाच्यदपि वाक्यद्वयं पठत्ति-- अभयमिति । ब्रह्मण्यभयं यथा भवति तथा 

१. आनन्दमयं परमालानमित्ति--आनन्दमयो जीव इत्ति भगवत्पादैः आनन्दमयाधिकरणे इह् च धृति. 

युक्तिभिः समित्तं यद्यपि, तथापि आनन्दमयप्राप्तेः तदभिमानत्यागरूपत्वात् तत्त्यागे पञ्चकोशा- 

तिरिक्तब्रह्यप्रकाशनात् आनन्दमयो ब्रह्मेति व्यवहृतम् । यदा वृत्तिकारमताभिप्रायेणेदम् । ४ 



३६६ |] सटीकवातिकयुक्तसटोकलाङ्भुरभाष्योपेता [ शौक्षा° अनु०-१ 

॥ 1 

प्ठेव्कस्नविच्छस्नलतं, लन्निरास्श्रि। | 
ननु काम्यप्रतिषिद्धयोरनारभ्भादारन्धस्य चोपभोगेन क्षयाचित्यानुष्ठानेन प्रत्यवायाभावादयत्नत एव 

स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः । अथवा निरति्यायाः प्रोतेः स्व्गश्ञब्ध्वाच्याथाः कमंहैतुत्वात्कमभ्य एव मोश्न इति चेच । 
कमनिकत्वात् । अनेकानि ह्यारब्धफलान्यनारन्धफलानि चानेकजन्मान्तरकरतानि विरुदधफकानि कर्माणि सम्भवन्ति ! 

आनन्दगिरिटीका 

| एवं तावत्कम॑काण्डेनागता्थं्वात्कमभ्योऽसम्भाग्यमाननिःश्चेयसप्रयोजनत्वाच्चोपनिषदो व्याख्यारम्भं 
सम्भाव्य पुनरनारम्भवादिनोऽभिप्रायमुद्धावयति-काम्यप्रतिषिद्धयोरिति । आस्यन्तिकागामिशरी रानुत्पादे स्वषूपाव- 
स्थानं निःश्रेयसं, शरी रानूत्पादश्व हेत्वभःवादेव सेस्स्यति फ ज्ञानार्थोपनिषदारम्भेणेव्यर्थः । मतान्तरमाह- 
अथवेति । यदेव स्वगंसाधनं ज्योतिष्टोमादि तदैव मोक्षसाधनं, निरतिश्चयप्रीतेः स्वगंपदा्थंस्य मोक्षादन्यत्र 

 असम्भवात्सति शारीरे क्लेशावश्यंभावादित्यथंः । एेकभविकपक्षे आद्यं मतं प्रत्याद्याति-नेत्यादिना 1 यद्यपि वतंमाने 
देहे काम्यं प्रतिषिद्धं च नाऽऽरभेत मुमुक्षुस्तथाऽपि सञ्चितस्यानेकस्य सम्भवाद्धेत्वभावोऽसिद्ध इत्यथः । प्रायणेनाभि- 
व्यक्तानि सर्वाण्येव कर्माणि सम्भूयेकं शरीरमारभन्ते, तत स्वेषामुपभोगेन क्चयितघ्वात्स्चित्तं कर्मव नास्तीतिरङ्का- 
निराकरणायोक्तमू-विरुढपलानीति। स्वग॑नरकफकानां ज्योतिष्टोमब्रह्यहत्यादीनामेकस्मिन्देहै मोगेन क्षयासम्भवात् 

प्रायणस्य सर्वाभिव्यञ्जकत्वे प्रमाणाभावाद्रक्वता प्रतिबद्धस्य दुबंलस्यावस्थानं सम्भवतीत्ययं: । सम्भावना- 

वनमाला 

प्रतिष्ठां स्वात्मभावेनावस्थानं यदा विन्दते तदैवाभयं गतो भवतीत्यर्थः । आनन्दमयं परमात्मानमुपसंक्रामत्ति 
प्राप्नोतीत्यथः । इदं च वृत्तिकारमतताभिग्रायेणोदाहूतम्, स्वमते आनन्दमयस्य जीवत्वादिति बोध्यम् | 

ननु जीवस्य शरीरेऽवस्थानं बन्धहेतुः, “न ह वै सशरीरस्य सततः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति'" इति भरतः; 
भात्यन्तिकेन रारीरसम्बन्धाभावेन युक्ते स्वस्वरूपेऽवस्थानं मोक्षः, "अद्चरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पुरतः" 
इति श्रुतेः; स चात्यन्तिकः शरीरसम्बन्धाभावो ब्रह्यात्मेकत्वविद्यां विना कमेभिरेव सिध्यति, कि विद्ययेति 
"मीमांसकः शङ्खुते-काम्येति \ काम्यं कमं देवादिशरीरहेतुः, प्रतिषिद्धं कमं ति्यगादिश रीरहेतुः, नित्यनैमित्ति- 
काननूष्ानं प्रत्यवायोत्पादनटय रा नारक्यादिजन्महेतुः । तथा च मुमुक्षुणा सर्वात्मना काभ्यग्रतिषिद्धयोरनारम्भात् 

 सम्यडनित्यनैमित्तिकानुष्ठानेन प्रत्यवायानुत्पादाच्च न भाविजन्मप्राप्तः, आरब्धफ्योश्च पृण्यपापयोरुपभोगेनैव 

२५ 

नाशान्न ततोऽपि भाविजन्मप्राप्तिशङ्धुा; तथा च विध्ासम्पादनयत्नं विना मुमुक्षोरेव वतंमानस्यात्यन्तिकशरीर- 
 सम्बल्धाभावदाब्दितः स्वात्मन्येवावस्थानठक्षणो मोक्षः सिध्यतीत्यर्थः । अत्र च शरीरसम्बन्धस्य कमं निमित्तकत्वात् 

“निमित्तापाये नैमित्तिकापायः' इति न्यायेन शरीरसम्बन्याभावरूपमोक्षस्य कमंसाध्यत्वोक्तिरिति मन्तव्यम् । 
मीमांसक एव प्रका रान्तरमाह--अथवेति । यानि कर्माणि स्वगंसाधनव्वेन शरत्तानि तान्येव मोक्षसाधनम्, स्वग- 
शब्दवाच्यस्य निरतिशयसुखस्य स्वरूपानन्दलक्षणान्पोक्षादन्यत्वासम्भवात् “यन्न दुःखेन संभिव न च ग्रस्त 

`मनन्तरम् 1 अभिलाषोपनीतं च तत्पुखं स्वःपदास्पदम्।।'* इव्यथेवादेन निरतिशयप्रीतेः स्वगंशब्दवाच्यत्वाव गमात् । 
त्रिविष्टपादिजनितसुखे दुःखासेभिन्नत्वादिविरोषणानामसम्भवात् । तथा च निरतिशयप्रीतिरूपस्य मोक्षस्य कस- 

हेतुकत्वावगमात्कमेभ्य एव मोक्षः सिध्यति, कि विद्यासम्पादनयल्नेनेत्यथंः । तत्राद्यं मतं निराकरोति-न कर्मा 
 नेकत्वादिति \ कमंणामनेकत्वसम्भवान्न विद्यां विना मोक्षसिद्धिरित्यथं; । संग्रहं विवृणोति - अनेकानि हीति । 

` कमनिकलप्रसिद्धिदोतनार्थो हि शब्दः। तेषु कमंसु यान्यनारब्बफलानि तेषामुषभौगेन क्षयासम्भवात्तानि शेषकर्माणि 
तन्निमित्तशरीरारम्भ एवंवृत्तस्याप्युपपद्यत इत्यथः । नन्वनेकजन्मान्तरकृतानां सर्वेषामेव कमणां संभूय वत्तसान- 

३५ जन्मारम्भकत्वसम्भवादनारन्धफक्ानि कर्माणि न सन्त्येव; नेल्याह--विर्ढफलानीति । स्वगंनरकादिरूपविरढ- ` 

फलवतां ज्योतिषटोमब्रह्महत्यादीनां संभूयैकजन्मारम्भकत्वासम्भवेनैकस्मिज्जन्मन्युपभोगेन तेषां क्षयासम्भवास्सन्तयेव 

१. अयं एकदेशी अन्यो, न भादः प्रामक्रोवा। ` हि (जता 
२. भाष्ये स्वात्मन्यवस्थानं मोक्न इत्युक्तं तच्च कर्माभावात् शरी राभावेन सिद्धयत्ति स च नत्याचष्ठाना- 

दिव्यधैः। | 



शीक्षा° सम्बन्धभाष्यम् | तैत्तिरीयोपनिषत् [ ३६७ 

अतस्तेष्वनारन्धफलानामेकस्मिज्न्मन्युपभोगश्षयासम्भवाच्छेषकमनिमित्तशरीरारम्भोपपत्तिः) कमंशेषसःदावसिद्धिश्च 

“तद्य इह रमणीयचरणाः" “ततः केषेणः' इत्यादिश्ुतिस्मूतितिभ्यः । इष्टानिष्टफलानामनारब्धानां क्षणार्थानि 

नित्यानीति चेन्न ! अकरणे प्रत्यवायश्रवणात् ! प्रस्यवायक्ञ्यो ह्यनिष्टविषयः \ नित्याकरणनिमित्तस्य ` प्रत्यवायस्य 

दुःखरूपस्याऽऽगामिनः परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्युपगमाच्ानारब्धफलकमंक्षयार्थानि \ यदि नामानारन्धफलकमं- 

क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि तथाऽप्यश्ुदधमेव क्षपयेयुनं शुद्धम् \! विरोधाभावात् \ न हीष्टफरस्य कमणः शुद्धि- ५ 

रूपत्वाघ्िव्ये विरोध उपपद्यते ! श्ुद्धाश्युद्धयोहि विरोधो धुक्तः\ न च कमंहैतुनां कामानां ज्ञानाभावे निवृत्त्य- 

सम्भवादशोषकमंश्षयोपपत्तिः । अनात्मविदो हि कामोऽनात्मफरुविषयत्वात् \ स्वात्मनि च कामानुपपत्तिनित्य- 

्राप्रत्वात्स्वयं चाऽऽत्मा परं अहेत्युक्तम् । नित्यानां चाकरणमभावस्ततः प्रत्यवायानुपपत्तिरिति । अतः पूर्वोपचित- 
र ह गे 

अ(नन्द्मृरटम्का 

मात्रमेतन्नाच् प्रमाणमस्तीत्याश्चङ्कयाऽऽह---कर्मशेषेति \ प्रेत्य स्वकमंफलमनुभूय ततः शेषेण जन्म प्रतिपद्यन्त इति १० 

स्वर्गदव रोहतां कमंशेषसधावं दशंयतीत्यथंः । सञ्चितकमंस दावम द्गीकृत्य देहान्तरारम्मो न भविष्यतीत्याह्- 

इष्टेति । एतद्ादानां सिद्धान्तविरुद्धमित्याह्-नेति । मुमुक्षुणाऽनुष्ठितस्य नित्यादेः सच्चितकमंक्षयाथंत्वाभ्युपगमेऽपि 
नाभिमतसिद्धिरित्याहू-यदि नामेति । यच्च।क्तं मुमुक्षुः काम्यानि वजयेद्रिति तदप्यसति विवेकबले दुषंटम् । सति 
मृखाज्ञाने कामो-ूवस्य दुनिवारत्वादित्याह--न च कमेहेतुनामिति ! ननु कामो नज्ञानमूलः। जात्मविदामपि काम- 
दशंनादित्यत आह् -स्वात्मनि चेति। सवं आत्मेति पश्यतां तत्वतो विपधाभावादेव कामानुपपत्तिः। अशनादिप्रवृत्ति- १५ 

निमित्तं तु कामाभास एव । वास्तवामिनिवेशाभावादित्यर्थः | तेषामप्यचिरादिमार्गेण ब्रह्मप्राप्तेः कामनाऽस्तीति 
नाऽऽशङ्कनीयमित्याह्-स्वयं चेति" यच्वोक्तमकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहासर्थानि नित्यानीति तत्राऽश्ह्-नित्यानां चेति! 

वनमाला 

दोषकर्माणीत्यथंः । सचितकमंसद्वि मानमाह --क्मशेषसदृभावसिदिश्वेति ! तत्तत्र स्वर्गादवरोहतां मध्ये ये 
इहास्मिंल्लोके रमणोयचरणाः पुण्यकर्माणः ते रमणीयां ब्राहमणादियोनि प्रतिपद्यन्त इत्ति श्रुत्यथेः | श्रत्य स्वकमं- २० 
फलमनुभूय ततः शेषेण जन्म प्रतिपद्यन्त" इत्ति स्मृत्तिरपि स्वर्गादवरोहतां शेषकमंस दधाव दशयत्तीत्यधेः । ननु 
सञ्चितकमंणां सत्तपेऽपि तेषां नित्प्रानुष्ठानेन क्ष्ार्न त्तर्माविजन्मप्राप्तिरिति शङद्धुते--इष्टानिष्टेति । नित्यानां सश्चित- 
क्मक्षयफलकत्वं मीमांसकस्य स्वराभ्युपगमविरुद्धमिति दूषयति - नेति असुखरूपस्येति* । दुःखसाधनस्थेति यावत् । 
आगामिन इति ! नित्याकरणानन्त रमेव प्रसक्तस्येत्यर्थः । नित्यानां तदभ्युपगमेऽपि परस्य नामिमतसिद्धिरित्याह्-- 
यदि नामेति । नित्यान्यनारब्धफलकमंक्षयार्थानि सन्तु नामेत्यर्थः । “धर्मेण पापमपनुदति" इति शास्तराच्ृद्धय- २५ 
गुद्धिरूपयोः सुङ्ृतदुष्कृतयोरेव विरोधाच्च नित्यानि. पापमेव . नाषयेयुः, न सञ्चिततपुण्यमपि; अतस्तत्पुण्यनिमित्तं 
भाविजन्म सुमुक्षोरवश्यंभावीत्यथंः । विरोधाभावमेव साधयति--न हीत्थादिना\ यदुक्तं काम्यप्रतिषिद्धयोर- 
नारम्भादिति, तत्र जन्मारभ्य प्रायणपयंन्तं सर्वाद्मना प्रत्तिषिद्धवजंनं पुषूषेण कतु मशक्यम्, अत्तिनिपुणानामपि 
सृक्ष्मापराधदशंनात् काम्यवजंनमपि सर्वात्मना कतृंमशक्यमित्याह-न येति \ आत्मज्ञानं हि कामानामरोषतो 
निवत्तंकम्, “ रसोऽप्यस्य परं हष्ट्वा निवत्तेते'" इति स्मरणात्; ज्ञानाभावे च सति कामावश्यंभावात् काम्याचुष्ठानमपि ३० 
कदाचिन्मुमुक्षोः प्रसज्यते, तद्श्षाच्च जन्मापि स्यादित्यथ: । अेषकमंक्षयोपपत्िनं चेत्यन्वयः । ननु आत्मज्ञानं न 
कामानां निवत्तंकम्, भाव्मविदोऽपि कामदशंनादित्ति तेत्याहू--अनात्मविदो हीति ! एलविषयत्वादिति । आत्म- 
व्यतिरिक्तं किचिदपि वस्तुतो नास्तीत्ति सन्यमानस्यात्सविदः स्वव्यतिरिक्तफलाभावादित्ति भावः । ताहि 
स्वात्मन्येवानन्दसूपे तस्य कामोऽस्तु; नेव्याहु--स्वात्मनि चेति । नन्वात्मविदः प्राप्तस्वरूपानन्दस्यापि परब्रह्यप्राप्तौ 
कामोऽस्ति; नेत्याह-- स्वस्येति । विदुष इत्यथः । नित्यानुष्टानेन च प्रत्यवायाभावादिति वदता त्वया यदि ३५ 

१. प्रत्यवायब्दस्य पापवाचिते तत्फरस्येत्यथंः । तस्य नरकाथंकतवे यथाश्नतभाष्यमेव साघु । 
२.न शुद्धं =पुण्यकमं । वि |. 
३. प्रत्यवायानुपत्तिः-- प्रत्यवायो नरकः तदनुपपत्तिः “नासतो विद्यते भाव" इत्ति भगवद्वचनात् । 
४. भाष्ये पाठमेदोऽयम् । एवं स्वस्येति । | | ह ; , 
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५५ 
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२०५ 

२५ 

२० 

दुरितेभ्यः प्राप्यमाणायाः प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं लक्षणमिति “अकूुवन्विहितं कमं” इति हि शतुर्नानुपपत्तिः 
अन्यथा अभावाद्भूपवोत्पत्िरिति सवंप्रमाणव्याकोप इति । अतोऽयत्नतः स्वात्मन्यवस्थानमित्यनुपपन्नम् । 

आनन्दगिरिटीका 

भागामि दुःखं प्रत्यवाय उच्यते । तस्य भावरूपस्य नाभावो निमित्तम् । “पापः पापेन" इति श्रुतेः निषिद्धाचरण- 
निमित्तत्वाद्दुःखस्येव्यथंः | 

१“अकुवंन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन् । -प्रसज्जंङ्चेन्द्रिया्थंषु नरः पतनमृच्छति ।।'' 
इति शतुप्रत्ययादकरणस्यापि प्रत्यवायनिमित्तत्वमवगत्तमित्याशङ्कवाऽऽह--अतः पूर्वेति ! यदि यथावच्निल्य 
नैमित्तिकानष्ठानमभविष्यत्तदा सच्चितदुरितक्षयोऽभविष्यत् । न चायं विहितमकार्षीदित्यतः प्रत्यवायो भविष्यतीति 
शिष्टैरछक्षयते । यथा विचिकित्सञ्शोत्रिय इति । ततः शतुप्रत्ययस्यान्यथा व्युतपन्चत्वान्न तद्व खादक रणे हेतुत्वमवगन्त 
शक्यत इत्यथः । ननु--लक्षणहेत्वोः क्रियाया इति शतृप्रत्ययस्योभयत्र विधाने सति किमिति हेतुत्वमेव न गृह्यते 

तच्राऽऽहु--अन्यथेति । भावरूपस्य कायंस्य भावरूपमेव कारणमिति प्रत्यक्षादिभिरवगतं, शतृप्रत्ययादभावस्य 
हेतुसाभिधाने सवंप्रमाणविरोघः स्यादित्यथ: । नचु त्वयाऽप्यकरणस्य प्रत्यवायलक्षणत्वमिष्टम् । भाूंदचानुपलम्भस्य 
अभावप्रमितिहेतुत्वमिष्यते । ताकिकंश्च प्रतिबन्धकाभावस्य तत्तस्रागभावस्य च तत्तत्कायंव्यवस्थापकत्वमिष्यते । 

तत्कथं भावस्यैव कारणत्वम् । तदुक्तम्--“भावो यथा तथाऽभावः कारणं कायंवन्मतः'' इति । उच्यते | 
अस्माभिस्तावदभावस्य स्वह्पेण कारणत्वं वेष्टमु । किन्तु तञ्ज्ञानस्य प्रत्यवायगमकत्वमिष्टम् । तेन च रूपेण न 
प्रत्यवायजनकत्वमिष्यते। नित्याकरणाज्ञाने प्रत्यवायाभावप्रसङ्घात् । माडानामपि च केषाञ्चिज्ज्ातस्य योग्यानुप- 
छम्भस्याभावप्रतिमिहेतुत्वं, "सत्तया तु प्रमितिहतुत्वेऽभावश्रमायाः प्रत्यक्षत्वापातः । ताकिकाणामपि प्रतिबन्धका- 
भावस्य कारणत्वे “अन्योन्याश्चयत्वप्रसद्गाच्चप्रामाणिकतवम्। प्रागभावस्यापि ज्ञातरूपेण जन्यज्ञापकत्वमेव । यस्मादिदं 

वनमाला 

प्रत्यवायस्य नित्याकरणजन्यत्वं विवक्षितम्, तदा तदपि न सम्भवतीत्याहू-नित्यानां चेति ! प्रत्यवायानुपपत्तिरिति। 
प्रत्यवायोत्पत्तिनं सम्भवतीत्यथंः । ननु “अकुवंस्विहितं कमं निन्दितं च समाचरत् । प्रसञ्जेश्चेन्द्रियार्थेषु नर 
पतनमृच्छति |” इति वचनगतशतुत्रत्ययादकरणस्य प्रत्यवायहेतुत्वमवगम्यते; अकरणासप्रत्यवायोत्पत््यनुपगमे च 
शतुप्रव्ययानुपपत्तिरिति; नेत्याह--इत्यत इति! वक्ष्यमाणरीत्या यकरणस्य प्रत्यवायाहतुत्वादित्यथंः। “लक्षणहत्वो 
क्रियायाः” इति सूत्रेण हेताविव लक्षणेऽपि शतुविधानादव लक्षणाथं एव स इत्यथः । नन्वकरणेन प्रत्यवाय्रिया 
केथं लक्ष्यते ? उच्यते--यदि यथावच्निव्यानुष्ठानमभविष्यत्तदा सञ्चितदुरितक्षयोऽमविष्यत्, न चायं नित्यमकार्षत्; 
ततः प्रत्यवायी भविष्यतीत्येवं नित्याकरणेन पुवंजन्मसु सच्चितेभ्यो दुरितिभ्यः प्राप्यमाणा दुःखरूपा प्रत्यवायक्रिया 
रिष्टेलक्ष्यत इत्ति । ननु रक्षणे हेतौ च साधारणाच्छतुप्रत्ययादकरणस्य प्रतीतं हेतुत्वमेव कस्मासोपेयते ? तत्राह्- 
अन्यथेति \ अकरणस्य हेतुत्वे स्वीकेते सत्यभावाद्भाव उत्पद्यत इति प्रसज्येत अक रणस्याभावरूपताया उक्तला- 
दित्यथंः । तच्रेष्टपत्ति वारयति- स्वेति । अभावस्य भावधर्माश्चयत्वायोग्यत्वं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धम्, अभावस्य 
कारणव्वरूपभावधर्मश्नयत्वस्वीकारे तु प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधः स्यादिव्यथं; | न चेवमकरणस्य कथं ज्ञापकत्वं कथं 

२५ 

१. ““अकरुवंन्विहिततं करम''त्यत्र लक्षणाथें शतृप्रत्ययः लक्षणं ज्ञापनं निदयाकरणं भाव्यनिष्टं सूचयति, 
तत्कारणं तु नित्यकम॑काङे अनुष्ठितं कर्मान्तरमिति “स्वकाले यदकुर्वस्ततु करोस्यन्यदचेतनः । 
प्रत्यवायोऽपि तेन स्यात्” इति प्राचीनैसुक्तम् | 

२. प्रसज्जन्--विशेषासक्ति कुवन् । 
२. प्रतिबद्धा सामग्री कारणं न तु प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्वम् । प्रतिबन्धकस्य तु कार्याक् रशक्ति- 

विघटकत्वमेव | 
४. सत्तया हैतुतवे प्रत्यक्षत्वापात इति ! ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति प्रव्यक्षलक्षणात् । 
५. अन्योन्याश्नयत्वप्रसङ्गात्-कप्यचित् प्रतिबन्धकत्वे ज्ञाते तेन कार्यानुतपत्तिर्ञायते, कार्यानुत्पत्तौ ज्ञातायां 

तस्य प्रतिबन्धकत्वं ज्ञायते इत्यन्योन्याश्चयत्वं प्रतिबन्धकत्वज्ञाने । 
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यच्चोक्तं निरतिशयप्रीतेः स्वगंशब्दवाच्यायाः कम॑निमित्तत्वात्कर्मारभ्य एव मोक्ष इति । तच्च 1 नित्यत्वा- 
सोक्षस्य। न हि नित्यं किञ्चिरारभ्यते लोके) यदारब्धं तदनित्यमित्यतो न कर्मारव्धो मोक्षः! विद्यासहितानां कममणां 
निल्यारम्भसामथ्यंमिति चेत्। न। विरोधात्! नित्यं चाऽऽरभ्यत इति विरुद्धम्। यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति प्रध्वंसा- 
भाववच्नित्योऽपि मोक्ष आरभ्य एवेति चेन्न । मोक्षस्य भावरूपत्वात् । प्रध्वंसाभावोऽप्यारम्यत इत्यभावस्य विज्ञेषा- 

आनन्दगिरिटीका 

्रड्नाऽपीत्तस्मादिदानीं जातमिति। न तु जनकत्वं प्रागभावस्य नियतप्राग्भावित्वेन कारणव प्राकंकालस्य स्ववृत्ति- 
तापातः। प्राग्भावित्वमपि चान्यथासिद्धमि्युक्तं--र्तकवालोके । यस्मादकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहायर्थं न निच्यं 
बमं किन्तु “कमणा पितुखोकः'* “सवं एते पुण्यलोका भवन्ति” इति भरुतेः पितृलोकप्राप्तिफलम्, तस्मान्न यथोक्त 
चरितस्य शरीरानुत्पाद इत्याह्--अयत्नत इति ! द्ितीयमतमनुद्य दूषयति-यच्चोक्तमित्यादिना । विद्यासदहितेनापि 
कम॑णाऽरभ्यश्चेन्मोक्षस्तह्यंनित्य एव । यच्छतकं तदनित्यमिति व्याप्निदशंनादिदयुक्तं तत्र व्यार्तिभद्खं मन्वानः 
शङुते-यदिनष्टमिति । भावरूपत्वादिति \ यद्धावरूपं कार्यं तदनित्यमिति व्याप्तेस्तव च मोक्षस्य निरतिकशय- 
प्रीतर्भावत्वादनित्यत्वं स्यादेवेव्यथंः । प्रध्वंसाभावस्य कायंत्वमभ्युपगम्य यस्परध्वंसातिरिक्तकार्यं तदनित्यमित्ति 
वयापि्व्याद्यातेव । वस्तुतस्तु प्रध्वंसस्य कायेत्वमपि नास्तीत्याह्-प्र्वंसेति ! जन्याश्चयत्वं तावत्प्रध्वंस्तस्य नं 
कार्तम् । जनेन सक्तैर्भावविकारत्वाभ्युपगमात् । नापि प्रागसतः सत्तासमवायादिलक्षणम् । तदनभ्युपगमात्. 

तनपालखा 

वाजनुपलब्धैरभावज्ञापकत्वमिति वाच्यम्, अकरणातुपलब्ध्योर्नातयोरेव ज्ञापकत्वाभ्युपगमेन स्वरूपतस्तयोर्ञान- 
हतुवाभावादित्यत्यत्र विस्तरः । मीमां सकस्यादयप्रकारनि राकरणमुपसंहरति--इत्यत इति ! उक्तप्रकारेण ब्रह्मज्ञानं 
विना यथावणितचरितस्थापि मुमुक्षोमेक्षासम्भवादित्थथं; । अथ वेत्यादुक्तमप्यनुद्य निराकरोति-यच्चोक्तमित्या- 
दिना । कि केवरुकमंणां मोक्षारम्भकत्वं ? विद्यासहितानां वा ? नाद्य इत्याहू-तन्नेति। ननु नित्यत्वेऽपि कमं साध्यत्वं 
तस्य किं त स्यादिति; नेत्याहु- न हीति । रोके य्चिव्यमात्मादि तक्किञचिदपि नारभ्यते, यद्धि षटाद्यारन्धं 
तदनित्यमिति व्या्तिदश्॑नादित्यथं; । द्वितीयकल्पमनूद्य निराकरोति--विद्यासहितानामिति । विद्यारूपसहकारि. 

१० 

२० 

महिम्ना क्मरिभ्यस्यापि मोक्षस्य निद्यत्वं भविष्यतीति शद्धकाभिमानः । विरद्रमिति । विद्यारूपसहकारिमहिम्ना `` 
तावत्कम॑साध्ये मोक्षे कस्चिदतिशयो भविष्यति, “यदेव विद्यया करोति तदेव वीयंवत्तरं भवतति" इति शरुतः । 
स चातिश्यो न निल्यत्वरूपः, “यतक तदतित्यम्'" इति व्याप्तिविरोधात् (तचथेह् कमंचितो लोकः क्षीयते 

एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" इत्यादिश्रुतिविरोधाच्च; कि तु तदतिरिक्त उत्कषंरूप एव वक्तव्य इति २५ 
भावः। कि च निरतिशयप्रीतैरात्मस्वरूपतवेनारभ्यत्वायोगास्च न विद्यासहितानां केवलानां वा कमणां मोक्षः | 

फलम् । न च स्वगंकामश्रुतिवि रोधः, तत्र निरतिशयप्रीतिवाचकस्य स्वगंशम्दस्य कमंयोग्यतानुसारेण विषयजनित- 
गुखविरेषे खाक्षणिकत्वोपपत्तेः! एतच्च ब्ृहुदारण्यकपष्ठाध्यायवातिके प्रपचितम्, तत्रैव द्रष्टव्यम् । शङ्ुते-- 
यद्विनषटमिति | यद्चटादि विनष्टं तस्पुनर्नोसद्यत इति दशनात् घटादिविनाशरूपस्य प्रध्वंसामावस्य नित्यत्वं 
निश्वोयते, तस्यानित्यत्वे तु विनष्टस्य घटादेः पुनरुत्पत्तिप्रसङ्खः स्यात्; ध्वंसप्रागभावानधिकरणकालस्य प्रतियोमि- २० 

काठलनियमादित्य्थः । ततः किम् ? तत्राहु-्रध्वंसाभाववदिति । प्रध्वंसाभावस्य कायंत्वमुपेत्य य॒द्धावकार्य 
तदनित्यमिति व्या्िधिवक्षिता; निरतिशयप्रीतिरूपा च मुक्तिर्मावरूपैव तवापि सम्मता, अतोन ुक्तेनित्यत्व 

सिध्यतीति दृषयत्ति- नेति । परमाथ॑तस्तु प्रध्वंसस्य कायंतवं नास्तीत्याह म्रध्वंसाभावोऽपीति । प्रध्वंसा- 

१, स्ववृत्तितापातः-प्राक्कालवृत्तित्वविशिष्तेन प्रागभावस्य कारणत्वं नाम तस्य नियतप्रक्कालवुत्तितवं, 

ततस्च विशिष्टस्य नियतप्राक्कालवुत्तित्वे विशेषणेऽपि प्राक्कालवृत्तिते प्राक्काखवृत्तित्वमागतमिति 

स्ववृत्तिता । | _ 
२. तत्वालोक इति- तत्र द्येवमुक्तम्, न च ज्ञानात् स्वप्रागभावनिवृत्तिः सति च प्रागभावे ज्ञनभावा- 

` योगात् अरन्धात्मकस्य घातकत्वानुपपत्तेः । निवृत्तेर्भावत्वेऽनवस्थां | अभावववे च प्रागभावत्वप्रसङ्खः । 

सहभावित्वे च ज्ञानान्न स्यात् तन्निवृत्तिः । ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतंकमिति व्याप्तेः इति । 
४७ 

२५ 
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भावाद्िकलत्पमात्रमेतत् \ भावप्रतियोगी ह्यभावः \ यथा द्यभिच्चोऽपि भावो घटपटादिमि्विजेष्यते भिन्न इव घट भावः 
पटभाव इत्येवं निविलिषोऽपि भावाभावः क्रियागुणयोगाद्द्रव्यादिवद्िकल्प्यते ! न ह्यभाव उत्पलादिवद्धिेषण- 
सहभावी । विहेषणवत्वे भाव एव स्यात् । विद्याकमेकरतुनित्यत्वाद्वि्याकमेसन्तानजनितमोक्षनित्यत्वमिति चेत् 

भानन्दभिरिटीका 

५ नाप्युत्तरकालयोगः । कालेन सम्बन्धाभावात् । अवच्छेयावच्छेदकभावस्य सम्बन्धान्तरमूलकत्वदशंनात्, तदुत्तर 
कारस्य प्रध्वंसावच्छेदकत्वं स्वभावश्चेदन्यावच्छदकत्वं स्वभावो न स्यात् । तस्मादभावस्य निविशेषकत्वात्कायंत्वं 
कल्पनामाच्रपरमिति भावः| किञ्च, अभावस्य भावनिषेधमाच्रस्वभावत्वाद्धावविरोधित्वाच्च न भावरूपो धमः 
सम्भवतीत्याहु- भावेति । ननु--अभावश्वतुविधः | तचानित्यः प्रागभावः । प्रध्वंसादयस्तु नित्याः । ततः कथं 

 निविशञेषत्वमित्याशङ्कयाऽश्॒-यथा हीति । विधिप्रत्ययस्येकाकारत्वादेक एव भावोऽवच्छेदकमेदाड्ड्न्न इव 
१० प्रकाशते जायते नश्यति च तथा निषेधप्रत्ययस्येकाकारत्वादेक एवाभावोऽवच्छेदकभेदाद्धिन्न इव प्रकाशते जायते 

नश्यति चेति क्रियायोगास्संह्यागुणयोगाद्द्रभ्यवदभावो विकल्प्यते । न तु तत्वतः सविहेष इत्यथः । इतद्च न 
तत्वतः सविरोष इत्याह--न हीति । विश्चेषणं हि विरोष्यान्वयि प्रसिद्धम् । प्रतियोगिना च विशेषणेन नाभावस्य सह- 
भावोऽस्ति । घटप्रध्वंसस्य नित्यत्वे घटस्यापि निव्यत्वप्रसङ्खात् । घटसहभावित्वे च तदभावत्वग्याघाताद्धावाभावयोः 
सहानवस्थानरूपवि रोधाभ्युपगमात् । ततः प्रतियोगिविशेषादभावः सविशेषः कायंत्वादिधमंवानिति विश्चममात्र- 

१५ मित्यथंः । एवं प्र्वंसदृषटान्तेन शङ्धतं नित्यत्वं परिहृत्य प्रकारान्तरेणाऽऽशङ्कां निषेधत्ति-विद्याकर्मेत्यादिना । 
विद्याकर्मणोः कर्ता नित्य इति साधनसान्तत्यात्साध्यसान्तव्यं न वाच्यम् । कतुंत्वस्यानुपरमेऽनिर्मोक्षप्रसङ्धादुपरमे 
च साधनसान्तत्याभावान्मोक्षस्य विच्छित्तिः स्यादित्यथंः । यस्माल्निःश्रेयसं ब्रह्मज्ञानं विना दुष्प्रापं तस्मादित्युप- 

वनमाला 

भावोऽप्यारभ्यत इति न सम्भवति, नैरुक्तं जंनेर्भावपदाथंघमंत्वप्रतिपादनवि रोधेनाभावस्य भावरूपजन्माश्नयत्वा- 
२० योगेन च प्रध्वंसाभावे जन्मरूपविकशेषाभावाभ्युपगमादित्यथंः । कथं तहि वादिनां प्रध्वंसाभावे जन्याश्रयत्वन्ञानमि- 

त्याशङ्धुय श्नान्तिमात्रमेतदित्याहू--विकल्पमात्रमेतदिति । ननु प्रध्वंसाभावस्य प्रतियोगिजन्यत्वाभावे तस्प्रति- 
योगिकत्वं न स्यादित्याशङ्धुय प्रागभावाव्यन्ताभावयोरिव तस्य तत्प्रतियोगिकत्वं सम्मवतीत्याशयेनाह्-भाव- 
प्रतियोगी ह्यभाव इति । अभावस्य भावप्रतियोगिकलत्वं घटाभावः पटाभाव इति व्यवहारसिद्धमिति दहिक्ब्दाथंः। 
नन्वभावे भावप्रतियोगिकत्वविशेषाभ्युपगमे तत्र जनिरूपविरहोषोऽपि परमार्थोऽस्त्वित्ति न शङ्कनीयम्, भाव- 

२५ प्रतियोगिकेत्वस्यापि तत्र परमाथंत्वासिद्धेरिव्येतत्सदृ्टान्तमाह--यथा हीति । भावः सत्वम्, तच्च स्वानुगतं 
सद्रूपं वस्तुतो निविहोषं ब्रहमौव नान्यत्; तद्यथा एकमपि घटसत्वं पटसच्वमिति रीत्या भिन्नमिव वटादिभि- 
विशेष्यते घटादिप्रतियोगिकतवेन कल्प्यते, तथा घटो नास्ति पटो नास्तीति प्रतीयमानाभावोऽप्येक एव, 
समवायसत्ताजात्यादिवत् लाघवात्; स चाभावः सवंविरोषरहितोऽपि भावेषु घटादिषु मुद्ग रामिधातादिजनित- 
क्रियायोगाद्वटादिप्रतियोगिकत्वेन जातत्वेन च वादिभिश्रन्त्या परिकल्प्यते, द्वावभावावित्यादिन्यवहा रात् 

२० संख्यागुणयोगमभावस्य मत्वा द्रन्यत्वेनाभावः केनचित्परिकल्प्यते । एतदुक्तं भवति-यथा ह्यभावस्य द्रव्यान्त- 

भविमाशङ्कुमानस्याभावे गुणाश्रयत्वद्रव्यत्श्रान्तिः, तथा वादिनामपि तत्र वस्तुतो भावप्रतियोगिकत्वजन्मा- 
श्रयत्वादिरस्तीति भ्रान्तिरिति । अभावस्य वस्तुतो जन्मादिरूपभावधर्माश्रयववे बाधकमाह्-न दह्यभाव 
इत्यादिना ! भावधर्माश्चयस्य भावत्वनियमप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिशब्दः । वचिशेषणसहभावीति ! विशेषणाश्चय 
इत्यथः । नन्ेकस्याभावस्य जन्मादिकस्पनास्पदस्य ब्रह्मतुल्ययोगक्षेमस्या ङ्कारे दवेतापत्तिरिति चेत्, नायं दोषः; 

३५ भावाद्रैतामिप्रायेणास्य भाष्यस्य प्रवृत्त्युपपत्तेः । वस्तुतस्तु अयमभावो न ब्रह्मातिरिक्तः, ब्रह्मणि कल्पित- 
घटादिप्रतियोगिकलत्वात्कस्पितप्रतियोगिकाभावस्याचिष्ठानानतिरेकादित्ति मन्तव्यस् । साध्यस्य मोक्षस्य स्वरूपेण 
नित्यत्वायोगेऽपि प्रवाहनिव्यत्वं सम्भवतोति शङ्कुते--विद्याकमंकतुरिति \ करतु रात्मनौ नित्यत्वादात्मा सन्ततं 
विद्याकमंणी कुवंन्नेवास्ते; तथा च विद्याकमंलक्षणसाधनसन्तानजनितो मोक्षोऽपि सन्ततोऽवतिष्ठते । प्रवाह 
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गङ्धास्रोतोवत् । न । कतुत्वस्य दुःखरूपत्वात् \ कर्तृत्वोपरमे च मोक्विच्छेदात्। तस्मादविद्यादिकर्मोपादानहैतुनिवृत्तो 
स्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष इति । स्वयं चाऽऽत्मा ब्रह्य । तद्विज्ञानादविदानिवृत्तिभेक्षि इति ब्रह्मविद्यार्थोपनिषदारभ्यते । 
उपनिषदिति विदयोच्यते । तच्छीखिनां गभंजन्मजरादिनिश्ातनात्तदवसादनाद्रा ब्रह्मणो वोपनिगमयितत्वादूपनिषण्णं 
वाऽस्यां परं श्चेय इति \ तदथंत्वादू्न्थोऽप्युपनिषत् । 

दं सुखं प्राणवृत्तेरह्वश्चाभिमानी देवतात्मा मित्रो नोऽस्माकं भवतु । तथेवापानवृत्ते रात्रेश्चाभिमानी ५ 
देवतात्मा वरुणः । चक्षुष्यादित्य चाभिमान्ययंमा । बल इन्द्रः ! वाचि बद्धौ च बहस्पतिः । विष्णुरुदक्रमो विस्तीण- 
क्रमः पादयोरमिमानी ! एवमध्यात्मदेवताः । क्षं नो भवत्विति सवंत्रानुषद्धः। तासु हि सुखङ्कत्सु विद्याश्नवण- 
धारणोपयोगा अप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति तत्युखकतंत्वं प्राथ्यते-- शं नो भवत्विति 

भनन्दगिरिटीका 

संहारः । ब्रह्मविद्यायामुपनिषच्छन्दघ्रसिद्धिरपि विद्याया एव निःशेयससाघनत्वे प्रमाणमित्याहु-उपनिषदिति । 
निशातनात्-शिधिरीकरणादिद्यर्थः । अस्यां विद्यायां निमित्तभूतायां परं श्रेयो ब्रह्म जौवस्योपनिषण्णमात्मतयोप् 
स्थितं भवतोत्यथः | 

एवमुपनिषदां व्याख्यारम्भं सम्भाव्य प्रत्तिपदन्यास्यामारभते--्ं भूखमित्यादिना । शं नो भवत्विति । 
 सुखषृद्धवत्वित्यथंः । अध्यात्मप्राणकरणाभिमानिनीनां देवतानां सुखकरं किमिति प्राथ्यते तत्राऽऽ्ट-तासु हीति । 

वनमाला 

नित्यते दृष्टान्तमाहू-गङ्केति ! नेति \ मुक्तिकारेऽपि साधनाचुष्ठातुत्वेरूपस्य कतृंत्वस्यानुवृच्युपगमे मुक्ल्युच्छद 

तस्य दुःखात्मकत्वात्; एतहोषपरिहाराय तदा तदुपरमोपगमे च मोक्षस्यापि विच्छेदादनित्यत्वं तदवस्थमेवेव्यथः। 
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तस्मादिति ! मोक्षस्य साध्यत्वे निव्यत्वभङ्खप्रसङ्धादित्यथंः । काम आदिपदाथं; । कर्मोपादानहेतीरविद्यादेनिवृत्तौ 
सत्यामित्यथंः । ननु ब्रह्मात्मनाऽवस्थानं मोक्षः "श्रय वेद ब्रह्मैव भवति” इति श्रुतेः, न स्वात्मन्यवस्थानमिति शङ्खा 
निराकरोति स्वयं चेति ! नन्वविद्यादिनिवृत्तिरेव कमंसाध्याऽस्तु, तथा च कमंमिरेव मोक्ष इत्ति नेत्याह-- 
तद्विज्ञानारिति ! कमंणामविद्यानिवतंने सामर््याभावादिति भावः| इतिशब्दो विचारसमाप्त्य्थं । एवं कममणां 
मुक्तिहेतुत्वं निरस्य आदौ ब्रह्मविद्या प्रस्तूयत इति यदुक्तं तदेवोपसंह रति--अतो ब्रह्मविद्यार्थेति । ब्रह्मविद्याया 
एवे मुक्तिसाधनत्वादित्यथंः । ब्रहमविद्यायामुपनिषच्छब्दप्रसिद्धिरपि विद्याया एव निःश्रेयसाघनत्वे प्रमाणमित्या- 
शयेनोपनिषच्छन्दाथंमाहू--उपनिषदितीति ! अत्र सामीप्यवाचिना उपोपसर्गेण प्रतीचो ब्रह्मसामीप्यमुच्यते । तच्च 
सामीप्यं तयोस्मेदरूपं विवक्षितम् । निशब्दो निश्चयाथंः । तथा च उपसगंद्रयेन तयोरभेदनिश्चयरूपा विद्योच्यते | 
विड्ारणावसादनगतयो घात्वर्थाः । विवप्प्रत्ययद्चात्र कतरि विवक्षितः । ततश्च प्रत्यग्ब्रह्ौष्यगोचरा विद्या 
विद्षामन्थं शातयति अवसादयति वा तान्ब्रह्मा गमयतीति वा उपनिषत्पदेन सफला ब्रह्मविद्योच्यत इत्यथंः। 
एतदेव विवृणोति--तच्छीलिनामिति ! ब्ह्यविद्याभ्यासकश्षीख्वतामित्यथेः । शातनं शिथिरीकरणम्, तेषां गर्भा 

२५ 

२५ 

दीनामवसादनं नाश्चनम् । उपनिगमयितुत्वात् प्रत्यक्तया प्रापयितुत्वादित्यथंः । एवमुपनिषत्पदस्य “षद्लृ विशरण- ` 
गत्यवसादनेष॒ ” इति वैयाकरणप्रसिद्धिमनुसुत्याथंचयं दशितम् । इदानीं स्वयमर्थान्तरमाह-उपनिषण्णं वेति । 
उपसामीप्येन विषयतया अस्यां विद्यायां ब्रह्मस्वरूपं परं श्रेयो नितरामबाधिततया स्थितिमित्यथं; | उपनिषंत्पदस्य 
ग्रन्थ प्रसिद्धि घटयत्ति--तदथंत्वादिति \! विद्य प्रयोजनकत्वाद्ग्रन्थोऽप्युपनिषत्पदेन निरूढलक्षणया व्यवह्ियत 
इत्ययं; । अत्र व्याख्येयस्य ग्रन्थस्य ब्रहप्रि्याथंत्वोक््या तस्य मानान्त रानधिगततं ब्रह्य विषयः । तद्विद्याद्रारां मुक्ति 

प्रोजनम् । तत्कामो धिकारीति सूचितं भवति । 
एवं विषयादिमत्त्वादूपनिषदो व्याख्यारम्भं समथ्यं व्याख्यामा रभते -चं सुखमित्यादिना । रामित्यस्य 

सुखकरृदित्यथंः । चक्षुषीति ! चश्षुष्यादित्यमण्डङे च वतंमानस्तयोरमिमानीत्यथंः । बल इति । बाह्लोबलेऽभि- 
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मानित्वेन वत्तंमानो देव इन्द्र इत्यथः । चाचि बुद्धौ वागभिमानो गुरुरित्यथं; । विस्तीणंक्रम इति । त्रिविक्रमावतारे 
विस्तीण॑पादोपेत इत्यथः । शरीरस्थप्राणकरणाभिमानिनीनां देवतानां सुखहृत्वं किमिति प्राथ्यंते ? अत्राहु- 
तासु हीति! विद्यां श्रवणम्, श्रुतस्याविस्मरणं घारणप्, शिष्येभ्यः प्रतिपादनं विनियोगः । शमादिकमादिपदाथंः 



३७२. ] सटीकवातिकयुक्तसटीकशाद्धुरभाष्योपेता [ शी० अनु०! 

ब्रह्य विविदिष्ुणा नमस्कारवदनक्रिये वायुविषये ब्रह्मविद्योपसगंशास्त्य्थं क्रियेते । `स्क्रियाफलातां 
| तदधीनत्वाद्ब्रह्म वायुस्तस्मै ब्रह्मणे नमः प्रह्लीभावं, करोमोति वाक्यशेषः । नमस्ते तुभ्यं हे वायो ! नमस्करोभीति 
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 परोक्षप्रत्यक्नाभ्यां बायुरेवाभिधीयते \ किच्च त्वमेव चक्षुराद्यपेक्षय बाह्यं सि्कष्टमव्यवहितं प्रत्यक्षं ब्रह्मापि 
यस्मात्तस्मास्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं यथारासखरं पथाकतंव्यं बुद्धो सुपरिनिखितमर्थं तदपि त्वदधीन. 
त्वात्वामेव वदिष्यामि । सत्यमिति सर एव वाक्कायाभ्यां सम्पाद्यमानः सोऽपि त्वदधीन एव सम्पाद्य इति त्वामेव 
सत्यं वदिष्यामि । तत्सर्वात्मकं वाय्वाख्यं ब्रह्म मयैवं स्तुतं सन्मां विद्याथनमवतु विद्यासंयोजनेन । तदेव ब्रह्य 
वक्तारमाचाय वक्त॒त्वसामथ्यंसंयोजनेनावतु । अवतु मामवतु वक्तारमिति पुनक्चनमादराथंम् । ओं शान्तिः शान्ति 
शान्तिरिति तिवंचनमाध्यात्मिकाधिभोतिकाधिदेविकानां विाप्राप्त्युपसर्गाणां प्रश्माथेम् । 

इति श्रीमत्परमहुंसपरितव्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

श्रवणं गुरुपादोपसपंणपूवंकं वेदान्तानां तात्पर्यावधारणम् । धारणं श्ुतस्याप्यविस्मरणम् । उपयोगः शिष्येभ्यो 
निवेदनम् । अन्यदब्रह्म वायुष्चान्य इति नाऽऽर द्ुनीयमिव्याह्-परोक्षेति। ब्रह्मणे इति परोक्षेण "स ब्रह व्यदित्याचक्षतत" 
इति भुतः । वायुराब्देन च प्रत्यक्षतया निर्देशः । प्राणस्य प्रवयक्षत्वादित्यथं; । यद्यपि सूत्रात्मरूपेण वायुः परोक्ष 
 तथाऽप्याध्यास्मिकप्राणवायुरूपेण ब्रह्यशञब्दवाच्यत्वेऽप्यपरोक्षत्वमित्याहु-किञ्चेति \ बाह्यं चक्षुरादि रूपदशंना्नु- 
मेयत्वाद्रयवहितम् । प्राणस्त्वव्यवधानेन साक्षिवेद्यः सत्निहितद्व भोक्तुरिति वचक्षुरादयपेक्षया प्रत्यक्ष इत्यथैः | 
बु'हणादुब्रह्म । प्राणकृतेन ह्यशनादिना शरीरादेवृ हणं प्रसिद्धमित्यथंः । यथा राज्ञो दौवारिकं करिचद्राजदिहकषुराहू- 
“'त्वमेव राजेति तथा हाद॑स्य ब्रह्मणो द्रारपं प्राणं हादं ब्रह्य दिषृक्षुमुमुक्षुराह--त्वामेव परत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामीति। 
बरहमवदनक्रिया प्राणदेवतास्तुत्यर्था । स्तुत्यन्तरमाह--ऋतमित्यादिना ॥ १॥ 

इति श्रीमत्परमह सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरीयोपनिषच्छाङ्कुरभाष्यटीकायां 
शीक्षावल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ` 

वनमाला 

नमो ब्रह्मण इत्यादेस्तात्पयमाह्--ब्रह्य विविदिषुणेति । त्वं रहति वदनक्रिया ब्रह्मवदनक्रिया । परोक्षेति \ नमो 
ब्रह्मण इत्यत्र वायोः सम्बोघनाभावात्परोक्षतया निदंश इत्यथः । उत्तरवाक्ये वायुपदेन सम्बोधनास्रवयक्षतया 
निदंश इत्यथः । यद्रा ब्रह्येति पारोक्ष्येण निदेशः, वायोब्रह्यरान्दितसूत्रात्मरूपेण परोक्षत्वात्, वायुशब्देन च 

,.:: प्रत्यक्षतया निदेशः, प्राणवायुरूपेण नमस्कायंस्य वायोः प्रव्यक्षत्वादित्यथंः । किं चेत्यघ्य त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह 
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देविका इति विभागः । 

वदिष्यामीत्यनेन सम्बन्धः । वायोः प्र्यक्षब्रह्यत्ववदने हेतुपरं त्वमेवेति वाक्यं व्याचष्टे त्वमेव चक्षुरादयपे्येत्या- 
दिना । बाह्यमप्रतयक्षं चक्षुराद्यपेक्षय त्वमेव प्रत्यक्तं ब्रह्मासीति सम्बन्धः । प्रत्यक्षत्वे हेतुरव्यवदहितत्वम्; तदेव 
विवृणोति-सन्निक्रष्टमिति । त्वगिन्ियसन्निकरष्टमित्यथंः । वदिष्यामोति । वदामीव्यथं; | ऋतसल्यक्षब्दयो 
अपुनरुक्तमथं वदक्नेव तो व्याचष्े--ऋतमित्यादिना । स एवेति । शास्त्रानुसारेण कर्तव्यतया निदितं एेव्यथंः। 
त्वदधीन एवेति । कमसम्पादनस्य प्राणवाय्वधीनत्वदश्ंनादिति भावः । सर्वात्मकमिति । समश्टिव्यष्टयात्मकमित्यथंः। 
वायोः सूत्रात्मरूपेण समश्शब्दितं व्यापकत्वम्, अस्मदादिप्राणरूपेण व्यष्टिशब्दित्तं परिच्छिन्नत्वं चेव्यभयं परोक्ष- 
प्रत्यक्षनिदशाम्यां प्रकृतमिति मत्वा तत्सर्वात्मकमिति सवंनामप्रयोग इति मन्तव्यम् । एवं स्तुतमिति ! उक्त 
पकारेण ब्रह्मवदनक्रियया स्तुतमित्यथः । इदमुपलक्षणम् । नमस्कृतं चेत्यपि द्रष्टव्यम्, तस्यापि पूवं कृतत्वात् । 
आध्यात्मिकेति । ज्वररिरोरोगादय आध्यात्मिकाः, चोरन्याघ्राद्यपद्रवा आधिभौत्तिकाः, यक्षराक्षसाद्यपद्रवा आधि. 

इति तत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्यास्यायां वनमालास्यायां शीक्ावल्लां प्रथमोऽनुवाक 

१५, 

१. सवंक्रियाफलानामित्ति “तस्मिन्नपो मात्तस्दिवा दधाति" इति ईशश्तेः। 
२. नमस्ते वायो--अत्र वायुर्हिरण्यगभः “वायुर्वै गौतम तत्सूत्रमिति श्तेः । 
३. वायोः ज्ञानशक्तिप्राधान्येनान्त.करणत्वात् साक्षिप्रत्यक्षवेदयत्वम् | 
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श्रीमत्सुरेश्वराचायंतिरचितं 

तेत्तिरीयोपनिषद्वाष्यवातिकतम् 
श्रीमदानन्दगिरिटीकोपेतम् 

अथ त्रासिक्के चीद्ा्ट्ल्या प्नयस्नो ऽच्ुव्वाल्करः 

सत्यं ज्ञानमनन्तमेकममरं ध्वस्तान्धकारं परं नितं हदि पद्ममध्यनिखयं निरेषधीसाक्षिणम् | 
पेदान्तोपनिविष्टबोधविषयं प्रत्यक्तया योगिनां भक्त्या तं प्रणिपल्य बेद्िरसो वक्ष्यामि सदात्म ॥१॥ 
यस्येदं सकामलेन्दुक्षिरणप्रस्यैय्ञोरदिम मिर्व्याप्तं यरच कृपालुतापरवशशचक्रे हितं दुःखिनाम् । 
यद्वाणीकटिश्चावरुगणमतयः पेतुरदिशस्तारिका भक्त्या पृज्यतमं प्रणम्य तमहं तद्भाष्यनीतो यते ॥२॥ 

शोमदानन्दगिर्याचायविरचिततेत्तिरीयोपनिष््धाष्यवातिकटीका 

कृष्णाय  सच्चिदानन्दतनवे परमात्मने | 
नमो विधीयते तरैषा गुरवे च तदात्मने।। १॥ 
श्रद्धाभक्ती पुरस्कृत्य सम्प्रदायानुप्तारतः | 
व्याख्यास्येऽहं यथाशक्ति तंत्तिरीयकवातिकम् | २॥ 

तंत्तिरीयकशाखोपनिषदस्तदाष्यस्य च वातिकमुक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ताद्मकं चिकीषुराचायंश्चिकोपित्तस्य 
वातिकस्याविघ्नपरिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यां रिष्टाचारपरिपालनाय च शास्तरीयस्तुतत्तवानुस्मरणपूवंकं तत्नमस्कार- 

` रूपं मङ्गलाचरणं मुखत्तः सम्पादयच्चर्थादपेक्षितमनुबन्धजात्तं च सूचयन्तुरेर्यस्यैकदेशं , प्रतिजानीते-सत्यमित्यादिना। 
त प्रकृतं परमात्मानं प्रत्यञ्चं भक्तिश्चद्धाभ्यां प्रकर्षेण त्रिधा नत्वा वेदशिरसस्तंत्तिरीयकोपनिषदः सदबाधितन्याय- 
सन्हब्धं दुरुक्त दिचिन्तात्मक वातिकं वक्ष्यामीति सम्बन्धः । उपनिषदः स्पष्टाथंतया वस्तुतो दुरुक्ताभावेऽपि दुरुक्तत्व- 
भ्रान्त्या तच्चिन्तासिद्धः। अनुक्तं तु गुणोपसंहा रन्यायेन तत्र चिन्तयितुं शक्यते। उक्तचिन्ता तु सुक रैव] प्रणतिविषयवेन 
प्रकृतस्य परमात्मनस्तत्पदाथंस्यानृतवि रोधिलवेनावितथत्वं सन्मात्रत्वं सवंकल्पनाधिष्ठानत्वमुपन्यस्यत्ति--सत्यमिति । 

तस्यैव जाडयविरोधितवेन चिन्मात्रत्वं स्वयंप्रकाशत्वं दशंयति-ज्ञानमिति \ तस्यैव कालतो देशतश्च्चापरिच्छिन्नव्वेन 
सवंगतत्वं नित्यत्वं च कथयति-अनन्तमिति। वस्तुतङ्च परिच्छंदपरिहाराय सजातीयविजातीयमेदराहित्यमुदाहरति- 

एकमिति ! एतस्यैव कायंकारणसंस्पशंशुन्यत्वेन परमोत्कृषटत्वमाचष्टे--ध्वस्तेति । समारोपितसकलविरेषविकरत्व- 
माह -नि्रेतमिति \ तत्पदखक्ष्यमथंमित्थमुपक्षिप्य त्वंपदार्थं निदिरति--हुदीति । हदि पदं हृत्पद्मं प्रथमाथ 

सप्तमीप्रयोगादल्ुक्समासाद्रा, तस्य मध्यमेव निलयो यस्य तं वुद्धिस्थमात्मानमित्यथंः। समष्ठबुद्धिविशिष्टं त्व॑पद- 

वाच्यमथंमुक्त्वा तस्यैव लक््यमथंमाह--निशषेषेति \ उक्तपदाथंटटयविषयाणां पदानां मिथः सामानाधिकरण्येन सिद्धं 
पदार्थक्यं वाक्याथंभूतं शास्त्रीयं विषयं विवक्ष्नाहू-वेदान्तेति । योगिनो ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनस्तेषां परतयगभावेन 

वेदान्तेष तत्वमस्यादिवाक्येष व्यवस्थितो यो बोधो ब्रह्याहुमस्मीस्येवमात्मकस्तस्य विषयं परमात्मानं प्रत्यञ्चं 

परणिपत्य वातिकं वक्ष्यामीति योजना । अत्र चैवये विषये सूचिते विषयविषयिभावः सम्बन्धो ध्वनितः । ध्वस्तान्ध- 
कारमित्यादिना सर्वानथंनिवृत्तिपरमानन्दप्रापतरूपे फले दिते । तत्कामोऽधिकारी सिध्यतीति द्रष्टव्यम् । १॥ 

“यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरावि"'तिश्ुतेर्दवताभक्तिरिव गुरुभक्तिरपि वि द्यायामन्तरद्धसाधन- 

मित्यज्ञीकृत्य विशिष्टगुणसङ्कीतत॑नपुव॑कं गुरुविषयं प्रणामं प्रकुर्वन् रअवरिष्टमुदेश्यमागमभिदधाति--यस्येत्यादिना । 

१. मूलभाष्ययोर्वा्तिकप्रणयनात् एकदेशो वेदरिर्सो वातिकम् । ` 
२. अवशिष्टं तंत्तिरीयकभाष्यवात्तिकप्रणयनम् । | 

५ 

१५ 

१५ 

० 

२५ 
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१५ 

२० 

च ¢ । ® ‰\ ष, @ तेत्तिरीयकसारस्य मयाऽऽ्चायग्रसादतः | पिस्पष्टाथस्वीनां हि व्याख्येयं सम्प्रणीयते ॥ ३॥ 
दुरितक्षयहेतूनि नित्यानि ब्राह्मणे यथुः। काम्यादि चेह कर्माणि दष्टार्टषफलानि तु ॥ ४ ॥ 
विद्या प्रस्तूयतेऽथोध्वं यथामूताथेबोधिनी । कर्मोपादानहेतस्तान्सेबोच्छेततुमलं यतः ॥ ५॥ 

तं भगवन्तं भाष्यकारं विशिष्टगुणविशिष्ं पूज्यततममस्मदाराध्यतमं भक्त्या शद्धया च प्रकर्षेण नत्वा तेनैव गुरुणा 
कृतस्य तंत्तिरीयकभाष्यस्य नीतिनंयनं विभजनं तक्राहं यते यत्नं करोमि । दुरक्त्यादिनिरूपणरूपं वार्तिकं 
सम्पादयामीति सम्बन्धः। उक्तानुक्तचिन्ता तावदिह सुघटैव दुरुक्तचिन्ताऽप्यापाततो घटते । तत्राऽऽचायंस्य निरतिशय. 
कीतिमत्वं गुणमनुकौतंयति--यस्येति । अशेषमपि खस्विदं विश्वं यस्य भगवतो भाष्यकारस्य यशोरूपे ररिमभि- 
व्यप्षिमुपकभ्यते तानेव यशोरश्मीनशेषखोकानन्दयितृत्वेन विरिनष्टि-सकटेति । सकरस्य सम्पूण॑स्यामलस्य 

 मेधनीहा रदिमलसंस्पशंविकलस्येन्दोद्वन्द्रमसो ये किरणा रश्मयस्तदख्यैस्तततुल्यैरिति यावत् । तस्यैव माष्यकृतो 
दुःखितानां संसारिणां दुःखमुपलभ्य करपालुतया परवशस्याऽऽत्मतत्तवज्ञानादन्यत्र तदुद्धरणमपरयतस्तेषां हितं 
दुःखनिवृत्तिसाधनं प्रति प्रणेतृत्वं भाष्याद्यध्यात्मग्रन्थप्रणयनद्वारेण प्रसिद्धमित्याहू- यश्चेति । सम्यग्दशंनमागं- 
प्रतिरोधकत्वेन प्रवत्तानां वँशेषिकवैनारिकादीनां ताकिकाणां भाष्यकारवचनसामथ्यदिव निवृत्तिरिति गुणान्तर- 
माह्--यद्वाणीति \ यस्य वाणी यद्वाणी सेव कुलिशं वं तेनावरूग्णा भग्ना मतिर्येषां ते ताकिका दिशः पेतुनंष्ट 
इत्यथ; । तमेवं विधं भाष्यकारं भक्त्या प्रणम्य तदीयभाष्यनीतौ यतेऽहमित्ि योजना ॥ २॥ 

एवं १परापरगुरुनमस्कारब्याजेन तेत्तिरीयोपनिषदस्तदूष्यस्य च वातिक करोमीति इलोकाभ्यामुक्तं तदेव 
च स्वकीयग्रन्थस्य सम्प्रदायपुवंकत्वं दशंयन्प्रकटयति-तेत्तिरीयकेति । तेत्तिरीयकशाखोपनिषदस्तद्धाष्यस्य च 
भाष्यकारप्रसाददेवेयं व्याख्या वातिकासख्या संशथविपर्यासिन्धतिरेकेणाबाधितस्यायवत्ती क्रियते । ननूपनिषदधथंस्य 
भाष्येण भाष्याथेस्य च तदक्षरेरेव प्रतिपत्तुं शक्यत्वाक्किमनया व्याख्ययेत्याक्शङ्कय विषेण ये स्पष्टमर्थं रोचयन्ते 
तेषामियं व्याख्योपयुक्तत्याह्--विस्ष्टेति । हिकषब्देनास्या व्याख्याया स्यायसंहभ्धत्वेनोपनिषत्त(द्धाष्पाथंप्रकटोकरण- 
सामथ्यं योत्यते ॥ ३॥ 

ननु विधिकाण्डनेवोपनिषदो गताथंत्वात्तत्प्रयोजनस्य कमंवेशादेव सम्भवादवरिष्टा्थाभावादृपनिषदस्तद् 
भाष्यस्य च पृथरव्याख्यारम्भो वुधेत्याशङ्कय “ननिद्यानी"'त्यादिमाष्यमाश्ित्य कमंकाण्डाथंमनुवदति--दुरितेति । 

२५ 

सञ्चितस्य दुरितस्य क्षयः साध्यत्वेन हितुरनृष्ठापको येषां निव्यनैमित्तिककमंणां तानि ब्राह्मणशव्दिते विधायके काण्डे 
पूवंस्मिन्प्रन्थे सिद्धानि। न हितानि निःश्रेयसप्रयोजनानि, “धर्मण पापमपनुदती' "ति श्नृतेरूपाजितदुरितनिबहं गाथं त्वाव- 
गमात् । तथा च “अथात्तो धमजिन्ञासे'"ति सूचरक्रेता धमंग्रहणेन सिद्धवस्तुविचारस्य पयुंदस्तत्वान्नोपनिषदो विधि- 
काण्डेन गता्थेतेत्यथः । न केवलं जोवतोऽवश्यं कत्तंग्यानि पूवंकाण्डेऽपि गतार्थानि, किन्तु कामनानिबन्धनान्यपि 
चित्राकारीर्यादीनिर दृष्टफलानि, अहृष्टफलानि च दशंपूणं मासज्योतिष्टोमादीति तत्रैव सिद्धानि । नच तान्धपि 

 मोक्षार्थानि स्वग॑कामः पडुकाम इतिवन्मोक्षकामः सच्चिदं कमं वुर्यादित्यश्चवणादतः संस्ारफलमेव कर्मेतयमभि- 
प्रेत्याऽऽह॒--काम्यानि चेति ॥ ४॥ 

कर्मकाण्डाथंमुक्त्वा तत्राविचारितमुपनिषदथं वदन्पुर्वोत्तिरकाण्डयोः स द्धति“मिदानीमि'"व्यादिभाष्येण दशंयति- 
विद्येति \ एेहिकंजंन्मान्त रीय पृण्यकमंभिरन्तःकरणशुद्धयनन्तरं तत्परिपाकतो विवेकव राग्यसिद्धेरूध्वं मुमुक्षुत्वे 
सत्यपेक्षितमोक्षसिद्धवथंमुपनिषच्छब्दिता विद्या प्रारभ्यते । सा च यथाभूतस्य ब्रह्यात्मैकत्वस्य प्रकटीभावहेतुरतो 
हेतुहेतुमल्लक्षणः सम्बन्धो द्वयोरपि काण्डयोरित्यथंः । ननु कमणां पुरुषाथंहेतुत्वप्रसिद्धेमुमृक्षुं प्रत्यपि विशि 
कर्मेवोच्यतां किमिति विद्या प्रस्तूयते तत्राऽऽह्-कर्मेति ! अन्वथव्यतिरेकाभ्यां कर्मानुष्ठाने कामादयो हेतवस्तानुच्छततु 

२५ विद्यैव शक्नोति । तक्कारणाविद्यानिराकरणहेतुत्वादतो विद्यैव मुमुक्षुं प्रत्यारन्धुं योग्येत्यथंः ॥ ५ ॥ 

१. परगुरः = ब्रह्म, अपरः = स्वगुरः । 
२. चित्रया यजेत पशुकामः वृष्टिकामः कारीर्या यजेत । 
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स यथाकाम इत्येवं योऽकामश्चेति सादरम् । कामाकामेकदेतू नो बन्धमोक्षौ श्रुतिजंगो ॥ ६ ॥ 
अपविद्दयेः तवे सवेदेवात्मसूपके । पिपयेयोऽनभिक्ञानात्ततः कामः क्रियास्ततः | ७॥ 
यदज्ञानासवृत्तिया तज्ज्ञानार्सा इतो भवेत् । तस्मात्सवेश्रदृत्तीनामलं विद्योपश्चान्तये ॥ ८ ॥ 

किच्छस्नमविच्छस्नसं, स चिरास्सश्ि। 

मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र॒ काम्यनिषिद्धयोः। निस्यनैमित्तिके इ्यालपरस्यवायजिहासया ॥&६॥ 
इति मीमां सकमन्यैः कमोक्तं मोक्षसाधनम् | प्र्याख्यायाऽऽत्मविज्ञाने तत्र न्यायेन निर्णयः ॥१०॥ ५ 

नैतदेवं भवेन्न्याय्यं विशद्धकर्दायिनाम् । सम्भवात्कमणां पसो भूयसां लास्रदशनात् ॥११॥ 
अनारन्धफलानीह सन्ति कर्माणि कोटिश्चः ! तद्य इहेति वचसो गम्यतां कमणां स्थितिः ॥१२॥ 
न चेफदेहे भोगोऽस्ति ब्रह्महस्याश्वमेधयोः । विस्द्रफ़रदेतुतखान्पूदसा चिकदेदयोः ॥१३२॥ 

कामादीनां बन्धकारणकम्रवृत्तिहेतुत्वं विवक्षित्वा कामादिनिवृ्या मोक्षो मवत्तीत्यर्थादृक्तम् । तत्र 
कमादिना बन्धे तन्निवृत्त्या मोक्षे च प्रमाणमाह--स यथेति ॥। ६ ॥ १० 

कामादेरपि कायंत्वेन कारणपक्षायां तत्कारणप्रदशनपूवंकं तस्प्र एवत्ंकव्वेन बन्धहेतुत्वं प्रकटयत्ति-- 

अपविद्धेति । प्रत्यगात्मनोऽपरिज्ञानं मिथ्याज्ञानकारणं तस्मात्कामादिस्ततक्ष्च शुभाशुभग्यामिश्नप्रवृत्तिष्ठारा सुख- 
दुःखप्राप्निरित्यथः ॥ ७ ॥ | 

प्रतीचः स्वत्मन्यज्ञानान्मिथ्याज्ञानं तद्धेतुककामादिवकशास्परवृत्तिरव्युक्तमयुक्तम् । विदुषोऽपि प्रवृत्ति- ` 
दशंनादित्याशङ्कयाऽऽह--यदन्ञानादिति । ज्ञानादूर्ध्वं बाधितानुवृत्तिव्यतिरेकेणाज्ञानहेतुक प्रवृत्तेरसम्भवे फलित- १५ 
माह- तस्मादिति । ८ ॥ 

जञानान्मुक्तरित्युक्तं सव्येकभविकन्यायेन मीमांसकस्य शद्ध काम्यप्रतिषिद्धयोरित्यादिभाष्योक्तामुद्धाव- 
यति-मोक्षा्थोति | ९॥ 

प्रारब्धफलं तु कमं भोगादेव क्षयं गच्छतीत्यद्ीकृत्य यथावणित चरितस्य ज्ञानव्यतिरेकेण मोक्षो भवत्तीति 
दारी यन्तयोत्पादे हेत्वभावादिति फलितमाह्--इति मीमांसकं मन्थेरिति। युक्तिपर्यरखोचनायां नायं पक्षः सम्भवति २० 
दूषयति- तत्रेति ॥ १० ॥ 

तदेव “न कर्मानिकत्वादि''व्यादिमाष्यावष्टम्मेन स्पष्टयति- नैतदिति । यद्यपि मुमुक्षुवंतंमाने देह काम्यं 
निषिद्धं वा बुद्धिपूर्वं नाऽऽरभते तथाऽपि सञ्चितस्यानेकस्य कमणः सम्भवादागामिनि देहे हेत्वभावस्यासिद्धिरित्यथेः। 
साधारणेन प्रायणेनाभिव्यक्तानि सवण्यिव कर्माणि सस्भूयैकं शरीरं कूवंन्ति। तत्न सवंकमंणामुपभोगेन 
क्षीणत्वान्नास्ति सञ्चितं कर्मत्येतन्निराकर्तुः विरुद्धफलदायिन् मि्युक्तम् । स्वगंनरकफलानां ज्योतिष्टोमब्रह्महत्या- २५ 
दीनामेकस्मिन्देहे भोगासम्भवात्स्रायणस्य सवेकर्माभिन्पञ्चकतवे च मानामावाद्रलवता प्रतिबद्धस्य दूर्व॑रस्यावस्थानं 
सिद्धयतीत्यथंः । प्रायणाभिव्यक्तेन बर्वता कमणा प्रथममारम्भकेण प्रतिबद्धं दुकंलं क्मानिारम्भकमवशिष्टमित्यत्र 
प्रमाणमाह्-लशास्रदशंनादिति । ११ ॥ 

कर्मानुवादप्व॑कं शास्वमेव प्रकटयति--अनारब्धेति) दहेति कर्तृरक्तः। 'तद्य इहु रमणीयचरणा" इत्यादि- 
वाकयं स्वर्गादवरोहतां सुक्ृतद्ष्कृताभ्यां मनूष्यादिलोके देदृग्रहणं दरयति । ततो न स्वग प्रददेहुारम्भकलत्वेन सर्वं ३० 
कमं क्षीणसमिव्यथंः । १२॥। | 

ननु ब्रह्महव्याश्वमेधयोः सुखद्ःखफटत्वात्तयोश्चेकस्मिन्नेव देहे भोगसम्भवाद्िरुद्धफरुदायित्वं कथं कमणा- 
मुच्यते तत्राऽ्॒-न चेति । विरुद्धे देहे सखद खफलहेतुत्वमश्वमेवब्रह्यहव्यय) रिव्यभ्युपगमात्तयोः सूखदुःखमाच्र- ` 

फलत्वाभावाद्विरुद्फलटदापिनामित्यविर्द्धं विशेषणमित्यथः ।। १३ ॥ 

१. द्वयं = बन्धमोक्षौ | वि | २५. 
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सप्तजन्मानुगं कायसेकस्यापीह कमंणः । भ्रुयते धर्म॑शासेषु क्ियतानेककर्मणाम् ॥१४॥ 
अनारन्धेष्टकारथाणां नित्यं चेद्ध्वस्तये मतम् । नेवं स्वात्माक्रियाहेतुं यतोऽनथं निहन्ति तत् ॥१५॥ 
पापस्य कमणः कायं प्रत्यवायगिरोच्यते | नित्येविंयोधात्तद्रानिनं विष्टफरुदायिनः ॥१६॥ 
कामथ कमणो हेतुस्तस्योच्छिततेनं सम्भवः | प्रत्यग्बोधमृते यस्मादसम्यमिदुच्यते ॥१५७॥ 

५ यद्धयनास्मफलं तस्मै कमं सव॑ विधीयते । आ्त्वादात्मनः कमं नैव स्यादाप्षये ततः ॥१८॥ 
नित्यानां चाक्रियाऽमावः प्रस्यवायस्ततः कुतः । न द्यभावाद्धवेद्धावो मानं यस्मान्न विद्यते ॥१६॥ 
ू्वोपचितकरमभ्यस्तस्मात्कर्तारमेति या । प्रत्यवायक्रिया तस्या रक्षणारथः शता भवेत् ॥२०॥ 
निस्यानामक्रिया यस्मान्लक्षयित्वैव सत्वरा । प्रत्यवायक्रियां तस्मान्टक्ष्णा्थे सता भपेत् ॥२१॥ 
सवप्रमाणकोपः स्यादभावाद्धावसम्भवे । तस्मादयत्नतः स्थानमात्मनीत्यतिपेरुषम् ॥२२॥ 

१० यत्त॒ कर्माशयस्येकभविकत्वं तददूषयति--सप्रजन्मेति \ अवयुत्यवादेन स्सप्तेव्युक्तमधिकजन्मग्रहणश्चवणात् । 
““इवसुकरखरोषाणां गोजाविमुगपक्षिणाम् । चाण्डालपुल्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छत्तीत्या''दिस्मरणादेकमेव 
कमनिकं जन्माऽऽरमते । किमु नानाविधं कमं नानाविधदेहारम्भकमिति वक्तव्यमित्य्थं: ।॥ १४॥ 

अनारन्धफलं ुभमशुभं वा सव मिह कत्तं नित्यं कमं निवततंयति । अतो ज्ञानाभावेऽपि मुमूक्षोवं्तंमान- 
देहपाते मोक्षो भवतीति शङ्कुते--अनारब्धेति \ इष्टानिषटटफलानामित्यादिभाष्यादिष्टग्रहणमुपलक्षणा्थंम्, नित्याकरण- 

१५ हेतुकानथंनिवृत्तिरेव नित्यानुष्टानफछमित्ति मीमां सकेरिष्टतवान्न नित्यानुष्ठानादनारब्धशुभालुभतिवृत्तिरिति ““न,अकरणे 
` प्रत्यवायश्रवणादि""त्यादिभाष्येण परिहरति- नैवमिति । १५॥ 

किंञ्च पापस्य कमंणोऽनारब्धफरस्य नित्यानुष्टानाचिवृत्तावपि पुण्यस्य कमणो न ततो निवत्तिरविरोधादिति 
वदन् “यदि नामे"त्यादिभाष्यं उ्याचष्ट--पापस्येति ।॥ १६ ॥ 

यत्तु काम्यानि कर्माणि वजयेन्मुमु्ुरिति तदिदानीं न च कमंहेतुनामित्यादिभाष्येण दूषयत्ति-कामश्चेति। 
२० यस्मात्कामस्य कमंहेतोरज्ञानकायंत्वात्तस्वज्ञानमन्तरेण तिवृत्तेरसम्भवस्तस्माद्यथावणित्तचरितस्य ज्ञानमन्तरेण 

मुक्तिरित्ययुक्तमतो ज्ञानादेव मोक्षो न कमंणेत्यथंः ।। १७॥ 
किञ्च मोक्षस्य कर्मंसाध्यत्वे न तावदु्पाद्यत्वं नित्यत्वात्, नापि संस्कायंत्वं निर्गणत्वासिर्दोषत्वाच्च, नच 

विक्रायंत्वं कूटस्थत्वादाप्यत्वमपि नीपपद्यते तस्यात्मव्वेन निव्याप्तत्वादतो मोक्षे कमं निरथंकमित्याहु--यद्धीति । 
भात्मव्यतिरिक्तं फर स्वगंपडूपुत्रादि ॥ १८ ॥ 

२५ यदुक्तमकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहू सार्थानि नित्यानि कर्माणीति तत्र “नित्यानां चे"'स्यादिभाष्येणोत्तर- 
माह॒--नित्यानां चेति । भगामिदुःखं प्रत्यवायस्तस्य भावरूपस्य नाभावो निमित्तं निषिद्धाचरणनिमित्तत्वाद्- 
दुःखस्येत्यधेः । अभावा द्धावोत्पत्यसम्भवं मानाभावेन साधयत्ति- नहीति ॥ १९ ॥। 

“अकुवंन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन् । प्रसजञ्जंश्चेन्दरियार्थेष नरः पतनमृच्छती""तिशत्प्रत्ययाद- 
करणस्मरापि प्रत्यवायनिमित्तत्वं प्रमितमित्याशङ्कवाऽऽ्ह--पूवेति । तस्मादित्यसतः सद्त्पच्यसम्भवादित्यथं; । २०॥ 

२० उक्तमेवार्थं “अतः पूर्वोपचिते""त्यादिभाष्यावष्टम्मेन स्पष्टयति--नित्यानासिति । यदि यथावन्नित्यनेमित्ति- 
कानुष्ठानं स्यात्तदा सञ्चितदुरितक्षयोऽपि भवेन्न चायं विहितमकार्षीत्ततः प्रत्यवायी भविष्यतीति दिष्टलक्ष्यते तेन 
रातुप्रत्ययस्यान्यथाऽपि सिद्धत्वान्न तद्रलादकरणस्य प्रत्यवायहेवुत्वसिद्धिरिव्यथंः 1 २१॥ | 

ननु लक्षणहेत्वोः क्रियाया इति रातुप्रस्ययस्योभयत्र विधाने सति किमित्ति हेतुत्वमेव न गृह्यते 
तत्रा^न्यथेव्यादिभाष्यं व्याचष्ट ---सर्वैति । सवस्य भावरूपस्य कायस्य भावरूपं कारणमिति प्रत्यक्षादिभिस्वधारितं 

२५ रातुष्रत्ययादभावस्य हेतुस्वामिधाने सरवंप्रमाणविरोधः स्यादित्यथ: । अस्मत्पक्षे त्वकरणज्ञानस्य प्रत्यवायज्ञापकत्वम्। 
न च ते ज्ञातादकरणास्रत्यवायोत्पत्तिः । केवरास्प्रत्यवायामावप्रसङ्खाद्ोग्यानूपरन्धिरपि ज्ञातवाभावप्रमितिहेतुः। 

१. स्वात्मा नित्यकम॑स्वरूपं तस्याक्रियेत्यथंः | २. बहुषुप्राप्तेषु एकं पृथक्छृत्यवादेन | 
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निधृतातिशया प्रीतिः कमंहेतुरिति सया । यद्माणि तदन्याय्यं यथा तदभिधीयते ॥२३॥ 
एक्तेःकौटस्थ्यरूपत्वान्न तस्याः कमं साधनम्। स्वर्गादिवदनित्या स्यादि स्यात्कमणःफएरम् ॥२४॥ 
अनित्यषरदायिलं ज्ञानहीनस्य कर्मणः । कूटस्थफलदायित्वं 'विदेतस्येति चेन्मतम् ॥२५॥ 
नैवमारभ्यमाणस्य धछनित्यस्वसमन्वयात् । न॒ च प्राप्मनित्यतवं विद्या वारयितुं क्षमा ।॥२६॥ 
्ध्वंसाभाववच्चेत्स्यात्कमंकायेमपि धुवम् । मावात्मकवान्मोकषस्य नैवमप्युपपद्यते ॥२७॥ ५ 
कायं प्रध्वंसतोऽन्यद्यत्तदनिस्यं क्रियोत्थितेः । षटादिवततिज्ञायां विशिष्टवाददोषता ॥२८। 

प्ध्वंसाच्छकलादि स्यात्तचा निस्यं घटादिवत् । कल्पनामात्रतोऽभावो नैवाऽऽ्भ्यः स कमेमिः ॥२६॥ 
आवि्भावतिरेभवरेधमिण्यां मृदि सवेदा । धर्मा घटादयः स्वे वतन्ते न त्वभावगाः ॥२३०॥ 

प्रतिबन्धकाभावस्य तु कारणत्वमन्योच्याश्चयत्वादप्रामाणिकमिद्यसिग्रेस्य यस्मादकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहाराधं 
न नित्यं कमं किन्तु श्रुतिप्रामाण्यात्पितृोकादिभ्रा्तिफकं तस्मान्न यथोक्तचरितस्य ॒मुक्तरित्युपसंह्रति-- १० 

तस्मादिति ।। २२॥ 

स्वगंकामवाकये स्वगं॑शब्देन निरतिशय प्रतेमुं्तरुक्त्वात्तद्धेतुत्वेन कमंविधानात्कमंसाध्यैव मुक्तिरिति द्वितीयं 
पुवेप्तं भाष्योक्तमनुभाष्य दूषयति-निधूतेति ॥ २३॥ 

मोक्षस्य कमंकायंत्वानुपर्पत्ति “नही'"त्यादिभाष्येण साघयति--मुक्तेरिति । आत्मत्वेन मोक्षस्य कूटस्थ- 
नित्यत्वान्न कमंसाध्यतेव्युक्त्वा विपक्षे दोषमाह--स्वर्गादिवदिति । २४॥ १५ 

“विचयासहितानाभि""त्यादिभाष्येण कमेसाध्यतवेऽपि मोक्षस्य नानित्यत्वभिति समुच्चयवादयाहु-- 
अनिच्येति ॥ २५॥ 

विद्यासरहितेनापि कमणा मोक्ष््वेदारभ्यते तहि यत्कृतकं तदनित्यमितिन्यायान्मोक्नानित्यत्वं दुनिवारमिति 
“न विरोधादि"त्यादिना निरस्यति नैवमिति । सहायीभूतविद्यासामर्थ्यादनित्यत्वं निवायंतामित्याशङ्खुयाऽह- 
न चेति । न त्तावस्रमाणजन्या विद्या मोक्षस्यानित्यत्वं वारयत्ति अकारकत्वात् । उपासना तु स्वफलानित्यत्वमपि २० 
वारयितुमशक्ता कथं कमंफलानित्यत्वं वारथतीव्यथंः ।। २६ । 

कम॑कायंले मोक्षस्यानित्यत्वं यत्कृतकं तदनित्यमितिव्याप्िदश्ंनादित्यत्र ग्याप्तिभद्धं शङ्धुते-प्रध्वंसेति । 
य-दुावरूपं कार्यं तदनित्यमिति व्याप्तेस्तव मोक्षस्य निरतिश्चयप्रीतेरभाविरूपत्वादारभ्यत्वे स्यादेवानित्यत्वमिति 
दूषयत्ति-भावेति ॥ २७॥। 

यद्दावत्वे सति कृतकं तदनित्यमित्येतदेव साधयत्ति-कायंमिति । अनित्यमिति प्रतिज्ञायां कायंत्व- २५ 
हैतोर्भावत्वेन विशिष्टस्वास्प्रतिज्ञाहेत्वोर््याप्तिभङ्कदोषवत्ता नास्तीति फङितिमाह्-प्रतिज्ञायामिति । २८ ॥ 

प्रध्वंसस्य कायंत्वेऽपि नित्यत्वमभ्युपगम्योक्तं तदेवासिद्धमित्याह्-ग्रध्वंसादिति । नाशक्रियातः शकलकादि- 
कार्यं जायते तच्च घटादिवदनित्यमतो न भवदभिप्रेतो ध्वंसस्तत्कार्यं वाऽस्तीत्यथंः । कस्तहि भवन्मते प्रध्वंसा- 
भावस्तत्राऽऽह-कल्पनेति , प्रध्वंसस्यास्मन्मते दाशविषाणवद्विकल्पमात्रत्वाच्चित्यत्वानित्यत्वयोरभावाच्नासौ व्यभिचार. 
भूरित्यर्थः ॥ २९॥ ३० 

प्रध्वंसस्य शशविषाणकत्पतवे घटादीनां सदा मदादिषु विद्यमानत्वात्तपाकाद्यत्पत्तावनुपरन्धिनं 
सेदि आविभविति । विद्यमानमपि घटादिकार्यं विरोधिकायेनिरूढत्वान्नोपलभ्यते कदाचि- 

त्यथः ॥ ३०॥ 

१. विद्येतः = विद्यासहितः। 
४८ 
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नास्स्यभावस्य सम्बन्धः क्रियया बा गुणेन वा । निरात्मकतवानेवारं सम्बद्धं केनचित्क्वचित् ॥३१॥ 

तस्मास्स्यात्कल्पनामात्रो व्यवहारप्रसिद्धये । प्रध्वंसादिरभवोऽ्यं शिलापुत्रादिवन्मृषा ॥२२॥ 

तस्मादविवाब्युच्छित्तौ स्यादवस्थानमात्मनि । नचाविचाप्रहाणं स्यादुत्रहतरि्यासते क्वचित् ॥३३॥ 
तस्माद्िघाप्ये ज्ञेया प्रारब्धोपनिषत्यरा । सेवाविधापुत्यर्था विद्या चैवाऽऽत्मगामिनी ॥२४॥ 

५ विद्यासंशीरिनां यस्माद्गर्भजन्माद्यशेषतः । उपश्रदूनाति विधेयं तस्मादुपनिषद्धपेत् ॥३५॥ 
उपेत्य वा निषण्णं तच्छरेय आत्यन्तिकं यतः । तस्मादुपनिषज्ज्ञेया ग्रन्थस्त॒ स्यात्तदथेतः ॥२६॥ 

शान्तिमन्त्रवातिकम् 

प्राणवृतेस्तथा चाहयो देवता याऽभिमानिनी । मित्रः शं नः सुखं भूयादिति बह्षेद याच्यते ॥२५७॥ 
रत्रेरपानदतेशव वरुणशाभिमानमाक् । शं नो मवतु सवत्र चश्ुस्थश्चायंमा रषिः ॥२८॥ 

१० प्रध्वंसाभावस्य गुणो निद्यत्वं प्रागभावस्य चानित्यत्वं नाशक्रियावत्त्वमितरस्य चोत्पत्तिक्रियावत्त्वमिति 
परस्य मतं तदपि न युक्तमित्याह- नास्तीति । तदेव स्फुटथति--निरात्मकत्वादिति । ३१॥ 

परध्वंसादावभावे निरात्मके धमंधर्मिभावस्य दुभंणत्वात्कल्पनामात्रत्वमेवेव्युपसंहरति- तस्मादिति । 
चतुविधाभावनव्यवहारसिद्धवयथंमविद्याकल्पितौऽभावो न वास्तवोऽस्तीत्यथंः ।। २२॥ 

काम्यप्रतिषिद्धवजंनायुपायादात्मन्यवस्थानलक्षणस्य मोक्षस्य दुवंचनत्वादविद्यातत्कायंनिवृत्तौ तथाविध- 
१५ कंवव्यं ज्ञानादेवेव्युपसंहरति-- तस्मादिति । ३३ ॥ 

यतो ब्रह्मात्मेकत्वज्ञानादेव संसारकारणात्माविच्ानिवृत्तिस्तस्मादात्मन्ञानाथंत्वेनोपनिषदारम्भः सम्भवति 
इत्यारम्भमुपसंहरति--तस्मा्विद्येति ! तामेव विद्यां विरिनष्टि-सैवेति ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्यविद्यायामुपनिषच्छब्दप्रसिद्धिरपि विद्याया एव ॒निशश्वेयस्साघनत्वे प्रमाणमित्यमिप्रे'“व्योपनिषदिति 

विदे'"त्यादिभाष्यं व्याचष्टे विद्येति । सकारणसंस्ारस्य शिधथिदीकरणादत्यन्तविनाश्ष्ैतुत्वाद्रा ब्रह्मविद्योप- 
२० निषच्छब्दवाच्येत्यथं; ।। ३५ ॥ | 

मत्यन्तिक श्रेयो ब्रह्म तद्ि्यानिमित्तमात्मनि निषण्णमात्मानं गमयत्यनया वा व्युत्पत्या ब्रह्मविद्योप- 
निषच्छब्दवाच्येत्याह्--उपेत्येति ! ब्रह्मविद्या चेदित्थमुपनिषच्छब्देनोच्यते कथं तहि ग्रन्थे तच्छब्दं प्रयुञ्जते 
तताऽऽह--ग्रन्थस्त्विति । ३६॥ 

शान्तिमन्त्रवातिकम् 

२५  एवमुपनिषदस्तद्धाष्यस्य च व्यास्येयत्वं प्रतिपाद्य प्रतिपदं व्याख्यामारभते-प्राणवृत्तेरिति ! शंनो 
मित्र" इत्यत मित्रशब्देन प्राणप्रवृत्तेरह्वश्चाभिमानी देवतात्मोच्यते स च नोऽस्माकं सुखकर ् धवत्विति सूत्रात्मक ब्रह्म 
मुमुक्षुणा प्राथ्यंते "सप्तम्या वाक्यं गृह्यते ॥ ३७॥ 

“दां वरुण"* इत्यत्रापि वरुणशब्देनापानवत्ते रात्रेस्वाभिमानभागी देवतात्मा कथ्यते | स चास्माकं युख- 
कृ दवत्विति पुवंवदेव सूत्रात्मकव्रहयप्राथंनामभिप्रेस्याऽऽह--रात्रेरिति । एवमुत्तरत्रापि ब्रह्मैव प्राथनाविषयभूत 

३० मित्याह-- सर्वत्रेति ! “शं नो भवत्वयंमे"त्यत्रायंमा चक्षुरभिमानी रविरादित्य ईइत्याह्--चक्षुस्थश्चेति ॥ ३८ ॥ 

१. सप्तम्या = इहेति इव्यादिःः। 
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वर तु मगवानिन्द्रो वाचि वुद्धौ बृहस्पतिः । विष्णुधोरुक्रमः शं नो विस्तीर्णक्र मणो दयस्तौ ॥२६॥ 
अध्यात्मदेवताः सवां मित्राः शं भवन्तु नः । सखकृतसु हि तासु स्या्िष्नोपक्मनं ध्रुवम् ॥४०॥ 

भ्रवणं धारणं चैवशुपयोगर्च सिध्यति । ज्ञानस्या्रतिबन्धेन प्राथ॑नीयमतो भपेत् ॥४१॥ 

रह्मविचोपसर्गाणां शान्स्यथं बायुरूपिणे । बह्मभिज्ञासुना कार्ये नमस्कायोक्तिकमंणी ॥४२॥ 
सवक्रियाफलानां दहि व्रह्माधीनतहेतुतः । वायवे व्रहणे तस्मे प्रह्लीभावोऽस्तु सवदा ॥४३॥ ५ 
पारो्षयेण नमस्य प्रतयक्ष्ण नमस्या । परोक्षसाक्षद्रूपाम्यां  वायुरेवाभिधीयते ॥४४॥ 

प्रत्यक्षं ब्रह्म हे वायो खमेवासीति संस्ततिः । स्वामेवातो वदिष्यामि साक्षाचशुपलस्यसे ॥४५॥ 

““शां न इन्द्रो बहस्पतिरिव्यत्र बाभिमानी देवतासेन्द्रः, बुहस्पतिर्वागभिमानी बुद्धयभिमानी चेत्याहु- 
बर इति । “शं नो विष्णुरि"त्यत्र विष्णुर्नाम पादाभिमानी देवतात्मा स चास्माक सुखछरृदस्तु तदाहू-विष्णुश्चेति । 
तस्योरुक्रमत्वं स्फोरयति -विस्तीर्णेति ।॥ ३९ ॥ १० 

व्याख्यातानां वाक्यानां संपिण्डितमथंमाहु--अध्यात्मेति । किमिति यथोक्ता देवताः प्राथ्यंन्ते ब्रह्य 
जिन्ञासुभिरित्याशङ्कुय “तासु हो "त्यादिभाष्याथंमाहु--युखक्रुत्स्विति ॥ ४० ॥ 

तासु देवतासु सुखक्त्पु सतीषु वेदान्तश्चवणार्थं सुमुक्षणामविष्नेन गुरूपादोपसपंणं सिध्यति तत्तश्च 
वेदान्तानां तासर्यावधारणं श्रवणं श्रुतस्याविस्मरणं घारणमुपयोगः शिष्येभ्यो निवेदनम् ॥ ४१॥ 

“नमो ब्रह्मण इत्यादिवाक्यस्य तात्प्यंमाह- ब्रह्मविद्येति !1 ४२॥ 

किमित्ति वायुरूपिणे ब्रह्मणे नमस्कारवन्दनक्रिये क्रियेते अन्यस्मै कस्मेचिदवतात्मने विध्नोपशमनाथं 
ते कि न स्यातामित्याशङ्कय सवंक्रियाफरानामिः'त्यादिमाष्या्थंमाहू--सवति \ कमफलस्य सवस्य सूत्रब्रह्मा- 
धीनत्वात्तस्येव नमस्कारवन्दनक्रिये नान्यस्येत्यथंः ।1 ४३ ॥ 

“नमो ब्रह्मण" इत्येतावतंव वायुरूपिणे ब्रह्मणे नमस्कारस्य सिद्धत्वादुत्तरवाक्यमकिञ्चित्करमित्यारङ्खचाऽऽह्- 
पारोक्षयेणेति \ “स ब्रह्य त्यदिल्याचक्षत'” इतिश्वते; ब्रह्मणः सूत्रस्याऽूदो पारध्येण नमस्कारः कृत्तस्तस्यंव वायुशब्देन २० 
प्रत्यक्षतया निर्देशः । प्राणस्य प्रव्यक्षस्वादतो न पौनसक्त्यमित्यथंः । साक्षा्तवासाक्नातत्वाभ्यां वायुब्रह्मणोभेद- 
माशङ्कयाऽ्ट्- परोक्षेति । ४४॥।। 

“त्वमेव प्रव्यक्त ब्रह्यासी"व्यस्य तात्पथंमाहू--परत्यक्षमिति। हे वायो ! तव सूत्ररूपेण पोरोश्षयेऽपि प्राणरूपेण 
अपरोक्ष्यमस्ति चक्षुरादि हि रूपदशंनाद्यनुमेयत्वाद्रथवहितं * साक्षिवेदयं प्राणस्त्वव्यवधानेन साक्षिवेद्यः सतिहितस्च 
भोकतुरिति प्रत्यक्षो विवक्ष्यते प्राणक्रतेनाशनादिना शरीरादेर्वृहणप्रसिद्धे्रंहयत्वं च तवातिव्यक्तमतः “त्वमेव प्रत्यक्षं २५ 
ब्रह्मासी"ति वायुदेवतास्तुतिरत्र विवक्षितैवयथंः । "त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामः त्यस्य ततात्पयंमाह--त्वामेदेति । 
यथा कश्चन राजदशंनार्थीं राज्ञो दौवारिकं कञ्चिदुपरम्य त्वमेव राजेति ब्रते तथा हादस्य ब्रह्मणो द्ासाल र प्राणं 
प्रतीत्य हाद ब्रहम दिक्षुमम॒क्ुरभिवदति त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामीति । यतस्त्वं साक्षिणा साक्ादुपकभ्यसे 
तस्मात्त्वामेवाह् ब्रह्य वदिष्यामीति ब्रह्मवदनक्रिया प्राणदेवतायाः स्तुत्तिरेवेत्यथंः । ४५ ॥ 

१५ 

१. अनूमेयस्य चक्षुरादेः व्यवहितं साक्षिवे्यत्वं यतः साक्षी स्वसम्बद्धं सवं प्रकाशयति चक्ुयादिद्चानुमिति- ३५ 
द्रारव सम्बध्यते अनुमितैरन्तःकरणघमंत्वात् । प्राणस्तु अन्तःकरणामेदात् स्वयमेव सक्षिणा संसुज्यते | 
तयोरभेदश्व “यो व प्राणस्सा प्रज्ञे 'व्याद्रत्तिसिद्ध इत्यथः । 

२. द्वारपारुमिति--तद्क्तं छान्दोग्यतृत्तीयाध्याये गायत्रीविदयायां “तस्य वा एतस्य हदयस्य पञ्च देवसुषय 
स योऽस्य प्राङ्सुषिः स प्राणः इत्युक्त्वा ^ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य द्वारा 
इत्युक्तत्वात् । ३५ | 
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यथाज्ञाञ्चं यथाकायं बुद्धौ सुपरिनिधितम् । छतं त्छदधीनत्वाद्रदिप्यामीति संगतिः ॥४६॥ 

प्रयोगस्थं तदेवतं सत्यमिस्यभिधीयते । तदपि तदधीनस्वाह दिष्याम्येव साम्प्रतम् ॥४७। 
 विबार्थिना स्त॒तं सन्मां बह्मावतु गुरं च मे । विद्याग्रहणवक्वरखश्षक्तिभ्यां नो सद्ऽवतु ॥४८। 

 विच्राप्तयुपसर्गाणां त्रिः श्ञान्तिरमिधीयते । आचायरिप्ययोस्तस्यां बरहम ज्ञातं हि शक्यते ॥४६॥ 

५ इति प्रथमोऽनुवाकः 

“क्तं वदिष्यामी "द्यस्य तास्पर्याथंमाहू-यथाश्चाखसमिति ! अग्तिहोत्रादिलक्षणं कार्यं कर्तव्यं कर्मानतिक्रम्य 
तदेव शास्तरानुरोधेन बद्धौ सुपरितिह्वितमनुष्ठेयत्वेन निर्धारितमृतमित्युच्यते तच्च त्वदधीनत्वास्वदात्मकत्वाच्च 
त्वामेव वदिष्यामीति देवतास्तुतिरेवेत्यथंः ।॥ ४६ ॥ 

स्तुत्यन्तरमाहू-प्रयोगस्थमिति । ऋतमेवानुष्ठोयमानं सत्यमुच्यते तदपि त्वदात्मकत्वाच्वामेव वदिष्या- 
, १० मीति वाक्ययोः स्तुत्यथंयो रपुनरुक्ततेत्यथं ; ।। ४७ । 

(तन्मामवत्वित्यादिवाक्यस्याथंमाह्--विद्याधिनेति । उक्तप्रकारेण मया स्तुतं सद्ब्रह्म मामाचायं चावतु 
रक्चत्वितिप्राथंनायां केन ह्पेण रक्षत्विति विवक्षायामाह--विद्याग्रहणेति । श्रुत्यादिद्वारेणाऽऽचार्योपदिष्टस्य तत्वस्य 
ग्रहणे सामर्थ्यं यथा मम श्रोतुनं विहन्यते यथाऽऽचायंस्य वक्तृत्वसामथ्यंमप्रतिहतं भवति ततथा किष्याचायंयोः 
दारीरद्रयं रक्षणीयमित्यथंः ॥ ४८ ॥ | 

१५ आचायंस्य विद्योपदेशार्थं विद्याग्रहुणा्थं च शिष्यस्य प्रवृत्तस्याऽऽध्यास्मिको-ज्वरादिनिमित्तः (सह्) चक्षु- 
श्रोत्रादिनिमित्तश्च, आधिभौतिको-व्याघ्रचोरादिभयतिमित्तः, वषंगजंनादिप्रयुक्तदस्च, आधिदेविको-विघ्नः सम्भाव्यते 
तस्य तधिविघस्योपसगंस्य विघ्नस्य परिहाराथं तिः शान्तिरुच्यते तस्यां विघ्नोपश्ान्तौ सत्यामेव ज्ञानोपदेशतदग्रहुण- 
सम्भवादिति पूनरुक्तिरङ्धां वारयति-- विद्येति ॥ ४९॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः 



अथय चछीद्ाचच्छयां दलीय उच्तुव्वाच्कः 

शीक्षां व्याख्यास्यामः } वर्णैः स्वरः । मात्रा बलम् । साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥१॥ 
दीक्षां पच्च 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

अ्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिषदो मरन्थपाठे यत्नेपरमो मा भूदिति लोक्षाध्याय आरमभ्यते-शिक्चा शिक्ष्यतेऽनयेति 
वर्णाद्युच्चारणलक्षणम् । शिक्षयन्त इति वा रिष्ला वरणादिः! रिक्षेव हीक्षा\ देध्यं छान्दसम्) तां शीक्षां ५ 
व्याख्यास्यामो विस्पष्टमा समन्तात्कथयिष्यामः \ चल्िडः ख्याादिष्टस्य व्याङ्पुवंस्य व्यक्तवाक्कमंण एतद्रयम् । 
तत्र वर्णोऽकारादिः । स्वर उदात्तादिः। मात्रा हस्वाद्याः ! बलं प्रयत्नविकेषः। साम वर्णानां मध्यमवृच्योच्चारणं 
समता । सन्तानः सन्ततिः । संहितेत्यथेः ! एष हि लिल्षितन्योऽयथः । शिक्षा यस्मिन्नध्याये सोऽयं शीक्षाध्याय 
इत्येवमुक्तं उदित उक्त इत्युपसंहार उत्तरार्थः ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ १० 
तंत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये दितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ _ 

आनन्दगिरिटीका 

यत्नोपरम इति-स्वरोष्मनव्यञ्चनग्रमादो मा भूदिस्यथंः। अन्यथा विवक्षिताथंसिद्धिरेव न स्यात्। तद्क्तम्- 
““मन्त्रो हीनः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह् । 
स वाग्वज्री यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् । ” इति । १५ 

लक्षणमिति । लक्षणं रास्वम् | ऋट्रषाणां मूर्धा, इचुयशानां ताल्वित्यादि । तस्यान्यत्रैव सिद्धत्वादिह 
कर्म॑व्य॒त्पत्तिरेव रिक्षाशब्दस्य ग्राह्या । [ रूपमिति ] “चक्षिङः ख्या” “वा छिटि'” इति सूत्रेण स्यातरादिष्टो 

यस्तस्येदं रूपं न “ख्या प्रकथने" इत्यस्य सोपसगंस्य, प्रयोगानभिघानाद््यिधंः‹ ॥ २॥ 
इति श्रीमत्परमह्ं सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुज्यपादानन्दज्ञानविरचितायां तैत्ति रीयोपनिषनच्छा द्ुर माप्यटीकायां 

सीक्चावल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ २०५ 

वनमाला 

शीक्चाध्यायारम्भस्य तास्पयंमाह-अथंज्ञानेत्यादिना। यत्नोपरम इति । अध्ययनकारे स्वरादिष्वौदासीन्य- 
मित्यथं: | स्वरवर्णादिव्यत्यासे च सत्यन्यथाऽ्थावबोधः प्रसज्येत; ततश्च नांप्रसङ्खः स्यात् “मन्त्रो हीनः स्वरतो 
वणंतो वा” इत्यादिश्ास्वादिति भावः । नन्वेवं सत्ति कमेकाण्डेऽप्ययमध्यायो वक्तव्य इति चेतु, सत्यम्; अत 
एवोभयसाधारण्यायायं काण्डयोमंध्ये पठितः । ननु तहि भाष्ये उपनिषदुग्रहणमनथंकम; नानाथंकस्, उपनिषत्पाे २५ 
यत्नाधिक्यद्योततनाथंत्वोपपत्तेः । तथाहि--कमकाण्डे क्वचिदन्यथाऽथंज्ञानपूवंकान्यथानुष्ठानस्य प्रायरिचत्तेन समाधानं 
सम्भवति, “अनाज्ञातं यदाज्ञातम्”' इत्यादिमन्त्रकिद्खात् । ज्ञानकाण्ड सगुणनिगुंणवाक्यानामन्यथाऽर्थावबोधे सति 
सम्यगुपासनानुष्ठानतत्त्वज्ञानयोरलाभाद्युरुषार्थासिद्धिरेव स्यात्, प्रायदिचत्तेनाच समाधानासस्भवात् । अत्तो यथावद् 
ब्रह्मनोधायोपनिषत्पठे यत्नाधिक्यं कततव्यमिति द्योतनाथंत्वेनोपनिषद्ग्रहुणमुपपद्यत् इति । 

दीक्षाशब्दप्य द्वेधा व्युत्पत्ति दरंयति-शिक्षयत इत्यादिना । लक्षणपदम् “अकुहूविसजंनीयानां कण्ठः, ३० 
` इचुयशानां तालु, ऋटुरषाणां मूर्धा, लृतुकसानां दन्ताः' इत्यादिशास्वपरम् । नन्वेवं सत्ति वर्णाद्यच्चारणलक्षणं 

रिक्ष्यतेऽनयेति ब्युत्पत्तिरयुक्ता, तल्छक्षणस्य शीक्षारब्दितेऽध्याये शिक्षणादशंनादित्याशच क्य व्युत्पतत्यन्तरं दश॑यति- 
शिक्ष्यन्त इति । वेदनीयत्वेनोपदिषश्यत्त इत्यथंः । चक्षिडः इति । “चक्षिङः ष्यात्” इति सूत्रेण ख्याजादिष्टो यस्य 

तस्येदं रूपम्, न् तु “ख्या प्रकथने" इत्यस्य, तस्याधेधातुकर प्रयोगाभावादित्यथंः । व्यक्ता वाक्कमं क्रिया भरथो यस्य 
तस्येत्यथंः । मध्यमचृच्येति । अतिद्ुतत्वादिकं विनेत्यथं; ।। ३५ 

इति तंत्ति रीयोपनिषद्धष्यव्याख्यायां वनमालाद्यायां शीक्षावल्छ्यां द्वितीयोऽनुवाकः 

१. शास्ते “ट्या प्रकथन'” इति धातोः सावंधानुकमात्रविषयत्वाभिधानादित्यथेः । 



५ 

१० 

अध्य चछीक्ला्च्खछ्यां द्िीयो <सत॒खाव्कः 

अथज्ञानप्रथानखदवेदान्तानां विपरिचिताम् । पाठे त्वयत्नो मा प्रापदिति शिक्षाऽमिधीयते ॥५०॥ 
शिष्यते ज्ञायते साक्षादर्णाघुचारणं यया । स्याद्वा कमणि शिक्ेतिव्याख्यास्यामोऽधुना त॒ ताम् ॥५१॥ 
अकारादिमेवेदर्णं उदात्तादिः स्मरस्तथा । हस्वदीषप्लुता मात्राः प्रयत्नश्च बरं स्मृतम् ॥५२॥ 

समता साम वर्णानां वेषम्यस्य परिवजेनम् । सन्तानः संहिता तु स्यादिति शिक्षोपदिर्यते ॥५३॥ 
| इति द्वितीयोऽनुवाकः 

प्रथमं शिक्षाध्यायारम्मे हेतुमाह्--अर्थज्ञनेति । वेदान्तानां ब्रह्यात्मपरत्वात्कमंकाण्डस्य च कमंपरत्वाद्- 
बुद्धिपुवंकारिणामध्ययने स्वरोष्मव्यञ्जनेष्वनास्थासम्भवाद्विवक्लितार्थासिद्धिः स्यादित्याराङ्घुय तच्चिवृ्यथमेतद- 
ध्यायप्रवृत्तिरित्यथं: ॥ ५० ॥ 

शिन्ञाशब्दस्य द्विधा व्युत्पत्ति सम्भावनया दशंयति-क्ञिक्ष्यत इति \ रक्षणशस्त्रस्यान्यत्रैव सिद्धत्वादिह 
कर्मव्युत्पत्तिरेव ग्राद्येव्यङ्धोक्त्य वाक्याथंमाह--स्याहेति ।॥ ५९१॥ 

शिक्षित्तव्यानेव विभज्य दरयन्वणंः स्वर इत्यादि व्याकरोत्ति-अकारादिरिति द्वाभ्याम् । वर्णादीना- 
मेकस्यापि वँगुण्ये फलपयंन्तं ज्ञानं न सिध्यति *““मन्त्रो होन: स्वरतो वणंत्तो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथंमाहै''ति- 
दशंनादततो वर्णादयः सरवे शिक्षित्तव्या भवन्तीव्यथेः । ५२-३ ॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

१५ 

२० 

१. तेत्तिरीयसंहिताया द्ितोयकाण्डपञ्चम प्रपाठके उक्तं विदवरूपाख्यः त्वष्टुः पृच्ः किञ्वित्रारं देवानां 
पुरोहित आसीत् । स च अपूरस्त्रियां जातत्वात् असुरपक्षपाती सन्सवेदेवसलचिधौ देवानामेव हविर्दातिव्य- 
मिति वदन्नपि परोक्षं रहसि असुरेभ्यो हविर्दतिव्यमवोचत् । इदं चेन्द्रः ज्ञात्वा तं जघान । तष्टा 
तु स्वपुत्रघातातु रोषितः इन्द्रघातकं पृत्रमभिरषन् यज्ञं कारयामास । तत्र च “स्वाहेन्रश तुवं धस्वे''त्य 
जुहोत् । अत्र इन्दरशत्तुपदे तत्पुरुषसमासे इन्द्रस्य शातयिता घातक इव्यर्थात् तस्य मनोरथपूतिर 

भविष्यत्, परं तु सः भ्रमात् तत्पुरुषस्वरेण मन्त्रं न पपाठ अपि तु बहुतरीहिस्वरेण, ततश्चेन्द्रः राचः 

घातकः यस्येत्यथंलाभेनेन्द्रेण वध्य एव कद्िद्वृत्रनामा असुरः प्रादुरभूत् स चेन्द्रेण हतः इति । 
तत्युरुषस्वरः अन्तोदात्तस्वरः । बहुत्रीहौ तु प्रकृत्यापुरवंपदमि्युक्तेः पूवंपदस्य प्रकृतिस्वर इति भेदः| 



अथ चखछीश्षा्द्टयां चलीखोऽच्तूव्याच्करः° 

सह नौ यश्च; । सह नौ बह्मवचेसम् । अथातः सं हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः 
पञ्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधिल्योतिपमधिविच्मधिप्रजमध्यात्मम् । ता महासं हिता 
इत्याचक्षते । अथाधिलोकम् । प्पृथिषी पूवेरूपम् । चयोरुत्तररूपम् । आकाश्चः सन्धिः ॥ १॥ 

अधुना रसंहितोपनिषदुच्यते ! तत्र संहिताद्यषनिषल्परिज्नाननिमित्तं यद्यज्ञः प्राथ्यंते तक्चावावयौः शिष्या 
चायंयोः सहेवास्तु। तन्निमित्तं च यद्ब्रह्यवचसं तेजस्तस्व सहैवारस्त्विति शिष्यवचनमाश्तीः । शिष्यस्य ह्यकृतायत्वात् ५ 
प्राथंनोपपद्यते नाऽऽ्चायंस्य । कृतार्थो ह्याचार्यो नाम भवति । अथानन्तरमध्ययनलक्षणविधानस्य पुववृत्तस्थ, अतः 
यतोऽत्यथं ग्रन्थभावित्ता बुद्धिनं शक्यते सहसाऽथेज्ञानविषयेऽतारपितुमित्यतः संहिताया उपनिषदं संहिताविषयं 

अनन्द प् ग् । ̂ र्ट् गे कृ 

संहिता वर्णानां सच्चिकषस्तद्विषयमुपासनं प्रथमं कथ्यत इत्याह-अधनेति ! सन्निधानाच्च स्वशाखा- 
संहितेव ग्राह्या । शं नो मित्र इच्याकशीर्वदः कृस्स्नोपनिषच्छेषः । संहितोपनिषच्छेषमाशीर्वादान्त रमाह्- तत्रेति । १० 
वस्तुपासनं हित्वा प्रथमतः शाब्दोपासनविधाने हतुरतः शब्देनोक्त इत्याह --यतोऽत्यथेमिति ! पञ्चस्विति सप्तमी 

नमाला 

भथातः संहिताया इत्यदेस्तात्पयंमाह् - अधुनेति । वर्णानामत्यन्तसामीप्यं संहिता, तद्विषयोपनिषदुपासन- 
मिदानीमुच्यत इत्यथः । शं नो मित्र इत्याशीर्वादः कृष्स्नोपनिषच्छेषः । संहितोपनिच्छेषमादीर्वादान्तर प्रथममाह~- 
तत्रेति \ उपनिषत्परिज्ञानमुपासनविषयकं ज्ञानम्; तच्च रिष्यस्याचार्योपदेशजनितमाचायंस्य च तदुपदेशभ्रयोजकम्, १५ 
तच्चिमित्तकं यश॒ इत्ययं: । तेज इति ! मुखकान्त्यादिरूपमुपनिषत्परिज्ञाननिमित्तकमित्यथंः । ननु सहैवास्त्विति 
केन प्राथ्यते ? तत्राहु--शिष्यवचनमिति । तत्र विनिगमकमाहु--कषिष्यस्य हीति । तस्याकृताथंत्वं प्रसिद्धमिति 
हिशब्दं; । नन्वाचार्योऽप्यकरताथं एव शिष्यसापेक्षत्वादिति; नेव्याहु--कृतार्थो हीति । न द्याचायंस्य स्वप्रयोजन- 

सिद्धघरथं रिष्यपिक्षास्ति, कि तु केरलं तदनुग्रहाथंमेवाचायंप्वृत्तिरिति भावः । नन्वेवमाचायंस्य शिष्येण किमर्थं 
यशञआदि प्राथ्यंते ? स्वाथंमेवेति ब्रमः, यकशस्विनः शिष्या हि रोके यशस्विनी भवन्ति; यशस्विनां चं काभपुजादिकं २० 
फर प्रसिद्धम्; अतः स्वाथंमेव शिष्यो गरोयंशः प्राथंयत इत्यनवद्यम् । पूवंवृत्तस्यानन्तरमिति सम्बन्धः। वस्तुपासनं 
हित्वा प्रथमतः शब्दोपासनविधाने हैतुरतःशब्देनोक्त इत्याह्-यतोऽस्यथंमिति । ज्ञानमुपासनम्, तदेव विषयः, 

१. तुतीयानुवाके संहितोपासनमुच्यते । उपासनपामात्ये केचन त्रिषया ब्रह्मसूवोक्ताः स्मतग्याः | आसीनः 
सम्भवात्--उपास्तौ आसनादिनिग्रमः नास्ति जसोनस्यैव वित्तंकाग्रयं सम्भवेत् । तिष्ठतः देहधारणे 
मनः व्याप्रियेत, शयानस्य अकस्मात् निद्रा समागच्छत् ( ४-१-७ ) । यत्तेकाग्रता तत्राविशेषात्-- २५ 
( ४-१-११ ) उपासनासु दिण्देशकालादिनियमोऽपि नास्ति । वित्तेकाग्रचमुपासनायामावश्यक, तत् यत्र 
देशे काले वा सम्पद्यते स एवाश्रयणीयः 
(“पुथिवी पूवंरूपमि"त्यत्र पूवंव्ण॑स्य पृथिवोदेवतादृष्ट्या उपासनं कार्य ताहशोपासनसंस्रृतस्य पूवंवणस्य 
फल्जनकत्वं द्रष्टव्यं निक्रष्टे उत्कृष्टटष्टिः कतव्येति ब्रह्यहष्टिरुत्कर्षादिप्यनेन ( ४-१-५ ) व्युत्पादनात् । 

२. संहितोपनिषत्-न केवरं तैत्तिरीयके भपि तु ेतरेयोपनिषद्यपि अथातः संहिताया उपनिषत् ३० 
पृथिवी पूवेरूपं चोरुत्तररूपमित्यादि । इदमुपासनाद्रयं एकमेव न भिन्नम्-इत्ि सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदना 
वदोषात् इत्यधिकरणन्यायात् ( घ्र. सु. ३-३-१ ) । उपासनयो रैक्ये इतरत्र श्रूयमाणाः अतिरिक्तधर्मा 
इतरत्राप्युपसंहार्याः--इति “उपसंहा रोऽथमिदात्* इत्यधिकरणे ( ३-२-५ ) निर्णतिम् । अनेन न्यायेन 
एेतरेयकगतं तंत्िरीये उपसंहत्तव्यम् । तंत्तिरीयकगतं अग्निः पूवंरूपं इत्यादि एेतरेयके उपसंहायंम् । 
तत्त्वं तु एेतरेयकतैत्तिरीययोः संहितोपासनायां महद्धेछक्षण्यं हृद्यत इति तयोर्भेद एवेति सायणाचार्याः। ३५ 
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वायुः सन्धानम्। इत्यधिलोकम् । अथाधथिन्यौहिषम्। अग्निः पूवंरूपम्। आदितय् उत्तरर्प् । 
आपः सन्धिः । वेधतः सन्धानम् । इत्यधिल्यौतिषम् । अथाधिषिद्यम् । आचायः पूवंरूपम् ॥ २॥ 

दक्षंनमिव्येतद्मन्थसन्निकरृष्टामेव व्याख्यास्यामः । पच्नस्वधिकरणेष्वाश्चयेषु ज्ञानविषयेष्विव्यथंः ! कानि तानीत्याहु- 
अधिलोकं छोकेष्वधि यहशेनं तदधिलोकम् । तथाऽधिन्योतिषमधिविद्यमधिग्रजमध्यात्ममिति । ता एता पच्चविषया 

५ उपनिषदो लोकादिमहावस्तुविषयत्वात्संहिताविषयत्वाच्च महत्यश्च ताः संहिताश्च महासंहिता इत्याचक्षते कथयन्ति 
वेदविदः \ अथ तासां यथोपन्यस्तानामधिलोकं दशंनमुच्यते । दशंनक्रमविवक्षार्थोऽथशब्दः सवत्र ¦ पुथिवी पु्वरूपं 
पूर्वो वर्णैः पुरूषम् । संहितायाः पूर वर्ण पूथिवीदृष्टिः कतंब्येत्यक्तं भवति \ तथा चौरुत्तररूपमाकाशोऽन्तरिक्नरोकः 
सन्धिर्मध्यं पूरबोत्तिररूपयोः, सन्धीयेत अस्मिन्पुर्वत्तिररूपे इति \। 

वायुः सन्धानम् \ संधीयतेऽनेनेति सन्धानम् इत्यधिलोकं दशानमृक्तम् । अथाधिज्योतिषमित्यादि समानम्) 
१० आनन्दगिरिटीका 

तृतीयार्थे विपररिणेया । अधिकरणजञब्दश्च विषयपर्यायः । पञ्चभिः पयिः विशेषितं ज्ञानं वर्णेषु वक्तव्यम् । यथा 
विष्णुदश्चनं प्रतिमायामित्यथंः । लोकेष्वधीति । रोकानधिक्ृत्योपादाय ध्येयत्वमित्यथंः । विद्याशब्देन विद्याप्रतिबद्ध 
आचार्यादिविवल्िततः । तथेव प्रजाशब्देन प्रजाप्रतिबद्धः पित्रादिविवक्षिततः । अध्यात्ममिति । आत्मानं भोक्तारमधि- 
कृत्य यदरततते जिह्घादि तद्विवक्षितम् । सवत्र तत्तदभिमानिनी देवत्तंव ग्राह्या । अन्यस्योपास्यत्वासम्भवादिति । 

१५ विधिज्ञेषमथंवादमाहू--ता एता इति । संहित्तोपनिषदः कतत॑व्या इत्युत्पत्तिविधिरुक्तः । कथं कव्या इत्याकाङ्क्षायां 

विनियोगविधिमाह-अथ तासामित्यादिना । कतुरेकत्वादनुष्ठेयानां बहुत्वादवश्यं भाविनि क्रमे विशेषनियमार्थोऽथ- 
शब्दः “हुदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वेक्षसः'” इतिवत् । 

उपप्रदर्यंन्ते परामुद्यन्ते अधिकारविधिध्रदशंनाय, यथा षड्यागाः समुच्चिताः फठसाघनमधिकारांशे- 

तनमाला 

२० तस्मिन्नित्यथंः । म्रस्थसन्निक्ृष्टामेवेति । संहितारूपग्रन्थप्रघानामेवेति यावत् । नस्वधिकरणेष्विति सप्तम्या लेकादिषु 
संहिताटृश्िविधिरिह् विवक्षित इति प्रतीयते; तथा सति खोकानामेव संहितादृष्टयोपास्यत्वं स्यात्; तच्चोपक्रमोप- 
संहारविरुढम्, “अथातः संहितायाः'' इ्युपक्रमे “य एवमेता महासंहिता व्यास्यातता वेद'' इ्युपसंहारे च 
संहिताया एवोपास्यत्वावगमादित्याशङ्कयाहू--ज्ञानविषयेष्वित्यथं इति । अधिकरणपदस्य विषयपसरत्वौक्तिरूप- 
लक्षणमू; सप्तमी तृतीयाथंपरेत्यपि दरष्ग्यम् । तथा च लोकाद्यात्मना संहितैवोपास्येति भ्यते, भत्तो न विरोधं इति 

२\ भावः । रोकेष्वधोति \ रोकविषयकमिति यावत् । एवमुत्तरवापि । अत्र विधिस्सितानामुपासनानां स्तावके ता 
महासंहिता इति वाक्यम् । तद्थाचष्ट-ता एता इति । अथाधिलोकमथाधिज्योतिषमित्यादिवाक्यस्थाथश्चन्दाना- 

मथंमाहू-दक्चनक्रमेति। अच्रोपासनस्यं कत्वेन कततुरेकत्वाल्कोकादिमेदेन प्रयोगमेदाच्चावर्यं माविनि क्रमे तद्विधानार्था 
सथशब्दा इत्यथंः । तत्राद्योऽथश्चनब्द भारम्भाथंः, इतरे तल्चिरूपितक्रमार्था इति मावः । उपनिषदः कथं कत्तव्य 

` इत्याकाङक्षायामाह-तासामित्यादिना । ननु संहितायाः पूरव॑वणंः पृथिवीति कथं सामानाधिकरण्यं तयोरमदादि- 
२३० व्यार द्ुयाह्-पवंवणं इति ।! “मनो ब्रह्य" इत्यादिवदत्र सामानाधिकरण्यमिति मावः । मध्यमिति \ पूर्वोत्तिररूपे 

सन्धीयेते अस्मिनिति व्युत्पत्या यत्सन्धिदाब्दवाच्यं पूर्वोत्तररूपयोमंध्यम्, तत्रान्तरिक्षरोक दृष्टिः कतेव्येत्यथंः ॥ 
वायुरिति \ सन्धीयेते पूर्वोत्तरशूपे अनेनेति व्युत्पत्या सन्धानशब्दवाच्यं यत्संहिताखूपम्, तच्च वायुदृष्टि 

केतव्येत्यथंः । इदं च क्वचिदुदाहूत्य प्रदश्य॑ते--'“इषे त्वा” इत्यत्र षकारस्योपरि योऽयमेकारः सोऽयं पृथिवीरूपः; 
यश्चोपरितनस्तकारः स चुोकः; तयोवंणयो म॑ध्यदेशोऽन्तरिक्नरोकः; तस्मिन्देशे संहितानिमित्तो द्िभविनापादितौ 

३५ योऽत्यस्तकारः स वायुरिति | समानमिति। अथाधिज्योत्तिषस्, अग्निः पूरवेरूपप्, आदित्य उत्तररूपम्, आपः सन्धिः, 
वैद्युतः सन्धानम्, इत्यधिज्योतिषम् । ज्योतिःशब्देनात्र जहल्लक्षणया अपः संगहीताः । विदुदेव व॑द्युतः | 
जथाधिविद्यम्, आचायः पुंरूपम्, अन्तेवास्युत्तररूपम्, विद्या सन्धिः, प्रवचनं सन्धानम्, इत्यधिविद्यम् । इत्यधि- 
विद्यमित्यत्र विद्याशब्देन आचार्यादयो जहृल्लक्षणयेव संगुहीता इति बोध्यम् । विद्याशब्दश्चाध्येतभ्यग्रन्थपरः | 
ग्रन्थस्याध्ययनमध्यापनं वा प्रवचनम् । अथाधिप्रजम्, माता पूर्वरूपम्, पितोत्तररूपम्, प्रजा सन्धिः, प्रजननं 



रीश्षा० अनु०-३ ] तंत्तिरीयोपनिषत् [ ३८५ 

अन्तेवास्युत्तररपम् । ध्या सन्धिः । प्रवचन `. सन्धानम् । इत्यधिविद्यम् । अथाधिप्रजम् | 
माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा सन्धिः । प्रजनन ˆ. सन्धानम् । इस्यथिग्रजम् ॥ ३॥ 
अथाध्यात्मम् । अधरा हुः पूरुषम् । उत्तरा हजुरुत्तररूपम् । वाक्सन्धिः 
जिहया सन्धानम् । इत्यध्यात्मम् । इतीमा महास ˆ हिताः ¦ य एवमेता महास _ हिता 
व्याख्याता पेद । सन्धीयते प्रजया पशुभिः । ब्हवचयेनानायेन सुवर्गेण रोकेन ॥ ४ ॥ ५ 

सन्धि राचायंः पुवंरूपमित्यधिप्रजं लोकेन 

इति तुतीयोऽनुवाक 

इतीमा इत्युक्ता उपप्रदयंन्ते । यः कथ्िदेवमेता महासंहिता व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदित्युपासनं स्याद्धिजञानाचि- 
कारात् “इति प्राचीनयोग्योपास्स्वः इति च वचनात् \ उपासनं च यथाश्चाखं तुल्यप्रत्ययस्न्ततिरसङ्कीर्णा 
 चातत्प्रत्ययेः शास्नोक्तालस्बनविषया च । प्रसिद्धश्चोपासनशन्दार्थो लोकते गुरुमुपास्ते, राजानमुपास्त इति, १० 
यो हि गुर्वादीन्सन्ततभुपचरति स उपास्त इत्युच्यते ! स च फलमाप्नोत्युपासनस्य ! अतोऽजरापि च य एवं वेद 

धोयते प्रजादिभि; स्वरगान्तिः प्रजादिफलान्याप्नोतीस्यथंः । | 
इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छ्कुरभगवतः कृतौ 

तेत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्छीभाष्ये तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥। 
आनन्दगिरिटीका १५ 

नामेदात्, तथा पच्चोपनिषदः समुच्चिताः प्रजादिफलकामस्यानुष्ठेया इत्याहु--यः कथिदित्यादिना । फल- 
कामिनाऽनुष्ठीयमानं संहितोपासनं कामितफलाय भवति । फलानभिसन्धिना त्वनुष्ठीयमानं त्रह्मविद्यार्थं भवति । 
मेधाहीनेन ब्रह्मणोऽवगन्तुमशक्यत्वान्मेधाकामस्य जपोऽपि ब्रह्मवियार्थो भवति । श्रौविहीनेन सत्तवशुद्धवर्थं 
यागाद्नुष्ठातं न शक्यत इत्ति श्रीकामस्य होमोऽपि परम्परया ब्रह्मवि्योपयोगीति महातात्पर्यं विद्यासत्निषि- 
समाम्नातानां सवत्र द्रष्टव्यम् । २० 

इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छरद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरीयोपनिषच्छाङ्ुरमाष्यटौकायां 

दीक्षावत्ट्यां तृतीयोऽनुवाकः 

वनमाङ्ा 

सन्धानम्, इत्यधिप्रजमित्यत्र प्रजाकब्दो मात्रादीनपि पूवेवत्संगृह्णयति । प्रजननं प्रजाया उत्पत्तिः । अथाध्यात्मम्, 
अधरा हनुः पूवंखूपम्, उत्तरा हुतुरूतररूपम्, वाक्सन्धिः, जिह्वा सन्धानम्, इत्यध्यात्मम् । अत्रात्मा देहः, तदवयव- २५ 
विषयमुपासनमध्यात्ममित्यथंः 1 एतेषु समानं योजनमित्यथं : । उपप्रदशयंन्त इति ! उपसं ह्ियन्त इति यावत् | 
वेदेत्यस्य ज्ञानवाचित्वात्कथं ज्ञानावृत्तिरूपोपासनपरत्वमित्याशङ्कव तत्साधयति- वेदेत्थुपासनं स्यादित्यादिना । 
विज्ञानाधिकारादिति । उपास्तिप्रकरणादिव्यथंः । तत्र मानमाह-इति प्राचीनेति । ̀ यथाशास्त्रमिव्यनेन यत्राह 
ग्रहश्चोदितस्तत्राहु ग्रहेण, अन्यत्र तं विनेति विवक्षितम् तुल्यत्वमेकविषयकत्वम्। अतत्प्रव्ययैरिति। ध्येयान्यगोचरे 
प्रत्यय रित्यथंः । एकवस्तुगोचरा विच्छेदरहिता प्रत्ययसन्ततिरुपासनमिति निष्कषं; । ननु सङृसप्रत्यय एवोपासन- 
मस्तु, कि तदावृच्येव्याज्ञ द्य क्रियावृत्तावेवोपासनशब्दः प्रसिद्धो कोके, न सक्ृक्करियायाम्, अतोऽत्र वेदेद्यनेन 
भ्रत्ययक्रियावृत्तिरेव लक्षणीयेव्याशयेनाह--प्रसिदश्चेत्यादिना ! ननु तत्रापि सक्रदुपचारक्रियेवोपासनम् ; नेत्याह - 
यो हीति । पृथिवी पुवंरूपमित्यादिवेदनमात्रात्फलासम्भवादप्युपासनमेवात्र विधेयम्, उपासनस्य तु योग्यतया 
वक्ष्यमाणं फर . सम्भवत्ति, लोकेऽप्युपासनस्य फल्वत्तवप्रसिद्धेरित्याशयेनाहु-स चेति ! गुर्वादयुपासक इत्यथः । 
अतोऽत्रापीति ! गर्वाद्युपासनस्य लोके फलवत्त्वदशंनातु अत्रापि संहिताविषयेऽपि, य एवं लोकादिदृष्टया संहिता ३५ 
उपास्त इत्यथः । सन्धीयत इति \ सम्बध्यत इत्यथंः । अत्र फरुकामिना क्रियमाणमुपासनं कामितचफखाय भवति 
फलाभिसन्धिरहितेन तु क्रियमाणं तदेव विद्यासाधनं भवतीति ब्रह्मविद्यासन्निध्याम्नानबरत्कल्प्यत इति मन्तव्यम् | 

इति तैत्तिरीयोपनिषदद्धाष्यन्याख्यायां वनमालाख्यायां चीक्षावल्लघां त तीयोऽनुवाक 

९४ 

४९, 



५ 

१० 

१५ 

९० 

अथ चखीद््लाव्ल्छ्यां द्॒ीखो उक्त॒व्वाच्क 

प्र्माथानुग्रवेश्ाय बरिष्प्रणचेतसाम् । संहितापिषयं तावस्स्थलोपासन रुच्यते ॥*५४।॥ 

संहितादिनिमित्तं यथशस्तन्नौ सहास्तिति | आचायंशिष्ययोस्तदरदुब्ह्मयचंसमावयोः  ॥५५॥ 
यशः रूयातिः प्रकाशः स्याद्वत्तस्वाध्यायरैतुजम् । व्रह्वचसमित्या हुस्तेजो यत्तज्निगन्धनम् ।५६॥ 

हिष्यस्याऽऽश्ीरियं ज्ञेया नाऽऽ्चायंस्य कृताथेतः | अनापतपुरुपार्थानामा्चीर्वादो हि युज्यते ॥५५७॥ 
वेदाभ्ययनविज्ञानादनन्तरमिदं यतः | नेदीयः संहिताज्ञानमतस्तदमिधीयते ॥*५२८॥ 

संहिताविषयं ज्ञानमिहोपनिषदुच्यते । पश्चाधिकरणां तां तुव्याख्यास्यामोऽधुना स्फुटम्।।५६॥ 
अधिलोकमधिन्योतिरधिविद्यमधिप्रम् । अध्यात्मं चेति रोकादेम॑हखात्तषह्िदो जगः ॥ 

ता महासंहिताः सषा इति ता य उपासते ॥६०॥ 

“अधुने"त्यादिभाष्याथंमाह्-सृष्ष्मार्थेति । अध्येतारो हि बहिरेव प्रन्थप्रवृत्तचित्तास्तेषामथंज्ञाने सूष्षम 
बुद्धि प्रवेदसिद्धयर्थं संहिता वर्णानां सन्निकषंस्तद्विषयमुपासनं स्थुलशब्दसंसुष्टमादावुच्यते स्तिघानाच्चात्र स्वशाला 
संहितेव ग्राह्येव्यथः ॥ ५४ ॥। | 

समस्तोपनिषच्छेषः “शां नो मित्र" इत्यादिरशीर्वादः संवृत्तः । संप्रति संहितोपनिषच्छेषमाशीर्वादान्तर 
“सह नौ यशः सह् नौ ब्रह्मवचंसमि''ति वाक्याभ्यामुच्यते । तेद्रयाचष्ट-संहितादीति ॥ ५५ ॥ 

यशोब्रहमवचंसशब्दयोरथंभेदं कथयति--यश्ञ इति ! श्रुतिस्मृत्युक्तकारित्वं वृत्तं, स्वाध्यायश्च नियमाध्ययनं 
ताभ्यां जातं यशस्तच्च ख्यातिः प्रकाशदचेति व्यवहियते । ताभ्यामेव हेतुभ्यां जातं त्वग्व्याप्तं तेजो ब्रह्मवच॑- 
समिति वग्यवहरन्तीत्यथं; । ५६॥ | | ध 

सेयं प्राथंना शिष्यस्याऽऽ्चायंस्य वेत्याकाङक्षायां “शिष्यस्य हीद्या"दिभाष्या्थंमाह--शिष्यस्येति । 
कृतार्थाऽपि कस्मादाचार्यो न प्राथंयते तव्राऽऽह-अनाप्तेति ।॥ ५७ ॥ 

अथात्तःदाब्दयोरथंमाह-- वेदेति ॥ ५८ ॥ 

आनन्तयंमथशब्दार्थो हैत्वथश्चाततःशब्द इत्युक्त्वा संहिताया इत्यादि व्याचष्टे- संहितेति । पञ्च 
 स्वधिकरणेष्वित्यस्याथंमाह- पञ्चेति \ पच्वस्वित्तिसप्तमी तृतीयाथे परिणम्यते । अधिकरणशब्दश्च विषयप्यिः। 

२५ 

पञ्चभिः पदार्थे विशोषितं ज्ञानं वर्णेष प्रतिमायां विष्ण॒हषटिरिव कत्तव्यमिव्यथं: । ५९ ॥। 

` विषयानेव विविच्य दशंयति-अधिलोकमिति । लोकानधिक्रत्य ध्येयववेनोपादायेत्येतज्ज्योतिःशब्दे 
नारन्यादिगृह्यते विद्याशब्देन विद्याहेतुराचार्यादिविवक्षितः । प्रजाशब्देन प्रजाहेतुः पित्रादिरुक्तः। अध्यात्ममित्यात्मानं 
भोक्तारमधिक्रत्य यज्जिह्वादि प्रवतंते तदुच्यते । सव्र चात्र तदभिमानिनी देवतेव ग्राह्या ततोऽन्यस्योपास्यत्ना- 
सम्भवादित्यथंः। संहितोपनिषदां महत्त्वं संहितात्वं चाथंवादोक्तमुपपाद्य तासां कर्तव्यत्वमुत्पत्तिविधिना दशेयति- 
लोकादेरिति । लोकादिमहावस्तुविषयत्वद्धिदाक्षरसंहिताविषयत्वाच्च महत्वं संहितात्वं चोपनिषदां विज्ञेयं ताश्व 
करत॑व्या इत्यथः । ये चोपनिषदस्तात्परयेणानुवतंन्ते तेषां वक्ष्यमाणं भवतीति द्रष्टव्यम् ।(.६० ॥ 



ङी° भनु०-२३, भा० वा०-६१-६७ | तैत्ति रीयौपनिषत् [ ३८७ 

दिक विधानार्थास्त्वथशब्दा अमी स्मृताः । रोकादीनधिकृत्योक्तेरधिलोकाद्यतो मवेत् ॥६१॥ 

परथिग्यग्निरथाचारयो माता या चाधरा हयः । पूरवं॒॑स्यास्संहितारूपं दिवादित्याचथोत्तरम् ॥६२॥ 
पूरवो वर्णः पूवेरूपयुत्तरश्चोत्तरं स्मृतम् ॥६२॥ 

संहिताया इति ज्ञेयं ततोऽन्या काऽ संहिता । सन्धिः स्यान्मध्यमं दिद्रमाकाशादिस्तथेव च ॥६४॥ 

सन्धत्ते येन सन्धानं वाय्वादिरिहि कीर्यते । इतीमा इति वाक्येन प्रदश्यन्ते यथोदिताः ॥६५॥ ५ 

वेदोपास्ते त॒ यस्तवेताः एरं तस्येदयुच्यते । शस्त्रापितथियोपेत्य द्यतादारम्याभिमानतः ॥ 

चिरासनं भवेदथ तदुपासनषच्यते ॥६६॥ 

सन्धीयतेऽसौ खर्गान्तेः प्रजादिभिरसंशयम् । महतीः संहिता वेद् यो यथोक्ताः समाहितः ॥६७॥ 

इति तुतोयोऽनुवाकः 

जथाधिलोकमित्यादौ सवंत्राथशषब्दाः सन्ति तेषामथंमाहू--दृष्ठीति । कर्तुरेकत्वादनुषठेयानां बहुत्वादवद्यं- १० 
भाविनि क्रमे हृदयस्याम्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षे इतिवत्तद्विशेषनियमार्था वाक्येष्वथश्ञब्दा इत्यथः । 
धिंरोकादिशब्दवाच्यत्वं कथमुपाप्तनानामित्याशद्कुयाऽऽह्--रोकादीनिति ॥ ६१॥ 

संहिताया यत्पूवंमक्षरं तत्र पृथिवीहष्टिरग्निहरटिराचायदृष्टिमातृहष्टिरध राह्नुदृश्स्च कततन्येत्तिविनियोगविधि 
दशंयति-पृथिवीति \ यच्चोत्तरं संहिताक्षरं तत्र॒ दलोकटशटि रदित्यदष्टिरन्तेवासिदृष्टिः पितृहष्टिरत राहुनुरृष्टिस्च 
कतव्येत्याहू--दिवेति ।॥ ६२॥ १५ 

के ते पूर्वोह्तरे संहिताया रूपे यत्र पुथिव्यादिदृष्टिरित्याशङ्कयाऽऽह्--पुवं इति 1 उक्ताक्षरातिरेकेण संहिता- 
रूपस्य दुनिरूपत्वमाहु-तत इति \ अक्षरथोमंव्यमं खिद्रं सन्धिस्तच्र च पूवंवदाकाशदृश्टिजंलटष्िविचाटृष्टिः प्रजा- 
हृष्ि्वाग्हष्टिश्च कतब्येत्याहू- सन्धिरिति ।। ६२३-६४॥ 

पूर्वोत्त राक्षरयोः सम्बन्धहेतुयंत्तदिशेषः सन्धानं तत्र वायुदृष्टिविचयुद्दष्टिः प्रवचनटृष्टिः प्रजननेद्ियदष्ट- 
जिह्व !दृष्टिस्च कार्येत्याहु-सन्धत्त इति । इत्थं संहितोपासनप्रकारा उक्ता इति विनियोगविचि'मितीमा इति- २० 
वाक्याथंकथनेनोपसंह्रति--इतीमा इति ॥ ६५ ॥ 

यथा दर्शादयः षड्यागाः समुच्चित्य फएलसाधनमधिकारांरोनामेदात्तथा पञ्चोपनिषदः समुच्चिताः प्रजादि- 
फर्कामस्यानुष्ेया इत्यधिकारविधि ““य एवमेता इत्यादिवाक्यस्याथंकथनेन कथयति -वेदेति \ प्रजादि स्वर्गान्त- 
मिदमा परयमृष्यते । उपासनचब्दाथेमाहू--शासेति ! श्रत्तिस्मतिसिद्धेऽथं तदीयं साक्षात्करणं यावदुत्पद्ते 
तावंदविजातोयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययसन्तत्तिकरणमुपासनमि यथंः ।। ६६ ॥ २५ 

 फरुकामिनान्नु्ीयमानं संहितोपासनं कामितफलाय सम्पद्यते फरनभिसन्धिना त्वचुष्ठोयमानं तदेव 
ब्रह्मविद्यां भवतोत्यभिप्रेत्य वेदोपास्ते यस्त्िव्यादिनोक्तं प्रपञ्चयति--सन्धीयत इति }) ६७ ॥ 

इति तृतीयोऽनुवाकः 



५ 

९५ 

९१५ 

ज्य छीश्लाकल्ल्यां च्त्तर्थोऽच्चुल्याच्कः 

यद्छन्दस्रामृषमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽ्यमृतात्संबभूव । स मन्द्रो मेधया स्पृणोतु | 
असृतस्य देव धारणो भयासम् । शरीरं मे षिचषेणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां 
मृरि विश्रुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना ॥ १॥ 

य्छन्दसामिति । मेधाकामस्य भ्रीकामस्य च तत्प्राप्रिसाधनजपहोमावुच्येते “स मेनो मेधया स्पृणोतु" 
“ततो मे ध्ियमावह'' इति च लिद्धुदशंनात् ^ । यषछन्दसां वेदानामूषम इवषभः प्राधान्यात् । विश्वरूपः सवंरपः 
सवंवाग््याप्तेः, “तद्यथा क्ञङ्नाः' इत्यारिश्रुत्यन्तरात् । अत एवषभत्वमोद्धारस्य ।! ओङ्कारो दयत्रोपास्य इति 
ऋषभादिशब्दैः स्तुतिन्यय्यैवोङारस्य । छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा ह्यमृतं तस्मादमृतादधिसम्बभूव ! रोकदेववेद 
व्ाहूतिभ्यः सारिष्ठं जिघृक्षोः प्रजापतेस्तपस्यत ओङ्कारः सारिषठत्वेन प्रत्यभादित्यथंः । न हि नित्यस्योद्धारस्याञ्ज 
सेवोत्पत्तिरवकल्पते । स एवंभूत ओङ्कार इन्दः सवंकामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया प्रज्ञया स्पृणोतु प्रणीयतु 
बेलयतु वा । प्रज्ञाबलं हि प्रा्यंते ! अमरतस्यामृतत्वहेतुभूतस्य ब्रह्मज्ञानस्य तदधिकरारात्; हे देव धारणो धारयिता 
भूयासं भवेयम् \ किच्च शरीरं मे सम विचषंणं विचक्षणं योग्यमित्येतत् ! भूयादिति प्रथमपुरुषविपरिणामः। 

आनन्दगिरिटीका 

अवान्तरतात्पयंममिप्रेव्याहु-यश्छन्दसामित्यादिना । सम्बभूवेत्ति जन्मवाचके पदे श्रूयमाणे किमिति 
“'प्रजापतिर्छोकानभ्यतपत्'' इत्यादिश्रत्यन्तरानुसारेणाऽऽत्मज्ञानयोग्यकायश्चेष्ठत्वेन प्रतिभानं व्याख्यायते तत्राऽऽ्हू-- 
न हीति । पुरुषविपरिणाम इति । भूयासमित्युत्तमपुरुषस्य प्रकृतस्य प्रथमपुरुषत्वेन विपरिणामः कत्तव्य इत्यथैः । 

वनमाला 

तनु यद्छन्दसामित्यादयो मन्त्राः किमथंमाम्नायन्ते ? तत्राहु- मेधेति ! मेधाकामस्य मेधाप्राप्तिसाधनं 
जप उच्यते, श्रीकामस्य श्वीप्राप्निसाधनं होम उच्यत इति विभागः। एवं तात्पयंवणेने कारणमाह्- स मेने 
इत्यादिना । ऋषभ इति । गवां मध्ये प्रधानत्वाद्यथा ऋषभः श्रेष्ठः, तथा वेदानां मध्ये अणवः श्रेष्ठः प्राधान्या 
दित्यथंः । ननू कथमोङ्का रस्य सवंरूपत्वमित्याश्ञङ्कुयाह-सवंबाश््यापरेरिति ! शब्दमात्रे कृर्स्नस्यामिघेस्यान्तमभवि 
““तस्य वाक्तन्तिः'' इत्यादिधुत्युक्तं सिद्धं कृत्वा तस्य सवंशब्दात्मकत्वे प्रमाणमाह्-- तद्यथेति ! ` तद्यथा शङ्खुना 
सर्वाणि पर्णानि सन्तुण्णान्येवमोद्धारेण सर्वा वाक्सन्तुण्णा” इति श्रुत्यन्तरम् । तस्य चायमथः--यथा लोके अश्वत्य- 
पर्णानि शङ्कशब्दवाच्येन स्वगतशकाकाविकशेषेण व्याप्तानि, तद्रदोद्कारेण सर्वा शब्दात्मिका वाग्न्याप्तेति । अत 
एवेति । विद्वरूपत्वाच्च तस्य श्रेष्ठत्वमिव्यथंः । नन्वोङ्कारस्था् स्तुतिरन्याय्या; नेत्याह -ओदङ्कारो हनरेति । 
अस्यां संहितोपनिषदोद्कारस्य "जओोमिति ब्रह्म इत्यत्रोपासनं प्रसिद्धमिति हिश्लब्दाथंः। भोद्कारस्य सवेवेदषु 
प्राधान्यं कुत इत्याशद्धुय तद्धेतुप्रदशंनपरं छन्दोभ्य इति वाकथं व्याचष्टे-वेदेभ्य इत्यादिना । अमृतादिति 
वेदविरोषणं “वेदा ह्यमृतः” इति श्रुत्यन्तरात्, एकवचनं च च्छान्दसमित्याश्ञयेनाह्- वेदा ह्यमृतमिति । वेदानाम 

` मृतत्वं नित्यत्वम्, तच्चावान्तरप्रल्ये नाशाभावरूपं विवक्षितम् । न त्वात्यन्तिकं निव्यत्वमस्ति वेदानामू; कल्पादौ 

२० 

सुष्टश्नवणात्, महाप्ररये नाक्ाभ्युपगमाच्च । इदं च देवताधिकरणे विस्तरेण निरूपितं तत्रैव द्रष्टव्यम् । सम्बभू 
वेत्यस्याथंमाहु--खोकदेवेति । सारिष्ठमित्ति । सारतममित्यथंः । तथा च श्रतिः--“प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभि- 
तप्तेभ्यस्वरयी विद्या सम्प्रास्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सम्भराख्वन्त भूर्भवः सुवरिति 
तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओङ्कारः सम्प्रास्रवत्” इति । अभ्यतपत् सारजिषश्चया पर्याछोचितवानित्यथंः। तरयो 
वेदास्वयी विद्या 1 यद्यप्यस्यां श्रुतौ ोकानन्तरं देवा न श्रयन्ते, तथापि ''प्रजापततिर्लोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानां 
रसान्प्राबृहदग्नि पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादारित्यं दिवः स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना 

३५ रसान्प्राबृहत्”” इत्यत्र देवा अपि श्रूयन्त इत्यभिप्रेत्य देवग्रहणमिति मन्तव्यम् । प्रावृहत् गृहीतवान्, सारत्वेन 
ज्ञातवानित्यथः । ननु सम्बभूवेति पदं जन्मपरतवेनैव कृतो न व्याख्यायते ? तत्राह--न हीति ! नित्यस्येति । 

१. एतेनतेषां मन्त्राणां लिद्धकल्प्य एव विनियोग इत्युक्तं भवति। 



शी अनु०-४ | तैत्तिरीयोपनिषत् ि [ ३८९. 

र्बाणा चीरमात्मनः। वासा “. सि मम गावश्च । अन्नपाने च सवदा । ततो मे भियमावह । ̀  
रोमशं पशुभिः सह स्वाहा। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्राहा। विमायन्तु ब्रहचारिणः स्वाहा । 

प्मायन्तु जह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । श्षमायन्तु जह्यचारिणः स्वाहा ॥ २॥ 

जिह्वा मे मधुमत्तमा मधुमत्यतिषशयेन मधुरभाषिणीत्यथः । कर्णाभ्यां श्रोत्राभ्यां भूरि बहू विभ्नुवं व्यश्चवं 
रोता भूयासमित्यथंः ! आत्मज्ञानयोग्यः कायंकारणसङ्घातोऽस्त्विति वक्याथंः। मेधा च तद्थंमेव हि प्राथ्यंते । 
ब्रह्मणः परमात्मनः कोशोऽसि । असेरिवोपरुभ्ध्यधिष्ठानत्वात् । त्वं हि ब्रह्मणः प्रतीकं त्वयि ब्रह्मोपलभ्यते । मेधया 
लोकिकिप्रज्ञया पिहितः आच्छादितः स त्वं सामान्यप्रनेरविदिततत्व इत्यथः भुतं भवणपुवंकमात्मज्ञानादिक मे 
गोपाय रक्ष । तस्प्राप्त्यविस्मरणादिना । जपार्था एते मन्त्रा मेधाकामस्य । होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य मन्त्रा 
उच्यन्ते । अगवहन्त्यानयन्ती \ वितन्वाना विस्तारयन्ती तनोतेस्तत्कमंत्वात् \ कुर्वाणा निवतंयन्ती \ अचो रमचिरं 
क्षिप्रमेव । छान्दसो दीघंः । चिरं वा कुर्वाणा । 

आनन्दगिरिटीका | 
अचेतनशब्दं प्रति प्राथेना कथं ? कथं चेन्द्ररब्देनाभिधानमित्याशङ्कय ब्रह्माभेदविवक्षयेत्यभिप्रेत्याऽऽह-- 

ब्रह्मण इति । ब्रहयामेदेन प्राथित्तदाने समथंश्चेदोद्धारः किमिति सर्वेर्नोपास्यतत इत्याशङ्काऽऽह--मेधयेति \ रोकिक- 
पर्येति \ शालग्रामादिष्विव देवतावृद्धयेव्यथंः । नैतेष्वाषंयादि मृग्यं ब्राह्मणोलन्तत्वात् । - ` ` 

वनमाला | 

अवान्तरप्रल्यावस्थायिन इत्यथः । प्रणवस्य वेदान्तभृत्तव्वेन वेदसमानयोगक्षेमस्य वेदेभ्यः सकाशान्मुरयं जन्म 
न हि सम्भवतीत्याशयः । परमेश्वर इत्यस्य विवरणं सवंकामेश इति । ननु मेधाप्रदानेन तत्प्रीणनं तात्कालिकभ्रीति- 
सम्पादनं न तद्वि्याकामस्य विवक्षितं प्रयोजनमित्यस्वरसादाह--बर्यतु वेति) अत्र विद्याकामस्यपिक्लां दशंयत्ि- 
प्र्ञाबलं हीति । प्रज्ञात्र मेधाश्ञब्दाथंः। सा च ग्रन्थतदथंधारणशक्तिः, संव बलम् । प्रज्ञावरस्य च (नायमात्मा 

१० 

१५ 

बलहीनेन लम्ः'' इति श्रतिसिद्धं विद्यासाधनत्वं ्ोततयितुं हिशब्दः। तदधिक्रारादिति। जमृततशब्दसुख्याथंस्य ब्रह्मणो २० 
धारणासम्भवादमृतशब्देन मुख्यार्थादल्यदेव किञ्चिल्लक्षणीयम्; तच्चामृतशब्दितब्रह्यप्राप्तिसाधनं ब्रह्मज्ञानमेव 
वक्तव्यम्, तत्साघनप्रज्ञाप्रा्थनेन तस्यैव बुद्धिस्थत्वादित्यथंः । पुरुषविपरि.. ५ इति । उत्तमपुरुषत्वेन पूत प्रयुक्तस्य 
भूयासमिस्यस्य भूयादिति प्रथमपुरूषत्वेनात्र व्यत्यासः कत्य इत्यथः । मधुरभाषिणीति \ भूयादित्यनूषङ्खः । ननु 
चक्षुरादेरपि जानं प्रत्यानुकूल्यं कुतो न प्रार्थ्यते ? प्राथ्य॑त एवेत्याशयेन शरीरं मे विचंणमित्यादेविवक्षितमथमाह- 
आत्मन्ञानेति । कार्य स्थुलशरीरम्, करणानि चक्षुरादीनि, तेषां सङ्कतः समुदाय इध्यृथंः । नु सङ्घातनिष्ठा 
योग्यता चेदासमज्ञानस्य प्राथ्यंते, किमर्थं ताहि मेधा प्रा्यंते ? तत्राहु--मेधा चेति! रोगादिप्रत्तिबन्धरहितस्य 
जितेन्दरियस्यापि मेधां विनाऽऽत्मनज्ञानासम्भवात्सापि प्राघान्धेनात्सन्ञानार्थमेव प्राथ्यंत इत्यथंः। आत्मज्ञानं प्रति प्रज्ञायाः 

प्रृष्टसाधनत्वद्योतनार्थो हिशब्दः! अव्राचेतनस्याप्योद्कारस्य ब्रह्याभेदेन प्राथितदाने सामथ्यंमवगन्तग्यस् । ननु 
कथं तस्य ब्रह्माभेदः ? तत्प्रतीकत्वादिति ब्रूमः । कथं तस्य तस्परतीकत्वम् ? तत्राह -ब्रह्मणः परमात्मन इति । 
नन्वरसि प्रति प्रसिद्धकोरास्येव ब्रह्म प्रति प्रणवस्य ` स्वस्मिन्नन्तर्भावयितुत्वरक्नकत्वादेरभावान्न मुख्यं कोशत्वमस्ति; 
तत्राहु--उपलन्धीति ! यथासि: कोरे उपकभ्यते तथा भोद्धारे ब्रह्मोपलभ्यते; तततश्चोपरुन्धिस्थानत्वसाम्यात्कोश- 

शब्दो गौण ओङ्कार इत्यथ; । तदेव साम्यं विवृणोति--त्वं हीति । तस्य ब्रह्यप्रतीकत्वे भरुत्यन्तर्रसिद्धि्योतनारथो 
ह-शब्दः । प्रतीकमिति ! इष्टयालस्बनमित्यथंः । ब्रह्हष्टिफक्माह्--स्वयीति । उपकन्धिः साक्षात्तारः । नतु 
योद्धारः प्राथितफलदाने समथंस्ताह किमिति स सर्वेरनोपास्यत इति शङ्कावारणा्थं मेया पिहित इति वाक्यम् । 
तद्रयाचष्टे-मेधयेत्यादिना । ननु शास्व्राजनिता प्रज्ञा रौकिकप्रजञा, तस्याः कथं पीठादेरिव पिघायकत्वमित्या- 

२५ 

२५ 

रङ्धयात्र विवक्षितं पिधानं कथयति--स त्वमिति \ उक्तरौकिकप्रज्ञामत्रयुक्ताः सामान्यप्रजञाः; स त्वं सामान्य- ` 
प्शेरविदितमहिमासि; तस्मात्त्वं न सर्वैरूपास्यस इत्यथ; । श्रवणपूवंकमात्मज्ञानादिरक्षणं विज्ञानं भरुतम्, तत्पराप्त्य- 
विस्मरणादिना गोपायेति योजना । प्रथमादिपदेन मननजनितं ज्ञानं संगृह्यते। द्वितीयादिपदेन रागादिलक्षणप्रतिबन्ध- 
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१० 

१५ 

१० 

२५ 

यन्नो जनेऽसानि स्वाहा | श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा | तं त्वा मग प्रविशानि स्वाहा 

स॒मा भग प्रविक्न सखवाहा। तस्मिन्पहस्रश्ाखे। निभगाहं तयि मृजे सखाहा। 
यथापः प्रवता यन्ति। यथा मासा अहजय् | एवं मां ब्रह्मचारिणः | 
धातरायन्तु स्वेतः खाहा । प्रतिव्े्लोऽसि प्र मा भाहि प्र मा पचस्र॥३॥ 

वितन्वाना शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा धातरायन्तु सवतः स्वाहैक च 

दति चतुर्थाऽनुवाकः 

आत्मनो मम, किमित्याह-वा्तासि वराणि सम गाचचछच गाश्वेति याचेत् । अन्नपाने च सवेदेवमादीनि 
्र्वाणा श्रीर्या तां ततौ मेधानिवेतेनात्परमाबहाऽऽनय । अमेवसो हि श्नोरन्थयेवेति । किविशिष्टाम् । लोमलामजा- 
व्यादियुक्तमन्येश्च पञ्चुभिः संयुक्तामावहेति । अधिकारादोद्धूमार एवाभिक्चम्बध्यते । स्वाहा, स्वाहाकारो होमार्थं 
मन्तरान्तज्ञापना्थंः। आ मा यन्तु आयन्तु मामिति व्यवहितेन सम्बन्धः! ब्रह्मचारिणो विमाऽऽयन्तु प्रमाऽभ्यन्तु दमायन्तु 
ज्मायन्त्वित्यादि । 

यरो यश्षस्वी जने जनसमूहेऽसानि भवानि । श्रेधान्प्र्ञस्यतरो वास्यसो वसीयसो वसुतराद्रसुमत्तराष्ाऽसा- 
नीट्यन्वयः । किच्च तं ब्रह्मणः कोक्षभूतं त्वा त्वां हे भग मगवन्पूजावन्परविश्चानि प्रविद्य चानन्यस्त्वदात्मैव 
भवानीत्यथंः। स त्वमपि सा मां भग भगवन्पुजावन्प्रविश्ाऽऽवयोरेकत्वमेवास्तु । त्मस्त्वयि सहश्श्ञाखे बहु भेदे 

आनन्दगिरिटीका 

“वस निवासे, वसं माच्छादने'" इति धातुदयादुप्रत्ययः शीरेऽथे। वसुवंसनशीकः। पराच्छादनशीलो वा वसुः। 
वनमाला 

निवृत्तिः संगृह्यते । तदुक्तं वात्तिके--"“रागद्वेषादिहेतुम्यः श्रुतं गोपाय मे प्रभो” इति । तत्कमत्वादिति । 
तनोतेर्धातोस्तदथंकत्वादित्यथंः । ममेति । ममात्रपानादिकं सवंमानयन्तौ सवदा सम्पादयन्ती तथा सम्पादितं सवं 
विस्तारयन्ती वधंयन्ती वर्धितं सर्वं चिरं दीघंकारं कुर्वाणा वत्तयन्तो, यथा विनष्टं न भवति तथा कुवंतीति 
यावत् | अचिरमिति च्छेदः सम्भावनामात्रेण । दैघ्यं छान्दसम् । किमित्याहेति \ किमावहुन्तीत्याकाडक्षाया 
माहेत्यथंः । भत्रावहन्तीव्यादिपदत्रयं श्चियो विशेषणम् । नन्वावहन्तीव्यादिपदत्रयस्य प्रथमान्तस्य, द्वितीयान्तस्य 
श्नोपदस्य च कथं विशेषणविरोष्यभवेनान्वय इत्याशङ्कुयाध्याहारेण योजयति--श्नौर्या तामिति । तामाव- 
हेव्य॒त्तरेणान्वयः । तततो मे श्ियमित्यत्र तत इत्यस्य व्याख्या मेधानिवंतंनात्य्समिति । ननु मेघातिष्पच्यनन्तरमेव 
किमिति प्रः प्राथ्यंते ? तत्राहु-अमेधसो हीति 1 प्रजञाहीनस्यापात्रव्ययादिना धघनादिकमनथयवेत्येतसप्रसिद्धम्, 
भतो मेधानन्तरमेव श्रीः प्राथ्यंत इत्यथः। क्िविक्षिष्टां चेति। पन्च क्रिविशिष्टामित्यथंः। अजादीनां खोमशघ्वात्तद्रूपा 
श्रीर्लोमिशेति भावः। श्ियमावहेति कः सम्बोध्यते ? तत्राहु--अधिकारादिति ! सच्निधानादित्यथंः । ओङ्कारस्य 
प्राथितश्रीप्रदाने योग्यतासूचनार्थो हिशब्दः । मेधाविनः श्रीयुक्तस्य विदयाप्रदानाय रिष्यप्राप्तिप्राथेनामन्वः आ मा 
यन्त्विति । तं व्याचष्टे--आयन्तु मामिति ! स्वस्याचायंत्वप्रयुक्तकौतिप्राथेनामन्त्रो “योजन” इति । तं व्याचष्टे-- 
यशस्वीति ! “वस निवासे" “वस आच्छादने" इति धातुद्रयादुप्रत्ययः सीराथे । वेदमय वसनशीखः पराच्छादन- 
शीखो वा वसुः, अतिशयेन वसुवंसीयान्, तस्मद्रसीयसः । ईलोपरछान्दस्तः । यद्वा धनवाचिना वमुक्षब्देन 
वसुमाल्छेक्ष्यते; तथा चातिशयेन वसुमान्वसुमत्तरः, तस्मादित्यथं इत्याशयेनाह--वसुमत्तरादेति । तेष्विति । 
वसीयःसु वसुमत्तरेष वेत्यथंः। विद्यातत्साधनप्राथेनानन्तरं विद्याफल्प्राथनां दशंयति--कि चेति 1 नन्वत्र विदुषो 
ब्रह्मरूपे प्रणवे मुख्यप्रवेशासम्भवादह ब्रह्मास्मीति ज्ञानमेव तस्य तस्मिन्प्रवेशत्वेन विवक्षणीयम् । तस्य चामृत्तस्य 
देव धारणो भूयासमित्यनेनेव प्राधितत्वाल्पुनरक्तिः स्यादित्याशङ्क्य तात्पयंमाह--प्रविदय चेति ! वाक्यद्वयस्य 
विवक्षितमर्थं संक्षिप्याह्--आवयोरिति । मेदहेतुमज्ञानं नाश्येत्यथंः; तयोरेकत्वस्य स्वतः सिद्धत्वादिति मन्तव्यम् | 
बहु भेद इति । शिवविष्ण्वाद्यनेकमूत्युपेते त्वयि पापं नाशयामि, व्वन्सू््तिमजनेन पापं नाशयामीति यावत् । यदुक्त 
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निमूजे शोधयाम्यहं पापकृत्याम् \ यथा लोक आपः प्रवता प्रवणवता निम्नवता देदेन यन्ति गच्छन्ति \ यथा च 

मासा अहरं संवत्सरोऽहजंरः । अहोभिः परिवतंमानो लोकाञ्रयतीत्यहानि वाऽस्मिञ्जीयंन्त्यन्तभेवन्तीत्यहजंरः । 

तं च यथा मासा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो हे धातः सर्वस्य विधातः, मामायन्त्वागच्छन्तु सवतः सवंदिर्भ्यः । 

प्रतिवेशः श्रमापनयनस्थानमासन्नगहमित्यथंः । एवं त्वं प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छीलिनां सवेपापदुःखापनयन- 
स्थानमसि, अतो सा सां प्रति प्रभाहि प्रकाशयाऽऽत्मानं प्रमाप्स्व प्रपद्यस्व च मां रसबिद्धमिव रोह त्वन्मयं 
त्वदात्मानं कूवित्यर्थः । श्रीकामोऽस्मिन्विदयाप्रकरणेऽभिधीयमानो धनाथ: धनं च कर्मथिं कमं चोपात्तदुरितक्षयाय 
तत्भये हि विद्या प्रकाशते । तथा च स्मृतिः- 

“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः । यथाऽऽदशेतलप्रर्ये पहयत्यात्मानमात्मनि \\'” इति । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाथंगोविन्दभगवत्पुज्यपादलिष्यश्रीमच्छङ्क स्भमगवतः कृतौ 
तेत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्टी चतुर्थोऽनुवाकः" 

आनन्दगिरिटीका 

मतिक्ञयेन वसूवंसीयांस्तस्माद्रसीयस्ः । ईरोपश्छान्दसः । वसुमान्वसुजब्देन लक्ष्यत इट्यभिग्रेत्याऽश्ह-वसुमत्तराषटरेति, 
पूर्वोक्तस्य प्रयोजनमाह--किञ्चेति ॥ यदुक्तं ब्रह्मचारिणो मामायन्तु'" इति तत्र हृशन्तमाह्--यथेति 

इति श्रीमत्परमहंसपरिजत्राजकाचायंश्रीमन्छद्धानन्दभगवच्छिष्यानन्दज्ञानविरचितार्यां तत्तिरीयोपनिषच्छाङ्ुरमाष्यदीकायां 
रीक्षावल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाक 

तनमाङा 

ब्रहाचारिणो मामायन्त्वित्ति, तदेव दृष्टान्तेन प्रपश्चयति--पथेति । अतो मामिति । त्वल्निष्ठायाः संसारभमापनयन- 
स्थानत्वात्तदपनयाय मां प्रति स्वात्मानं तत्वतः प्रकाशयेत्यथः । आदरसूचनाथंमुक्तन्ञानं पनः प्राथंयित्वा मुक्तिमपि 
तदर्थमेव पुनः प्राथयते--प्रपद्यस्व चेति । रसविद्धो लोहो रसमयो भवति, तद्रन्मां त्वन्मयं कुवित्यथंः । विद्यासन्निधौ 
श्रुतस्य श्रीकामस्य प्रणाडया वियायामुपयोगं दशं यति-श्रीकामोऽस्मिनलित्यादिना। विद्या प्रकाशत इति) प्रकारातेऽभि- 
व्यज्यते, उत्पद्यत इति यावत् । यथा आदशंतले निमंले प्रतिबिम्बं स्फुटं पश्यति, तथा पापक्षयेण निमंलादशंतल- 
तुल्येऽन्तःकेरणे ब्रह्मात्मानं पश्यतीति स्मृतैर्तरार्घाथंः | 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्दवाष्यव्याख्यायां वनमालास्यायां शीक्षावल्लर्चां चतुर्थोऽनुवाक 

शान्तिरत्नाकरोक्तः आवहन्तीहोमप्रकारः-आवहन्तीमन्त्रस्य माहाचमस्य ,ऋषिः महाविराट् छन्दः 

९५ 

२० 

मन्नपुर्णाभवानीदेवता । अन्नसमृद्धयथं भावहन्तीहोमे विनियोगः मन्त्रैरेवाङ्खन्याप्तकरन्यासौ। ध्यानम्- २५ 
अकाभिामर्णाम्बरावृततनूमानन्दपूर्णाननां मुक्ताहारविभूषितां कुचभराक्रान्तां सकाच्चीगुणाम् । 
देवीं दिव्यरसाच्नपुणंकरकामंभोजदर्वीकरां ध्यायेच्छ्कुरवल्लभां त्रिणयनामम्बां प्रकम्बाखकाम् ॥ 
इति ध्यात्वा सग्नि प्रतिष्ठाप्यादौ चतसः ओदुम्नरसमिधः जुहोति--शरीर+-स्वाहा, जिद्धा मे+ 
स्वाहा, कर्णाभ्यां +-स्वाहा, ब्रह्मणः कोशोऽसि ~+स्वाहा । सवंत्रान्नपूर्णाभिवान्या इदं न मस्म । ततोऽन्नत्र- 
होमाः (४) भवहन्तो श्रियमावह स्वाहा (१) आवहन्ती +-पशुभि सह् स्वाहा (२) ममायन्तु+ 
स्वाहा (३) यशोजने +स्वाहा इत्यादि अनुवाकान्तस्वाहामन्तः होमाः कतंग्याः। अन्ते प्रतिवेशोऽसि + 
पद्स्वेति प्राथंना कार्या | 

२० 
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यदछन्दसामितिज्ञानं मेधाकामस्य भण्यते | आवहन्तीति तद्टर्स्याच्छ्रीकामस्येह लिङ्घतः ॥६८॥ 
छन्दः्न्दाद्ञयो वेदास्तत्प्रथानस्वकारणात् । ऋषभो विश्वरूप सवेवाग्ब्यापषिकरारणात् ॥६६॥ 
असृतेभ्योऽसौ बेदेभ्यः प्रतिभातः प्रजापतेः । ओंकारस्य हि नित्यस्वान्नाञ्जसोत्पत्तिरुच्यते।।७०॥ 

ओंकारः समेकामेशषः स इन्द्रः परमेश्वरः । मेधया प्रज्ञया मां स स्प्रणोतु प्रीणयति ति ॥७१॥ 
५ अभूृतत्वेकदेतोः स्यामात्मज्ञानस्य धारणः ॥७२॥ 

विचक्षणं च मे भूयच्छरीरं देव संदा । मनः ग्रहादिनी मे स्यान्जिद्धा मधुरभाषिणी ॥७३॥ 
कर्णाभ्यां चेव वेदाथं मरि विभृणुयामहम् । ब्रह्मणश्रासि कोश्स्त्वमसेखि परात्मनः ॥७४॥ 
अपविद्धे्णा यस्मास्यि परयन्ति तत्परम् | अभिधानप्रतीकखदारेणास्योपलब्धये ॥ 

स्वमेव हेत॒तां यासि तस्मात्कोश्स्त्वशरुच्यसे ॥७५॥ 

१० “यर्छन्दसामि"त्यारभ्य “श्रुतं मे गोपाये"त्यन्तस्थ प्रन्थस्य तात्पयमाह्--यश्छन्दसामिति । तेन हि ज्ञान- 
मोङ्कारोपासनमधिङृत्य जपो मेधाकामस्योच्यते-^स मेन्द्रो मेधया स्पृणोति "ति लि द्धान्मेधाहीनेन ब्रह्मणोऽवगन्तुम- 
दाक्यत्वात्तत्कामस्य जपोऽपि ब्रह्मविद्यार्थो भवतीत्यथेः-जावहन्तीत्यारमभ्याचुवाकसमाप्त्यन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पयं- 
माह-भावहन्तीति । यथा जपो मेधाकामस्याभिधीयते तथैवाऽऽवहन्तीत्यादिना सर्वेणाचुवकेन श्रीकामस्य होमो 
विवक्षितः स्यात्ततो मे ध्रियमावहेति लिद्धात् । न हि श्रीविहीनेन वित्तशुद्धवर्थं यागायनुष्ठातुं शक्यते तततः 

१५ श्रीकामस्य होमोऽपि परम्परया ब्रह्मविद्योपयोगीत्यथंः ॥ ६८ ॥। 

वेदत्रयं छन्दःशब्दवाच्यं तस्मिन्वेदत्रये प्रधानत्वमोद्कारस्यास्ति तस्मादेव कारणाहषभशब्दादोद्धुारो गृह्यते। 
“तद्यथा शङ्कुने"त्यादिभरुतेरोङ्कारस्य सर्वात्मकत्वश्चवणाद्विरवरूपस्चासावितिपदत्रयस्याथमाह्-छन्दःशब्दा इति।६९॥ 

छन्दोभ्योऽघीव्यादेरथंमाहू-अमृतेभ्य इति । अमृतादिति पदमपि बहूवचनसामानाधिकरण्याद्हुवचनत्वेन 
योज्यते। सम्बभूवेति जन्मवाचके पदे श्रूयमाणे किमिति “प्रजापतिर्लोकानभ्यतपदित्यादिश्रुतयन्तरमनुसृत्य ्रष्ठत्वेन 

२० प्रतिभानं व्याख्यायते तत्राऽऽहट्-ओद्धारस्येति ।। ७० ॥ 

“समेन्द्रो मेधये"त्यादेरथंमाह-ओद्खार इति ॥ ७१ ॥ 

अमुतस्येत्यादावमुतशब्देनामृतहेतुत्वादात्मज्ञानमुच्यते तस्याहं ्वत्प्रसादाद्धारयिता स्यामिति प्राथनान्तर- 
माह-अमृतत्वेति । ७२ ॥ 

श्ञरीरं मे विचषंणमि"द्यस्याथ॑माह् विचक्षणं चेति । “जिह्वा मे मधुमत्तमे"व्यस्याथंमाह्--मन इति । 
२५ यदि हि शरीरपाटवं न स्यात्तदा मेधाफलस्याऽऽत्मन्ञानस्य सिद्धघर्थं श्रवणादनृष्ठानयोग्यता न मे सिध्येत् । यदिच 

मदीयं वागिच्धियं परुषभाषणे व्याप्रियेत तदा ज्ञानोपदेष्टयंपि तत्सम्भवान्न मे ज्ञानं सम्भवेदतस्तदुभयं प्राथ्यते 
मुमुक्षुणेत्यथंः । ७३ ॥ 

` (कर्णाभ्यामिणत्यादेरथंमाह्--कर्णाभ्यामिति ! ओङ्कारस्य शब्दमात्रत्वेनाचेतनत्व।त्करथं मेधादिप्रदाने 
साम्यं कथं चेन्ध्रशब्दवाच्यत्वमित्याशङ्कयाऽऽह्-ज्रह्यणश्चे ति \ भो ङद्कारस्य ब्रह्मोपरन्धिस्थानत्वेन ब्रह्मसचिकर्षाततत्र 

३० सवंमुपपन्नमित्यथंः ।। ७४ ॥ 
ब्रहाकोरत्वमोङ्कारस्य साधयत्ति--अपविद्धेति । त्वयीति सप्तमी निमित्तार्था । कथमोद्धुारं निमित्तीकृत्य 

विरक्ता मुमुक्षो ब्रह्म पश्यन्तीत्यपेक्षायामाहू--अभिधानेति ।। ७५ ॥ 
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सोकिकम्रज्ञया यस्मान्मेधया पिदहिवस्ततः | नोपासते पराक्चित्तास्तवां देवममूतप्रदम् ॥७६॥ 
रागद्वेषा दिहैतुम्यः भुतं गोपाय मे प्रमो ॥७७॥ 

येन भ्ुतेन सम्पन्नस्त्वासेव प्रविज्चाम्यहम् । प्रापयन्त्यावहन्तीति विस्तारार्थोत्तरा क्रिया ॥७८॥ 

ुरवाणाभरुभयं देव विरमावह मे भियम् । ततो वबेदाथेधिज्ञानादन्नपानान्तदायिनीम् ॥७६॥ 
रोमशा पदुभियक्तां मरसयेकं सवेदेति च । मन्तरान्त्ञापनार्थाय स्रादाकारोऽयञच्यते ॥८०॥ ५ 
तथैव चोचशत्रापि स्वाहा तत्सम्मव्राद्नवेत । दैवेन सालुपेणैव वित्तेनाऽऽ्यु्रिकेदिकम् ॥ 

कमं कतमं यस्मास्राथ्येते तेन तद्द्रयम् ॥८१॥ 
आयन्तूहिश्य मां सवं अधीतिश्रवणाथिनः ॥८२॥ 

्रकरष्टयथं प्रमायन्तु यत्नतो ब्रह्मचारिणः । संभूय कोटिश्वेव मामेवाऽऽयन्तु सत्वराः ॥८३॥ 

जनेऽसानि यद्वेति पूवेस्थैतसपरयोजनम् । वस्यसोऽ्ं सकाश्चाच भ्रेयान्स्यां गुणतोऽधिकः॥ १० 
चसीयसो वस्यस इतीलोपषश्छान्दसो भवेत् ॥८४॥ 

ईयसुन्वसितुबां स्यात्स्याद्रा वसुमतः परः । अभीष्टोऽतिक्षयो यस्मात्सजातीयाद्गुणोन्नतेः ॥८५॥ 

ब्रह्मामेदेन मुमुक्षुणामपेक्षितमेधादिदाने चेदोङ्कारः सामथ्यंमदनुते तहि किमित्ति सर्वैरेव मेधाद्ययिभिर्सौ 
नोपास्यते तत्राऽऽ्ट॒-लोकिकेति । विषयामिनिवेशो खौकिकप्रज्ञा ।। ७६ ॥ 

“श्र॒तमि"”त्यादरेरथंमाह्-रागदेषादीति। ज्ञानसाधनं श्रवणादिकमनुतिष्ठतौ मे यथा रागादि ज्ञानप्रतिबन्धकं १५ 
न भवति त्तथा त्वया कर्त॑व्यमित्यथंः। मेघाकामस्य जपार्थान्मन्त्ास्व्याख्याय श्रीकामस्य होमार्थान्मन्त्रान्व्याचिष्यासुः 
“आवहन्ती वितन्वाने' 'तिपदद्यस्य क्रमेणाथंमाहू- प्रापयन्तीति ॥ ७७-७८ ॥ 

““कुवणि'त्यादेरथंमाहू--कुर्वाणामिति । उभयं वस्त्राद्यानयनं तद्विस्तारं चैत्यथं; । देवेव्योद्धुारो ब्रह्याभेदेन 
सम्बोध्यते । वेदाथंविज्ञानादनन्तरमिति दोषः । तदभावे श्चीरनर्थाय सम्भाव्यते ।। ७९ ॥ 

“लोमशामि'""त्यदरथंमाह-रोमश्चामिति । अजाव्यादियुक्तव्वं श्रियो खोमशघ्वरं स्वतस्तदयोगास्सवंदा २० 
वासांसि सवंदा गाः सवंदाऽन्नपाने च मामावहन्तीं विस्तार्यन्तीं कुर्वाणां श्चियमावहेत्यन्वयं सूचयत्ति-ग्रत्येकमिति । 
स्वाहाकारप्रयोगस्याभिप्रायमाह--मन्त्रान्तेति ।) ८० ॥। 

उत्तरेष्वपि मन्त्रेषु स्वाहाकारो मन्त्रान्तज्ञापनायैव भवेत्तत्र तच स्वाहाकारेण मन्त्रान्तज्ञापनसम्भवादि- 
त्याहू-तथेवेति । ननु किमर्थं मुमुक्षुणा ज्ञानं धनं च प्राथ्यंते तत्राऽऽहू-दैवेनेति । दैवं वित्तं ज्ञानम् । मानुषं 
सुवर्णादि ॥ <१॥ २५ 

आमायन्त्वित्यादेरथंमाह-आयन्त्विति ॥ ८२ ॥ 

““प्र मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहे" ति वाक्यद्रयं केचित्पठन्ति तस्याथेमाह-- 
परकृष्टयथंमिति । ८२ ॥ 

किमथंमनेकन्रहाचार्यागमः प्राथ्यंते तत्राऽऽहु--जनेऽसानीति । बहवो ब्रह्मचारिणो यदि मत्तो विद्यामाद- 
दीरन्विद्रत्सभायां तदा मम स्यातिभंवती्यथंः । “श्रेयानि"व्यादेरथंमाहू--वस्यसोऽहमिति । वस्यस इति वसीयस ३० 
इत्यस्मिन्नथं ईकारलोपदछान्दसः । वसीयसः सकाशादह् श्रेष्ठः स्यामित्य्थंः ॥ ८४ ॥ 

वसितुः पुरुषाद्धनवतो वा पुरुषादृत्तरत्रायमीयसन्प्रत्ययो न धातौरूपरिष्टादिति विवश्षितत्वादित्याह-- 
ईयसु्निति \ तत्र हेतुमाह--अभीष्ट इति \ गुणश्रे्ठतया सजातीयेभ्यः श्रेष्ठत्वस्य विवक्षितत्वादिव्यथंः | अथवा “वसं 

५० 
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ह्मणः कोशभूतं त्वां भगवन्प्रविश्ाग्यहम् । मां च सर्वात्मभावेन प्रविशेश प्रसीद् मे ॥८६॥ 
ठेकात्म्यमाबयोरस्तु मेदहैतुं विनाक्षय । अनन्तमेदे त्ग्येव निमरजे दुष्छरतं ततः ।८७॥ 
टुतमापो यथा यन्ति निम्नेन मकरालयम् । तथेवाऽऽयन्तु मां सवे समन्तादुत्रह्मचारिणः ८८ 

यस्मिन्नहानि जीर्यन्ते सोऽब्दोऽहजंर उच्यते । अहजेरे यथा मासा यन्ति सम्बत्सरास्मनि ॥८६॥ 
५ आसन्नगृपर्यायः प्रतिवेश इहोच्यते | प्रतिवेश इवासि त्वं सवेदुःखापनोदद्त् ॥६०॥ 

प्रतिप्राणिप्रवेश्ाद्या प्रतिवेशोऽसि कीत्येसे । मां प्रत्यत; प्रभाहि त्वं प्रमाप्चस्व चाञ्जसा ॥६१॥ 
इति चतुर्थोऽनुवाकः 

निवासे" “वस आच्छादन इति धातुद्रयादुप्रत्ययः । ताच्छील्यार्थे वसुव॑सनशीलः पराच्छादनशीरो वा वसुरिति । 
अतिशयेन वसुव॑सीयानुक्तस्तस्मद्रसोयसोऽ्टं शेष्ठः स्याम् । वसुमान्वा वसुशब्देन लक्ष्यते । ततो वसुमत्त राहु श्रेष्ठो 

१० भूयासमित्यथंः । ८५ ॥ 
पूर्वोक्तस्य प्रार्थनस्य प्रयोजनमाह--ब्रह्मण इति । मुमुक्षोः शरेठत्वे सत्यो द्कारवाच्येन ब्रह्मणा सहैकत्वस- 

पेक्षिततं सेत्स्यतीव्यथं; । तस्मि्नित्यादेरथंमाह--अनन्तेति । यस्मादहं त्वदात्मभूतोऽस्मि तस्मात्त्वन्निमित्तमेव मम 

पापक्षयः स्यादिव्यथंः ।। <€-८७ ॥ 

यदुक्तं “ब्रह्मचारिणो मामायन्त्वि”ति तच्र दृष्टान्तद्वयं शरद्युक्तं व्याचष्ट--दुतमभित्यादिना । ८८-८९. ॥ 

१५ “'प्रतिवेदोऽसी""टयत्र प्रतिवेशशब्दाथंमाह-आसन्ेति । सन्निहितगृहवदशेषदुःखनिवृ त्तहेतुस्त्वमिति वाक्यां 

कथयत्ति--प्रतिवे्च इति ॥ ९०॥। 

“आकाशवत्सवं्राण्यनुप्रेशाद्रा प्रतिवेशस्त्वमि""त्यर्थान्तरमाह्--्रतिप्राणीति । “प्र मा भाही''त्यादेर्धं 

माह--मां प्रतीति । यतस्त्वं सवगत्तोऽतो मां प्रति प्रमाहि त्वत्स्वरूपं प्रकटय मां च प्रपदस्वेत्यथंः । प्रकृतेषु मन्त्रेषु 

 ब्राह्मणोत्यन्नत्वात्तदरड्यवादाषेयादि नानुसन्धेयम् ।॥ ९१॥ 

२० | इति चतुर्थोऽनुवाकः 



जथ छखीक्षाचल्ल्यां प्न्स्नो ऽस॒व्ाच्कः 

भूर्भवः सुरिति बा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तास ह स्मेतां चतुथौम्। 
माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तद्ब्रह्म । स आस्मा । अङ्गान्यन्या 

देवताः । भूरिति बा अयं रोकः । भुव॒ इत्यन्तरिघम् । सुबरित्यसौ लोकः ॥ १ ॥ 

संहिताविषयमुपासनपुक्तं तदनु मेधाकामस्य श्रीकामस्य च मन्त्रा अनुक्रान्तास्ते च पारस्पर्य॑ण विद्योपयोगार्था 

एव । अनन्तरं व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽन्तरपासनं स्वाराज्यफल प्रस्तुयते-- भुभुवः सुवरिति \ इत्तीत्युक्तोप्रदशना्थंः । 

एतास्तिल इति प्रद्षितानां परामर्शार्थः । परामृष्टाः स्मार्यन्ते वै इत्यनेन ! तिल एताः प्रसिद्धा व्याहृतयः स्मायन्ते 

तावत् । तासामियं चतुथ व्याहूतिमंह इति । तामेतां चतुर्थो महष्चमसस्यापत्यं माहाचमस्यः प्रवेदयते \ उ ह् स्म, 

इत्येतेषां वृत्तानुकथनार्थंत्वाद्विदितवान्ददरशेत्यथंः । माहाचमस्यग्रहणमार्षानुस्मरणा्थंम् \ ऋषिस्मरणमप्युपासनाद्ध- 

मिति गभ्यत इहोपदेशात्। येयं माहाचमस्येन दृष्टा व्याहुतिमंहं इति तदबरह्य महद्धि किल ब्रह्म । महती च व्याहूतिः। 

आनन्दगिरिटीका 

वृत्तानुवादपुव॑कमुत्त यानुवाकस्य सम्बन्धमाह--संहिताविषयमित्यादिना। व्याहृतीनां श्रद्धागृहीतत्वात्तत्परि- 

त्यागेनोपदियमानं ब्रह्म न बुद्धिमारोहैदिति ततो व्याहृतिशरीरं हि रण्यगरमाष्ंब्रह्मान्तह दये ध्येयत्वेनोपदिद्यत 

इत्यथ; । मह् इति व्याहूतावङ्जिब्रह्यदष्टिः कत्त॑व्या । तत कि साम्यमित्यत माहू--महद्धीति । यथा देवदत्तस्य 

वनमाला 

वुत्तानुवादपूवंकमुत्त रानुवाकद्रयतात्पयंमाह् -संहिताविषयमित्यादिना । संहितोपासनं फरामिसन्धि 

विनाऽनुष्ठित चितशुदधदवारा विदयोपयोगार्थूमिति सूचयति-ते चेति \ चशब्दोऽप्यथं; । संहितोपासनवततऽपीत्यथं : । 

अन्तरिति । व्याहृतीनां श्रदधागृहीततवात्तसरित्यागेनोपदिद्यमानं ब्रह्म न बुद्धिमारोहति । अतो व्याहूतिशरीरस्य 

ब्रह्मणो हृदयान्तस्पासनमुपदिद्यत इत्यथ; । तात्पयंमुक्तवाश्तरग्याख्यानाय प्रतीकमादत्ते-भुभुवः सुवरिति । 

इतीघ्युक्तेति \ भूभंवः सुर्वारति वाक्येनोक्तानां व्याहूतीनां पारठक्रमरन्व क्रमानुबादाथं; श्रुतावितिशब्द इत्यथः । 

्र्दश्षितानामिति \ प्रदचितक्रमोपेतानां व्याहृतीनां स्वरूपानुवादयाथं एतास्तिखो ग्याहूतय इति शब्द इत्यथः । ननु 

क्रमतः स्वरूपतश्च ताः किमर्थ पराम्यन्ते १ तत्राह-परामृष्टा इति । स्मृति विवृणोति--तिखर एता इति । 
स्नायन्ते तावदिति । तावच्छब्दः प्राथम्याथंः । कमंकाण्डे कर्माङ्गतेन प्रसिद्धव्याहृतयः इह प्रथमं स्मयन्त वंशब्देन 

तासु क्रमेणोपासनविधानाथंमित्यथं; । सोमपानार्थं महाश्चमसो यस्य स महाचमस इति वेदभाष्यकाराः । 

अपत्यमिति । गोत्रापत्यमित्यथंः । तथा च वातिके दश्चितम्--“महाचमसगोत्रत्वाद्गोत्ाथंस्त द्वितो भवेत्” इति । 

प्रवेदयत इति ठटो भूता्थ॑परत्वेन व्याख्याने हैतुमाहु--उ ह स्म इत्येतेषामिति ऋषेदचतुथंग्याहुतिविषयक वेदनं 

योगभ्रभावजनितं प्रत्यक्षमेवेति मल्वाऽष््--ददरेत्यथं इति आषति । कऋषिसम्बन्ध्यनुस्मरणमाषंम्, तस्यानुस्मरणस्य 

कतंन्यताद्योतनाथंमित्यथंः । ननु तस्योपासनाङ्घतवे सति कतव्यता सिध्यति, तदेव कुत इति; त्राह - 

ऋष्यतृस्मरणमपोति \ इहोपदेश्चादिति ! उपासनप्रकरणे ऋषेः सद्कीतंनादित्यथंः ।  उत्तरतरोपदेक््यमाणाया गतेरपि 

चिन्तनमुपासनाङ्घस्वेन कतव्यमिहोपदेशाविशेषादित्यपेरथंः । तदुबरह्येति । तच्चतुथंब्याहू तिस्वरूपं ब्रहोति चिन्तये 

दित्यथंः । इतरव्याहृतित्यागेन चतुंग्याहू तिस्वरपे ब्रहयष्टिविधाने नियामकमाह्--महद्धि किर ब्रह्य महती च 

व्याहूतिरिति । मह्वं व्यापकत्वम्, तच्च ब्रह्मणः श्रुतिषु प्रसिद्धमिति दोतनार्थौ हि किरति निपातौ । चतुथ 

व्याहुतेरित र्याहूस्यपेश्या व्यापकत्वं वक्ष्यति । तथा च व्यापकत्वसाम्येन चतुथंव्याहूतिस्वल्पे बरहयहषटिविधिरिति 

५ 

१० 

९५ 

९० 

२० 
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१० 

१५ 

२५ 

मह हइत्यादित्यः। आदिस्येन बाब स्वे लोका मदहीयन्ते। भूरिति वा अग्निः। 
भुव॒ इति बायुः । सुवरित्यादित्यः । मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाप स्॒बणि 

ज्योती". पि महीयन्ते । भूरिति बा छवः । मुव इति सामानि । सुवरिति यज् _षि ॥ २॥ 

कि पुनस्तत् । स आत्मा । आप्नोतेर्व्यापिकमंणः आत्मा । इतराश्च व्याहतो रोका देवा वेदाः प्राणाश्च मह् इत्यनेन 

व्याहूस्यात्मनाऽऽदित्यचन््बरह्याच्भूतेन व्याप्यन्ते यतः ! अतोऽद्धान्यवबयवा अस्या देवताः \ देवताग्रहणमुपलक्षणा्थ 
रोकादीनाम् । मह इत्येतस्य व्याहूत्यात्मनो देवा लोकादयश्च सर्वेऽवयवभूताः । यत आहाऽदित्यादिमिर्छोकाद्यो 

भनन्दगिरिटीका 

पादादीन्यङ्गानि मध्यभागस्चा द्वी, इतरेषास ्गानामात्मा कथ्यते व्यापकत्वात् । तथा महोव्याहतिदिरण्यगभंस्य 

ब्रह्मणो मध्यभाग आल्मेति कल्प्यते । इतरास्व व्याहृतयः पादाद्यवयवव्वेन कल्प्यन्ते । प्रथमन्याहृतिः पादौ, 

वनमादडा 

भावः] चतुरथन्याहृते्व्यापकत्वं निरूपयितुं पृच्छत्ति-- कि पनस्तदिति । मह॒ इति व्याहृतिस्व्पं ब्रह्मतयक्तम्, 

तद्रयाहृततिस्वरूपं पुनरपि कि कौटशमित्यक्षराथंः । अत्रोत्तरं स आत्मेति श्रुतिः । विधेयपेक्षया पलिरङ्गनिर्दशः, 
स चतुथव्याहूतिस्वरूपमात्मा इत रव्याहुत्ययेक्षया व्यापकमित्यथंः। ननु चेतने रूढस्यास्मशब्दस्य कथं व्यापकत्वमथंः! 
योगेनेव्याह्--आप्नोतेरिति \ व्याप्षिः कमं क्रिया अर्थो यस्य; तत्तद्च व्याप्षिवाचकादाप्नोतेः सकाश्ाचचिष्पन्नोऽय- 
मात्मशब्दो व्यापकत्वबोधक इत्यथः । महु इति व्याहूतैरात्मश्रुव्युक्तमितरब्याहूत्यपेक्षया व्यापकत्वमुपपादयति- 

इतराश्चेत्यादिना यतोऽत इत्यन्तेन ।! चराब्दोऽवधारणे । नन्वितरब्वाहूतयो मह् इत्यनेन व्याप्यन्त इत्ययुक्तम्, 
इत रण्प्राहृत्तिषु मह् इत्यस्याक्षरानुवृत्तेरदशनादित्याश ङ्ुयाह्--आदत्यचन्द्रब्रह्यान्नभूतेनेति । मह् इति व्याहुत्यालसन 
आदित्यादिभूतत्वमित्थं श्रूयते--“मह् इत्यादित्यः, मह् इति चन्द्रमाः, मह् इति ब्रह्म, मह् इत्यन्नम्” इति । मह् 
इति ब्रह्मेत्यत्र ब्रह्मोद्कार इति वक्ष्यति । नन्वादित्यादोनां लोकादिष्वेव भ्यासिः, न व्याहूतिषु, अनुपरम्भात्; 

२०. तत्तश्च कथमादित्यचन्द्रभूतेन मह इत्यनेन इतरा व्याहत व्याप्यन्त इत्याशङ्कय तासामादित्यादिन्याप्यता- 

सिद्धवर्थं छोकाद्यात्कतामाह्-खोका देवा वेदाः प्राणाश्चेति ! इतरन्याहूतयो लोकदेववेदप्राणात्मिका इ्यक्षराथंः | 
तासामित्थं लोकाद्यात्मकत्वं श्रूयते--'“भूरिति वा अयं लोकः, भुव इत्यन्तरिक्षम्, सुवरित्यसौ रोकः; भूरिति वा 
अग्निः, भुव इति वायुः, सुवरित्यादित्यः; भूरिति वा ऋचः, भुवे इति सामानि, सुवरिति यजूषि; भूरिति वे 
प्राणः, मुव इत्यपानः, सुवरिति व्यानः इति । अत्र पृथिव्यन्तरिक्चद्यूलोकानामादित्यव्याप्यता प्रसिद्धा, अग्नि 
वाय्वादित्यदेवतानां चन्द्रव्याप्यता प्रसिद्धेव, चन्द्रसुयंयोः स्वदीप्ट्या सवंरोकन्याप्कत्वात्; वागात्मकानां वेदाना- 
मोङ्कारव्याप्यता “तद्यथा शद्धुना * इत्यादिशरुतििद्धा, प्राणानामन्नरसद्रा राऽन्नव्याप्यता प्रसिद्धा; तथा च लोकदेव- 
वेदप्राणाह्मिका इतरन्याहूतयो यत आदित्यचन्द्रब्रह्मा्नभूतेन मह् इत्यनेन व्याहुत्यात्मना व्याप्यन्ते, अतो महू इति 
व्याहूतैरितरपेन्षधा व्यापकत्वमित्यथः । इत्थं स आत्मेति वाक्यं व्याख्याय अनन्त रवाक्यमादते--अङ्भानीति । 
नन्वन्या व्याहूुतयो यथा देवतारूपत्वेन श्रुतास्तथा छोकादिरूपत्वेनापि श्रुताः; ततश्च कथमरन्यादिदेवतारूपाणा- 
मेव तासाम ङ्घुत्ववचनम् ? तत्राह -देवताग्रहुणमिति ! देवतपदमजहल्लक्षणया लोकादीनामपि ज्ञापनाथंम्; मत्तो 
नोक्तदोष इत्यथः । रोकाद्युपलक्षणे कृते सति फर््तिम् “अद्धान्यन्या देवताः" इति वाक्यार्थं दशंयति-- 
मह इस्येतस्थेत्यादिना इतीत्यन्तेन । अत्रेतिशब्दोऽ्त इत्यथं, यत इत्युपक्रमात्; तथा च यत्त आदित्यादिभिरकिादयो 
महीयन्ते मतः स्वे देवा लोकादयसश्च मह् इत्येतस्य व्याहुद्याद्मनोऽवयवमूता इति योजना । अत्र ष्टान्तमाह्- 
आत्मना इति । प्रसिद्धशरीरस्य मध्यभागोऽतरात्मशब्दाथंः । तेन हस्तपादाद्य ङ्गानि महीयन्ते । शरीरमध्यभाग- 

३५ गताघ्नादिता भङ्गानां वृद्धिः प्रसिद्धेति दहिशब्दाथः । अयं भावः--यथा देवदतस्य सध्यममागं प्रति पादादीन्यद्गानि 
मध्यमभागाधीनवृद्धिभाक्त्वात्, मध्यमभागरचाङ्खी तद्वृद्धिहेतुत्वात्, तथा लोकाद्यात्मिका इतरव्याहूत्तयः पादादि- 
रूपाङ्खाणि, .भादिव्याद्यात्मकं चतुेग्याहृतिस्वरूपमङ्गीति कल्प्यते; मह् इत्यस्यादिव्याद्यात्मनेतरवृद्धिहैतुत्वेन 
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मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाच सरवे वेदा महीयन्ते । भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । 

सुवरिति व्यानः। मह इत्यननम्। अनेन वाब सर प्राणा महीयन्ते । ता वा एताशरतस्चथतुरषां । 

-चतस्चशतस्चो व्याहृतयः । ता योवेद्। स॒ वेद् बरह्म । सवेऽस्म देवा बलिमावहन्ति ॥ ३॥ 

असौ लोको यज् " षिवेदद्धे च 

इति पच्चसोऽनुवाकः 

महयन्त इति \ आत्मना हयद्धानि महीयन्ते महनं वद्धिरुपचयो महीयन्ते वधंन्त इत्यथः ! अयं लोकोऽग्नित्वेदः 

पराण इति प्रथमा व्याहूतिभूरिति \ एवमृत्तरोत्तरेकेका चतुर्धा भवति 1! 

मह इति ब्रह्य \ ब्रहत्योद्धारः। शब्दाधिकारेऽन्यस्यासम्भवात्। उक्तार्थमन्यत् ता वा एताशष्चतलषहचतुर्धेति) 

ता वा एता भूर्भुवः सुवमंह॒ इति चतस्र एकेकश्चतुर्धा चनुष्परकाराः 1 धा्ञब्दः ध्रकारवचनः । चतस्रचतल 

सत्यश्चतुर्धा भवन्तीत्यथेः । तासां यथाक्लुप्रानां पुनरुपदेशस्तथेवोपासननियमाथेः \ ता यथोक्तव्याहृतरयो वेद स 

आनन्दगिरिटीका 

द्वितीया बाहू, तृतीया शिर इत्यथः । व्याहूस्यवयवं ब्रह्मोपासीतेत्युतत्तिविधिरुक्तः । इदानीम ङ्विशेषविधिः कथ्यते- 

भूरिति वा अथं लोक इत्यादिना । तत्रैकका व्याहूविस्चतुष्प्रकाराऽवगन्तव्येति तात्पयंमाह्--अयं लोक इत्यादिना । 

एकैका व्याहृतयो यदा चतुष्भ्रकारारिचन्त्यन्ते तदा षोडशकरः पूरुष उपासितो भवतीत्यभिग्रेत्य संक्षेप- 

माहू--ता वा एता इति \ स वेद ब्रह्मेति ब्रह्मवदनं फरत्वेन न सद्धीत्यंतेऽधिकारविधिवाक्ये । किन्तु वक्ष्यमाणानु- 

वनमाला 

वृद्धिहेतुत्वसाम्यात्, इतरव्याहृतोनां च रोकाद्यात्मना तदधीनवुद्धिभाक्त्वेन प्रसिद्धा द्धचदुवृद्धिमाक्त्वस्ाम्यात्; 

तत्रापि प्रथमा व्याहृति. पादौ, द्वितीया बाहू, तृतीया शिर इति विभागः; तथा च व्याहृतिचतुष्टय मिर्त्वा शरीरं 

सम्पश्यते; तस्मिन्व्याहूतिमये शरीरे यदङ्जित्वेन कल्पित चतुथेव्याहूतिस्वरूपं तत्र तद्ब्रहयोति वाक्येन ब्रह्मदष्टि 

विहिता; तथा च वक्ष्यति--मह इत्यङ्धिनि ब्रह्मणीति । आदित्यादीनां च लोक्रादिवुद्धिहेतुत्वमित्थं श्रूयते- 

“आदित्येन वाव सवे लोका महीयन्ते, चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीषि महीयन्ते, ब्रह्मणा वाव सवे वेदा 

महीयन्ते, अशनेन वाव सवं प्राणा महीयन्ते" इति । अयमथं ;--लोकास्तावद्यदित्येन प्रकाशिताः सन्तः प्राणिनां 

व्यवहार्यत्वलक्षणां वृद्धि प्राप्नुवन्ति; अग्निवाय्यादित्यदेवतारूपाणि ज्योतींषि चन्द्रमसा वधंन्त इत्येतत् “श्रथमां 

पिबेत वाह्नः" इत्यादिशास्त्रसिद्धम्, चन्द्रकापानेन तेषां वुद्धेरावदियकत्वात्; ब्रह्मण। प्रणवेन सर्वे वेदा वधंन्ते 

वेदवुदधेः प्रणवपूवंकाध्ययनाधीनत्वात्, तथा च वक्ष्यति “मोमिति ब्राह्मणः प्रवक्षयच्नाह् ` इति; अश्वेन प्राणा वन्त 

इत्येतत्सिद्धम्, श्रुतिश्च भवति “शुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात्” इति । भूरिति वा अयं लोक इत्यादावकंका 

ग्याहूतिश्चतुष्प्रकारा ज्ञातव्येति तात्प्यमाह्--अयं लोक इत्यादिना । भूरितीति ! चतुर्धा भवतीति दोषः । 

एवमुत्तर इति । अन्तरिक्षं वायुः सामास्यपान इति द्वितीया व्याहतिर्भुव इति, सुवर्खोक आदित्यो यजूंषि व्यान 

इति तततीया व्याहूतिः सुवरित्ति, आदित्यश्चन्द्रमा भोद्कारोऽ्तमिति चतुर्थी व्प्राहुतिमंह् इति; एवमेत्ता उत्तरा 

व्याहृतयः प्रत्येकं चतुर्धा मवन्तीत्यथंः । मह् इति ब्रह्येस्यत् ब्रह्मशब्दस्य मस्या्थ॑परत्वं वारयति-ब्रह्येत्योद्धार 

इति \ भूरिति वा ऋच इत्यादिना वेदावयवभूतक्लब्दसनिधाने मुख्याथंग्रहणायोगात् , चतुथंव्याहूतौ पूवमेव मुख्य- 

ब्रह्मषटरक्ततवेन पौनसत्यप्रसङ्खाच्चेत्यपि द्रष्टव्यम् । धाशब्दस्य भ्रकारवचनत्व सति चत्तसरद्चतुर्धेति वाक्यस्य 

फलितमर्थं क्रियाध्याहारपूवंकं दशेयति--चतस्रश्चतल्रः सत्य इति। स्वरूपेण चतस्रो व्याहुतयो द्रष्टव्यखोकादिभेदेन 

प्रत्यकं चतसः सत्य इत्यथे; । ननु व्याहृतिषु प्रत्येकं पदाथंचतुटयहष्िवावयेभ्य एव तासा प्रत्येकं चतुर्धात्वक्लुि- 

सिद्धेः चतस्लङचतुर्धेति वाक्यं पुनरक्तमिति; नेत्याह-- तासां यथाक्लुप्रानानिति ! भूरिति वा भयं लोक इत्यादि- 

१५ 

२५ 

२५ 
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२०५ 

वेद विजानाति । कि ? ब्रह्म । ननु- तद्ब्रह्म स आत्मेति ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविनज्ञातवत्स वेद ब्रह्मेति \ न। 
तद्विशेषविवश्चुत्वाददोषः। सत्यं विज्ञातं चतुथंब्धाहूत्यास्मा ब्रह्मेति न तु तद्विशेषो हु दयान्तरूपरभ्यत्वं मनोमयत्वादिश्च 
“श्ञान्तिसमृद्धम्'* इत्येवमन्तो विहेषणविकेष्यरूपो धमंपुगो विज्ञायत इति । तदिवक्षु हि शास्रमविज्ञातमिव ब्रह्म 
मत्वा स वेद ब्ह्येत्याहु । अतो न दोषः। यो हि वक्ष्यमाणेन घमेपुगेन विरिष्टं ब्रह्य वेद स वैद ब्रहोत्यभिप्रायः। 
अतो वक्ष्यमागानुवाकेनेकवक्यताऽस्य, उभयोष्यंनुवाकथोरेकमुपास्नं, लिद्धास्च । भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठतीव्यादिकं 
लिद्धमुपासनेकत्वे, विधायकाभावाच्च । न हि वेद उपासितव्य इति विधायकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति व्याहूत्यनुचाके 

आनन्दगिरिटीका 

वकेनास्मि्ेव ब्रह्मोपासने गुणविधानं भविष्यत्तीति सूचयितुमित्याहू--न तद्िशेषविवक्षुत्वादित्यादिना । यदि 
व्याहूत्यवयवमेव ब्रह्मोत्तरत्रोपास्यते तदैवोपासकस्य प्रथमन्याहृ्यात्मकरेऽनौ प्रतिष्ठामिधानं घटेत । तस्माद्- 
व्याहूत्यात्मकदेवताप्राप्त्यभिधानं उपासनेकवे लि द्धमाह--लि ङ्घाच्चेति । किञ्चैकत्र प्रधानविद्याविधिरपरतर 
गुणविधिरित्येवमनुवाकभेदे चरितार्थे नानन्यथासिद्धं मेदक प्रमाणमुपरभ्यत इत्याहु--विधायकाभावाच्चेति । 
विधायक इति । भिन्चविद्यानोधक इत्यथः । 

इति श्रीमत्परमह् सपरितव्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपूज्यपादयिष्यानन्दज्ञानविर चितायां तैत्तिरीयोपनिषच्छा द्ुरभाष्यटोकार्या 

शीक्षावत्त्यां पच्चमोऽनुवाकः 

वनमाटखा 

वचनानां ग्याहृतिस्तुतिपरत्वशङ्कानि ससेन तथंवोपासनकततव्यतावश्यकत्वद्योतनाथं इत्यथ; । चतस्रश्चतस्रो 
व्याहूतय इति वाक्यं तु निरूपितानां तासामुपसंहा राथ॑मिति भावः । ज्ञातस्य ब्रह्मणः पुनर्ानोपदेदो पौनरुक्त्यं 
स्यादित्ति शङ्कुते- नन्विति ! तदब्रह्मेति वाक्ये ब्रह्ममात्रमवगत्तं न तु तद्गुणजातम्, “स वेद ब्रह्म” इति तु 
वक्ष्यमाणगुणविरिष्टत्वेन ज्ञातव्यत्वमुपदिदयते । तथा च वक्ष्यमाणगुणविरिष्टत्वेन पूव॑मज्ञातत्वान्न पौनस्क्त्यमिति- 
परिहुरति- नेति! न च वक्ष्यमाणगुणानामपि वक्ष्यमाणानुवाकेनैवावगन्तुं शक्यत्वादिदं वचनं व्यर्थमेव स्यादिति 
वाच्यमू; एतदनुवाकावगते चतुथंव्याहूत्यात्मके ब्रह्मणि व्ष्यमाणगुणवक्वावगमस्यैतद्चनाधीनत्वेन वंयर्थ्याप्रसक्त- 
रिति भावः। संग्रहं विवृणोति- सत्यमित्यादिना) न तु तद्विशेषो विज्ञायत इति सम्बन्धः । तस्य ब्रह्मणो विरोषभेव 
विवृणोत्ति--हूद्यान्तरित्यादिना ! योऽयमुत्तरानुवाकोपक्रमे दशितो हृदयान्तरुपलभ्यमानत्वमनोमयत्वादिहिरप्मय- 
त्वान्तो गुणपूगः यञश्च तदुपसंहारे प्रदतं आकाशशरीरत्वादिशान्तिसमृद्धमित्येवमन्तो धमंपुगः स न ज्ञायत 
इत्यथः । विरोषणविशेष्यरूप इत्यत्र विशेष्यपदमविवक्षिताथम्; अत एव धम॑पुगस्य विदेषणत्वमात्रमेव वश्यति-- 

` धमंपुगेण विशिष्ट ब्रह्मेति । यद्रा अत्र विशेषणानां पारक्रमानूसारेण क्रमविशिष्टतया चिन्तनमभिप्रेत्य विरोषण- 
विशेष्यरूपत्वमुक्तम्; तच्च पूर्वापरीभूतत्वरूपम् । अत्त एव “इति प्राचीनयोग्य" इट्यत्र इतिशब्देन प्रकारवाचिना 
क्रमविशिष्टतयेव गुणानामुपासनं प्रतीयत इति बोध्यम् । ननु तद्ब्रह्म स आत्मेत्यत्रास्तु तद्धिशेषाज्ञानम्; ततः 
किम् ? तत्राहु--तद्विवक्षिवति ! एवं पौनसक्त्यदोषं परिहृत्य स वेद ब्रह्योति वाक्यस्याथं कथयत्ति-यो हीति । नतु 
लोकादिदृ्टिपरिगृहीतन्याहूतिशरी रत्रह्मोपासनविघायकस्यास्यानुवाकस्य वक्ष्यमाणेनानुवाकेनैकवाक्यतां विना कथं 
तत्रत्यगुणानामच्रान्वय इत्याशङ्कय वक्ष्यमाणगुणाकर्ष॑कात्स वेद ब्रह्मत वाक्यादेवानयोरेकवाक्यत्वं कल्प्यत 

` इत्याशयेनाह्--अतो वक्ष्यमाणेति \ नन्वनुवाकट्ये उपासनैक्यं विना कथमेकवाक्थम्, अर्थेक्यनिबन्वनत्वादेक- 
वाक्यताया इत्याशय, तदपि वक्षयमाणगुणाकषेकवाक्यबकादेव कल्प्यत इत्धाशयेनाहु--उभयोरिति। लिङ्गाच्चो- 
पासनमेकमेवेत्युक्तमेव विवृणोत्ति-भूरित्यगनाविति। ग्याहू्यनुवाकोक्तानामग््यादिदष्टीनां वक्ष्यमाणानुवाके फलकथन- 

२५ लिङ्गादयाहूतिशरी रत्रह्मोपासनमुभयत्रैकमिति गम्यत इत्ययं; । विधायकाभावाच्चेति \ उपासनभेदकविध्यभावा- 
दित्यः । तमेव विवृणोति--न हीति \ ननु व््राहुत्यनुवकस्थः “ता यो वेद इति विधिरेव तद्धदकोभ्स्तु; 
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“ता यो वेद" इति च वक्ष्यमाणाथंत्वान्नोपासननभेदकः । वक्ष्यमाणा्थत्वं च तद्विेषविवक्षुत्वादित्यादिनोक्तभ् 1 सर्व 
देवा अघ्मा एवं विदुषेऽङ्खमूता अवहन्त्यानयन्ति बलि स्वाराज्यप्राप्नौ सत्यामित्यर्थः \ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवप्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये पञ्चमोऽनुवाकः 

वनमाला | प 

नेव्याह--ता यो वेदेति त्विति । इतिशब्दो वेदेति विधि पमृशति; तथा च “ता यो वेद” इत्ययं विधिर्नोपासन- 
भेदक इति योजना । अयं भावः--"ता यो वेद" इत्यत्र व्याहूतिशरीरस्य ब्रह्मणः प्रधानविद्याविधिस्तरानुवाके 
गुणविधिरिति प्रकारेणोपासनैवयेऽपि “ता यो वेद” इति विधिसम्भवान्न तस्य वि्याभेदकत्वमिति । ननु तहि 
“स॒ वेद ब्रह्म" इति विधिर्भेदकोऽस्तु; नेव्याहू--वक्ष्यमाणाथेत्वा्नोपासनभेदक इति \ “स वेद ब्रह्म” इति वाक्यं 
व्याहृत्यनुवाकस्थे ब्रह्मोपासने वक्षयमाणगुणाकरषणाथंत्वान्न विदयेक्यविरोधि, किन्तु तदनुकूलमेवेत्यथंः । हेत्वर्सिद्धि १० 
रवोक्ताथंस्मारणेन नि राचष्टे--वक्ष्यमाणायत्वं चेति । विदुषे देवाः कदा बि प्रयच्छन्तीत्याकाडक्षायां स्वाराज्य- 
प्राप्त्यतन्तरमित्याशयेनाह--स्वाराज्येति । स्वयमेव राजा स्वराट्, तस्य भावः स्वाराज्यम्, अङ्गदेवताधिपतित्व- 

मिति यावत् । त्प्राप्स्यनन्तरमेवाङ्घदेवताभिनेल्युपह रणमुचितम्; अत्त एवाथंक्रमानुसारेण "सर्वेऽस्मै देवाः” 

इति वाक्यम् “प्नोति स्वाराज्यम्” इति वाक्यानन्तरं पठनीयम् । एतच्चाग्रे स्फुटं वक्ष्यति--स्वयमेव राजाधि- ` 

पतिभंवत्यद्घभूतानां देवतानां यथा ब्रह्य देवाश्च सर्वेऽस्मं बक्िमिवहन्तीति । एतेनाचुवाकयोः पृथक्फरश्रवणादु- १५ 
पासनमेद इति शङ्कापि निरस्ता भवति फलभेदश्नवणस्यैवासिद्धेरिति । 

इति तंन्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां वनमालास्यायां शीक्षावल््यां पच्मोऽनुवाकः 

१. अत्र॒ भूरादिव्याहृतिषु रोक, देव, वेद, प्राणदृष्टयः चोदन्ते इदं चोपासनं षष्ठानुवाकोक्तब्रहमो- 

पासनस्या ङ्गभूतम्, अत एव उपासकस्य सकल्देवपुज्यत्वमुपपद्यते यथाश्रुते प्रतीकोपासकानां ब्रह्म- 

रोकाभावात् तदनुपपत्तेः ( सायणः ) | | | २० 



नथ तार्सिक्े खीश्ाखल्छ्यां प्नङच्नस्नो उच्तुल्वाच्ः 

उपासनमथेदानीं ग्याहस्यास्मन उच्यते । स्वाराज्यफरसिद्धयथं महि माऽतोऽस्य कीत्य॑ते ॥६२। 
मूमवः स्वरिति जेयाः प्रसिद्धा व्याहूतीनंर; । तिस्स्तासां चतुर्थौ तु मह इत्युिरभ्यधात् ॥६३। 

महाचमसमोत्रलाद्गोत्राथ॑स्तद्वितो भवेत् । माहाचमस्योतः साक्षान्महयो वेदयते पराम् ॥६४॥ 
उपासनाङ्गतार्थोऽयमूषिनामग्रह् भवेत् । अषेयस्यतिसंमिश्रयुपासनमिदोच्यते ॥६५॥ 

५ चतुर्थी व्याहूतिर्येयं ब्रहमेत्येव्चुपास्यताम् । महयाद्घनह्म सा ज्ञेया आत्मा चाऽऽप्नोति येन सा॥६६॥ 

आदित्यचन्दर्ह्मान्नमुतेन व्यापिना यतः ॥६७॥ 

रोकदेवादयो व्याप्ता आत्मा तेन महो मवेत् । देवताग्रहणं चात्र परिशिष्टोपरक्षणम् ॥६२॥ 

लोका देवास्तथा वेदाः प्राणाश्ाङ्गानि सवशः । मह इत्यस्य ज्ञेयानि व्याह्यात्मन ए हि ॥६६॥ 

महीयन्ते यतः सवे आदित्याद्यात्मना परे । मह इत्येवयुक्तेन तस्मादात्मा मवेन्हः ॥१००॥ 

१० आत्मना हि महीयन्ते हस्ताघज्गानि सवशः । पथा कोकादयस्तद्रदादित्याद्यात्मनेधिताः ॥१०१॥ 

ओ द्ारवाच्यत्वेन तत्प्रतीकत्वेन वा ब्रह्मणो ध्येयत्वमुक्तम् । जपार्था होमार्थाक््च मन्त्रा व्या्याताः | 
सम्प्रति व्याहूत्यात्मनो ब्रह्मणोऽपरस्योपास्तनं विशिषटफलं वक्तव्यमिल्युत्त यनुवाकस्थ तात्पयंमाहू--उपासनमिति । 
यतो व्याहूव्यात्मनो ब्रह्मणोऽत्रोपासनं विवक्षितमतः समनन्तरवाक्येन तथाविधेब्रह्मणः स्तुतिविवकितेत्याह्- 
महिमेति ॥ ९२॥। 

१५ एवं तात्पयंमुक्त्वाश्षराथं कथयति-भुरिति । व्याहूतीरिति द्वितीया प्रथमार्थे । "तासामि 'त्यादिवाक्ष 
व्रयस्याथंमाह- तासामिति ॥ ९३ ॥ 

तद्धिताथंमाह-महाचमसेति ।॥ ९४॥ 
ऋषिनामग्रहणस्य प्रयोजनमाहू-उपासनेति ॥ ९५ ॥ 

तदुब्रह्ोव्यस्याथंमाह--चतुर्थाति । तस्या महृत्वाद् ब्रह्मत्वं सवंन्यापकत्वास्चाऽऽत्मत्वमिव्येतदाह-- 
२० महत्त्वादिति ॥ ९६ ॥ 

स्वव्यापकत्वं साधयति--आदिव्येति । ९७ ॥ 

व्याहत्तीनां श्रद्धागृहीतत्वात्तत्यागेनोक्तं ब्रह्म बुद्धि नाऽऽरोहत्ि । अतो व्याहृतिशरीरं हिरण्यगभा 
ब्रह्म ह् दयान्तर्ध्येयत्वेनोक्त्वा महोव्याहूतावद्धिब्रह्महष्टिमंहुत्वव्यापकत्वसामान्यादितरास्च व्याहूतयस्तस्य पादा 
वयवत्वेन कल्प्यन्ते । प्रथमा व्याहतिः पादो, द्वितीया बाहू, तृतीया श्षिर इति व्याहूत्यवयवं ब्रह्मोपासीतैदयुत्पत्त 

२५ विधिरिघ्युक्तम् । इदानीम ङ्धान्यन्या देवता इत्यत्र देवताग्रहुणस्य तात्पयंमाह--देवतेति । ९८ ॥ 
परिरिष्टोपलक्षणे सिद्धमथंमाहू--लोका इति ॥ ९९ ॥ 

चतुथंब्याहूते्व्यापकत्वेनाऽऽ्त्मत्वं पूक्रोक्तम् । अधुना लोकादिवृद्धिहैतुत्वादात्मत्वमिव्येतदाह--महीयन्त 
इति ॥ १०० ॥ 

उक्तमथ दृष्टान्तेन साधयति--आत्मनेति । यथा देवदत्तस्य पादादीन्यङ्खानि मध्यभागक््चाङद्धी तेषामद्धाना 
३० वृ द्धिहतुत्वादुच्यते तथा महोग्याहुतिब्रेह्यणो हिरण्यमस्य लोकाचयात्मकस्य मध्यभागो लोकादे रादित्याद्यात्मना 

वृद्धहेतुत्वादात्मेति चोच्यत इत्यथः ।॥ १०१ ॥ 



शीक्षा० अनु०-५, भा० वा०-१०२-१०९ | तैत्तिरीयोपनिषत् | [ ४०१ 

अयं ोकोऽग्नि्छगबेदः प्राणश्चेति चतुर्धा । भूरिति व्याहृतिज्गया तथैवान्या यथाक्रमम् ॥१०२॥ 
अन्तरिक्षं च वायुश्च साम चापान एव च । चतुर्धा मुष इत्येषा दितीया व्याहृतिमता ॥१०३॥ 

्रौरादित्यो यजुश्चेति व्यानक््चेति चतुथ्यपि । मह्चेति पुरा परोक्ता चतस्रः स्युशवतुविधाः ।१०४॥ 

उक्तानां पुनरुक्तिः स्यादुपास्ानियियंस्या । यथोक्ता व्याहृतीरेता बेदोपास्ते तु यो नरः ॥ 
स॒ वेद सकरं ब्रह्म दक्ष्यमाणविरोषणम् ॥१०५॥ ५ 

बह वेद स॒ इत्येवं पुनरुक्तं किमुच्यते । वक्षयमाणाजुवाकाथंविशुखाददोषता = ॥१०६॥ 
प॒ य एषोऽन्तरिस्यादि वक्ष्यमाणानुबाकगम् । चस्तृपास्यमिहैवेति स॒ वेदेति पनवेचः॥१०७॥ 

एकवाक्यत्वमेतरमाद््रयोरप्यनुवाकयोः ॥१०८।॥। 

लोका देवादयदवास्मा उपासित्रे यथाबलम् । बि भोगं प्रयच्छन्ति फलमेतदृपाितुः ॥१०६॥ 
इति पच्चमोऽनुवाकः १०५ 

उत्पत्तिविधेरुक्तत्वादद्धविशेषविधिमधुना कथयति--अयमित्यादिना । १०२॥ 

तथैवान्या इत्यादि विवृणोति--अन्तरिक्षमिति ।। १०३ ॥ 

व्यानरचेत्यत्र तुत्तीया व्याह तिमतेत्यनुषज्यते । सहस्वेति चतुध्यंपि व्याहृतिः । एवे पूरवग्याहू तिवदादित्य- 
वन्रब्रह्मात्नभूतेनेत्यत्र चतुधिधा प्रोक्तेत्याह--चतुथ्यंपौति । प्रदशितप्रकारेण चत्तस्रो व्याहुतयङ्चतुविधा भवन्तीति 
निगमयति -चतस्ः स्युरिति ॥ १०४॥ ९५ 

(“अयं लोक'' इत्यादिना व्याहृतीनां प्रत्येकं चतुविधत्वमुक्तमेव किमिति पुनरुच्यते तत्राऽऽह्-उक्तानामिति । 
व्याह तीनां स्तुत्यं चतुविधत्वं नोच्यते किन्तु प्रत्येकं तासां चतुविधत्वेनोपासनं नियतमिष्यते । तथा षोडशकस्य 
परुषस्योपास्यत्वमत्र सेत्स्यति अधिकवचनस्याथं विशेषसूचकत्वादित्यथंः । अधिकारविधिविवक्षया “ता यो 

वेदे''त्यादेरथ॑माहु--यथोक्ता इति । व्याहूत्यनुवाकेनोक्त ब्रह्मोपासने गुणविधानमनन्तरानुवाके भविष्यतीत्यभिप्रत्य 
विरिनष्टि- वक्ष्यमाणेति ॥ १०५॥। | २. 

““तदुत्रह्य "ति ब्रह्मणस्चतुथंग्याहूत्यात्मन उक्तत्वात्युनरुक्तिरनथिकेति शङ्ते--ब्रह्येति। अनुवाकटयेनेक- 
मुपासनं विवक्षितमिति वक्तुमुक्तानुवादान्नास्ति पुनरक्तरित्याह॒--वक्ष्यमाणेति ॥ १०६ ॥ 

“सत्यमि'"त्यादिभाष्यमाभित्योक्तमेव प्रपञ्चयति-सं य इति ।॥ १०७॥ 

“अतो वक्ष्यमाणानुवाकेने "त्यादिभाष्याथंमांह्--एकवाक्यत्वमिति । एतस्मादुपासनेक्यादित्यथंः ॥ १०८ ॥ 

“सर्वेऽस्मै देवा बल्िमावहन्ती' प्यस्याथंमाहू-लोका इति । उपासित्रे स्वाराज्यप्राप्तायेत्यथंः ॥ १०९॥। २५ 

दूति प्चमोऽनुवाक 



५ 

१९० 

१५ 

२० 

थ्य च्यीक्ा्ल्छ्यां प्न ऽच्तुव्वाच्छः° 

स॒ य पएषोऽन्तहेदय आकाश्चः | तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः। अमृतो रिरण्मयः | 
अन्तरेण तालुके | य एष स्तन इवावरुम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ 
केशान्तो बिवतेते । व्यपो शीषकपारे । भूरिस्यग्नौ प्रतितिष्ठति । मुव इति वायौ ॥ १॥ 

मुभुवःसुवःस्वरूपा मह इत्येतस्य हिरण्यगभंस्य व्याहूत्यास्मनो ब्रह्मणोऽद्धान्यन्धा देवता इत्युक्तम्) यस्य ता 
अङ्भूतास्तस्येतस्य ब्रह्मणः सान्नादुपरुभ्च्यर्थमुपासनार्थं च हुदयाकाश्ञः स्थानमुच्यते सालग्रामं इव विष्णोः। तस्मिन् 
तद्ब्रह्मोपास्यमानं मनोमयत्वादिधमेविरिष्टं साक्षादुपलभ्यते पाणाविवाऽऽमलकम् । मागं सवत्मिभावप्रतिपत्तये 
वक्तव्य इत्थनुवाक आरमभ्यते--स इति व्युक्कम्य “अयं पुरुषः” इत्यनेन सम्बध्यते ! य एषोऽन्तहूंदये हूदयस्यास्तः 
हदयमिति पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः प्राणायतनोऽनेकनाडीसुषिर ऊध्वंनारोऽधोमुखो विशस्यमाने पशौ प्रसिद्ध 
उपकभ्यते । तस्यान्तयं एष आकाश्चः प्रसिद्ध एव करकाकाशवत् । तस्मिन्सोऽयं पुरुषः । पुरि श्षयन्पूर्णा वा 

भूरादयो लोका येनेति पुरुषो, मनोमयः मनो विज्ञानम् \ मनुतेर्ञानक्मंणस्तन्मयस्तदुपलभ्यत्वात् । मनुतेऽनेनेति वा 
मनोऽस्तःकरणं तदभिमानी तन्मयस्तत्लिद्धो वा। अभूतोऽमरणधर्मा हिरण्मयो ज्योतिमंयः। तस्येवंलक्षणस्य हुदयाकाश्ष 

आनन्दमिरिटीका 

तदुपलम्यत्वादिति । ज्ञानाकारपरिणामिनि मनस्येवोपलमभ्यत्वाद्ध्यायिभिरित्यथंः । जडस्य मनसः प्रवृत्ति 

वनमाला 

वृत्तानुवादपुवंकमुत्तरानुवाकततात्पयंमाह्-भुभुवस्वुवरित्यादिना) मह् इति व्याहूव्यपेक्षया अन्या मूर्भृवःसुवः- 
स्वरूपा व्याहुतयो देवत्तादिरूप। श्वतुथव्याहूत्यात्मकस्य ब्रह्मणोऽङ्गानी्युक्तमित्यथंः । एतस्येति । स इति तच्छब्देन 
अस्मिन्ननुनाके समा्ृष्टस्येत्यथेः । पुरुषपदपेक्षया स इति पुलिद्धनिर्देश इति न तद्विरोधः } उपासनाथ साक्षादुप- 
लन्ध्यर्थं चेत्यथंक्रमः उपासनफकत्वात्साक्षात्कारस्य । उपासनार्थं स्थानविशेषोपदेशे हृष्टान्तमाह--सालग्राम इवेति । 

साक्षाद्पलन्ध्यथंमिः्युक्त प्रपञ्चयति--तस्मिन्हीति । उपासकानामिदं प्रसिद्धमिति द्योतनार्थो हिशब्दः । व्यु्करम्येति । 
स्धिहितमाकाशमुल्ल द्खधेत्यथंः । हदयस्वरूपमाह्- पुण्डरीकेति । प्राणायतन इति। "हदि प्राणः" इति प्रसिद्धेरिति 
भावः| अनेकेति । अनेकनाडयाश्रयभूतानि सुषिराणि यस्येत्ति विग्रहः । पृण्डरीकाकारत्वाधोमुखत्वोध्व नार्त्व- 
विशिष्टे मां्खण्डं मानमाह--विक्स्थमान इति । “पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम्” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धो 
यथोक्तमांसखण्डो विहस्यमाने परौ प्रत्यक्षत उपङभ्यत्त इत्यथः । प्रसिद्ध एवेति \! "योऽयमन्तहुंदय आकाशः" 
इत्यादिश्चतिष्िति शेषः । करकाक्राशो यथा प्रसिद्ध इति हृष्टान्तयोजना । पुरि हदये शरीरे वा शयनादवस्थानात् 

२५ पुरुषः, पूर्णत्वाह्रा पुरुषः, भूरादयः पूर्णा येन स पुरुष इति वा । मननं मन इति भावब्युत्पत्तिमाश्नित्याह् -मनो 
ज्ञानमिति ! मननं ज्ञानमिव्यत्र हैतुमाहु-मनुतेरिति । ज्ञानं कमं क्रिया वाच्यभूता यस्य तस्मान्मनुतेधतोमिष्यन्नो 
मनःशब्दो यतो ज्ञानवाचीत्यथंः । पुरुषस्य मनोविकारत्वाभावादाह्-तस्प्राय इति । मनःप्रधान इत्यथः । तत्र 
हेतमाह-तदुपलम्यत्वादिति । तेनोपासनसंस्छृतेन मनसोपकभ्यमानत्वादित्यथंः । तत्लिद्धो वेति । अस्मदादिमनसा 

२० 

व्याहूत्यात्मकस्य हिरण्यगभ॑स्य आत्मत्वेनोपासनमिह विधीयते । इति प्राचीनयोग्योपास्व इति 

विधिदर्शनात् । पूर्वानुवाके तु एतद्पासनाङ्खं भूरादिव्याहूतिषु अग््यादिदेवतोपासनमुक्तम् । भय- 

मेवाभिप्रायः आनन्दगिरेः वाक्तिकस्य भाष्यस्य चेति स्पष्टमवगम्यते । इदं च ब्रह्मोपासनं अहमिति 

गृहीत्वा कत्तव्य “भाते तूपगच्छन्ती""ति न्यायात् । मनोमयस्य ब्रह्मत्वं च “सवंत प्रसिद्धोपदेशादि" 

व्यधिकरणे स्पष्टम् । उपासनानां यावज्जीवमावृत्तिः कत॑व्या अन्त्यप्रत्ययस्यैव फकेजनकल्वेन 
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सुवरित्यादित्ये | मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति स्वाराज्यम् । आप्नोति मनसस्पतिम् । 

साक्षाच्छरतस्य विदुष आत्मभूतस्येन्द्रस्येन््ररूपस्य ब्रह्मणः स्वरूपप्रतिपत्तये मार्गोऽभिधीयते । ह दयादूध्व प्रवृत्ता सुषुम्ना 
ताम नाडी योगस्षाखेषु च प्रसिद्धा । सा चान्तरेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके तादुकयोगता । यश्चेष तादुकयोमध्ये स्तन 
इवावलम्बते मांसखण्डस्तस्य चान्तरेणेत्येतत्। यत्र च केशान्तः केश्चानामन्तोऽवसानं मूलं केदान्तो विवतंते विभागेन 
वतते मूधंप्रदेशा इत्यथः । तं देशं प्राप्य तत्र विनिस्तृता ! व्यपोह्य विभज्य विदायं जीषेकपाङे शिरःकपाले विनिगता 
या सेन्धयोनिरिन््स्ण ब्रह्मणो योनि्मगिः स्वरूपप्रतिपत्तिद्रारमित्यथंः । तयेवं विद्ान्मनोमयात्सद्शा मूर्ध्नो 
विनिष्करम्यास्य छोकस्याधिष्ठाता भूरिति व्याहू तिरूपो योऽग्निमंहतो ब्रह्मणोऽद्धभूतस्तस्मिन्चनो प्रतितिष्ठत्यरन्यात्मनेमं 
लोकं व्याप्नोतीत्यथंः । तथा भुव इति द्वितीयव्याहूव्यात्मनि वायौ । प्रतितिष्रतीत्यनुवतंते 

सुवरिति तुतीयव्याहूत्यात्मन्यादित्ये । मह् इत्यद्धिनि चतुथव्याहूत्यात्मनि ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति । तेष्वात्म- 
भावेन स्थित्वाऽऽप्नोति ब्रह्मभूतः स्वाराज्यं स्वराडभावं स्वयमेव राजाऽधिपतिभंवति । अद्धभूतानां देवानां यथा 

आनन्दगिरिटीका 

दष्ट्वा तदधिष्ठात्तया हिरण्यगर्धोभ्न मीयते । तस्य शास्त्रं सककक रणाधिष्ठातृ्वेन प्रसिद्धत्वादिति तल्छिद्धत्वमुक्त- 
मित्य; | 

वनमाडा 

अस्मदादिभिरनिवार्येण तच्चियन्तृतया ब्रह्मानुमानसम्भवादिति भावः । ज्योतिमेथ इति । स्वप्रकाश इत्यथः | 
व्याहूतिदारीरे ब्रह्मणि मनोमयत्वादिगुणवत्यहुग्रहममिग्रेत्य विदुष आत्मभूतस्येव्युक्तम्, अहुग्रहु विना तदधावायोगात् 
तद्भावं विना च स्वाराज्यप्राप्त्ययोगात्; अतः स्वाराज्यप्राठिवचनानुरोधेन विदुषो ब्रह्मभावो ब्रह्यण्यहुग्रहुस्व 
कल्यत इति भावः । तथा च श्रतिः--“देवो भृत्वा देवानप्येति" इत्ति । इहैव भावनया देवभावं प्राप्य देहुपातोत्तर- 
कालं देवभावं प्राप्नोतीति तदथं; । इन्द्ररूपध्येति । “सेन्द्रयोनिः' इति वाक्यरोषदशंना दिन्द्ररूपत्वमुक्तम् । “ 
चेका च हुदयस्य नाडयस्तासां मूर्धानमभिनिःसुत्तैका । तयोध्व मायन्नमृतत्वमेति” इति भरुत्यन्तरमचुसुत्याऽऽह-- 
हूदयादृध्वंमिति । श्रुतिप्रसिद्धया शताधिकायां नाडधां नामान्तरेण योगज्ञास्त्रप्रसिद्ध कथयति--सुुम्नेति । 
स्तन इवेति । आस्यान्तरिति शेषः । तेनेति । तस्येत्थं: । तस्य चान्तरेण अन्तर्दशं प्राप्यमाणा शीषंकपारे व्यपोह्य 
या निगंतेति योजना । विनिष्क्रम्य प्रतितिष्ठतीति सम्बन्धः । लोकस्येति ! चऋवेदस्य प्राणस्य चेत्यथः। इमं 
लोकमिति । ऋर्वेदं प्राणं चेत्यपि द्रष्टव्यम् । प्रथमव्याहूतौ लोकाग्निक्रग्वेदप्राणानां चतुर्णां दृष्टस्वेन लोकाग्नि- 
भाववहग्वेदप्राणभावस्यापि वक्तन्यत्वात्। न च प्रधानब्रह्योपासनफङ्वचनेन “मह् इति ब्रह्मणि” इत्यनेन सर्वात्मक- 
ब्रह्मभावे कथिते सति विदुष ऋवेदप्राणभावस्यापि सिद्धत्वान्न पुथक्त द्धावो वक्तव्य इति च्यम्; वत्तथा सत्ति रोकाग्नि- 
भावस्यापि त्तत एव सिद्धत्वेन “अग्नौ प्रतितिष्ठति" इति श्रुतिवचनमग््यात्मनेमं खोक व्याप्नोतीति मष्यवचनं 
चानथंकं स्यात् । एतेन भूरिति व्याहृतौ ऋग्वेदप्राणहष्टयोनब्रह्योपास्नं प्रत्यङ्खतया प्रघानफलेनंव फलवक्तवाच्छरतो 
भाष्ये च पुथक्तदधाववचनाभाव इति शङ्कापि निरस्ता, तस्थां लोकाग्निदृष्टयो रप्यङ्गत्वेन तत्फछस्याप्यवक्तव्यत्वा- 
पत्तेः । यदि चाङ्कानां प्रधानफलेनैव फल्वत््वेऽप्य्खस्तुत्य्थं पृथक्फङ्वचनम्पेक्षितमित्युच्येत, तद्य तऋवेदादि- 
हष्टावपि तदर्थं पुथक्फलं वक्तव्यम्; एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यमिति संक्षेपः । आत्मभावेन स्थित्वेति । अत्र क्रमकथनं 
पाठक्रममाभ्िव्य । वस्तुतस्तु क्रमो न विवक्षितः, विदुषः सवत्मिकन्रहमभवे एवाग्न्याद्िवस्यान्तभविण क्रमा- 
भावादिति मन्तव्यम् । ब्रह्मभूत इति । “मह इति ब्रह्मणि" इति वक्योक्तब्रह्मभावप्रयुक्तमित्यथंः । उपासकः स्वेषां 

तत्सिद्धवथंमावदयकत्वात् इति “आप्रायणात् तत्रापि हि हृष्टं” इत्यवोक्तम् । पुथिन्यन्तरिक्षमित्यादिना 
जगदुपाधिविशिष्टन्रह्मोपासनमुक्म् । ओमिति ब्रह्मेति प्रणवस्य परापरब्रह्महषटयोपासनमुक्तम् । 

 अधिकारविधिः फलसम्बन्धनोधकविधिः । यथा स्वगंकामो यजेतेति, भवर च सन्धीयते प्रजया पशुभि 

इति फलरुवचनम् | 

न्व ५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

२० 

२५ 
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वाक्पतिदचधुष्पतिः । भरोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो मवति । आकाशशरीरं ह । 

सत्यात्म प्राणारामं मनञनन्दम् । शान्तिसमृद्धममृतम् । इति प्राचीनयोग्योषास्सख ॥ २॥ 

वायावमृतमेक च 

इति षष्ठोऽनुवाकः 

५. ब्रह्य । देवाश्च सर्वेऽस्मै अरिमाबहन्त्यद्धभू ता यथा ब्रह्मणे । अगप्नोति मनसस्पतिम् सर्वेषां हि मनसां पतिः \ 

सर्वात्मकत्वादृब्रह्मणः ! सर्वेहि मनोभिस्तन्मनूते । तदाप्नोत्येवं विद्धान् । किञ्च वाक्पतिः सर्वासां वाचां पतिभेवति । 

तथेव चक्षष्पतिहचक्षुषां पतिः! श्रोत्रपतिः शनोत्राणां पतिः। विज्ञानपतिविज्ञानानां च पतिः॥ सर्वात्मकत्वात्सवंप्राणिनां 

१० 

१५ 

२०७ 

२९. 

करणैस्तद्वान्भवतीत्यथंः ! किञ्च ततोऽप्यधिकतरमेतदूवति । कि तत् । उच्यते, आकाडशरीरमाकाशः शरीर- ` 

मस्याऽऽकाशवद्रा सूक्ष्मं शरीरम्येत्याकाश्चक्षरीरम् । कि तत् ! प्रकृतं ब्रह्य \ सत्यात्म सत्यं सूर्तामतं अवितथं 

स्वरूपं वाऽऽत्मा स्वभावोऽस्य तदिदं सत्यात्म \ प्राणारामं प्रणेष्वाराम आरमणमाक्रोडा यस्य तत्प्राणारामम् । 
प्राणानां वाऽऽरामो ्यास्मस्तत्प्राणारामम् । मनञानन्दम् । आनन्दभूतं सुखदेव यस्य मनस्तन्मनञआनन्दम् । शान्ति 
संभुद्धं श्ान्तिरपश्मः शान्तिश्च तस्समृद्धं च शान्तिसमूृदढधम् \ शान्त्या वा समृद्धं तदुपभ्यत इति श्ान्तिसमृद्धम् । 

आनन्दगिरिटीका 

स्वाराज्यं निरङ्कुशसंर्वयं जगत्छष्टृत्वादिलक्षणं न भवतोत्याहु--अङ्खभूतानां देवानामिति । सावधिक्- 
मैदवयंमेवाऽऽह्--आगप्नोतीव्यादिना । 

दति श्रीमत्परमहुसपरित्राजकाचायंश्रौमच्छृद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तैत्ति रीयोपनिषच्छाङ्धुरमाष्यदीकायां 

रीक्षावल्त्यां षष्ठोऽनुवाकः 

तनमारा 

दधि मनसां पतिभंवतीत्यत्र हिशन्दसूचितं हेतुमाह--सर्वाट्मकत्वादब्रह्मण इति । ब्रह्मभूतस्य विदृषः सवंजौवात्म- 
कत्त्ादित्यथंः । ननु ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वे सिद्धे तद्धावमापन्नस्य विदुषः स्वत्मिकत्वं स्यात्, त्तदेव कुत इत्यत्राऽह- 
सतीत.) तदव्रह्म सर्वेरुपाधिभूतैमंनोभिः प्राप्तजीवभावं सन्मनुते चक्षुरादिदारया रूपादिकमनुभवति । ब्रह्मणो 
जीवभावे मानत्वेन प्रवेशवक्यादिसूुचनार्थो हिशब्दः । न केवरमुपासकः सवंमनसां पत्तिः, कि तु वागादीनाम 
पोव्याह--कि चेति । स्वत्मिकत्वादिति ! विदुष इति शेषः| ननु त्वगादिपत्तित्वमपि कृतो नीक्तमित्याशद्कुय 
अप्नोति मनसस्पतिसित्यादेविवक्षितमथेमाहू-सवप्राणिनासिति । तद्घनिति । नियम्यनियामकभावसम्बन्धो 
मत्वथंः | न केवलमेतावदेव विदुषः फर भवति, कि त्वितोऽपि बहु फं भवतीत्याहु--कि च ततोऽपीति। शरीर- 
मस्येति \ शरोरपद् स्वरूपपरम्; ततङ्च आकाशमधिष्ठानमूतस्य ब्रह्मणः कस्पित्तं स्वरूपमित्यथंः । सुक्ष्ममिति । 

जलरादिमिदु.खादिभिश्च संरेषायोग्यत्वं सूक्ष्मत्वम्; तदाह् भगवानू--“यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपक्िप्यते | 
सवं त्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपकिप्यते"' इति । सत्यमिति ! सद्भृतत्रयलक्षणं मृतत॑म्, व्यद्वास्वाकाज्ञात्मकममूतंम्, 
तदुभयं सच्च त्यस्च सत्यमिति व्युत्पत्या सत्त्यशञब्दवाच्यम्, तदात्मा कल्पितं रूपमस्येत्यथंः । सत्यशब्दस्य परमाथ- 
वस्तुनि रूढिमाश्रिट्याहू--अवितथमिति ! प्राणेष्विति ! सविषयेष्विन्ियेष्वित्यथः । इदं च व्याख्यानं ब्रह्मणो जोव- 
भावामिप्रायम् । केवलत्रह्मपरत्वेनापि व्याचष्टे-प्राणानां वेति । यस्मि्चिति \ यस्मिन्ब्रह्मणि नियन्तृरूपे सतीव्यथंः । 
मनञनन्दमिति पदं ब्रह्मणो जीवभावाभिप्रायेणैव व्याचष्टे-मन इत्यादिना। शान्तिश्च ति। सवंदेतनिवृत्तिरूपमित्यथंः। 
अज्ञानतत्कायध्वंसस्याविष्ठानब्रह्यानतिरेकादिति भावः| सम्रुद्धं चेति । सम्यगात्मभावेन ऋद्धि व्यापि गततं समृद्धम्, 
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अभूतममरणर्धाम \ एतच्चाधिकतरं विशेषणं तत्रैव मनोमय इत्यादो द्रष्टव्यमिति । एवं मनोमयत्वादिधर्मेविरिषटं 
यथोक्तं ब्रह्म हे प्राचीनयोग्य, उपास्स्वेत्याचायंवचनोक्तिरादरार्था | 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृतौ 
तेत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये षष्ठोऽनुवाकः 

तेतमाख ५ 

सर्व॑व्यापकमिद्यथंः । शार्त्या वेति । सवंवृत्त्युपरमलक्षणया समाधिशब्दितया शान्त्यै समृद्धवत्पूणानिन्दरूपेण 
योगिभिरुपलभ्यत इत्यथः । एतच्चेति ! ननु फरत्वेनोक्तस्याधिकतरविशेषणस्य कथमुपास्यगुणान्तभाव उच्यते ? 

सैष दोषः, “तं यथा यथोपासते" इति श्रुत्या फरतेनावगतस्यापि वि्ेषजात्तस्य ध्येयत्वावगमात्, विशिष्यात् 

ञ्यवदितसच्िटितसकलर्गुणपुगलक्षणप्रका रपरामरिनेतिपदेनाधिकतरविरेषणस्याप्युपास्ति प्रति विषयत्तया समपं- 
णाच्च | न चैवम् “जाप्नोति स्वाराज्यम्" इत्याावृक्तानां सवंदेवाधिपत्तित्वसवंदेवपुज्यत्वसवंकरणपत्तित्वानामपि १० 
फ़टरूपाणाम्पास्यगृणत्वप्रसङ्क इति वाच्यम्; इष्टव्वात् । तत्संग्रहाथं एवैतच्चेत्यत्र चकार इति संक्षेपः । ननु 
उपासनस्य श्रुत्या स्वेन सूपेणोक्तावप्यनुष्ठानसिद्धेः आचार्योक्तिकल्पनं मुधा, नेत्याह्--आद रथेति \ उपासनानृष्ठाने 
आदरात्तिशयसिद्धवर्थेत्यथंः । उक्त एवेति । उपासनं च यथाशस्त्रमित्यादाविति श्चेषः । नन्वत्र किमपरं ब्रह्मोपास्यं ? 
कि वा परं ब्रहेति ? किमत्र संशयकारणम् ? परं चापरं च ब्रह्येत्यादावुभयत्र ब्रह्मशब्दप्रयोगदशंनमेव । अत्र "केचिद् 
अपरमेव ध्येयमिति वदन्ति । तथाहि--प्राणारामव्वमनथानन्दत्वयोः सूत्रात्मनि हिरण्यगभं स्वारस्यान्मनोमयपदस्य १५ 
मनोधिमानीति भाष्यदशंनेन भाष्यकारस्यापि तत्रानूमद्यवगमाच्च, अन्येषामपि विशेषणानां तस्मिन्नेव यथाकथं ,. 
चिदुपपादनसम्भवास्चापरमेवाच्र विवक्षितमिति । अन्ये तु परमेश्वररूपमेवात्र ब्रह्य ध्येयमिति वदन्ति । तथा हि- 
परं ब्रहौवाच विवक्षितम्, ब्रह्मशब्दस्य तत्र मुख्यत्वात्; नापरम्, तत्र तस्यामुख्यत्वात्; तदुक्तं सूत्रकारेण 
““सामीप्यात्तु तद्वयपदेशः” इति । परब्रह्मसामीप्यादेव सूत्रात्मनि ब्रह्यशब्दघ्रयीगौ न मुख्यवृ्येति तदथः । तथा 
अमृतत्वं परस्येव ब्रह्मणो छिङ्खम् । न च “'संषानस्तमिता देवता” इत्यादावपरस्यापि नाश राहिस्यरूपममृतत्वं २० 
श्रयत इति वाच्यम्; तस्यावान्तरधख्ये नाशाभावश्रवणेऽपि महाप्रख्ये नाशश्रवणेन सुख्यामृत्तत्वासम्भवात् । न च 
“श्राणारामं मनभानन्दसम्' इति लि ङ्गढयानुरोघेनपेक्षिकमेवामृतत्वमिहास्त्विति वाच्यम्; ब्रह्मश्नुत्यनुरोधैन मुल्या- 

` मृतत्वग्रहणसम्भवे दुबललिद्धानुरोधेनापेक्षिकामृतत्वग्रहुणायोगात्, उपसंहरेऽप्यमूतत्वश्रवणेनोपक्रमोपसंहारस्पित्व- 
लक्षणतासयंलिद्धयुक्तस्यामृतत्वस्य तद्रहितप्राणारामत्वादिलिङ्घानुरोघेनान्यथानयनायोगाचल्व । तथा पुरुषपदोद्तिं _ 
पूर्णत्वं दिरण्मयपदोदितं स्वयंज्योतिष्ट्वमिन््रपदोदितं पारमेश्वयंमाकाश्चशरी रपदोटितमाकाशदेहृत्वं सूक्ष्मत्वं वा २५ 
सत्यात्मपदोदितमवितथस्वभावत्वं चान्तिमुद्धपदोदितं सवंप्रपञ्चोपश मात्मकत्वमिव्येतैषां लिङ्गानां परब्रह्मण्येव 
स्वारस्याच्च । मनोमयपदस्याप्य्थत्रयं भाष्ये दशितम् । सत्र प्रथमतुतीयार्थो परापरत्रह्मणोः साधारणौ । मनोभि- 
मानोत्यथंध्रद्शेनमात्रमपरत्रहमपक्तपातीर । तथा प्राणारामत्वमनञनेन्दस्े अपि । न चेतावता हिरण्यगभ्यं ब्रह्म 
्रुतिभाष्ययोरसिप्रेतमिति निश्चेतुं शक्यते । चाण्डिल्यविद्यादौ मनोम प्राणद्यरोर्त्ववदत्रापि ब्रह्मणः सार्वात्म्य- 
प्रयुक्तया तेषामपि प्रस्मिन्ब्रह्मण्य॒पपत्तेः सावस्म्यिं च प्रकृतस्य ब्रह्मणो दशितम् । न चैतत्परतब्रह्मणोऽन्यत्र मुख्यं ३० 
सम्भवति तस्मात्परमेव ब्रह्यात्रोपास्यमिति संक्षेपः | 

इति त॑त्तिरीयोपनिषद्ाष्यव्याल्यायां वनमालाख्यायां शीक्षावल्ट्यां षष्ठोऽनुवाक 

१. केचित् वातिककारानन्दगिस्यः। 
 २,अपरमेव ब्रह्मोपास्यमिति वार्तिककारः आनन्दगिर्याचायंश्च । युक्तं चैतत्-मनोमयत्वप्राणारामलत्वादीनां 

परत्रह्मण्यसम्भवात् । न च शाण्डिल्थविद्यान्यायः सम्भवति । तत्र सवं खस्विदं ब्रहयत्युपक्रमात् ३५ 
एतद्ब्रह्मोति उपसंहा राच्च परत्रहयत्वनि्णंये सति मनोमयत्वादीनां ब्रह्मणि कथच्चिदुपपादनं कृतम् । 
अत्र तु एतद्विरोषणैरेवोपास्यो निर्णेयः । ते च परज्रह्मणि नान्वीयन्ते इति विशेषात् । अत एव भाष्ये 
“स्वेषां मनसां पतिः “अङ्खभूता देवतानां अङ्गभूता अवयवभृताः” इ्यादिभाष्यं सद्धच्छते। 
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तिस्रो व्याहतयस्ताश्च ब्हमणोऽङ्गान्यवादिषम् । स्थानादिसिद्वये तस्य परः सन्दभं उच्यते ॥११०॥ 
स॒ यः परोक्षनिरिष्टः प्रत्यक्षेण स दश्यते | अन्तहंदय आकारो पर्याऽऽस्मानं स्वमात्मना ॥१११॥ 

पद्माकारो हि मांसस्य खण्डो हदयश्ुच्यते । आकारषस्तस्य मध्ये यो वुद्धेरायतनं सदा ॥ 
तस्मिन् पुरुषो ज्ञेयो मनोमय इदाञ्जसा ॥११२॥ 

५ श्िस्थराहुवत्साक्षान्मनस्येवोपलम्यते ॥११३॥ 

मनुते मनसा यस्मात्तेनायं स्यान्मनोमयः । स्याद्रा तदभिमानिसवात्तन्लिङ्गात्तन्मयः स्मृतः॥११४॥ 

अभतोऽमरणधर्मा स्याद्विरण्यं ज्योतिरुच्यते । तन्मयोऽयं पुमान्ध्येयस्ततप्राप्रो इारथोच्यते ॥११५॥ 

ठ्य प्रवृत्ता नाडयेका सुषुम्ना हृदयादधि । गस्वा ताढुकयोिदरान्मध्येनोदानगभेया ॥११६॥ 

 स्तनवल्लम्बते कण्टे मांसखण्डस्त्वधोुखः । दृन्द्रस्यासो सृतिज्ञंया रेचकेन तया बजेत ॥११५७॥ 
१० तया गत्वाऽथ यायात्स यक्केशान्तो बिवतेते । भित्वा शिरःकपाले दढ मूरित्यग्नि प्रप्ते ॥११८॥ 

दवितीययाऽथ व्याहूस्या बायौ सम्प्रतितिष्ठति । आदित्ये सुषरित्येवं रोकेशे प्रतितिष्ठति ॥११६॥ 

स्थिलेवमङ्गमूतेषु प्रतितिष्त्यथाङ्गिनि । मह इत्यात्मनि स्थिखा स्वाराज्यं प्रतिपद्यते ॥१२०॥ 

उत्तरानुवाकस्य तात्पयंमाह्-- तिल इति ! तास्चेत्याध्यात्मिका दर्शिताः । ब्रह्मणो महाव्याहूव्यात्मकस्य | 
स्थानादीत्यादिशब्देन गुणमार्गो गृद्येते ॥ ११० ॥ 

१६ ““स वेद ब्रह्ये'ति पूवंस्मिन्ननुवके परोक्षरूपेण निर्दिष्ट ब्रह्य प्रत्यक्षं हृदयाकाशे प्रददयंत इति पदाथंव्याख्यानं 

करोति-स य इति । “तस्मि्चयं पुरुष" इत्यस्य तात्पयंमाहु-अन्तरिति ।॥ १११ ॥ 

हूदयशब्दाथंमाह्-पच्चेति । ““अन्तरि"'त्यादेवक्याथं कथयति-आकाश इति ॥ ११२॥ 

मनोमयत्वं तस्य श्रुत्योक्तमनेकधा साधयति--शरिस्थेति ॥ ११३॥ 
मनुते विषयजातमिति रेषः-तल्छिङ्गात्-तेन मनसा लिङ्गेन गम्यमानत्वादित्यथंः ।। ११४॥ 

२० दब्दद्यस्याथंमनू्य गुणद्मयात्मकत्वेन ब्रह्मणो ध्येयत्वमाह--अमृत इति । अन्तरेणेत्यादिवाक्यस्य तादय 

माह-ततराप्राविति । शरीरस्थित्यथंकमंसमाप्त्यानन्तप्रंमथशम्दाथंः 1 ११५ ॥ 

तमेव द्वारशब्दं मागं तेनोपाक्षकस्य गमनं च वाक्यं योजयन्दशेयति-ऊध्वेमित्यादिना । या हूदयादारभ्य 
सुषुम्ना नाडी ध्येयस्येन्द्रस्थापरस्य ब्रह्मणः प्राप्तये प्रवृत्ता सा च सृतिर्योगशास्त्रानुसारेण ज्ञातव्या । ११६ ॥ 

यया चोपासको विद्वान्कण्ठे स्थितं स्तनसहशमधोमुखं सब्लम्बमानं मांसखण्डं भित्वा तालुकयोमंध्येन 
२५ गत्वा प्रकृतया सृत्योदानवायुपुरितया रेचकप्राणायामबलादुत्रजेदिति ॥ ११७ ॥ 

कि व्रजेदित्यपेक्षायां “यक्रे"त्यादि व्याचष्टे- तयेति । फलप्राप्त्याभिमुख्यानन्तयेमथशम्दाथंः । श्िरःकपाे 

भित्वा मूर्धानं भित्वा तदनन्तरमङ्काङद्धिभावेन स्थित ब्रह्य प्राप्नोतीत्याह्-भूरित्यादिना ॥ ११८-११९-१२०॥ 
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नान्यो राजाऽस्ति यस्येह राजा यः स्वयमेव तु । स स्वराट् तस्य मावश स्वाराञ्यमिह कीर्यते ॥१२१॥ 
मनोगीशक्ुषां चेव भरोत्रविज्ञानयोरपि । आप्नोति पयंपासीनः स्वाराञ्यं नात्र संशयः ॥ 

तत॒ एतत्फलं दिव्यं यथोक्तोपासनाद्वेत् ॥१२२॥ 

व्याहृस्यास्मन एतस्य सूपसंक्लप्रयेऽ्धुना । उपासनविधित्साये पयो म्रन्थोऽवतायेते ॥१२३॥ 
वियदहमिदं बरह्म बियत्सदशमेव वा । मूरतामूतेस्थमायं च व्रैोकयाचास्मतो भवेत् ।।१२४॥ ५ 
इन्द्रियारमणं चैव मनञनन्दमेव च| शान्त्या सृमरद्धमत्यथं बहयेतदभृतं परम् ॥१२५॥ 
्राचीनयोग्योपास्स्वैतचथाव्थारूयातरक्षणम् । माहाचमस्य आचायं अन्तेवासिनधक्त्ान् ॥१२६॥ 

इति षष्ठोऽनुवाकः 

“आप्नोति स्वाराज्यमिणत्यत्र स्वाराज्यशब्दाथंमाह- नान्य इति । व्यवहा रभूमिर्वाक्यं चेहुशब्दाभ्यां 
परामृश्यते ।। १२१॥ १० 

“आप्नोति मनसस्पतिमि^त्यादि व्याकरोति-मनोगीरिति 1! “एतत्ततो भवतीति व्याकुवेन्फलमुपसंहरति- 
तत इति ॥ १२२॥ | 

“आकाशशरीरं ब्रह्मो"त्यादेवक्यिस्य तात्पयंमाहू-व्याहूत्यात्मन इति । कुत्र हिरण्यगभंरूपसंक्लुपिरुप- 
युज्यते तत्राऽऽ्--उपासनेति ।। १२३ ॥ 

तात्पयंमुक्त्वा पदाथेमाह--वियदिति । इदं ब्रह्यत्याकराशोपाधिकरमुच्यते, तस्य च वियत्ता सूक्ष्मत्व- १५. 
व्यापित्वादिभिः साह्यम् । “सत्यातमे"7्यस्याथंमाहु--मूर्तामुतति । सच्च यच्चेति भूतपञ्चकं मूर्तामूर्तात्मकं सत्यं 
तदात्मा स्वभावो यस्य तद्ब्रह्म सव्यात्मेव्यथंः । १२४ ॥ 

प्राणाराममित्यादेरथंमाहू--इन्वरििति । प्राणेष्विन्दियेष्वा रमणमाक्रीडा यस्य । यत्र वा तेषामारमणं तद्ब्रह्म 

प्राणारामस् । मनञनन्दमानन्दकरमेव यस्य तद्ब्रह्म तथेत्यथ; । (शान्तिसमृद्धममृतमि%ति पदद्रयस्याथमाहू-- 

शान्त्येति । १२५ ॥ २० 

उक्तविरोषणमपरं ब्रह्यात्मत्वेनोपास्यमित्याचायंनियोगं रिष्यं प्रति दशंयति--प्राचीनेति ॥ १२६॥ 

इति षष्ठोऽनुवाकः 



जथ खीक््षाल्ठ्यां स््नस्नो < च्छुव्याव्कः 

पृथिव्यन्तरिधं चयोदिशोऽबान्तरदिश्चाः। अभग्निर्बायुरादिस्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो 
वनस्पतय आकाशश्च आत्मा । इत्यधिभतम् । अथाध्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदानः 
समानः । चक्षुः शरोत्रं मनो वाक्लष््। चमं मा सः. स्नावास्थि मन्जा। एतदपि 
विधाय ऋषिरयोचत् । पाङ्क्तं वा इद `. सवम् । पाङ्क्तेनैव पाङ्क्त  स्परणोतीति ॥ १॥ 

५ . | |  सवेमेक च | 

इति सप्तमोऽनुचाकः 

यदेतद्रचाहुव्यात्मकं ब्रह्मोपास्यमुक्तं॑तस्येवेदानीं पुथिव्थादिपाङ्क्तस्वरूपेणोपासनमुच्यते । पच्चसंख्या- 
योगात्पङ्क्तिच्छन्दः सम्पत्तिः \ ततः पाडक्तत्वं सर्वेस्य । पाङ्क्त यज्ञः ! “पच्चा्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञः" इति 
भरते: 1 तेन यत्सवं लोकाद्यात्मास्तं च पाङ्क्तं परिकल्पयति अन्नमेव तत्परिकल्पयति । तेन यनेन परिकल्पितेन 

१० पाङ्क्तात्मकं प्रजापतिमभिसम्पद्यते \ तत्कथं पाङ्क्तमिदं सवंमित्यत आह-पथिव्यन्तरिक्षं द्योदिशोऽवान्तरदिशा 
इति ोकपाङ्क्तम् \ अग्निर्वायुरादित्यश्यन्द्रमा नक्षत्राणीति देवतापाङ्क्तम् ! अप ओषधयो वनस्पतय आकाश्च 
आत्मेति भूतपाङ्क्तम् \ आत्मेति विराड भूताधिक्षारात् ! इत्यधिभूतमित्यधिलोकाधिदेवतपादक्तद्रयोपलक्षणाथेम् । 

` लोकंदेवतापाटनक्तयोश्ाभिहितत्वात् \ 

आनन्दगिरिटीका 

१५ उत्तरोऽप्यनुवाकः प्रकारान्तरेण हिरण्यगर्भोपासनविषय इत्याह--यदेतदित्यादिना ! पृथिभ्यादेः कथं 
पाङ्क्ततवमित्याकाडक्नायां पड्वत्याष्परस्य च्छन्दसः सम्पादनादित्पाह--पच्चसंष्येति । न केवरं पञ्चसंख्या 

गोगात्पङक्तिच्छन्दःसम्पादनं यज्ञत्वसम्पादनमपि कत्' शकयत्त इत्याह्--पाङ्क्तश्च यज्ञ इति \ पत्नीयजमानपुवरदव- 
मानुषवित्तैः पञ्चभिः सम्पायत इति यज्ञः पाङ्क्त इत्यथः । 

वनमाला 

२० उत्तरोऽप्यनूवाकः प्रकारान्तरेण त्रह्योपासनविषय इत्याह्--यदेतदित्यादिना \ पुथिव्यादिजगतः कथं 
पाडक्तत्वमित्याकाङ्श्नायां पङ्क्त्याख्यस्य च्छन्दसः पृथिव्यादौ सम्पादनादित्याह्--पच्संस्येति । न केवलं 
पञ्चसंख्यायोगात्पदक्तिच्छन्दःमम्पादनम्, यज्ञव्वसम्पादनमपि कर्तु शक्यत इत्याह्-पाङक्तश्च यज्ञ इति \ पल्नी- 
यजमानपृत्रदैवमानुषवित्तैः पञ्चमिर्योगादयज्ञः पाङ्न्त इत्यथंः । दैववित्तमुपासनं मानुषवित्तं गवादीति विभागः । 
पडक्तिच्छन्दसो यज्ञस्य च पञ्चसंख्यायोगात्पाङ्क्ततवे क्रमेण श्रुतीदंशेयति-पच्चाक्षरेति \ जगतो यज्ञत्वसम्पादनमेव 

२५ दशंयति-तेनेति। पञ्चसंख्यायोगटक्षणेन यज्ञसाम्येनेव्यथंः । खोकाद्याव्मान्तं चेति! प्राणादिमज्जान्तं चेति चकाराथः। 
परिकल्पयति, ध्रुत्तिरिति शेषः । एवं ब्रह्मोपाधिभूततं सवं जगत्पंक्तिच्छन्दोरूपं यज्ञरूपं च परिकल्प्य ताहक्पाङ्क्त- 

जगदात्मकः प्रकृत्तं ब्रह्माहमस्मोति चिन्तयतः कि फर भवतीत्याकाङ्क्षायामाह्-तेन यजेनेति \ प्रजापतिमिति । 
स्थुरुसवंप्रपञ्चोपाधिकस्य ब्रह्मणः प्रजापतिरूपत्वात् "तं यथा यथोपासते" इति न्यायेन जगदात्मब्रह्मोपासनाज्ज ग- 
दात्मानं प्रजापत्तिमेव प्राप्नोतीत्यथैः । एवं तात्पयंमुक्त्वा पृथिन्यादिजगतः पञ्चसंख्यायोगात्पाडनक्तस्वरूपत्वं प्रइन- 

३० पूवकं श्त्या दकशंयति-तत्कथमित्यादिना ! विराडिति “जाप ओषधयः इत्यादिस्थुलभूताधिकाराद्भूतमयो 
वि राडदेह् इहात्मशब्दाथं इत्यथः । इत्यधिमृतमित्युपसंहा रवचनमिदयधिलोकमित्यधिदंवतमिव्येवं रूपयोरधिलोकाधि- 
दैवतपगङक्तद्रयोपसंहा रवचनयोरुपलक्षणाथं मित्यत्र दहैवुमाह्--लोकदेवतापाङ्क्तयोश्चेति ।! तयोरपि पूवमुक्तत्वा- 
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अथानत्तरमध्यात्मं पाङक्तयमुच्यते-प्राणादि वायुषाड क्तम् । चक्षुरादीन्द्रियपादक्तम् । चर्मादि धातु- 
पाडक्तम् ! एतावद्धीदं सर्वेमध्यात्मं बाह्यं च पाङ्क्तमेवेति । एतदेवमधिविधाय परिकल्प्याषिर्वेद एतदूशांनसम्पन्नो 
वा क्िद्षिरवोचदुक्तवान् । किमित्याहू-पाडक्तं वा इदं स्वं पाङ्क्तेनेवाऽऽध्यात्मिकेन संख्यासामात्यात्पाङक्त 
बाह्यं स्पृणोति वलयति पुरयति \ एकात्मतयोपलभत इत्येतत् \ एवं पाङ्क्तमिदं सवंमिति यो वेद स प्रजापत्यात्मेव 
भवतीत्यथंः । ५ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादश्िष्यश्नीमच्छद्ुरभगवतः कतौ 
तेत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये सप्तमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

““उत्छृष्टट्टिनिङ्ृष्टे फलवती" इति न्यायाद्राह्यपाडनक्तरूपेणाऽऽध्यात्मिकपाङक्त्रयमवगन्तव्यमित्यभि- 
्रत्याऽऽट॒--एकात्मतयेति । ९९ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य॑श्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविर चितायां तेत्तिरीयोपनिषच्छा डुर मग्ष्यदीकारयां 

हीक्षावतल्त्यां सक्षमोऽनुवाकः 

चनम 

दित्यथंः । अध्यात्ममिति । आत्मा देहः, तमधिकृत्य वत्त॑मानमध्यात्ममित्यथंः । ननु पाड्क्तषट्ककथनेन कथं 
सवस्य जगतः पाङक्तत्वमुक्तम् ? तव्राहु-एतवद्धीति । यद्वाह्यमध्यात्मं च पाङ्क्तं श्रुत्या दशितम् एतावदेवेदं १५ 
सर्वं जगत्, न ततोऽधिकमस्तीत्यवगन्तव्यमित्यथः । श्रुतिप्रद्चितपाङ्क्तषट्के कत्स्नस्य जगत्तोऽन्त्भावः प्रसिद्ध 
इति हिशब्दाथः । उपासनाविर्धि दशंयत्ति-एतदेवमिति ! एतज्जगदेवं पाङ्क्तरूपेणेव्यथंः । उक्तवानित्यस्येत्तिशब्देन 
सम्बन्धः । संस्थासामान्धादिति । आध्यात्मिकमपि पाङ्क्त्रयं बाह्यमपि पाङक्तत्यमित्यस्मात्सामान्यादाध्यात्मिकेन 
पाडक्तन बाह्यपाङ्क्तस्य पूरणमित्यथंः। ननु तेन तस्य पूरणं कुसूखादेरिव धान्यादिना न सम्भवतीत्याशद्कुवाऽऽह-- 
एकात्मतयेति । बाह्यमाध्यात्मिकं च सर्वं पाङक्तजात्तमेकात्मतेनोपलभते, पाङ्क्तजगदात्मकं ब्रह्माहमस्मीति २० 
चिन्तयेदित्युक्तवानिति यावत् । एत्तदधिविधायेद्यादिनोक्तमुपासनमनूद्य तस्य॒ फलमुपक्रमे कथितमित्याह्-- 
एतदेव सिति । 

इति तंत्तिरीयोपनिष द्ाष्यव्याख्यायां वनमालाख्यायां शीक्लावत्ध्यां सप्तमोऽनुवाकः 



१५ 

२०५ 

२५ 

जथ व्वारसिक्के चछीश्छाव्लदयां सघ्नस्नो ऽच्तव्वाच्कः 

पाडक्तस्वरपेणेतस्य भूयोऽप्यन्यदुपासनम् । उदारफरसिद्धयथं प्रथिवीत्युच्यतेऽधुना ॥१२५७॥। 
पश्चभियेत आर्धं जगत्थाङ्क्तमतो भवेत् । यज्ञः क्लपनो भवेदेवं पाङ्क्तो यज्ञ इति शरुतिः ॥१२८॥ 
यज्ञेन परिक्टप्तेन त्रेलोक्यात्मानमद्ुते । पाङ्क्तत्वसिद्धये तस्मादारन्धेषा परा शरुतिः ॥१२६॥ 
दिगन्तं रोकपाडक्तं स्याक्नकत्रान्तं च देबततम् । आत्मान्तं मृतपाङ्क्तं च विराडात्माधिकारतः ॥१२०॥ 

उपलक्षणमेतर्स्यादेवतारोकपाङक्तयोः । अधिभतमिदं वक्ष्यामोऽथाध्यात्ममतः परम् ॥१२१॥ 
वायुपाड्क्तं समानान्तं खगन्तं चेन्द्रियं तथा ! चादि धातुपादङ्क्तं च विश्वमेताव दुच्यते ॥१२२॥ 
पाठक्तमेव जगत्सवमिति दृषटराऽभ्यधादषिः । पाङ्क्तं वा इदमाव्रहस्तम्बं नान्यदिति स्म ह ॥१२३ 
आध्यात्मिकेन पाङ्क्तेन संख्यासामान्यकारणात्। बर्यत्यात्मभावेन पाडक्तं बद्यमरोषतः ॥१३४॥ 

इति सप्तमोऽनुवाकः 

प्रकृतस्यैव ब्रह्मणो हिरण्यगमेस्य पाङ्क्तस्वरूपेणोपासनं वक्तव्यमिद्युत्तरानुवाकप्रवृत्तिरित्याह- 
पारनक्तेति । १२७ ॥। 

कथं हि रण्थगभेस्य पाडक्तत्वमिदया्ञद्कय पञ्चमूतारन्धत्वाञ्जगदात्मा हिरण्यगभेः पाङ्क्तो भवतीत्याह्-- 
पञ्चभिरिति ! एवं सति जगद्यत्मनो हिरण्यगभंस्य यज्ञत्वमपि क्लुप्तं भवतीत्याह--यन्ञ इति ।। १२८॥ 

पत्नीयजमानपूत्रदेवमानुषवित्तेः पञ्चभिः सम्पा्यतया यज्ञस्य पाङ्क्तत्वं वक्तव्यम् । जगत्तो यज्ञत्वं किमथ 
कल्प्यते तत्राऽऽह्-यन्नेनेति \ पाङ्क्तात्मकयन्नरूपप्रजापत्युपासनास्रजापतिरेव मवतीव्यथः । पाङ्क्तात्मकजगदु- 
पासनस्य विरिटफल्वत्तवाञ्जगतो वक्तव्यं पाङ्क्तत्वमित्युत्तरग्रन्धप्रवृत्तिरित्युपसंह् रति--षाडक्तत्वेति । १२९॥ 

वाक्यत्रयमाध्रित्य पडक्तिविभागं दशयति-दिगन्तमिति। कोऽसावात्मेति मूतप्रकरणादात्मशब्देन वि राड्च्यत 
इत्याह--विराडिति। १३०॥ 

इत्यधिभूतमित्यत्र मभृतग्रहुणस्य विवक्षितमाह--उपलक्षणमिति । अध्यास्ममित्य्न तात्पयंमाह-- 
वक्ष्याम इति ॥ १३१॥ 

वाक्यत्रेयमाध्ित्याध्यात्मिकं पाङ्क्तत्रयं विभजते--वायुपाङ्क्तमिति ॥ १३२ ॥ 

एतदधिविधायेर्यदेरथंमाह--पाङ्क्तमेषेति । ऋषिवेदो वा यथोक्तदशंनसम्पत्नो वा किचत । निपातद्वयं 
वस्त्वन्तरासच्वप्रसिद्धयथंम् । १३३ ॥ 

उक्छृष्हशिनिक्रष्टे कत्तव्येति न्यायादाध्यात्मिकं पाङ्क्तत्रयमितरपाङक्तत्रयात्मना विद्यादित्यमिप्रेतय पाङ्क्त- 
षट्कस्योपासनाप्रकारं दशंयन्पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तं स्पणोतीत्यस्याथंमाह--आध्यात्मिकेनेति । संस्यासामान्य पञ्च- 
संख्याव्वम् ।। १३४ ॥ 

इति सक्षमोऽनुवाकः 



अथ खीक्ाच्द्ल्यास्नष् स्मो <न्वाच्छः 

ओमिति ब्रह्म । ओमितीद “. स्वम् । ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा अप्यो श्नवयेत्याभ्राव- 
यन्ति। ओमिति सामानि गायन्ति। ओ ~ शोभिति श्छ्राणि श _ सन्ति। 
ओमित्यध्वयः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति त्रह्या प्रसौति। ओमित्यग्निहत्र 
मयुजानाति । ओमिति जाद्मणः प्रवक्ष्यन्नाह जद्योपाप्नवानीति। ब्रहवोपाप्नोति ॥ १॥ 

ओं ददा 

इत्यष्टमोऽनुवाकः 

व्याहूत्यात्मनो ब्रह्मण उपासनमुक्तम् । अनन्तरं च पाडक्तस्वरूपेण तस्येवोपासनमुक्तम् । इदानीं 
सर्वोपासनाङ्खभूतस्योङ्ारस्योपासनं विधित्स्यते \ परापरब्रह्यदृष्टचा ह्युपास्यमान ओङद्धारः शब्दसात्रोऽपि परापरः 
बरह्यप्राप्निसाधनं भवति \ स ह्यारम्बनं ब्रह्मणः परस्थापरस्य च । प्रतिमेद विष्णोः \ “एतेनैवाऽऽयतनेनेकतरमन्वेति" 
इति श्रुतेः 1 ओमिति इतिशब्दः स्वक्हपपरिच्छेदाथेः \ ओमित्येतच्छब्दरूपं ब्रह्मेति मनसा घारथेदूपासीत । यत 
ओमितीदं सव, सवं हि शब्दरूपमोङुारेण व्याप्रम् \ “तद्यथा शङ्खुनः इति श्रुत्यन्तरात् । अभिघानतन्त्रं ह्यभिघेय- 

मित्यत इदं सवंमोद्धूार इत्युच्यते \ 

 आनन्दभिरिटीका 

वृत्तानुवादपूवंकमृत्त रानुवाकमवतास्यति--व्याहूत्यात्मन इत्यादिना । वेदविदां हि सर्वाः क्रिया ओद्धुारः- 
मुच्चायं प्रवत्तन्ते ततस्तस्य श्रद्धागुहीतत्वात्तत्परिहारेणोपदिष्टं ब्रह्मान वुद्धिमारोहैदतस्तमादायैवोपासनं विघोयत 
इत्यथंः। नन्वोद्धुारस्य शब्दमाच्नस्याचेतनत्वादहूमनेनोपा्ित इति ज्ञानाभावात्कथं फर्दातुत्वं स्यादित्यााङ्धुयाऽऽह- 
परापरेति । प्रतिमाद्यच॑न इव सवं तरेरवर एव फरदातेति भावः । ओङ्कारे त्रह्मत्वाध्यासे कि साहरयमित्यत आहु-- 

ममितीदमिति \ सर्वास्पदत्वमोङ्कारस्य ब्रह्मणा साहृदयमित्यथं; । 
वनमाला 

उत्तरानुवाकस्य सद्गति वृत्तानूवादपूवंकं दशंयति--व्याहूत्यात्सन इति \ अनन्तरं चेति 1 अब्यवहित- 
पूर्वानुवाक इत्यथः । इश्चनीमिति । उक्तवक्ष्यमाणसवपासनानां कमणां चाङ्कृभूतो य ओंङ्कुरस्तस्योपासनमिदानीं 
विधीयते; तथा च पूर्वोक्तोपासनेष्वद्धतवेनोपस्थितस्य प्रणवस्यात्रोपासनविधानास्सङ्गतिरिति भावः । ने चोङ्कारस्य 
सवंवेदिककर्मोपासनाङ्त्वे मानाभाव इति वाच्यम्; "तस्मादमिवयुदाहूुत्य यज्चदानतपःक्रियाः | प्रवत॑न्ते विधानोक्ताः 

सत्तं ब्रह्मवादिनाम् ।“ इति भगवद्रचनस्येद मानत्वात् । ब्रह्मवादिनां वेदवादिनामिव्यथंः । चनु शब्दमाच्र- 
रूपस्यो क्कारस्याचेतनतया फलदातुत्वासम्भवात्कथमुपास्यत्वमित्याक्षद्धुचाहु--परापरेति । प्रतिमाद्चंन इव ब्रह्मैव 
फरदातिति भावः । ब्रह्मण एव सवंत्र फलदातृत्वम् “फलमत उपपत्तेः इत्यविकरणे प्रसिद्धमिति द्योतनार्थो हृष्टया 

१५ 

५ 

२५ 

हीत्यत्र हिश्चब्दः | प्रणवस्य परापखत्रह्यहष्टयाम्बनत्वं प्रसिद्धमिति सह्टन्तमाहू--स हीति । प्रणवस्य परापखब्रह्म- ` 
दष्टयारम्बनत्वे तद्हष्टयोपासितस्य तस्य परापरप्राधधिसाधनत्वे च श्रुतिमाह--एतेनेवेति । ओ द्भारेणैवायतनेन 
म्राप्िसाघनेन परमपरं वा प्राप्नोतीध्यथः । एवं तात्पधमुक्त्वा अक्षराणि व्याचष्टे--इतीत्यादिख । परिच्छेदाथं 
इति । संग्रहाथं इत्यथ; । ओकारस्य परापरब्रह्महष्टयालम्बनत्वेन श्रूतिषु प्रसिद्धत्वेऽपि प्रक्रते सुख्यत्वात्परब्रह्य- 
दष्टिरेवोङ्कारे विवक्षितेति मघ्वा ततर ब्रह्मदृ्यध्यासे कि साहश्यमित्याकाङक्षायामाहू--पत ओमितीदं सवेमिति । 
यत्त॒ ओद्धारः सर्वात्मकः ततः सर्वात्मिकत्वसाहदयादो ङ्कारे सर्वात्मकब्रह्महष्टियुक्तति भावः । नतु ब्रह्मणः 

 सर्वत्मिकत्वम् "सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादिश्रुतिसिद्धम्; ओङ्कारस्य तु कथं साव््म्यिमिव्याशङ्कयाह्-- 
सर्व हीति । नन्वोद्कारस्य सवंशञब्दात्मकत्वेऽपि कथमथ प्रपञ्चात्मकत्वमित्याशङ्कय शब्दद्वारेत्याह--अभिधानतन्तं 
हीति\ अभिधेयजातस्याभिधानाधीनसि द्विकत्वाद्राच्यवाचकयोस्तादास्म्यस्वीकाराच्चामिघेयजातस्याभिधानेऽन्तमविः 
सम्भवतीव्यथं; । अत इदमिति ! प्रणवसार्वाल्म्यस्यापि श्रूयादिसिद्धतवादिदं सवंमोद्कार इति प्रसिद्धवदुपदिर्यते 

२५ 



४१२ ) सटोक्वातिकयुक्तसटोकलाङ्कुरभाष्योपेतता [ शोक्षा° अनु°~८ 

ओङ्कारस्तुत्यथमुत्तरो ग्रन्थः उपास्थत्वात्तस्य ! ओमित्येतदनुकृतिरनुकरणम् । करोमि यास्यामि वेति 
करतमुक्तमोमित्यनुक रोत्यन्यः ।! अत ओद्धुारोऽनुकृतिः । ह स्म वा इति प्रसिद्धावद्योतकाः ! प्रसिद्धं ह्योङ्ारस्यानु- 
कुतित्वम्! अपि च “ओ भावय इति प्रेषदुवंकमाश्रावयन्ति प्रतिश्चावयन्ति \ तथोमिति सामानि गायन्ति सामगाः। 
ओमिति शच्राणि शंसन्ति शख्शंसितारोऽपि । तथा भओमित्यध्वयुंः प्रतिगरं प्रतिगुणाति । ओमिति ब्रह्मा 

५ प्रसोत्यनुजानाति प्रेषपुवंकम् \ ओमित्यगिनिहोत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त ओमिव्येवानुननां प्रयच्छति ।! ओमित्येव 
बरह्मणः प्रवक्ष्यन्प्रवचनं करिष्यन्ध्येष्यमाण ओमित्येवाऽऽह। ओमिति प्रतिपद्यतेऽध्येतुमित्यथंः ब्रह्य वेदमुपाप्नवानीति 
उपाप्नुयां ग्रहीष्यामति ।! उपाप्नोत्येव ब्रह्य । अथवा ब्रह्म परमात्मा तमुपाप्नवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यस्रापपिष्यन्नो- 
मित्येवाऽऽह । स च तेनोङ्धारेण ब्रह्य प्राप्नोत्येव । ओद्धारपूवं प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्वं यस्मात्तस्मादोङ्कारं 
ब्रह्यत्युपासीतेति वाक्याथ: | 

१०. दति श्ोमत्परमहंसपरितव्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषच्छोक्षावल्छीभाष्येऽष्टमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

शस्त्राणि गीति रहिता ऋच उच्यन्ते। प्रतिगरमिति। ओऽथामोदैवेति शब्दमध्वयु: प्रतिगुणात्ति होतुः शंसनं 
मरति प्रतिशंसनमुच्चारयतीत्यथंः । प्रवक्ष्यन्ति ! “वच परिभाषणे” इत्यस्य रूपं प्रथमव्याख्याने । द्वितीये “वह् 

१५ प्रापणे" इत्यस्य द्रष्टव्यम् | 

इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजका चायंश्रोमच्छृद्धानन्दपुज्यपादलिष्यानन्दज्ञानविरवितायां तेत्तिरीयोपनिषच्छाङ्करमाष्यटीकायां 
दीक्षावत्ल्यां अमोऽनुवाकः 

वनमाला 

ओमित्तीदं सवेमिति वचसेत्यथं; । ननु प्रथमवक्येन प्रणवे ब्रह्महष्टिर्विहिता, त्र तद्हृष्टिकरणे नियामकं द्वितौय- 
२० वाक्येन दितम्, अतो विवक्षिताथंस्य सिद्धत्वाक्किमुत्तरग्रन्धेनेत्याशङ्कयाहु-ओङ्कारस्तुत्यथं इति । अनुकरणमिति । 

अनुज्ञानरूपमिति यावत् । केनचित्करोमीतयुक्सवा कृतं कर्मान्य भमित्यनुकरोति अनुजानाति, तथा यास्यामि 
विष्ण्वालयमिः्युक्तमन्य ओमित्यनुकरोतीति योजना । प्रसिद्धं हीति ! प्रसिद्धिस्च करोमोव्यादिना पूर्व प्रदश्चितैव । 
अप्यो श्रावयेदयत्र अपिशब्दो वक्ष्यमाणोदाहूरणसमुच्चयाथं इत्ति मत्वाऽऽह्--अपि चेति । प्रेषपुर्वंकमिति ! “ओ 
श्रावय" इति मन्व्रगतेनोद्करेणाग्नीध्रम्बोधनपुवंकमित्यथेः । तदुक्तं वेदभाष्ये--“मन््रगत गङ्कार अग्नीघ्न- 

२५ सम्बोघनाथः । हे आग्नीध्र देवान्प्रति हविःप्रदानावसरं श्रावयेति मन्त्रां" इत्ति । आश्रावयन्तीत्यस्याथंमाह- 
प्रतिश्रावयन्तीति । प्रतिश्रवं कारयन्ति, प्रत्याश्रवणं कारयन्तीति यावत् । शस्वरशंसितारो होतारः, तेऽपि “शो 
सावोम्'' इत्युपक्रम्य शस्त्राणि शंसन्ति तान्योमिति समापयन्ति चेत्यथः । प्रतिगरमिति । “भओऽथामोद इव" इति 
मन्वमित्यथंः । मोकारेण होता सम्बोध्यते; हे होतः अथ अधंचंशंसनानन्तरमस्माकमामोद इव हषं एव सम्पच्च 
इति तदथः । ब्रह्मेति । ऋत्विग्विशेषो ब्रह्मा यदा अन्येषामृत्विजामनुज्ञां प्रयच्छति तदा ओ प्रोक्षेत्यादिरूपेण 

२० प्रणवपुरःसरमेव प्रसौति । तस्याथ माह्--अनुजानातीति । जुहोमोव्ुक्तवन्तं प्रतयन्य मोमित्येवानुजचं प्रयच्छतीत्यथं : | 
प्रवचनं करिष्यत्निति । प्रवक्ष्यच्चिति “वच परिभाषणे” इत्यस्य रूपमस्मित्व्याख्याने; द्वितीयव्याख्याने तु “वह् 
प्रापणे" इत्यस्यान्तर्भाविततण्यथंस्य रूपमिति मेदः । वेदमिति । वेदं ग्रहीष्यामीत्यभिसन्धिमानादावोमिःत्येवाध्येतु 
ब्राह्मण उपक्रमत इत्यथः । सध्ययनफलमूतां वेदावाप्ि कथयति ब्रहौवोपाप्नोतीति; तद्योजयति--उपाप्नोत्येवेति । 
प्रापयिष्य्निति। परमात्मानमुपाप्नवानि प्रत्यक्त्वेन प्राप्नुयामित्यभिसन्धिमान्ब्राह्मण आत्मानं ब्रह्य प्रापयिष्यत्नात्मनो 

२५ ब्रह्मभावयप्राप्तयुपायमन्विष्यन्नोमित्याहैव्यथंः । स चेति! स च ब्राह्यणस्तैनोङ्कारेण आत्मज्ञानमुपायं रब्ध्वा ब्रह्य 
प्राप्नोत्येवेत्यथंः । विवक्षितमनुवाकार्थं संक्षिप्य दशंयत्ति-ओङ्धारपूरवेति \ अत्र यद्यपि “ओ श्रावय” इति मन्त्रे 
(“ओऽथामोद इव” इति प्रतिगरनामकमन्त्े च ओकार एव श्रूयते न त्वोद्धारः, तथाप्योकारस्योद्घारैकदेशत्वात्तद्पुवं- 

 प्रवृत्तानामप्योद्कारपुवंकत्वमुपचारादुक्तमिति मन्तव्यम् | | 
| इति तंत्तिरोयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां वनमालाख्यायां शीक्षाल्ल्यामष्ट्मोऽनुवाकः 



थ्य ्ार्सिक्े च्यीद्ाव््ठंयास्नष्ट स्नो ऽस्ुव्वाद्छरः 

सर्वोपासनशेषस्य प्रणवस्याधुनोच्यते । उपासनमठं यस्मादुत्रह्मणोः प्राप्तये दयोः ॥१२३५॥ 

परस्य जद्मणो यस्मादपरस्य च चोदते । आरुम्बनतया तस्मात्स एवात्राभिधीयते ॥१३६॥ 

ओमित्येतच्छब्दसूपं ब्रक्मेति मन्ता सदा । धारयेस्स्तुतये तस्य परो मग्रन्थोऽवतायते ॥१३७॥ 

तद्यथा शङ्कुनेत्येवं सवेमोभिति युज्यते । अभिधानाहते यस्मादमिधेयं न विद्ते ॥१२८॥ 
अस॒ज्ञाज॒ङृतिसतद्स्स्त्रोमिति रीस्येते । ओश्राययेत्यनुज्ञाता यत आश्रावयन्ति च ॥१३६॥ 
प्रसौति चनुजानाति ब्रह्मोभिस्येव चत्विजम् । प्रवक्ष्यन्बाह्मणो वेदमोमिस्येवं प्रयुज्यते ' ॥१४०॥ 

उपाप्नवानि ब्रह्मेति स च वेदमवाप्नुयात् ॥१४१॥ 

परात्मा वा भेद्बह्म स तदोङ्कारपू्ंकम् । प्राप्नोत्येव न सन्देह उपासीतात ओमिति ॥१४२॥ 
इत्यष्टमोऽनुवाकः 

“मोमिति ब्रह्मे त्यायनुवाकस्य तात्पयमाह-सर्वेति। उपासननाशब्देन शास्त्रीयं सर्वं कमं लक्ष्यते । उपासनं 
 परापरब्रह्यहष्टयेति शेषः । तथोपासितस्य प्रणवस्य तत्प्राप्निसाधनत्वादिति देतुमाह-अरमिति । वेदविहिताः सर्वाः 

क्रियाः प्रणवमुच्चायं प्रवत्यंन्ते तेन तस्य श्रद्धागृहीतत्वात्तसरिहारेणोपदिष्टं ब्रह्य न वुद्धिमारोहेदतस्तमादाय 
एत्तस्मिन्तुभयविधब्रह्यहष्टिविधीयत इत्यथः ।। १२३५ ॥ 

परापरब्रह्महष्टयारुम्बनत्वेनोङ्कारस्य “परं चापरं चे"त्यादो विधानाच्च तदनुवादेन ब्रह्महष्टिरत्र 
विधिस्सितेत्याह्-परस्येति ।। १२३६ ॥ 

| बमोद्कारो ध्येयत्वेनाच्रोच्यते न तु सवंशेषतवेनेद्येवं तात्प्यमुक्त्वोमिति ब्रह्यदयस्याथंमाह-ओमित्येतदिति । 
 उपास्यत्वादो _्भारस्य स्तुत्यहुत्वं गृहीत्वा समनन्तरसन्दमंस्य स्तुतिपरत्वमाह--स्तुतय इति ॥ १३७॥ 

““ओमितीदं सवंमि"व्योद्कारस्य कथं सवंत्वमुच्यते सवं स्थातत्कायंत्वादित्यास ङ्गुय तस्य सर्वेते श्रुत्तियुक्ती 
क्रमेण दश्ंयत्ि- तद्यथेति । १३८ ॥ 

““ओमित्येतदनुकृतीत्यत्रानकृतिशब्देनानज्ञा लोकवेदयोरुच्यते । तथा च तस्य सर्वात्मित्वेनोत्कषवदनुज्ञा- 

१५ 

१५ 

२०५ 

रूपत्वाच्चोत्क्षः सिध्यतीत्याह्-अनुन्ेति। “अप्यो श्रावये" त्यादेरथंमाह्-ओधावयेतोति \ अतोऽनुज्ञारूपत्वमोङ्कारस्य ` 
प्रकटसिति शेषः ।। १३९॥। 

“ओमिति ब्रह्मा प्रसौती"त्यस्याथंमाहू-प्रसोतीति। मोमिति ब्राह्मण इत्यादे र्थमाहू-प्रवक्ष्यन्निति ।१४०॥ 

किमभिसन्धायोङ्का रपूव॑कं वेदाध्ययनं करोति तत्राऽऽ्ह--उपाप्नवानीति । ब्रहाशब्देन वेदो गृह्यते ।१४१।। 

ब्रह्मशब्दस्यार्थान्तरमुक्त्वा तत्रापि वाक्यं योजयत्ति--परात्मेति \ उपासकः स्वनाम्ना परामुरयते ।१४२॥ 

| इत्यष्टमोऽनुवाकः | 

१. “युज समाधौ प्रकर्षेण युञ्यते समाहितचित्तो भवतोत्यथंः । 

२५ 



नथ लीक्षाखल्ट्यां च्नव्चस्नो ऽ न्नव्वाच्कः 

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च | तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च साध्यायप्रबचनेच। 
अग्निहोत्रं च स्वाध्यायग्रदवने च। अतिथियश्च सवाध्यायप्रयवने च| मायुषं च 
स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रबचने च] प्रजन स्वाभ्यायग्रचचने च। 
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः 
पौरुशिष्टिः । साध्यायप्रषचने एषेति नाको सौद्गन्यः।! तद्धि तपस्तद्वि तपः॥ १॥ 

प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च घट् च 

इति नवमोऽनुवःकः 

विज्ञानदिवाऽऽप्नोति स्वाराज्यभिष्ुक्तःवाच्लोतस्मार्तानां कमंणासानथक्यं प्राप्तमित्यतस्तन्मा प्रापदिति 
१० कर्मणां पुरुषार्थं प्रति साधनत्वभ्रदशेनाथंमिहोपन्यासः । ऋतमिति ज्पराश्यातम् । स्वाध्यायोऽध्ययनम् । प्रवचन- 

१५ 

० 

२५ 

मध्यापनं ब्रह्मयज्ञो वा! एतान्य॒तादौन्यनुष्ठेयानोति वाक्यलञेषः.। सत्यं च सत्यवचनं यथाव्याख्यातार्थ वा । तप 
करच्छादि ! दमो बाह्यकरणोपश्चमः ! चमोऽन्तःकरणोपशमः ! अग्नय आधातव्याः । अग्निहोत्रं च होतव्यम् । 
सतिथयश्च ̀  पुज्याः \` मानुषमिति रोकिकः संव्यवहारः \ तच्च यथाप्राक्तमनुष्ठेयम् । प्रजा चोत्पाद्या \ प्रजनश्च 
प्रजननमृतो सार्यागमनमित्य्थंः 

आनन्दभिरिटीका 

व्यवहितानुवाकेन सम्बन्धमाहू--विज्ञानादेवेत्यादिना । अपरविद्यासहकारितया तत्फलेनैव फख्वत्तव- 
सिद्धव्थमुत्तरानुवाकारम्भ इत्यथः । रोकिकसंब्यवहारो विवाहादिः | 

ततमाला 

उत्तरानुवाकस्य व्यवहितानुवाकेन सम्बन्धमाह्--विक्ञानादेवेत्थादिना 1 कमंणां स्वाराच्यप्राप्तावनुपयोग 
प्राप्त इति राङ्काथं; । उपासनसहकारितया तत्फलेन स्वाराज्येन कमणां फलवत््वसिद्धयथंमस्मिन्चनुवाके तेषा- 
वन्यास इति परिहासः पुरुषाथंपदं स्वाराज्यपरम्, कमणामुपासन्षहुकारितया तत्फल प्रत्युपयोगप्रकारश्चेत्यम्- 

उपासकेन स्वकर्माननृष्ठाने तदकरणसूचितेन प्रत्यवायेन प्रतिबद्धमुपासनं फर्पयंवसायि न भवेत्; अत्तः प्रति- 
बन्धापनयद्वाय कर्मणां तत्रोपयोग इति । तथा च श्रुतिः - “विद्यया मृद्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमद्नुते” इति । 
अविद्यया कमंणा प्रतिवन्धकपापलक्षणं मत्यं नाशयित्वा विद्धा उपासनलक्षणयां स्वाराज्यलक्षणममृतमश्नुत 
इति हि तदर्थः । व्याख्यातमिति \ रास्वाचििचितावस्थं दर्ादिकमंजातमृतशब्दवाच्यमिति “ऋतं वदिष्यामी"^त्यत्र 
व्याख्यात्तमित्यथं; । उपासकरस्याध्यापने प्रवृत्तावुपासनानृष्ठानासम्भवादध्यापनस्य काम्यत्वेन तदकरणे प्रत्यवाया- 
भावाच्च प्रवचनमध्यापनमिति व्याख्यानमयुक्तमित्यस्वरसादाह- ब्रह्मयज्ञो वेति । यथाव्याख्यातार्थ वेति । 
रास्वा्रततव्यतया बद्धौ विनिदिचततमेव कमं वाक्कायाभ्यां सम्पाद्यमानं सत् सल्यश्चब्दवाच्यमिति “सस्यं वदिष्यामीः' 
त्यत्र व्याष्याताथंकं वाऽत्र सत्यपदमित्यथंः । कृच्छादीति ! आदिद चान्द्रायणादिसंग्रहाथम् । न चाक्नपरित्याग- 
पधाने कृच्छ्दौ प्रवृत्तस्य कथं स्वाराज्यफलकोपासनानुष्ठानं सम्भवतीति वाच्यम्; शक्तस्य तदुभयानुष्टानसम्भवात्, 
अशक्तस्य तु धनिनो घनदानरूपं सवं साधारण्येन मित्तारानादिरूपं वा तपो भविष्यति । तथा च श्रुतिः--'"एतत्खल 
वाव तप इत्याहूयंः स्वं ददाति" इति । “हितमित्तमेध्याशनं तपः इति योगशास्त्रे मिताशनादितपसोऽप्युक्तत्वात् । 
विवाहादौ बन्ध्वाद्यपचारो खौकिकः संव्यवहारः । प्रनाश्चोत्पाद्या इति । प्रजोत्पत्त्यर्थाः पुच्रकामेटयादयः केतंग्या 

१. तद्धि तपस्तद्धि तपः--इति श्रुतेवंचनम् । २. प्रजारचेत्ति मूलपाठान्तरम् । 



शीक्षा० अनु०-२ । तेत्तिरीयोपनिषत् [ ४१५ 

प्रजातिः पौत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेशयितवग्य इत्येतत्! सर्वैरेतैः कमंजियुक्तस्यापि स्वाध्यायप्रवचने यत्नतोऽनुष्ेये 
इत्येवमर्थं सर्वेण सह् स्वाध्यायप्रवचनग्रहणम् । स्वाध्यायाधीनं ह्यथज्ञानम् \ अथंज्ञानायत्तं च परं भेयः ! प्रवचनं च 
तदविस्मरणार्थं घमंप्रवुद्धय्थं च \ अतः स्वाध्यायप्रवचनयोरादरः कायः ! सत्यमिति सत्यमेवानृष्ठातव्यमिति 
सत्यवचाः सत्यमेव कवचो यस्य सोऽयं सत्यवचा नास वा तस्व \ राथोतरो रथीतरस्थं गोत्र राथोतराचार्यो सन्यते । 

तप इति तप एव कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपति नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति घा नाम, पौरुशिष्टिः ५ 
पुरुशिष्टस्थापत्यं पौरश्िष्टिराचार्यो मन्यते \ स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये इति नाको नामतो मुदुगरस्यापत्यं मौद्गल्य 
आचार्यो मन्यते } तद्धि तपस्तद्धि तपः । हि यस्मात्स्वाध्यायप्रव्चने एव तपस्तस्मात्ते एवानु्ेये इति । उक्तानामपि 
सत्यतपंः स्वाध्यायप्रवचनानां पुनग्रंहृणमादराथंम् । 

इति श्रीमत्परमहंसपरिवराजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरमगवतः कृत्तौ 
तंत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीमभाष्ये नवमोऽनुवाकः १० 

आनन्दगिरिटीका 

पुनः पुनः स्वाध्यायप्रवचनग्रहणस्य तात्पयंमाह् - सर्वैरेतेरिति ! किमिति यत्नतोऽनृष्ठेये तत्राऽऽ्- 
स्वाध्यायाधीनमिति } त्रयाणामृषीणां मतभेदोपन्यासेन स्वाध्यायप्रवचनयोरेवादरं विवृणोति- सत्यमित्यादिना । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छुद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविर चितायां तंत्तिरीयोपनिषच्छाङ्करभाष्यटीकायां 
शीक्षावल्ल्यां नवमोऽनुवाकः | | १५ 

वनमाला 

इत्यथ; । निवेक्षयितव्य इति! निवेशो विवाहः । पूनः पूनः स्वाध्यायग्रहुणस्य तात्पयंमाहू--सर्वे रित्यादिना । 
यत्नतोऽनुष्टेये इव्यत्र हेतुमाह -- स्वाध्यायाधीनं हीति। अध्ययनाधोनमित्य्थः । जध्ययनस्याथन्नानपयंन्तत्वं पुवंतन्तर- 
प्रसिद्धमिति योतनार्थो हिक्न्दः । अथंज्नानायत्तं चेति । प्रणाडवा कम॑काण्डाथंज्ञानायत्तं परं श्रेयः, साक्षादेव ज्ञान- 
काण्डा्थज्ञानायत्तं परं श्रेय इति विभागघूचनाथंडचकारः । अत इति । स्वाध्यायस्याथंज्ञानद्वारा परमश्नेयः- २० 
साघनत्वातप्रवचनस्याविस्मरणादिसाधनत्वाच्चेत्यथं; 1 सत्यमेवेति । अनुष्ठेयानां मध्ये सत्यमेव प्रशस्तं कर्मेति 
राथीतरस्य मतमिति भावः। तथा च वचनम्-“अश्वमेधसहख' च सत्यं च तुख्या धृतम् । अश्वमेधसहसरात्तु सत्य- 
मेकं विशिष्यते ।1* इति । अत्र द्ितीयनामशन्दः प्रसिद्धियो्तकः । तप एवेति । कृच्छुचान्द्रायणादिमिताशनधनदान- 
रूपं तप एव प्रशस्तं कर्मेति पौरुरिष्टेमंतम्। तस्य प्राशस्त्यं चोत्तमरोकप्रापिसाधनत्वात्। तथा च श्रुतिः-(तपस्षषंयः 
सुवरन्वविन्दन्” इत्ति । मौद्गल्याभिमते स्वाध्यायभ्रवचनयोरुततमकम॑त्वे हेतुमाह श्रुतिः- तद्धि तप इति । २५ 
हिशब्दाथंकथनम्-- यस्मादिति । तत्न स्व ध्यायशब्दितस्याध्ययनस्य नियमोपेतत्वात्तपःशब्दवाच्यत्वम् । तदुक्तम्- 
शनियमेषु तपःशब्द' इति । प्रवचनशब्दितस्य च ब्रह्मयज्ञस्य तपस्त्वम् "तपो हि स्वाध्यायः इत्यादिश्नुतिप्रसिद्ध- 
मिति मत्वा तपस्त्वं तयोरूतमकमत्वे हितुतयोक्तमित्यनुसन्धेयम् । उक्तानामपीति । “सव्यं च स्वाध्यायप्रवचने च 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च इत्यत्रोक्तानामपीत्यथं: । आदराथंमिति । आदरसूचनद्रारा मतभेदेनोत्तमकमंत्व- 
ख्यापनाथेमित्यथंः | २० 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्धाष्यत्याख्यायां वनमाङस्यायां शीक्षावल्छचां नवमोऽनुवाकः 



जथ व्वालसिव्क च्ीक्ाव्यललयां न्नव्वस्नोऽस्तुव्ाच्छः 

यथोक्तोपासनदेव स्वाराज्यफरसंश्रयात् । नेष्फल्ये कमणां प्राप्ते तत्साफल्याथं उत्तरः ॥१४३॥ 

स्वाध्यायोऽध्ययनं ज्ञेयं तथाचाध्यापनं परम् । आधातव्या यथाश्ञास्चमगनयः श्रेयसे तथा ॥ 

होतव्यमग्निहोत्रं च दुर्याचचातिथिपूजनम् ॥१४४॥ 
तथा संव्यवहारथ मानुषं स्यादसंशयम् ॥१४५॥ 

५ उत्पाच्या च प्रजा योग्या प्रजनं चतेसेवनम् । निवेशनं सुतस्येह॒प्रजातिरिति गम्यताम् ॥१४६॥। 
उक्तेषु व्यापृतेनापि कायं एव॒ प्रथस्नतः । स्वाध्यायप्रवचने तेन प्रत्येकं च ग्रहस्तयोः ॥१४७॥ 

वेदाथबोधनं नास्ति स्वाध्यायेन बिना यतः । तथा प्रवचनेनातो धर्माथं च प्रहस्तयोः ॥१४२८॥ 
सत्यमेव तु वक्तव्यमिति सत्यवचा जगौ । राथीतरी भुनिस्तदत्तप एषेद्युवाच ₹ ॥१४६॥ 

पुरुशिष्टस्य तनयः कतेव्यं तु महातपाः ¦ 
१० शद्गरस्याऽऽत्मजधाऽऽह कतव्ये यत्नमास्थितः । स्वाध्यायप्रवचने एव ते एव तु तपो यतः ॥१५०॥ 

इति नवमोऽनुवाकः 

आप्नोति स्वाराज्यमिद्युपासनादेव स्वाराज्यश्रवणाक्रमंणामानथंक्यमाशङ्धुय तदथवच्वं वक्तु“मृतं 
चे'“व्यादुत्तरानुवाकपरवृत्तिरित्याह्-- यथोक्तेति ॥ १४२ ॥ 

ऋतसत्यशब्दयो रथ॑स्य प्रथमानुवाके गतत्वादिदानीं स्वाध्यायभ्रवचनराब्दयोरथंमाह्--स्वाध्याय इति । 
१५ "“अग्नयश्चे'त्यादेरथं कथयति--आधातव्या इति । १४४ ॥ 

“मानुषं चेत्यादौ मानुषशब्दाथंमाह-- तथेति । लौकिकः संग्यवहारो विवाहादिः ॥ १४५॥। 

प्रजाप्रजननशब्दयो रथ॑माह--उत्पाद्या चेति । प्रजातिशन्दाथं विवक्षितं दशंयत्ि--निवेशनसिति ।। १४६) 

पुनः पूनः स्वाध्यायप्रवचनग्रहणस्य तात्पयंमाह्--उक्तंष्विति ॥ १४७ ॥ 

कतंव्यान्तरे व्यापृतेनापि स्वाध्यायप्रवचने कतंव्ये इत्यत्र हैतुमाह-- वेदार्थेति ! अतस्तयोः प्रत्येकं ्रहण- 
२० मिति शेषः । प्रवचनेन विनेति सम्बन्धः । पुण्योपचयहेतुत्वाच्च प्रत्येकं ग्रहणं तयोरित्याह्-धर्माथं चेति ॥ १४८ ॥ 

ऋषीणां मतभेदौपल्यासेन स्वाध्यायप्रवचनयोरादरं सूचयति सत्यमेवेत्यादिना ।। १४९-१५० ॥ 

इति नवमोऽनुवाकः 



जथ छीक्ाव्ल्ख्यां द्च्यस्नो उत॒ ाच्छः 

`अहं क्षस्य रेरिवा । कीरिः षष्टं गिरेरि । उध्वेपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि | 
द्रषिण “ सवचंसम् । सुमेधा अमरतोक्षितः। इति त्रिशङकोवंदानुवचनम् ॥ १॥ 

\ नि 1 

अह् . षट् 
इति दश्षमोऽनुवाकः 

अहं वृक्षस्य रेरिवेति स्वाध्यायार्थो मन्तराम्नायः! स्वाध्यायश्च विद्योत्पत्तये, प्रकरणात्} विद्यां हीदं प्रकरणम्! ५ 
न चान्थाथंत्वमवगम्यते\ स्वाध्यायेन च विशुद्ध सत्वस्य विदयोत्पत्तिरवकत्प्यते \ अहं वृक्षस्योच्छेद्यात्मकस्य संसारवृक्षस्य 
रेरिवा प्रेरयिताऽन्तर्याम्यात्मना । कतिः स्यार्तिगरेः पृष्ठमिवोच्छ्ता मम । ऊध्वपवित्रः ऊध्वं कारणं पवित्रं पावनं 
जानध्रकायं परम ब्रह्य यस्य सर्वात्मनो मम सोऽहमुध्वंपवित्रः\ वाजिनीव वाजवतीव । वाजमघ्चं तद्रति सवितरीत्यथंः। 
यथा सवितयंमृतमात्मतच्वं विश्यं प्रसिद्धं श्ुतिस्पृतिश्तेभ्य एवं स्वमतं शोभनं विश्युधमात्मतत्तवमस्मि भवामि । 

द्रविणं धनं सवचंसं दीप्रिमत्तदेवाऽऽत्मतच्वमस्मीत्यनुवतेते । ब्रह्मज्ञानं वाऽऽत्मतत्वप्रकाशकत्वात्सवचंसम् \ 1 
आनन्दगिरिटीका 

स्वाध्यायाथं इत्ति जपाथंः “दषे त्वेति शाखां छिनत्ति” इतिवत् । अन्यत्र विनियोजकं श्रुत्यादिप्रमाणमपि 
नोपलभ्यत इत्याह--न चान्या्थंत्वमिति । -अक्लितमसीत्यादिवदुपासनाविधिदोषत्वं वा वक्तुं न शक्यते । ज्ञान- 
साधनक्रियाविधेः प्रक्रान्तत्वादित्यथंः | 

वनभाखा १५ 

नन्वहुं वृक्षस्येत्यादिमन्त्रपाठः किमथं इत्याशङ्कयाह्- स्वाध्यायाथं इति । जपाथं इत्यर्थं: । ननु त्तञ्जपस्य . 
क्वोपयोगः ? तत्राहु-स्वाध्यायश्चेति । प्रकरणादिति हेतुं विवृणोति--विच्या्थं हीति \ प्रकरणस्य संहितोपनिषद्- 
गतमन्त्रब्राहमणजातस्य विद्याप्रयोजनकत्वादित्यथंः ब्रह्यविद्यासच्धिधौ पाठादिति भावः । अहं वृक्षस्येत्यादि- 
मन्त्राम्नायस्य कर्मंशेषत्वशङ्कां निराकरोति-न चेति \ तदवगमकश्रुतिलिद्धादिरदशंनादिति भावः| स्वाध्यायो 
विद्योत्पत्तये भवतोत्युक्तम्; तत्र विवक्षितं हारं समपंयत्ति- स्वाध्यायेन चेति । जपादिरूपस्य धमंस्य पापक्षयरूप- 
शुढिद्रारय विद्योतपत्तिहेतुत्वम् "तपसा कल्मषं हन्ति” इत्यादिशास्त्रसिद्धमिति विशेष चनाथंश्चकारः । अहमिति । 
साक्षाककृतब्रह्यतत्वस्विशद्धुनामा ऋषिः भहंशब्दाथंः । उच्छे्यात्मकस्येति \ उच्छेयस्वभावस्येत्यधः । संसार- 
वृक्षस्येति । विद्याप्रतिपादके मन्त्रे प्रसिद्धवृक्ष्रहणायोगात्संसार एवोच्छेद्यस्वभावत्वसाम्यादुवृक्षशब्देन गृह्यत इति 
भावः । जगदात्मकस्य संसारवृक्षस्य प्रेरयिता परमेदवर एव,. न ब्रह्मविदिति, तत्राहु--अन्तर्याम्यात्मनेति । 
बरहयविदः सर्वात्मकत्वादिति भावः। कीत्तिरिति। मेरोः श्वुद्धमिव मम ब्रह्मविदः कोत्तिः प्रसिद्धिः स्वगंलोक- 

२० 

२५ 

व्यापिनीत्यथंः। उपरिभागवाचिनोध्वंशब्देन संसारमण्डरादुपरि वत्तंमानं जगत्कारणत्वोपलक्षितं ब्रह्य लक्ष्यत 
इतयारायेनाह- ऊर्वं कारणमिति । वस्तुतः संसारास्पृष्टमिति यावत् । अत एवाह्--पविन्नमिति । नेत्वेव॑भूतमपि 

बरहा स्वँप्राणिसाधारणमेव, वस्तुत एकात्मकत्वात्सवंप्राणिनामिति, तत्राह--ज्ञानप्रकाषटयमिति \ अन्येषां ज्ञाना- 
भावादिति भावः । ब्रह्योत्यनन्तरं स्वरूपभृतमित्ति शेषः । अन्नमिति ! कमंफलरूपं वस्वादिदेवभोग्यममृतमन्नम्; 
तद्रस्वमादित्यस्य मधुविद्यायां प्रसिद्धमिति बोध्यम् । यथा सवितरि श्ुत्तिस्मृत्तिरशतेभ्यो विशुद्धममृतमात्मतच्तवं २० 

प्रसिद्धम्, एवं मय्यपि पुरुषे श्रुत्तिस्मुतिशतेभ्य एव विशुद्धमात्मतत्वं प्रसिद्धमस्ति । इत्यमुभयत्र प्रसिद्धमात्मतक्वं 
स्वमुतशब्दितमस्तीत्यथंः । तथा च श्रूतयः--'स यश्चायं पूरुषे, यद्वासावादित्ये, स एकः" इत्याचाः, स्मृतयश्च 
“आदित्ये शुद्धममृतमात्मत्वं यथा स्थितम् । विद्याधिक्रारिणि तथा पृरुषेऽपि तदस्ति भोः" इत्यादा द्रष्टव्याः | 
धनमिति । लौकिकस्य रत्नादिकं धनम्; ब्रह्मविदस्तु निरतिश्लयानन्दमात्मतत्त्वमेव धनम्, तच्च स्वप्रकाशत्वा- 

१. अह वृक्षस्येत्ति--अयं जीवन्मुक्तस्य सर्वात्मभावप्रतिपादको मन्त्रः अहु वृक्षस्य रेरिवेत्यादिः अह्मन्च- ३५ 
महमन्नाद ” इतिवत् । विरिष्टदरेत्तिनस्तु भह वृक्षस्येव्येकं पदमहङ्काराख्यवुक्षस्य रेरिवा छेदकः इत्यथं 
वदन्ति । अत्र त्रिशङ्कोः वेदानुवचनं वेदनानन्तरभावि स्वत्मत्वप्रतिपादकं वचनमित्यथं स्पष्टे अहं 
वक्षस्येकं पदमिति समासो व्यथः | स्वमृतमस्मि इ्युत्तमपृषक्रियापदवि रोधदच “सरह मनुरभवं 
सूयंश्चे"त्यत्रेतादशसमासाप्रसवतेरचेति द्रष्टव्यम् । | ति 

२. छान्दोग्य तुतोयाध्याये रतत पुरुषस्य यज्ञवेनोपासनम् तदद्खभूतोयं मन्त्रः तत्रैव श्रुतः। 

५२ | 



४१८ 1 तंत्तिरीयोपनिषत् | [ शीक्षा० अन०-१० 

दरविणमिव द्रविणं मोक्नसुखहेतुत्वात् । अस्मिन्पक्षे प्राप्रं मयेत्यध्याहारः कतव्य: । सुमेधाः शोभना मेधा सार्य 
लक्षणा यस्य मम सोऽहं सुमेधाः 1 संसारस्थित्युत्पस्युपसंहारकोशल्योगात्सुमेधस्त्वम् । अत एवामरतोऽरणधर्माऽ- 
क्षितोऽक्नीणोऽव्ययः अक्षतो वा, अमृतेन वोक्षितः सिक्तः! “अमृतोक्षितोऽहम्'” इत्यादिन्नाह्यणम्। इत्येवं त्रिशङ्कोऋषे- 
ब्रह्यभूतस्य ब्रह्मविदो वेदानुवचनं वेदो वेदनमात्मेकत्वविन्ञानं तस्य प्राप्निमनु वचनं वेदानुवचनम् | आत्मन 

५ कुतकृत्यताख्यापनार्थं वामदेववत्तिश्चङुनाऽऽषण दशनेन दष्टो मन्त्राम्नाय आत्मविद्याप्रकाहाक इत्यथंः \! अस्य च 
जपो विदयोत्पत्यर्थोऽवगम्यते । ऋतं चेत्यादिकर्मोपन्यासात् अनन्तरं च वेदानुवचनपाठादेतद्वगस्यते । एवं 
श्रौतस्मार्तेषु नित्येषु कमसु युक्तस्य निष्कामस्य परं ब्रह्म विविदिषोरार्षाणि दशनानि प्रादुर्भवन्त्यात्मादिविषयाणीति, 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्धुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये दशमोऽनुवाकः 

१० आनन्दगिरिटीका 

अहं वृक्षस्येतिमन्त्रस्यषिस्तिशङ्कुः, पडक्तिरछन्दः, परमात्मा देवता, ब्रह्मविद्या्थे जपे विनियोगः। 
न केवलमस्य जपो विद्याथंः पूर्वोक्तानि कर्माप्यपीत्याह्- ऋतं चेत्यादिना । 

इति श्रीमत्परमह्ं सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छरृद्धानन्दपुज्यपादशिष्यानन्दनज्ञानविरचितायां तेत्तिरीयोपनिषचछा द्रुरमाष्यटीकायां 

दीक्षावल्ल्यां दशमोऽनुवाकः 

१५ | वनमासख 

हीप्तिमदिव्यथंः । साकाडश्चत्वादाह्--अस्मोत्यनुवतंत इति । द्रविणं सवचंसमित्यस्यार्थान्तरमाह्--ब्रह्यज्ञानं वेति । 
ब्रह्मज्ञानं वा द्रविणमिति सम्बन्धः| ब्रहयज्ञानस्य सवचंसत्े हेतुमाह--अम्रतत्वेति । अमृतत्वं ब्रह, तदावरण- 
निवत्तंनद्रारा त्प्रकाक्नकत्वात्; ब्रह्मणि “भहु ब्रह्मास्मि” इति व्यवहायंतापादकत्वादित्यथंः । मोक्षति । प्रकृताभि- 
प्रायं मोक्षग्रहणम् । पुरुषायंहेतुत्वसाम्यादद्रविणशब्दो ब्रह्मज्ञाने प्रयुक्त इत्यथंः । ब्रह्यस्वरूपव्यञ्चकं मुक्तिसा्नभूतं 

२० ब्रहाज्ञानं चेत्सवचंसं द्रविणम्, तहि तदस्मीति पूवंवदन्वयो न घटते; तत्राहू--अस्मिन्पक्न इति \ शोभनेति । शोभना 
ब्रहाज्ञानोपयोगिनी मेधा म्रन्थतदथंघारणसामथ्यंलक्षणा यस्य सोऽहं सुमेधा इत्यथः । सावंश्येति \ सवं्यलक्षणा 
वा मेधा यस्य सोऽहुमित्यथंः । विदुषः सवज्ञत्वलक्षणमेधावत्तवं साधयति । संसारेति । संसारो जगत् । जगञ्जन्मादि. 
हेतुत्वं च ब्रह्मभूतस्य विदुषो वाजसनेयके श्रूयते-“भस्माद्ध्येवात्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्सृजते" इति। अस्मादिघ्यस्य 
साक्षाक्कृतादित्यथंः। छान्दोग्येऽपि श्रूयते--'“एवं विजानत आत्मनः प्राणाः” इत्यादिना । तथा विदुषः सवंज्ञत्वमपि 

२५ प्रदनोपनिषदि श्रूयते--“'स सवंज्ञः सवंमेवाविवेश'” इति । अत एवेति ! जगद्धेतत्वादेवेव्यथं; । जगत्कारणस्य ब्रह्म 
चतन्यस्य नित्यत्वात्तदरूपस्य विदुषो नास्ति मरणमित्यथंः । अव्यय इति । अवयवापचयो व्ययः, तद्रहित इत्यथैः । 
अक्षतो वेति । शस्त्रादिकृतक्षत रहित इव्यथः । निरवयवत्वादिति भावः । अमृतेन वेति । स्वरूपानन्दानुभवेन सदा 
व्याप्त इति यावत् । इतीत्थादीति 1 इति त्रिश द्धर्वेदानुवचनमिति वाक्यं ब्राह्मणमि्यर्थः । कृतकृत्यतेति । यथा 
वामदेवस्य कृतकरृत्यताख्यापनाथंम् "अहं मनुरभवम्' इत्यादिवचनम्, तथा तरिशङ्कोरपि वेदानुवचनं तत्छ्यापनाथंमू; 

२३० तत्ह्यापनं च मुमुक्षूणां कृतक्रत्यतासम्पादके ब्रह्मविचारे प्रवृतत्यथंमिति बोध्यम् । पूवम् “अहु वृक्षस्य" इति मन्त्रस्य 
विद्याप्रयोजनकप्रकरणमध्यपटठितत्वाद्वि्यारोषत्वमुक्तम् । इदानीं लिद्धादपि तस्य तच्छेषत्वं वक्तुं शक्यत इत्याशयेन 
विवक्षितं मन्त्रां कथयति--्रि्ञङ्कनेति । अषेणेति ! तपःप्रभावजनितेनेत्यथंः । मन्त्रस्य विदयाप्रकाशकत्वे फलित- 
माहु-अस्य चेति। विद्याप्रकाशनसामथ्यंरूपाल्लिङ्घच्चेति चकाराः | पूर्वानुवाके कर्माण्युपन्यस्यानन्तरमेव 
ऋषेरात्मविषयदशंनोपन्यासे श्तेः कोऽभिप्राय इत्याकाडक्षायामाह-ऋतं चेत्यादिना । अनन्तरं चेति \ चकारोऽव 

२५ धारणाथंः। सकामस्य पितृलोकं प्राप्तिरेव “कमणा पितृलोकः" इति श्रुतेः, नात्मदशंनमिव्याशयेनाह- निष्कामस्येति। 
सांसारिकफटठेषु निःस्पुहुस्यापि विद्यामकामयमानस्य न विध्योत्पत्तिः, कि तु प्रद्यवायनिवृत्तिमात्रमित्याशयेनाह्- 
ब्रह्म विविदिषोरिति । आर्षाणीति । नित्यनेमित्तिकेकमंस्वपि “(तपसा कल्मष हन्ति” इत्यादौ त्तपस्त्वप्रसिद्धेस्त- 
ज्जल्यानामपि दशंनानामाषंत्वमुक्तमिति मन्तव्यम् । 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्ाष्यव्यास्यायां वनमालाख्यायां शीक्षावल्ल्यां दशमोऽनुवाक 



जथ ासिक्के खीक््ाव्वल्ट्यां व्हचास्नो ऽच्न॒व्जाच्क ‡ 

स्वाध्यायाथे्र विज्ञेयः अहं वृक्षस्य रेरिवा । इत्यादिरुत्तरो ग्रन्थो विशुद्धिं ततो धियः ॥१५१॥ 
विषुद्धमनसो यस्मात्सम्यज्ञानोदयो मवेत् । मन्त्राम्नायोऽयमारन्ध ॒एतस्मात्कारणात्परः ॥१५२॥ 
उच्छित्तिरश्षणस्याहं विश्वस्य जगतः सदा । अस्य संसारवृक्षस्य रेखि जनकोऽस्म्यहम् ॥१५३॥ 
कीतिःखूयातिमेम ज्ञेया गिरे ् रष्ठमिबोच्छरिता । उध्वं तत्कारण ब्रह्म पवित्रं मषहानतः॥१५४॥ 

यस्य सोऽयं मवेदृध्वं पवित्रं पावनं परम् ॥१५५॥ ५ 
वाजमन्नमिति ज्ञेयं तद्वतीव दिवाकरे | स्वमृतं परमं ब्रह्म वबुद्धावस्यामहं सदा ॥१५६॥ 
द्रविणं धनमित्याहुरिहि खात्मावबोधनम् । सचसं सुदीप्तं स्यान्मोक्षामृतफरग्रदम् ॥१५७॥ 
अक्षितोऽक्षीणरूपखादेदाचुवचनं विदम् । तरिशङ्कोब्र्यभूतस्य दह्याषं संदानं परम् ॥१५८॥ 
पाबनोऽस्य जपः भ्ेयान्त्रहज्ञानस्य जन्मने । , 
श्वः  प्रयतस्तस्माज्जयेदेतत्समाहितः । कमभ्रसञ् उक्त्वादयमर्थोऽवसीयते ॥१५६॥ १ 
कषोसपत्परस्येवं श्रौतस्मारतेषु कमसु । आपं च प्रातिभं ज्ञानमाविभेवति मोक्षदम् ॥१९०॥ 

| इति दशमोऽनुवाकः 

“जह वृक्षस्ये"व्यादिमन्त्राम्नायस्य तात्पयंमाहु--स्वाध्यायाथग्चेति । अत्र हि प्रकरणे मन्त्रपाठो जपार्थो 
गृह्यते ““इषेत्वेति श्ञाखामाच्छिनत्ती''तिवदत्यत्र विनियोजकशरुत्या्यनुपकम्भात् । न चाक्षित्तमसीव्यादिव"दुपासनादि- 
दोषत्वमस्य वक्तुं शक्यं ज्ञानसाधनक्रियाविधेः प्रक्रान्तत्वादित्यथः । मन्त्रजपस्य फलमाहू--विश्युद्धिरिति । १५१ ॥ १५ 

विशद्धिप्रयोजनमाह--विश्चुदधेति । १५२ ॥ ` 
“भह वृक्षस्य रेरिवे""व्यस्यार्थं कथयत्ति-उच्छित्तीति ! अहमिति मन्वह्ब्रह्यभूतो गृह्यते ॥ १५२ ॥ 
"कौततिः पृष्ठं गिरेरिविःत्यस्याथंमाहु--कतिरिति । ऊध्वंपवित्र इत्यस्याथं माहु-ऊध्वेमिति । तच्च पवितं 

भवेदित्ति सम्बन्धः । पवित्रत्वं साघयति--भवेति । वाक्योत्थबुद्धिवृत्तिदारेणेति शेषः ॥ १५४॥ 
पवित्रत्वं स्पष्टयत्ति-पावनं परमिति । यस्य ममेदं स्वरूपमुक्तलक्षणं ब्रह्म सोऽहुमूष्वं पविष्रोऽस्मीति २० 

योजना |} १५५ ॥ 
““वाजिनीवे"'त्यादे रथंमाह्--वाजमिति ! यथाऽ्नरवत्यादित्ये प्रकटं ब्रह्माहमस्मीत्यादित्यो मन्यते तथाऽ्स्यां 

बुद्धो स्वमृत्तं शोभनममृतमहमस्मीत्यथं: ॥ १५६ ॥ 
'द्रविणमि""त्यस्याथंमाहू-द्रविणसिति \ तत्र हितुत्वेनोत्तरपदमवतायं ग्याचष्टे--सवचंसमिति । १५७ ॥ 
(“सुमेधा अमृतोक्षितः" इत्यत्राद्यपदद्रयस्य प्रसिद्धाथंत्वादल्षित इति पदस्याथंमाहु-अक्षित इति \! अक्षोण- २५ 

रूपत्वं षड़्भावविकाररहितत्वम् । "इति त्रिशङ्कोरि'"व्यादेरथंमाह--वेदेति । ऋषेस्व्रिशङ्कोन्रंहाभावं प्राप्तस्य ब्रह्म 
वेदनमनु यदेतदाषंमात्मीयं परं दर्शनं तस्य स्वानुभवस्य प्रकटोकरणमेतद्वचनमित्यथंः ॥ १५८ ॥ 

मन्त्राम्नायोऽस्मिन्प्रकरणे जपा्थंः स्यादिव्युक्तमधिकविवेक्षया पुनरनूवदति--पावनोऽस्येति । तदेवाधिक 
दशायत्ति-कर्मेति । छतं चेत्यादौ पूवव, वेदमनुच्ेत्यादावुत्तरत्र कर्माभिधानान्मध्ये मन्त्रास्नायो जपाथं एवेति 
गम्यते । जपस्य कमंत्वादित्यथंः ।। १५९ ॥ २० 

न केवरं जपस्येव ब्रह्यन्नानं फलं किन्तु सवंकमंणामित्याह्--मुमृक्षोरिति । ईश्व रार्थेषु श्रौतेषु स्मार्तेषु च 
कर्मसु फछामिसन्धिवजितस्येरव रायेव्येवं तात्पर्येण प्रवृत्तस्य परिशद्धबुदधेमेक्षिमेवापेक्षमाणस्याऽऽ्षं यथार्थं प्रातिभ- 
मुपदेशानपेक्षं मोक्षफक ज्ञानमुद्धावयततीत्यथैः ।। १६० ॥ | 

इति दशमोऽनुवाके 

१. अयं मन्त्रः छान्दोग्योक्तस्य यन्नतवेन पुरुषोपासनस्य शेषः । ३५ 



जथ खीक्लातठल्यस्येच्छाष्दच्यो उच्तुव्याच्छः 

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुक्चास्ति। सत्यं बद। धम चर। खाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय 
प्रियं धनमाहृत्य प्रनातन्तं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धमान्न प्रमदितव्यम् | 
कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्ये न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रबचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥१॥ 

` वेदमनूच्येत्येवमादिकतंब्यतोपदेश्षारम्भः प्राग्रह्मविज्ञानाक्नियमेन कतेव्यानि श्रौतस्मातंकर्माणीत्येवम्थंः। 
अनुलासनश्रुतेः पुरुषसंस्काराथत्वात् । संस्कृतस्य हि विश्चुदढधसस्वस्याऽऽत्मज्ञानमञ्जसेवोत्पद्यते ! “तपसा कल्मषं 
हन्ति विद्ययाऽमृतमशनुते'' इति हि स्मृतिः । वक्ष्यति च--“तपस ब्रह्म विजिन्नासस्व' इति \` अतो विद्योत्पत्यथं 
सनुष्ठेयानि कर्मणि \ अनुजञास्तीत्यनुश्षासनशब्दादनुश्षासनातिक्रमे हि दोषोत्पत्तिः ! प्रागुपन्यासाच्च कर्मणां केवल- 
बरह्मविद्यारम्भाष्च 1 पूवं कर्मण्णुपन्यस्तानि । उदितायां च विद्यायां “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते” ““न बिभेति कुतश्चन 

` “किमहं साधु नाकरवम्" इत्येवमादिना कममनैष्किच्चन्यं दशंयिष्यतीत्यतोऽवगम्यते पूर्वोपचितदुरितक्नयदरारेण 

१० 

१५ 

आसन्दगिरिटीका 

उत्त रानुवाकस्य तात्पयंमाह--वेदमनृच्येत्यादिना ! विद्योत्पत्य्थं नित्यने मित्तिकान्यनुष्ठेयानीत्येको नियम 
उक्तः । प्रागेव चानुष्ठेयानीति नियमान्तरमाह--ग्रागुपन्यासाच्च कमंणामिति । संग्रहवाक्यं विवृणोति- 
केवलेत्यादिना । अविद्यया कमणा मृत्युमधरमं तीत्वेति मन्त्रोऽपि विचोत्पत्तेः प्रागेव कर्मानुष्ठानं सूचयतीत्यथंः । 

वनम 

उत्तरानुवाके कर्मणां कर्तव्यता किमथंमुपदिद्यत इत्याकाडश्षायामाह--बेदमनृच्येत्यादिना \ ज्ञानाल्व 
कमणां ज्ञानाथिनाऽवश्यं कर्तव्यत्वे हेतुमाह- पुरुषेति । संस्कारस्वरूपं कथयन्संस्कारद्वारा तेषां ब्रह्मविज्ञानसाधनल- 
माह- संस्कृतस्य हीति । सत्तवस्यान्तःकरणस्य विरिष्टा या शुद्धिः सैव संस्कार इति भावः। अञ्चसेवेति । 
अप्रतिबन्धेनेवेत्यथंः । पापरूपस्य चित्तमालिन्यस्य ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वात्, शुद्धिद्टारा कमणां विद्योदयहेतुे 

 हिशब्दसूचितं मानमाह्--तपसेति \ तपसा कमंणा कल्मषनिवृत्तौ विद्या भवति, तया विद्यया भमृतमदनुत इति 

| २५ 

२३० 

स्मत्यथं । इति हि स्मृतिरिति! इति स्मृतेरिव्यथः । ननु कमंभिविशुद्सतत्वस्यापि तत्तवचिन्तां विना कथमात्म- 
विज्ञानमज्जसैवोत्पचेत ? तत्राहु- वक्ष्यति चेति । तत्वचिन्तामपि विद्यासाधनत्वेन श्रुतिवं्ष्यतीत्यथंः । भरतौ 
तपःशन्दत्ततवविचारपर इत्येतदग्रे स्फुटोकरिष्यते । उपसंहरति--अत इति । पुरुषसंस्कारद्वारा कमंणां विद्याः 
सखाघनत्वादित्य्थ॑ः । ननु उपदिशतीत्यनुक्तवा राजेवानुशास्तीति किमर्थ वदति श्रुतिरित्याशङ्कुय गुरूपदेशातिक्रमे 

` महाननर्थो भवेदिति सूचनाथंमित्याह्--अनुशासनशब्दादिति । तदतिक्रमे दोषो भवतीति गम्यत इति शेषः । 
ततरोपपत्तिमाह--अनुश्चासनेति । लोके राजानुशासनातिक्रमे दोषोत्पत्तिप्रसिद्धेरिति हिशब्दार्थः । ननु यथा 
लानादुवं कर्माणि ज्ञानार्थं कतंग्यानि तथा ज्ञानोदयानन्तरमपि मुक्त्यर्थं तानि कतत॑व्यानि, ज्ञानकमंसमुच्चयस्येव 
मुक्तिसाघनत्वात्; तथा च स्मृतिः--"तत््राप्षिहेतुधिज्ञानं कमं चोक्त महामुने" इति; तेव्याहू--भ्रागुषन्यासाच्चेति । 
चशब्दः गद्कानिरासाथंः । कमंणां विद्यारम्भात््रागुपन्यासाद्धेतोविदोदयानन्तरं न तान्यनुषठेयानीत्यथं; । केवलेति । 
ब्रह्मविदाप्नोति परमि"'त्यत्र परप्राप्तिसाघनतवेन विद्यामा्रारम्भाच्च हेतोनं विद्योदयानन्तरं तान्यनृषठेयानीत्यथः । 
म्ागुपन्यास्ं विवृणोति--पूवंमिति । ब्रह्मविदाप्नोत्ति परमिति विद्यारम्भादपुवं संहितोपनिषच्येव “तं चे"त्यादा- 
वुपन्यस्तानीत्यथंः । विद्योदयानन्तरमेव मुक्तिलछाभश्रवणात्तदनन्तरं कमणां नैष्फल्यश्रवणाच्च न मुक्तिसाधनत्व 
कमंणामित्याशयेनाह्--उदितायां चेति! यदा ब्र्ण्यभयं यथा भवति तथा प्रतिष्ठामात्मभावं विद्यया विन्दते 
तदवाभयं गतो मदति । ब्रह्मणः स्वरूपभृत्तमानन्दं विद्वान्न बिभेति कुतश्चन, भयहैत्वविद्याया विद्योदयकाल एव 

, निवत्तत्वादिद्य थः । किमहुमिति । विदुषः साधूकर्माकरणप्रयुक्तसन्तापाभावोक्त्या तं प्रति कमंणामाकिद्वन्यं 
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देवपिव्कार्थाम्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पिददेबो भव । आचायंदेवो 
मब । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि 
तौ इतराणि । यान्यस्माक. उुचस्तिनि। तानि त्वयोपास्यानि॥२॥ 

विद्योत्पत्यर्थानि कर्माणीति । मन्त्रवर्णाच्च--“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यपाऽमरतमनुते" इति । ऋतादीनां 
पुवंत्रोपदेश्षः आनयंक्यपरिहाराथंः । इह तु ज्ञानोत्पत््यथेत्वात्कलेव्यनियमा्ंः । वेदमनूच्याध्याप्याऽऽचार्योऽन्तेवासिनं ५ 
हिष्यमनुक्ञास्ति ग्रन्यग्रहणादनु पश्चाच्छास्ति तदथं ग्राहुयतीत्यथंः । अतोऽवगम्यतेऽधोतवेदस्य धमंजिज्लासामङ्त्वा 
गुरकुरान्न समार्वाततव्यमिति । “बुद्ध्वा कर्माणि चाऽऽरमेत्'" इति स्मृतेश्च । | 

कथमनुशास्तीत्याह--सव्यं वद यथाप्रमाणावगतं वक्तव्यं च तद्वद \ तद्द्ध्मं चर \ धमं इत्यनूष्टेयानां 
सामान्यवचनं सत्यादि विशेषनिर्देशात् \ स्वाध्यायादध्ययनात्मा प्रमदः प्रमादं मा कार्षौः।! आचार्यायाऽऽचार्याथं 
प्रियमिष्ठं धनमाहूर्याऽऽनीय दत्वा विद्यानिष्करयाथंम् \ आचार्येण चानुज्ञातोऽनुरूपान्दारानाहूत्य प्रजातन्तुं प्रजा- १० 
सन्तानं भा व्यवच्छेत्सोः प्रजासन्ततेविच्छित्तिनं कतंव्या ! अनुत्पद्यमानेऽपि पृत्रेपुत्रकाम्यादिक्मंणा तदुत्पत्तौ यत्नः 
कर्तव्य इत्यभिप्रायः ! प्रजाप्रजननप्रजातित्रयनिर्दश्नसामर्थ्यात् । अन्यथा प्रजननश्चेत्येतदेकमेवावक्ष्यत् । 

आनन्दगिरिटीका 

“ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च इत्यादिना पूर्वत्र कर्मानुष्ठानमुक्तमेवात्तः पौनसक्त्यमित्थाश्च द्ुवाऽऽह-ऋतादीना- 
मिति । विचारमकृत्वा गुरकूलाच्च निर्वाततितन्यम् । किन्त्वध्ययनविधेरर्थावबोधनद्रारेण पुरूषाथंपयंवसायितासिद्धयथं- १५ 
मक्षरग्रहुणानन्तरमर्थावबोधै प्रयतितव्यमित्याह्-ग्रन्थग्रहणादन्विति। “वेदमधीत्य स्नायादिः'ति स्मृत्तिरप्येतच्छुति- 
विरद्धे्याहू--अतोऽवगम्यत इति । वक्तव्यमिति 1 वचनार्ह परस्य हितमित्यथः | | 

वनमाङा 

फलाभावः प्रतीयत इत्यथः । समुच्चयस्य श्रुतिबाह्य त्वमुपसंह रति-अत इति । प्रागुपन्यासादिहेतोरिव्यर्थः। विद्येति। 
विद्चो्पत्त्यर्थान्येव न मुक्त्यर्थानीति गम्यत इत्यर्थः । इतश्च दुरितक्षयद्वारा विद्योत्पत्यर्थान्येवेत्याहु-मन्त्रेति \ २० 
अविद्यया कमंणा मृत्युं पाप्मानं तीर्त्वेति कमणां दुरितक्षयफलकल्वप्रतिपादनपूवंकं विद्यामात्रस्य मुक्तहेतुत्व- 
परतिपादकमन्त्रवर्णाच्चेत्यर्थः । एवं च सत्ति तत्प्रापिहेतुरिति स्मुततिवचनं क्रमसमुच्चयपरम्, न यौगपद्येन 
विद्याकमंणोः समुच्चयपरमिति मन्तव्यम् । पौनसक्तयं परिहरति-ऋतादोनामिति) कमणां विद्याफले स्वा राज्येऽनुप- 
योगमाशद्कय तत्रोपयोगकथनाभिप्रायेण पूवंत्रोपदेश इत्ययं; । अनुशब्दाथंमाह्--ग्रन्थेति ! वेदमध्याप्यानन्तरमेव 
तदथंमप्युपदिशतोति वदन्त्याः श्रुतेस्तात्पयंमाह्--अत इति । धमंजिज्ञासा कमंविचारः । इतश्च घमंजिज्ञासां २५ 
कृत्वैव गरकुरान्निवतित्व्यमित्याहु-बुद्ध्वेति । न च वेदाध्ययनानन्त र्माचार्येणानूज्ञात्तो दारानाहृत्य मौमांसया 
कर्मावबोधं सम्पादयतु, तदा तत्सम्पादनेऽपि न 'वबुद्ध्वा--'” इति स्मृतिविरोधं इति वाच्यम्, दारसंग्रहानन्तरं 
नि्यनैमित्तिकानुष्ठानावर्यंभावेन पृनस्तस्य गृरुकुल्वासासम्भवात्; अतः प्रागेव कर्मावबोधः सम्पादनीय इति 
भावः । यथाप्रमाणावगतमपि परस्याहितं न वाच्यमिव्याह--वक्तव्यं चति । वचनाहुमित्यर्थः । तदाह भगवान्-- 
“अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्” इति । सामान्यवचनमिति \ अनुषटेयसामान्यवाचकमपि धमंपदं सत्यादि- ३० 
रूपधमंविरशेषनिरदेशसन्निधानात्तदतिरिक्तानुष्ठेयपरमित्यथंः । स्वाध्यायादध्ययनादिति । अध्ययनेन गृहीतस्य 
स्वाध्यायस्य प्रमादो विस्मरणम्, तन्मा कुवित्यथंः; “श्रह्मोज्छे मे किल्बिषम्'* इति सत्त्रवर्णेन " ब्रह्महत्यासमं 

लेयमधीतस्य विनाशनम्" इति स्मरणेन च वेदविस्मरणे प्रत्यवायावगमात्। मे मम किल्विषं ब्रह्मोज्से वेद- 

विस्मरणवति पुरुषे गच्छत्विति मन्तराथंः । ननु न कततव्येति कथम्, सन्ततिप्रापतर्देवाधीनत्वादित्याश द्खयाऽऽह्-- 
अनुत्पद्यमानेऽपीति । इतश्चैवमेव भ्रुतेरभिप्राय इत्याह- प्रजेति \ ऋतं चेव्यनुवाके "प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च, ३५ 
प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च इति सन्ततिविषय एव प्रजादित्रयनिरदेशबखाच्चेव्यथंः। 
अन्यथेति । श्रुतेः सन्तत्यथंयत्ने तात्पर्याभाव इत्यथः । ऋतुकाल्गमनाभावे प्रत्यवायस्मरणात्तावन्मा्मेव श्नुतिरः- 
वक्ष्यदित्य्थ; । न च श्त्या तात्पर्येण सन्ततिः सम्पादनीयेति किम्थ॑मुच्यत इति वाच्यम्, पितृक्छणस्य परलोक्- 
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नो इतराणि । ये के चास्मच्छरयां.सो ब्राह्मणाः । तेषां खयाऽऽसनेन प्रश्सितव्यम् | 
श्रद्धया देयम् | अश्रद्रयाऽ्देयम् । भिया देयम् | दहिया देयम् | मिया देयम् | 
संविदा देयम् । अथ यदि ते कमविचिकित्सा बा वृत्तपिचिकिरसा चा स्यात् ॥३॥ 

 सत्याच्च प्रमदितव्यं प्रमादो न कतंग्यः । सत्याच्च प्रमदनमनुतप्रसद्धः । प्रमाद्म्दसामर्थ्यात् विस्मृत्याप्य- 
नुतं न वक्तव्यभित्यथंः । अन्यथाऽसत्यवदनप्रतिषेध एव स्यात् ! धर्मन्न प्रमदितव्यम् । धमंशब्दस्यानुष्ेयविषयत्वादन- 
नुष्ठान प्रमादः स न क्तव्यः । अनुष्ातव्य एव धमं इति यावत् । एवं कुशलादात्मरक्नार्थास्कसणो न प्रमदितन्यम् 
मूर्तिविभूतिस्तस्ये भृत्ये मृत्यर्थान्मद्धलयुक्तात्कमंणो? न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रय्नाभ्यां स प्रमदितव्यम् । 
स्वाध्यायोऽध्ययनं प्रवचनमध्यापनं ताभ्यां न प्रमदितव्यम् । ते हि नियमेन कतव्य इत्यथः \ तथा देवपितुकार्याभ्यां 
न प्रमदितव्यम् । देवपित्रये क्मणी कतंव्ये । मातृदेवो माता देवो यस्य स त्वं मातृदेवो भव स्थाः \ एवं पितुदेव 
आचायदेवोऽतिधिदेवो भव । देवतावदृपास्या एत इत्यथः । यान्यपि चान्यान्यनवद्यान्यनिन्दितानि रिष्टाचार- 
खक्षणानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि कतंव्यानि त्वया । नो अकरतंब्यानीतराणि सावच्यानि शिष्टकृतान्यपि । 
यान्यस्माकमाचार्याणां सुचरितानि शोभनचरितान्धास्नायाद्यविरुदढधानि तान्येव त्वयोपास्यान्यदुष्टार्थान्यनुषठेयानि, 
नियमेन कतव्यानीति यावत् \ नो इतराणि विपरीतान्याचायकृतान्पपि । ये के साविङ्ञिषति अष्वायैस्वादिधर्मेः 
अस्मदस्मत्तः श्रेयांसः प्रश्ञस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न क्षत्रियाद्यस्तेकामासतेनाऽऽसनदानादिना त्वया प्रश्वसितव्यम् । 
प्र्चसनं प्रश्वासः श्रमापनयः, तेषां श्रमस्स्वयाऽपनेतव्य इत्यथः । तेषां चाऽऽसने गोष्ठीनिमित्ते समुदिते तेषु न 
प्र्चसितव्यं प्रश्वासोऽपि न कतव्यः।! केवरं तदुक्तसारग्राहिणा भवितव्यम् । किञ्च यत्किच्िहेयं तच्छृद्धयैव 

वनमाला 

प्रा्षिप्रतिबन्धकेव्वेन तदपाकरणद्रारा परछोकप्राप्षिसाधनत्वात्; तथा च श्रुतिः--“नापृत्रस्य रोकोऽस्ति” इति । 
न केवरं पितृक्रणं परलोकप्रतिबन्धकम्, कि तु मोक्षस्यापि; तथा च मनुः--'ऋणानि चरीण्यपाक्रुट्य मनो मोक्ष 
निवेशयेत् । अनपाकृत्य चंतानि मोक्षमिच्छन्त्रजत्यवः'” इति । तथा च मुमृक्षुणापि सन्ततिमलनः कतव्य इति । ननु 
सत्यास्प्रमादनिषेधवचनस्य यदि सत्यमेव वक्तव्यमित्यर्थो विवक्षितः, तदा “सत्यं वद" इत्यनेन पौनसूक्त्यं 
स्यादित्याशद्धुयाह्-सत्याच्चेति \ चशब्दः शद्धुानिरासा्थः । ननु यद्त्रानृतवदननिषेधो विवल्लितः तद्यंनतं न 
वक्तव्यमित्यनुक्त्वा प्रमाददाब्दप्रथोगे कोऽभिप्रायः भरुतेरित्याश्चङ्कयाऽऽह--प्रमादशब्दसामर्थ्यादिति । अन्तवदनविषये 
विस्मुत्यानृतवदनेऽपि दोषाधिक्यमेव, “समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनतमभिवदति" इति श्तेः "“नानतात्पातक 
किञ्चित्” इति स्मृतेस्व । तस्मादनतव्ज॑ने सदा जागरूकेणंव भवितव्यमिति भावः । अन्यथेति \! विस्मत्यानत- 
वदनेऽपि दोषात्िश्याभवे सतीतयथः । अस्येति च्छेदः । अननुठानमिति ! भनुष्ठेयस्वरूपस्य धमंस्यारस्यादि- 
करृतमननुष्टानं प्रमाद इत्यर्थः। अनुष्ठातव्य एवेति। धमं इति शेषः। आत्मरक्षणार्थादिति। शरीररक्नणार्थाच्चिकित्सादि- 
रूपादित्यथंः । मद्धलार्थादिति ! “वायव्यं सेतमाछमेत"' इत्यादौ विहिताद्रैदिकात् खौकिकाल्प्तिग्रहादेश्वेव्यर्थः । 
देवेति । देवकायं यागादि, पितुकायं श्राद्धादीत्ति विभागः | मात्रादीनां वस्तुतो देवत्वाभावादाहु-देवतावदिति । 
श्नौतस्मात्तंकमंजातमुपदिश्याचारप्रमाणक्रानि कर्माणि विशेषोक्तिपूवंकमुपदिशति--यान्यपि चेति । अपि च यानोति 
योजना । आचायेकृतानां कमणां साकल्येनोपादेयत्वमित्ति विदोषमाशङ्कवाह् -यान्यस्माकमिति ! विपरीता- 
नीति । शापप्रदानादीनीव्य्थंः । अचायंत्वादीति । आदिपदं मातृपितृस्वादिसंग्रहाथंम् आचार्यादिभिन्चा इत्यथः । 
प्रहणस्यतरा इति \ सगुणनिगुणब्रहयनिष्ठादियुक्ता इत्यर्थः । श्रुतस्य ब्राह्मण्यस्याविवक्नायां कारणाभावं मत्वाह्-- 
न क्षत्त्रियेति । अआसनादिनेति \ शुश्रूषान्नपानादिसंग्रहा्थमादिपदम् । गोष्ठीति । शस्त्रार्थनिर्णयाय क्रियमाणो 
व्यवहारोऽन गोष्ठी, सा निमित्तमुदेद्यतया कारणं यस्य समुदितस्य समुदायस्य तस्मित्तित्य्थः | प्रश्वासोऽपि 
न कर्तव्य इति । किमु वक्तग्यं पण्डितंमन्यतया विखम्भेण वार्तादिकं न कायंमितीति भावः। ताहि तेषां 
समुदिते गत्वा कि कतंग्यं मयेत्याशङद्कुवाहु-केवलमिति । श्रद्धयेवेति । अवजंनीयत्तया प्राप्तेष्वपतरेष्व- 

१. भूतिशब्दस्य भस्माथंत्वं बोधायनेनोक्तम्। अथातो द्विजातीनां त्रिपुण्डधारणविधि व्याख्यास्यामः भूत्ये न 
प्रमदितन्यमिति विज्ञायते ( बो० गु ०) | 
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ये तत्र ब्राह्मणाः संमिनः । युक्ता अयुक्ताः । अलुक्षा धमेकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । 
तथा तत्र वर्तेथाः । अथास्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः। युक्ता अयुक्ताः। 
अलुक्षा धमेकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । एष 
उपदेक्ञः । एषा वेदोपनिषत् । एतद्नुक्ञासनम् । एवश्ुपासितव्यम् । एव्र ॒चेतदुपास्यम् ॥ ४॥ 

स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितभ्यं तानि त्वयोपास्यानि स्यात्तेषु वतं रन्त्सक्त च 

इति एकादशोऽनुवाकः 

दातव्यम् ! अभद्धयाऽ्वेयं न दातव्यम्? । शिया विभूत्या देयं दातव्यम् \ दिया लज्जया च देयम् । भिया च भयेन 
देयम् \ संविदा च ! संविन्मित्रादिकायंम् ! अथेवं वतंमानस्य यदि कदाचित्ते तव श्रोते स्मार्ते वा कमणि वपते 
वाऽऽचारलक्षणे विचिकित्सा संशयः स्यात् \ ये तच्र तस्मिन्देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मादि युक्ता इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः कतंग्यः 1 संसरिनो विचारक्षमा: । युक्ता अभियुक्ताः कमणि वृत्ते वा! आयुक्ता अपरप्रधुक्ताः। अल्षा 
अरूक्षा अक्ररमतयः \ धर्मकामा अदृष्टाथिनोऽकामहता इत्येतत्स्युभेवेथुः । ते यथा येन प्रकारेण ब्राह्मणास्तत्र 
तस्मिन्कर्मणि वृत्ते वा वतेरंस्तथा त्वमपि वर्तेथाः । अथाभ्यास्यातेष्वभ्युक्ता दोषेण सन्दह्यमानेन संयोनिता 
केनचित्तेषु च यथोक्तं सवमुपनयेचे तत्रेत्यादि । ` 

आनन्दगिरिटीका 

एवं क्तव्यमर्थेमुपदिर्यानुषठानकाले समुत्पन्नसंरयनिवृत्त्यथं शिष्टाचारः प्रमाणयित्तव्य इत्याह्-अथेव- 

मित्यादिना । अपरप्रयुक्ता इति । स्वतन्त्रा इत्यथः । अभ्पुक्ता अभिशस्ता इत्यथः । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंशरीमच्छृद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञा नविरचितायां तंत्ति रीयोपनिषच्छा द्कुरमाष्यटीकायां 
दीक्षावत्ट्यामेकादशोऽनुवाकः 

वनमाला 

पत्यर्थः । तदुक्तं वातिके “श्वद्धयेव च दातव्यमश्चद्धाभाजनेष्वपि"' इति । न दातव्यमिति । “अश्रद्धया हृत्त दत्त 
तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पाथं न च तप्परे्य नो इह ।।” इति भगवतोक्तत्वादिति भावः । स्व विभूत्यनू- 
सारेण देयमित्याह--धियेति । बहु ददतापि मया कियहीयत इति लज्जावता दात्तव्यमित्याहु-खज्जयेति । 
परलोकभयेन देयमित्याह-भियेति । मित्रेति । मित्रसुहूददेयंत्कायं तेनापि निमित्तेन देयमिस्यर्थः । तत्र 
कर्मादाविति \ देशादर्थकस्य तशब्दस्य युक्ता इत्यनेनान्वय उक्तः; कस्मिन्विषये युक्ता इत्याकाङक्नायां कर्मादा- 
विद्यक्तमिति विवेचनीयम् । अभियुक्ता इति ! कर्मादावभियोगो विधिवत्तदनृष्ठानम्, अनुष्ठेयाथनिणेयस्य संमरिन 
इत्यनेन न्धत्वादिति मन्तव्यम् । अपरप्रयुक्ता इति । स्वतस्त्रा इत्यथः । अकामहता इति । काभपूजादिकामोपहता 
न भवन्तीत्यर्थः । तथा त्वमपीति । उदितहोमादिविषये सन्देहे सति स्वस्ववंशस्थितानामेताहशानामाचा साद्रयवस्थां 

निर्चित्य तथा वर्तेथा इत्यथ. । केनचिदिति ! स्वण॑स्तेयादिरूपेणेव्यर्थः । सन्दिह्यमानेनेति विश्षेषणात्पातकित्वेन 

निरिचतानामभ्याख्यातपदेन ग्रहणं नास्तीति गम्यते तेषामसंग्यवहायंत्वनिश्वयेन तद्विषये विचाराप्रसक्तरिति मत्वा 
तद्रयावृत्तिः कृतेति मन्तव्यम् । तेष्विति । पात्तकित्वसंशयास्पदेषु पुरुषेषु यथोक्तं तस्मिन्देशे काले वेत्यारिकि 
सवंमुपनयेद्योजयेदित्यथंः । एवं ये तत्रेद्यादिवाक्यजात्तस्य तात्पयंमुक्स्वा अक्षराथंकथनग्रसक्तावाहु-ये तत्रेत्यादि 
समानमिति 1 ये तत्रेत्यादिवाक्यजातं पूर्वेण ये तत्रेव्यादिवाक्यजातेन समानारथंम्, अतो न पुथग्व्याख्येयमित्यथः | 

१. “अश्रद्धयापि देयमेवे"ति सायणः । साच्विकदानफखाभावेऽपि राजसतामसदानफलसम्भवादिति 

भावः] “न्निया देयं हिया देयमि"त्यादौ अधिया अदेयं अद्धिया अदेयमित्यपि बोध्यं--एकत्रोक्तस्य 

उपखक्षणत्वात् 

८.१५  " 

५ 

१० 

१५ 

२५ 

१५ 

२० 

२५ 
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एष आदेश्ञो विधिः । एष उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादीनाम् । एषा वेदोपनिषद्रेदरहस्यं वेदाथं इत्येतत् । 

एतदेवानुश्चासनमीश्चरवचनम् । आदेशवाच्यस्य विधेरुक्तत्वात्स्वेषां वा प्रमाणभूतानामनुशासनमेतत् । यस्मादेवं 
तस्मादेवं यथोक्तं सवंमुपासितव्यं कतेन्यम् । एवसु चेतदुपास्यमुपास्यमेव चेतन्नानुपास्यमित्यादरार्थं पुनवंचनम् । 

इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचाययंगोविन्दभगवव्पुज्यपादशिष्यश्री मच्छद्कु रभगवतः कृतौ 
५ तत्तिरोयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये एकादशोऽनुवाकः ` 

वनमाङा 

उक्तमनुशासनमुपसंहरति-एष इत्यादिना । सत्यं वदेत्यादिग्रन्थसन्दभं एतच्छन्दाथंः । पुत्रेति । पुत्रादिभ्यः 
शुकादिभ्यः पित्रादीनां व्यासादीनां य उपदे इतिहासादो प्रसिद्धः सोऽप्येष एवेत्यथंः । अयमेवाथं इतिहासादावुक्त 
इति भावः । कम॑काण्डस्य छत्स्नस्याप्यत्रैव तात्पयमिति वक्तुमेषा वेदोपनिषदिति वाक्यम; तद्रयाचष्टे-बेदरहुस्य- 

१० मिति। एषा वेदापनिषदित्यत्रैतच्छब्दः प्रकृतकम॑संहूतिपरः । ईश्वरवचनमिति । “श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे” इति 
स्मरणादिति भावः। नन्वनुशासनं विधिरिति कतो नोच्यते ? तत्राह्-अदेशवाच्यस्येति । आदेशपदेन विधैसक्तत्तया 
पौनस्कत्यापत्तेरिति भावः । अनुश्ासनपदस्यार्थान्त रमाह-- सर्वेषां वेति । आदराथंमिति । यथोक्तकर्मानुष्ठाने 
यत्नाधिक्यसिद्धयथंमित्यथंः । 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्ाष्यव्याष्यायां बनमालाश्यायां शीक्षावल्ल्यामेकादशोऽनुवाकः 



जथ ्रार्सिच्के चीक्ाल्ठयस्तेच्ाच्डडो उस्तुव्वाच्कः 

आरम्भो नियमाथेः स्यादात्मज्ञानोदयात्पुरा । भ्रतेवेदमनच्येति श्रुतिश्चैवानुश्चास्ति हि ।१६१॥ 
विचोत्प्यथेमेतानि कतेव्यानि शुयुक्षणा । वक्ष्यमाणानि कर्माणि यवदात्मावयोधनम् ॥१६२॥ 
आत्मन्ञानोदयाद्ष्यं पुरूषार्थावसानतः। स्वतः सिद्धे मोक्षस्य कमंकाण्डमनथंक्रम् ।१६३॥ 
तस्मात्सछखविश्द्धयथं कायं कमे पुयुक्षभिः । प्रागेव ब्रह्मविज्ञानानिनियमेनेति द भ्रुतिः।१६४॥ 
आनथेक्यापनुच्यथंमृतादीनां परा श्रुतिः | नियमाथेभिदेक्तिः स्यादात्मज्ञानोदयाथिनः ॥१६५॥ ५ 
अध्याप्य निखिरं वेदमन्तेवासिनमादरात् । सत्यं बदेत्येवमादि गरीयानवुक्षास्ति हि ।॥१६६॥ 
यथोपरग्धं यद्वाक्यं दिसाकल्फविवजितम् । सवेधमंविदः प्राज्ञास्तत्सत्यं प्रतिजानते ॥१६७॥ 
अग्निहोत्राधतुष्ठानं धमेमाहविपरिचितः | प्रमादं मा इथास्तद्रस्स्वाध्यायं प्रति सयदा ॥१६८॥ 
तथाभिलषितां न्याय्यामाचार्यायाथ दक्षिणाम् । दा दाररांस्त्वमाहुत्य मा च्छेत्सीः सुतसन्ततिम्॥ १६६॥ 
विस्मृस्याप्यनृतं नैव त्वया वक्तव्यमण्वपि । इत्यस्य प्रतिपस्यथं सत्यादिति पुनवंचः ॥१७०॥ १० 
एवं शिष्टेष्वपि ज्ञेयं प्रसिद्धा्थस्वकारणात् । सष्टाथं उत्तरो अन्थः स्वयमेवावगम्यताम् ॥१७१॥ 
उक्तेम्योऽन्यानि कर्माणि शिष्टाचारोपगानि तु । अना्रङ्कितदोषाणि स्वया कार्याणि यत्नतः ॥१७२॥ 

“.वेदमनूच्ये'"त्यदिरनुवाकस्य तात्पयंमाह् -आरस्भ इति । ज्ञानस्याऽऽत्मविषयस्य मोक्षसाधनस्योहयासूर्व 
नियमेनावशयंभावेन कत॑व्यानि नित्यननमित्तिकानि कर्माणीत्येको नियमः । तानि पूवमेव कततव्यानीत्यपरो नियमः । 
तस्योभयविधस्य नियमस्य सिद्धवर्थो वेदमनुच्येति श्रुतेरारम्भः स्यादित्यथ । ज्ञानत्पूवंमवर्यमनुष्ठेयानि १५ 
कर्माणीत्यस्मि्ियमे प्रमाणमाहू-श्रुतिष्चेति । “विविदिषन्ती"'त्यादिका श्रुतिः । चशब्दात् कषायपक्तिः कर्माणौ 
त्यादिका स्मुतिर्व यथोक्तमथंमभिवदतीत्यथं; । १६१॥ ` | 

तथाऽपि प्रागेव कर्माणि कतंव्यानीति नियमो न युज्यते। ज्ञानादृध्व॑मपि यावन्जीवश्रुत्या तेषां 
कतंव्यत्वादित्याशङ्कुयाऽऽहु--विदयेत्यादिना । १६२-१६३ ॥ 

उत्पन्ने ज्ञाने विवक्षितस्य मोक्षस्य सिद्धत्वादत्तरकारं कतंव्याभावास््रागेव कतंव्यानि कर्माणीव्युपसंह रति~- २० 
तस्मादिति ।। १६४ ॥ 

ऋतं चेत्यादौ कर्माण्येव कतंग्यत्वेनोक्तानि वेदमनुच्चेव्यादिप्रकृतश्रुतावपि तान्यपि कतेन्यत्वेनोच्यन्ते तेन 
पुनरुक्तिरित्याशङ्याऽश्--आनथक्येति । उपासनादेव स्वाराज्यश्रवणादान्थैक्यं कमणाम ङ्य तत्परिहाराथ- 
मृतं चेत्यादिरनुवाको वेदमनूच्येव्यादिस्तु नियमद्यसिद्धवथं इति न पुनरुक्तरित्यथंः ।। १६५ ॥ 

सद्कति दशशशंयित्वा वाक्यमवतारयति--अध्याप्येति । सत्यं वद धमं चरेत्यादनुश्ासनम् । १६६ । २५ 
तत्र सत्यशब्दाथंमाह--यथोपरब्धमिति । हिसाकल्काभ्यां विवजितम् । कल्को भावदोषः । १६७ ॥ 
धमंशब्दाथंमाह-अगनिहोत्रादीति । स्वाध्यायादित्यादेरथंमाह-प्रमादमिति । विदिताकरणं प्रमादः । 

तद्रत्सत्यवदनादयनुषछानवदिव्यथंः । १६८ ॥ 
आचायायेत्यदेरथंमाह्- तथेति । अध्ययननिवुंत्यानन्तयं मथशब्दाथंः || १६९ ॥ 
सत्यान्न प्रमदितव्यमित्यस्याथंमाह--विस्पृत्खापीति । १८० ॥ २० 
उक्त न्यायं धर्माच्च प्रमदितन्यमित्यादिवाक्येष्वतिदिशति-एवमिति । तेष्वक्षरार्थो न वक्तव्यो ग्रन्थस्य 

स्पष्टाथत्वेन व्याख्यानानपेक्षत्वादित्याह--प्रसिद्धायंत्वेति ॥ १७१ ॥ 
यान्यनवद्यानीत्यादेरथंमाहु--उक्तेभ्य इति \ सत्यादिभ्य इति यावत् ॥ १७२ ॥ 

४.1 



४२६ | सटीकवात्तिकोपेता [ शीक्षा० अनु०-१९१, भा० वा०-१७३-१८३ 

समाशङ्कितदोषाणि शिष्टेराचरितान्यपि । साबद्यानि न कार्याणि कर्माणीह कदाचन ॥१७३॥ 
भुतिस्मृस्यविरुद्रानि चिष्टाचारोपगानि च । अस्मत्कर्माणि कार्याणि न विरोधीनि कट चित् ॥१७४॥ 
अस्मत्तो ब्राह्मणा ये स्युः भ्यां षः शास्लवेदिनः । तेषामासनदानेन भ्रमापनयनं इर ॥१७१५॥ 
तेषामाख्यायिकायां वान वाच्यं समभ्भरमच्वया। तदुक्तक्षारं त्वादाय नापकायं यथाबलम् ॥१७६॥ 

५ श्रद्धयैव हि दातव्यमश्रद्धाभाजनेष्वपि ॥१७७॥ 
श्रीषिभूतिस्तया देयं देयं चापि सदा हिया | भिया भयेन दातव्यं संविन्मेत्री तयाऽपि च ॥१७८॥ 
एवं चेहतेमानस्य श्रौतस्मार्तेषु कमसु | 
वृत्तं पा विचिकित्सा स्यात्संशयो मतिषिभ्रमात् । तस्मिन्कमंणि वृत्ते वा विप्रा ये दृष््मदर्धिनः ॥१७६॥ 
स्वतन्त्रा अभियुक्ताश्च ऋजवः कामवजिताः | यथा ते तत्र वर्तन्ते वर्तेथास्तवं तथेव च ॥१८०॥ 

१० तथा शङ्कितदोषेषु यथोक्त्ुपपादयेत् । आदेश्चोऽ्त्र भिधिज्ञंय उपदेशः सुताय च ॥१८१॥ 
रहस्यं सेवेदानां वेदोपनिषदुत्यते । अदुश्षासनमीश्चस्य ज्ञेयमेतत्परास्मनः ॥१८२॥ 
यस्मादेवमतः स॒द्धियंथोक्तं यत्नमास्थितः । उपासितव्यं कतेग्यमेवं चैतत्समाचरेत् ॥१८३॥ 

इति एकादक्षोऽनुवाकः 

नो इत राणीत्यस्याथंमाह-समाल्ञङ्तिति । १७३ ॥ 
१५ यान्यस्माकमित्यादेरथंमाह्-श्वुतीति ॥ १७४ ॥ 

ये के चास्मदित्यादेरथं कथयति--अस्मत्त इति । श्रेयांसः समा हीनाश्चेति द्रष्टव्यम् । १७५ ॥ 
तस्येवार्थान्तरमाह-तेषामिति । एतेषां कायंविघाताय मस सामथ्यंमस्तीति कत्वा तेषामपकाराय न 

प्रयतितन्यमित्याह॒-नापकायंसिति ।॥ १७६ ॥। 
श्रद्धया देयमित्यस्याथंमाह्--श्रद्धयेवेति । एवकारेण श्द्धापूवंकं दानं प्रशस्तं न त्वश्रद्धया दातव्यं तस्य 

२० फर्विकरुत्वादिव्येतदुच्यते ।1 १७७ ॥} 
धरिया देयमित्यादेरथंमाह-श्रीरिति ! राजादिभयेन विवाहादौ प्रसिद्धो लौकिकसंब्यवहारः संविन्मैत्रोति- 

चोच्यते ॥ १७८ ॥ 
अथ यदीत्यादेरथंमाह-एवं चेदिति । श्नतिस्मव्यनुसारेण तत्र तत्र वतंमानस्य कृतः संशयस्तत्राऽऽह्-- 

मतीति । संम्िन इत्यस्याथंमाह- सृक्ष्मेति ॥ १७९ ॥ 
२५ युक्तत्वं स्वातन्त्यमपरप्रयुक्तत्वमायुक्तत्वमभियुक्तत्वमरूक्षत्वमूजुत्वमक्ररत्वं धमंकामत्वमहष्टाथित्वभ्॥१८०॥ 

भथाभ्याष्यातिष्वित्यादेरथंमाहू--तथेति । अभिरस्तेष्वपि यथेवंविधाः पुरुषा वतन्ते यथा त्वयाऽपि 
वतित्तव्यमित्यथः । एष अदेश इत्यस्याथंमाह्--आदेश्षोऽत्ेति । सल्यं वदेत्यादिनोक्तोऽर्थो विधि रदेशोऽ्नुष्ेय इत्यथंः। 
इत्यथः । एष उपदेश इत्यस्याथंमाह्-उपदेश इति ।। १८१ ॥ 

एषा वेदोपनिषदिति व्याचष्ट--रहृस्यमिति \ एतदनुशासनमिति व्याकरोत्ति--अनुश्चास्तनमिति ।। १८२॥ 
२० उपास्यमुपासित्तव्यमित्ति पदद्रयस्यार्थं कथयत्ति--यस्मादिति । यथोक्तमादेशोपदेशाद्येवं यस्माद्वेदोक्तं 

तस्मा्त्नमास्थितेः सद्धिरेतस्पराग्गतं सत्यादुपासितव्यं कततंव्यतया बुद्धौ ध्यातव्यम् । ततदेच यथाग्याख्यतं तथा 
कुर्यादिल्येत्तदुपास्यमित्यनेन विवक्षितमित्य्थः ॥ १८३ ॥ 

इतिःएकादशोऽनुवाकः 



अय छक्यं द्भाद्दच्ो ऽक्तुव्याकः° 

नो मित्रः शं बरुणः। शं नो मबखयमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते बायो । तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । तामेव प्रयक्षं ब्रह्मावादिषम् | 
ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत्। तदक्तारमाघीत्। आवीन्माम् । अवबीदक्तारम् ॥१॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

सत्यमवादिषं पच्च च 

शं नः शीक्षा" सह नौ यश्छन्दसां भूः स यः पृथिव्योमित्युतं चहं वेदमनूच्य दां नो दवादश 

| शं नो मह् इत्यादिव्यो नो इतराणि व्रयोवि शतिः 

इति कुष्णयजुवेदीयतेत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
दादोऽनुवाकः 

अतीतविाप्राल्प्युपसर्गघ्रामनारथं शन्ति पठति-शं नो मित्र इति । ष्याख्यातमेतत्पूवंम् ! 
अ्रेतच्चिन्त्यते विद्याकमंणोविवेकार्थ--क कमेभ्य एव केवङेभ्यः परं श्रेय उत विद्यासन्यपेक्षेभ्य आहोस्वि- 

दि्याकमंभ्यां संहताभ्यां विद्यया वा कमपिक्षया उत केवलाया एव विद्याया इति । तत्र केवलेभ्य एव कर्मभ्यः 

स्थात् ! समस्तवेदार्थज्ञानवतः कर्माधिकारात् \ “वेदः कुत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना" इति स्मरणात् । 

अधिगमश्च सहोपनिषदर्थनाऽऽत्सनज्ञानादिना । ' "विदान्यजते"" ““विद्रन्याजयति इति च विदृष एव कमण्यधिकारः 

भनन्दर्गिरटीका 

हं नो मिन इति \ तदपरं ब्रह्म मामपरविद्याथिनमात्रीदरक्षदित्यथंः | 
आद्यानुवाके केवलाया विद्याया निःश्रयससाधनत्वमुक्तमपि स्पुटीकतुं क्मविधिमुपकभ्य प्रसङ्गात्पुन- 

विचारयितुमुपक्रमते--अत्रेतच्चिन्त्यत इत्यादिना । विवेकाथेमिति पृथक्फलत्वज्ञापना्थ मित्यथंः । (मृततं मव्यायोप- 
दिश्यते'" इति न्यायेनाऽऽत्मन्ञानस्यापि कम॑कतुंसंस्कारतया कर्मं विधिशेषत्वाच्छुतस्यापि फटस्याथंवादमात्रत्वाक्कमेभ्य 
एव परं श्रेय इति पूवे: पक्षः | | 

वनमाङ्ा 

माद्यवादे केवखाया विद्याया मुक्तिसाधनत्वं साधितमपि विशिष्य समुच्चयनिराकरणेन पुनः साधयितुं 
चिन्तामुपक्रमते -अत्रेतदिति ! षिद्याकममंणोः फलमेदज्ञानाथंमेतद्कष्यमाणं वस्तु चिन्त्यत इत्यथः । एवकारस्य 
व्याख्यानम्-केवलेभ्य इति \ उत विद्येति ! विद्या परब्रहयविद्या, उपसजंनतया तत्सापेक्षेभ्य इत्यथः । विद्याकमंणोः 
समप्राधान्यपक्षमाह्-आहौोस्विदिति 1 विद्याप्राधाल्यकोटिमाह्-विद्यया वेति ! सिद्धान्तकोटिमाह्--उत केवलयेदेति। 
पवेपक्षमाह-तन्रव्यादिना ! “'वेदमनूच्य'” इत्यादौ श्रुतेः कमंस्वत्यन्तादरदशंनात् “करममंणेव हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः” इति भगवटचनदलंनाच्च कमेभ्य एव परं श्रेयः; न च वि्यावैयथ्यं शङ्कनीयम्, तस्याः कमं- 
शेषत्वाभ्युपगमात्, तत्फङ्वचनस्यात एवाथंवादत्वान्च तद्विरोधोऽपीति भावः । उपनिषज्जन्याया विद्यायाः 
कम॑शेषतवे हेतुमाह-- समस्तेति ! समस्तवेदाथंज्ञानवतः कर्माचिकारे मानमाहू-वेद इति । रहस्यान्युपनिषदः | 
समस्तवेदाथंज्ञानवतः कर्मधिकारेऽप्युपनिषदथंज्ञानस्य कर्माद्खतवे किमायातम् ? तत्राहु--अधिगमश्धेति \ सरहस्य 
इति विशेषणादुपनिषल््रयोजनभूतेनात्मविज्ञानेन सहैव वेदार्थावगमो गुरुर सस्पादनीय इति स्मृत्यर्थोऽवगम्यते; 
तथा च कम॑काण्डाथंज्ञानवद्रेदान्ताथंज्ञानस्यापि कर्माङ्खत्वमायात्तीति भावः । आत्मविद्यायाः कर्माङ्घत्वे हेत्वन्तर- 
माह-विद्रानिति । सवत्र वेदे विद्वान्यजते विद्वास्याजयति इति समस्तवेदाथंज्ञानरूपविद्यावत एव यतोऽधिकारः 

१. अस्य भाष्यस्थविचारस्य वार्पिकं वार्तिककारः न कृतम्, एतैरेव पूर्वं स्वकृते बृहुदयारण्यकभाष्य- 

सम्बन्धवात्तिके एत्प्रतिपाद्यविषयस्य विचारितत्वादिति सम्भावयामः | - 

१५ 

९५ 

२० 

२५ 
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१०५ 

१५ 

९० 

२५ 

२० 

२५ 

प्रद्यंते सर्वत्र । “ज्ञात्वा चानुष्ठानम्" इति च । कृत्स्नश्च वेदः कर्माथं इति हि मन्यन्ते केचित् । कमेभ्यश्चेत्परं भेयो 
नावाप्यते वेदोऽनथेकः स्यात् । | 

न । नित्यत्वान्मोक्षस्थ । नित्यो हि मोक्ष इष्यते । कमेकायंस्यानित्यत्वं प्रसिद्धं लोके, कमेभ्यश्चेच्छयोऽनित्यं 
स्या्तच्चानिष्टम् । “तद्यथेह कमंचितो लोकः क्षीयते" इति °व्याथानुगृहीतश्नुतिविरोधात् । काम्यप्रतिषिद्धयोः 
अनारम्भादारन्धस्य च कमंण उपभोगेन क्षयालिव्यानु्ठानाच्च ज्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष इति चेत्! तच्च न । शेषकर्म॑- 
सम्भवात्तन्निमित्तश्चरीरान्तरोत्पत्तिः प्राप्नोतीति प्रत्यक्तम् \ कसंशेषस्य च निव्यानुष्ठानेनाविरोधात्क्षयानुपपत्तिरिति 

आनन्दगिरिटीका 

सिद्धान्तमाहु-न नित्यत्वादित्यादिना । यद्यप्यध्ययनविधिप्रयुक््या कृत्स्नो वेदाथं एकेन विचारि. 
तव्यस्तथाऽप्यध्ययनविघौ प्रतिवाक्याध्ययनं प्रतिवाक्याथंविचारं च व्यापारभेदात्तस्युक्तऽभ्युदयकामस्य कर्मोप- 

तनमाकला 

प्रदश्यते, ततोऽप्यात्मज्ञानस्य कमंशेषत्वमित्यथं; । समस्तवेदाथंज्ञानवतः कर्माधिकारे स्मत्यन्तरमाहू- ज्ञात्वेति । 
('्ञाव्वाभनुष्ठानम्'' इति स्मृत्या च विदुष एव कमंण्यधिकारः प्रदश्यंत इति योजना । एवमौपनिषदात्मज्ञानस्य 
तत्फङुवचनस्य च कमंशेषत्वप्रदशंनेन कृत्स्नस्य वेदस्य कसंपरत्वमुक्तम् । तत जंमिनिश्वरस्वामिसम्मतिमाह्- 
कृत्स्नश्चेति । तदुक्तं जेमिनिना--““ाम्नायस्य क्रियार्थत्वात् -" इत्ति; शबरस्वामिना चोक्तम्-"ष्टो हि 
तस्यार्थः कर्माविबोचनस्"" इति । तस्य वेदस्याथंः प्रयोजनम् । एवं कमंणामेव मुक्तिहेतुत्वं प्रसाध्य विपक्षे दण्डमाह्- 
कमेभ्यश्चेदिति । अनथकः स्यादिति । परमपुरषाथंपयंवसायी न स्यात् । न चेष्टापत्तिः, अध्ययनविधिविरोध- 
प्रसङ्खात् । अध्ययनविधिना हि समस्तस्य वेदस्याम्युदयनिःशेयसफल्वदर्थावबोधपरत्वमापादितम् । तस्मात्कमं- 
मात्रसाध्यो मोक्ष इति स्वीकतंव्यमिति स्थितम् । विद्याया मुक्तिहेतुत्वेऽपि न केवलायास्तस्यास्तद्धेतुत्वम्, “विचा 

चाविद्यां च” इति श्रुत्या विद्याकमंसमुच्चयस्थ मुक्तिहैतुत्वावगमात् । समुच्चयेऽपि “कर्मणैव हि संसिद्धिम्-" 
इत्यादिवचनानुरोधेन कमंप्राघान्यपक्तः, “'तसप्रापिहेतुविज्ञानं कमं चोक्तं महामुने” इत्यादिवचनानुरोघेन सम- 
प्राधान्यपन्नः, ' ब्रह्मविदाप्नोति परम" इत्यादिवचनानुरोधेन विद्याप्राघात्यपक्त इति विभागः । इदं च समुच्चयः 
पक्षोपपादनं स्पष्टतवादुपेक्षितं भाष्यकारेणेत्ति मन्तव्यम् । तत्र केवलकमंजन्यो मोक्ष इति पक्षं तिराकरोति- 
नेत्यादिना ! नित्यो हीति । मोक्षस्य नित्यत्वे “न स पुन रावत” इति धतिप्रसिद्धिद्योततनार्थो हिशब्दः । कमं- 
कायंस्यापि तस्य नित्यत्वं कि न स्यादित्याशङ्खयाह् -कमंकायंस्य चेति । ततः किम् ? तत्राहु-कमंभ्यश्चेदिति । 
मनिलयमिति च्छेदः । अनित्यत्वे इष्टापत्ति वारयति-- तच्चेति । मुक्तष्यापि पुनः संसारप्रसद्धादिति भावः । पूवंवादी 
प्रकारान्तरेण मोक्षस्य विद्यानंरपेकषयं शङ्धुते-काम्येति । मुमुक्षुणा जन्मप्रायणयो रन्तरारे सर्वात्मना काम्यनिषिद्ध- 
योरनारम्भान्न तस्थ तच्धिमित्ता भाविजन्मप्राप्िः; पूवंजन्मसु सच्चितस्य कर्माशयस्य सवंस्यैव वत्तमानदेहारम्भ. 
कत्वाभ्युपगमेनारब्धफलस्य त्स्य कम॑ण उपभोगेन क्षयात् न तच्चिमित्ता च भाविजन्मप्राप्षिः; निव्यनैमित्तिकानां 
साकव्येनानुष्ठानासरत्यवायानुत्पत्तौ प्रव्यवायनिमित्ता च न जन्मप्रा्िः; न चान्यञ्जन्मनिमित्तमस्ति तस्माद्वियान- 
पक्षो मोक्ष इत्यर्थः । निराकरोति-तच्च नेति । मुमुक्षोवंतंमानदेहारम्भसमये कानिचिदेव कर्माणि वत्तमान- 
देहमास्भन्ते न सर्वाणि, स्वगंनरकमनुष्यादिविरूदफलानां कमंणामेकदेहारम्भकत्वासम्भवात्; अतः शेषकमं- 
सम्भवात्तदपि मतं न सम्भवतीव्यर्थः । ननु शेषकमंसम्भवेऽपि यथावणितचरितस्य मुमुक्षोर्ञाननिरपेक्च एव 

जन्माभावलक्षणो मोक्षः सिध्यतीति मत्तं कुतो न सम्भवति ? तत्राह्-तश्चिमित्तेति ! शेषकमंनिमित्तेत्यथंः । 
रयुक्तमिति ! आद्यवाद इति शेषः । नन्वस्तु शेषकमंसम्भवः, तथापि तस्य नित्यानष्ठानेन नाशसम्भवान्च तन्निमित्ता 
शरी रोत्पत्तिरिति, तच्च; निव्यानुष्ठानेन दुरितस्य क्षयसम्भवेऽपि न सुकृतस्य तेन क्षयः सम्भवति, नित्यानुष्ठानसञ्चित- 

सुकृतयोरभयोरपि शुद्धिरूपत्वेन विरोधाभावात्; अतः सञ्वितसुङृतनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरपरिहायेति मत्वाऽऽह्-- 

कर्मशेषस्य चेति ! इति चेति 1 इति चाचयवादे नित्यानुष्ठानस्य सूङ्ृतक्षयहैतुतवं प्रवयुक्तमित्यर्थः । अतो ज्ञानं विना 

१. यल्छतकं तदनिव्यमिति न्यायः | 
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च 1 यदुक्तं समस्तवेदा्थ्॑ञानवतः कर्माधिकारादित्यादि \ तच्च न \ भुतज्ञानग्यतिरेकादुपासनस्य \ भरुतज्ञानसात्रेण 

हि कमंण्यधिक्रियते नोपासनामपेक्षते ! उपासनं च श्ुतज्ञानादर्थान्तरं विधीयते सोक्षफलमर्थान्तरभ्रसिद्धश्च स्यात् 

“नोतग्यः” इत्युक्त्वा तद्र्यतिरेकेण “भन्तव्यो निदिध्यासितव्य" इति यत्नान्तरविधानान्मनननिदिध्यासनयोश्च 

प्रसिद्धं श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम् । 

आनन्दगिरिटीका ५ 

योगिवाक्या्थज्ञानवत्तवमाच्रेण कम॑ण्यधिकारसम्भवाद्ब्रह्मसाक्षा्कारस्य तत्रातुपयोगित्वान्न समस्तवेदाथज्ञानवतः 
कर्माधिकार प्रमाणमस्तीत्याह्--तच्च नेति । यद्यपि चाध्ययनविपिप्रयुक्त्या वेदान्तविचायोऽपि कृतो गुरुकुल एव 

तथाऽपि न समस्तवेदाथंज्ञानवतोऽधिकारः । उपासनासाध्यस्य ब्रह्यसाक्लाक्कतारस्य पुथग्भावादित्याह् -भुतज्ञानेति । 

शरुताद्गुसुले विचारिताद्वाक्याककर्मानुष्ठानोपयोगि यज्जानं तावन्मात्रेण कमंण्यधिक्रियते न ब्रह्मसाक्लात्का रफल- 

मुपासनमपेक्षते र्व्यतिरेकाभावादित्यथंः । अध्ययनविधिव्यापारोपरमेजनुष्ठेयं तथामभूंब्रह्मोपासनमेव नास्ति, १० 

मानाभावादिति न वक्तव्यमित्याह--उपासनं चेति । एतच्च कमंमीमांसान्यायाङ्गीकारमात्रेणोक्तम् । वस्तुतर्च 

श्रोतव्यविधिग्रयक्त एवोपनिषद्धिचारारम्भो भिन्नाधिकारः । कमंकाण्डविचारोऽप्युत्तरविधिप्रयुक्त एवेति °प्रकटार्थे 

प्रतिष्ठितम् | 

- वनमाला 

सच्ितकमंक्षमासम्भवाज्ज्ञानपिक्च एव मोक्षो न तन्निरयेश्च इत्ति भावः । उपनिषदर्थज्ञानस्यापि कमंशेषत्वात्कमंसाध्य १५ 

एव मोक्न इत्युक्तमनूद्य निराकरोति--यच्चोक्तमित्यादिना ! श्ुतज्ञानेति । गृर्कुटे वेदान्तजनितं ज्ञानं श्रृतज्ञानम्, 

तस्य कम॑शेषत्वेऽपि तदतिरिक्तोपासनस्य मोक्चसाघनस्य सत्त्वान्न कमंसाध्यो मोक्ष इत्यर्थः । नतु “वेदः छृत्स्नोऽधि- 

गन्तव्यः” इति वचनाद्यथा श्रुतज्ञान कर्माधिकारिविरेषणतया कसमंशेषस्तथा मनना त्मकमुपासनमपि तच्छेषोऽ 

स्त्विति शङ्कं वारयति--शुतन्ञानमात्रेण हीति । मात्रपदव्यवच्छे्यमाह्--नोपासतनमपेक्षत इति । मानाभावादिति 
शेषः । ननु श्वुतज्ञानादर्थान्तरभूतमुपासनं वेदान्तेषु मोक्षफलकत्वेन न क्वापि विधीयते, अतो नोपासनसाध्यो मोक्ष २० 
इति वदन्तं प्रव्याह् उपासनं चेति । "मन्तव्यो निद्ठध्यासितव्यः इत्युपासनविधानानन्तरमुपसंहारे “एतावदरे 
खल्वमृत्तत्वम्'' इति श्रवणादमृतत्वसाधनतया तत्रोपासनविधिः प्रतीयत इति भावः । ननु मननादिरूपमुपासनमपि 
शुतज्ञानान्नातिरिवच्यते ब्रह्मप्रत्ययत्वाविशेषादिति; नेव्याह--अर्थान्तरप्रसिद्धिख स्यादिति \ मनननिदिध्यासनयोत्रह्य- 
पत्ययत्वेऽपि श्र॒तज्ञानादर्थान्तरत्वं प्रसिद्धमेव भवति, तयोविजात्तीयत्वात्पुथग्विधानाच्चेत्यर्थः । एतदेव विवृणोति- 

१. श्रुतन्ञानव्यतिरेकादिति--अनेनोपनिषदर्थोऽपि समावत्तनाप्पूर्वं श्रोतव्यः स्वाध्यायविधेः अर्थावबोध- २५ 
पयन्तत्वात् उपनिषदामपि स्याध्यायान्तःपात्तात् । ततश्च गृहस्थानां वेदान्तविचारेऽधिकारः भत्र 

भाष्यकारेरेव स्पष्टमभिदहित्तः । मनननिदिध्यासनयोस्तु संन्यासिनामेवाधिकार् इति च । इदं मीमांसकः- 
मतेनोक्तस ? वस्तुतस्तु स्वाध्यायविधेरश रग्रहुणान्तत्वमेव अथंविचारस्तु कतुविधिप्रयुक्तः । तत्र चं 
शमादिषट्कान्तगंतोपरतेः संन्यासकूपत्वात् संन्यासिनामेव वे दान्तश्रवणेऽप्यधिकार इत्युक्तं भवति । 
अयमेवार्थः प्रकटार्थे विचारितः । अस्मिन्पक्षे गृहस्थानां वैदास्तविचारेऽधिकारः कथमित्ति चैत् । ३० 
मचार्यैविधुयधिकरणे विधुराणां “श्रतिषेधाभावसमात्रेणाप्यथिनमधिकरोति श्चवणाषु" इत्युक्तत्वात् 
सर्वेषां गृहिणां तत्राधिकारः सम्भवति | | 

२. अपेक्षते--अनेन समावत्तेनात् प्रगुरध्वे वा वेदान्तश्रवणं सर्वेषामावर्यकमिति सुच्यते । 
३. उपासनाभवे विचाराभावरूपन्यतिरेकाभावात् । 
४. प्रकटार्थे प्रतिपादितमिति--तथा हि । ब्र० सू० १.१.१ ) स्वाध्यायस्य भाव्यताध्रुतेः नार्थावबोधस्य ३५ 

भाव्यता कल्पनीया, शृत्तहान्यश्रृतकल्पनाप्रसङ्कात् । न च साक्ञात्पुरुषाथंताभावातु स्वाध्यायस्य 
अभाव्यता, अर्थावबोधेऽपि समानत्वात् । न चैवं विचारानारम्भः भधीत्तवेदेनाधिगताधिकारा 
उत्तरविधय एव स्वविषयसन्देहब्युद्यसाय विचारमारप्स्यन्ते । न च विचारायासं विना उपदेशादेव 
निणंयसम्भवः। तस्मान्न विचारः स्वाध्यायविधिप्रयुक्तः अपि तु श्रोत्तव्यविधिप्रयुक्तः इति । 
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१० 

१५ 

९० 

२५ 

२० 

२५ 

एवं तह विद्यासव्यपेक्षेभ्यः कर्मभ्यः स्यान्मोक्षः । विद्यासहितानां च क्मंगां भवेत्कार्यान्तरारम्भसाम्यंम् \ 
यथा स्वतो मरणज्वरादिकार्यारस्मसामर्यानामपि विषदध्यादीनां मभ्बरकंरादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्भसामथ्यैम् 
एवं विद्यासहितेः कमभिमोक्षि आरभ्यत इति चेत् । न ! आरमभ्यस्यानित्यत्वादिष्युक्तो देषः! वचनादारभ्योऽपि 

नित्य एवेति चेत् । न । ज्ञापकत्वाद्रचनस्य ! वचनं नाम ययाभूतस्याथंस्य ज्ञापकं नाद्दिमानस्य कतं । न हि 
वचनशतेनापि निव्यमारभ्यते, आरम्धं वाऽविनारि भवेत् । 

आनन्दगिरिटीका 

केवरं कमं मोक्पताधनमिति पक्षं निरस्य विद्यासमुच्चित्तं मोक्षसाधनमिति पक्षान्तरमाश ङ्क्य निषेधति- 
एवं तर्हीत्यादिना ! “न स पुनरावर्तते" इति वचनादारभ्योऽपि मोक्षो निस्य इति न दाक्ष्यं वक्तुम् । प्रसिद्धपदाथं- 
योग्यत्वमुपादाय वचनस्य संसगज्ञापकलत्वात् । न चार्यस्य नित्यस्य योग्यत्वं प्रसिद्धम् । अन्यथा वेचनस्य 
कारकव्वप्रसङ्खात् । +“अन्धो मणिमविन्दत्" इत्यादिष्वपि योग्यताकल्पनप्रसङ्खादित्याटू-न स्लापकत्वा 
दित्यादिना । 

वनमाला 

भोतव्य इत्युक्त्वेति \ मनननिदिध्यासनयोश्चेति ! चकारोऽवधारणार्थः सन् प्रसिद्धपदेन सम्बध्यते । वस्तुतस्तु श्रृत्त- 
ज्ञानस्यापि नास्ति कमंशेषत्वे मानम् । न चाध्ययनविधिवलादृगृरुकुटे सम्पादितसमस्तयेदार्थज्ञानमध्यपात्तिन 
तस्यापि कर्मज्ञानवत्करमाङ्खित्वं प्रतीयते इत्युक्तसित्ति वाच्यम्; अध्ययनविधेरक्षरावापिमात्रफरकत्वेनार्थावबोध- 
यन्तत्वासिद्धेः। न च तथा सत्ति विचारविध्यभावा्पुर्वोत्तिसमोमांसयोरप्रवृत्तिप्रसङ्क इति वाच्यम्; अथंज्ञानं 

विनाञ्नृष्टानासम्भवेन तत्ततकरतुविधिभिरेव पुवंमीमांसा्रवृत््युपपत्तेः, उत्तरमोमांसाप्रवत्तेः श्चोतव्यविधिप्रयुक्तत्वस्य 
ब्रह्मजिज्ञासासूत्र स्फुटत्वात्, “विद्वान्यजते” इति वचनस्य कमंकाण्डगतस्य प्रकृततत्तत्कमंविद्रत्तामात्रपरत्वेनात्म- 
विद्रत्तापरत्वाभावात्, आत्मज्ञानस्य कर्मानुष्ठानप्रतिकूलतया वक्ष्यमाणत्वेन तच्छेषत्वानुपपत्तेश्च, “आम्नायस्य 
क्रियाथंत्वात्-"” इद्यादिवद्धवचनजातस्य कर्मविचारप्रकरणगतत्वेन कमंकाण्डमाच।वषयताया समन्वयसूत्रे 
स्पष्टत्वाच्च । तस्मच्छतज्ञानमपि न केमशेषः । अत॒ एवात्मन्ञानफलश्रवणमर्थवाद इति शद्ापि निरालम्बनेति 
बोध्यस्। इत्थं केवखुकमेभ्यः परं श्रेयः इति पक्षं निरस्य कमं प्रधानं विद्या चोपसजंनमिति समच्चयपक्षमुत्यापयति- 
एवं तहीति। ननु नित्यस्य मोक्षस्य कर्मारभ्यत्वं न सम्भवति, कायंस्यानित्यत्वनियमादिल्युक्तं कथं तस्य विद्यासहित- 
कमकायत्वरङ्का ? तत्राहु-विद्यासहितानां चेति । चशब्दः राद्धानिरासार्थः । विद्यारक्षणसहकारिमहिम्ना 
निव्यस्याप्यारम्भः सम्भवत्तोत्ति भावः । कार्यान्तरेति ! नित्यकार्येत्यथंः । सहकारिसामर्यत्कायंवेचित्यमात्रे 
हष्टान्तमाहू--यथेति ! यथा स्वतो मरणरूपकार्यारम्भसामथ्यंवतोऽपि विषस्य मन्त्रसंयुक्तस्य पुष्टिरूपकार्यान्त यारम्भ- 
सामथ्यम्, यथा वा दध्नः समयविशेषे ज्वरहूपकार्यारम्भसामथ्यंवतोऽपि तदा गृडशकं रा दरसमुक्तस्य तस्य तुस्घि- 
मात्रारम्भस्ामथ्यंम्, यथा वा वेत्रबीजस्य दावदग्धस्य कदस्यारम्भसामथ्यंम्, एवं प्रकृतेऽपीव्यर्थः । अस्तु सहकारि- 
वेचित्यात्कतायेवेचित्यम्, तावता आरभ्यस्यापि मोक्षस्यानित्यत्वप्रसङ्कदोषे किमागत्तमिति दूषयति--नारम्यस्येति । 
“यत्कृतकं तदनित्यम्” इति न्थायवि रोधा्नित्यस्यारम्भो न सम्भवतीत्यर्थः । “न स पुनरावर्तते" इति वचना- 
दारभ्यस्यापि मोक्षस्य नित्यस्वमविरुढमिति शद्धुते--वचनादिति \ वचनस्थानधिगतयोग्या्थंल्ापकत्वेन पदाथ 
योग्यतानाधायकत्वान्न वचनबलादारभ्यस्य नित्यत्वं सिध्यतोत्ि दूषयत्ति- नेति  संग्रहुवाक्यं विवृणोत्ति-- वचन 
नामेत्यादिना । ननु वचनमेवारमभ्यस्य मोक्षस्य नित्यत्वं प्रति योग्यतामविद्यमानामप्याघाय पस्चाच्चित्यत्वं तस्य 
लापयतीति; नेव्याह-नाविद्यमानस्य कत्रिति । कुत इत्यत आह--न हीति } निव्यसिति \ आत्मस्वरूपमिति रोषः । 
आरग्धं वेति ! घटादीति शेषः । हि यस्मा्रवनशतेनापि नित्यस्थारम्भो लोके न हश्यते तस्मान्नादिद्यमानस्य 

१. अन्धो मणिमविन्दत् । तमनङ्गकिरावयत्--इत्यादिकं त्तत्तिरीयारण्यके ( १-११ ) शुद्धचेतन्यप्रति- 
पादनप्रकरणे हश्यते । चैतन्यं सर्वेन्दरियगुणानुगण्यभजनशक्तिमत् ज्ञातव्यमित्यथेः । एवमेव अपाणि- 
पादो जवनो ग्रहीता इत्यपि व्याख्येयम्; ब्रह्मणः स्वकायं लौकिकसाधनानपेक्षेव्यथंः ( वेदभाष्ये ) 
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एतेन विचाकममणोः संहतयोमेक्षारम्भकत्वं प्रत्युक्तम् । विद्याकर्मणी मोक्षप्रतिबन्धहेतुनिवतंके इति चेत् 

न; कर्मणः फलान्तरदशं नात् \ उत्पत्तिसंस्कारविकाराप्नयो हि फलं कर्मणो दृश्यते । उत्पत्यादिफलविषरीतश्च मोक्षः ! 

गतिभृतेराप्य इति चेत् ! “सुयंहारेण' "तयोध्वंमायन्" इत्येवमादिगतिशरुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष इति चेत्! न\ 

सर्वगतत्वाद्गन्तुभिश्चानन्यत्वादाकाशादिकारणत्वात्सवंगतं ब्रह्म \ ्रह्याव्यतिरिक्ता्व सरवै विज्ञानात्मानः \ अतो 

नाऽऽ्यो मोक्षः । गन्तुरम्यद्टिभिचदेशं च भवति गन्तव्यम् 1 न हि येनैवान्यतिरिक्तं यत्तततेनैव गम्यते \ तद- ५ 

नन्यत्वप्रसिद्िक््च, “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" “क्षेत्रज्ञं चापि भां विद्धि" इत्येवमादिशुतिस्मूतिरशतेभ्यः । 

गत्येश्वर्यादिभ्रुतिविरोध इति चेत् ! अथापि स्याद्यद्यप्राप्यो मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां, “स एकधा ˆस यदि 
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कमं प्रधानं विद्या चोपसज॑नमिति समुच्चयं निरस्य समसमुच्चयेऽप्यतिदिशति--एतेनेति \ अनिव्यत्वादि- 

दोषप्रसद्खेनेत्यथंः । मोक्षेति 1 मोक्षस्य ्रतिबन्धहेतुरविच्याऽधर्मादिस्तच्चिवततके विद्याकर्मणी न स्वरूपोत्पादके । ततः १० 

स्वरूपावस्थानस्य नित्यत्वम् । प्रध्वंसस्य च कृतकस्यापि नित्यत्वं प्रसिद्धमिव्यथः । “भिद्यते हृदयग्रन्थिः" इत्यादि 

रतेः केवरविद्यासाध्येवाविद्यानिवत्तिः न तत्र विद्यायाः सहकायंवक्षा कम॑फरं त्वन्यदेव प्रसिद्धमित्याह्--न कमण 

इति 1 उत्पत्तिः पुरोडाशादेः । संस्कारो व्रीह्यादेः । विकारः सोमस्य । आिवदस्य । कमफ प्रसिद्धम् । आत्म 

स्वरूपस्य तु मोक्षस्यानादित्वादनाघेयातिश्यत्वादविकायंत्वाननित्याप्तत्वाच्च कर्म॑फलाद्वैपरीत्यमिव्यथंः । गति- 

धुतेरिति । अविसादिगतिश्चवणादब्रह्माण्डाद्रहिःस्थितब्रह्यप्राप्तिमंक्षिः । ततो नित्याप्तत्वमसिद्धमिद्यथंः । गत्वा १५ 

प्रातिः कि संयोगलक्षणा तादात्म्यलक्षणा वा, नोभयथाऽपीत्याह न सर्वंगतत्वादिति । 

गत्यादिभरुतेस्तात्पर्य शङ्कापूर्वकं दशंयति--गत्यश्वयेत्यादिना । समुच्चयमभ्युपगस्य क्काथं किञचिन्मोक्ष 

वनमाङा 

कत्चिति योजना । अन्यथा "अन्धो मणिमविन्दत्" इत्यादावपि वचनबलादेव योग्यत्ताप्रसद्ध इति भावः । 

समसमुच्चयपक्षमप्यतिदेशेन निराक रोति--एतेनेति । अनित्यत्वप्रसङ्खेनेव्यथः । २९ 

प्रतीचो ब्रह्मतवरूपमोक्षस्य नित्यत्वेन समुच्चयाजन्यत्वेऽपि तदावारकाविद्यानिव् त्िहेतुस्वमेव समुच्च 

यस्यास्त्विति शङ्कुते-विद्याकमंणी इति । अव रणहूपप्र्िबन्धहेतोरविद्याया निवृत्तो विद्यामाच्रस्थैवापेक्षितत्वेन 

कमंणोऽनपेक्षितत्वान् समुच्चयाधीना मुवितिरिति मत्वाऽऽह --नेति । कर्मणामविद्यानिवृच्येक्षया फलान्तरस्यैव लोके 

प्रसिद्धत्वाच्च न प्रतिबन्धहेतुनिवृत्तौ कमपिक्षतयाह--कमंण इति । तदेव विवृणोति--उ्पत्तोति । उत्पत्तिः 

पुरोडाशादेः, संस्कारो व्रीह्यादेः, विकारः सोमस्याभिषवलक्षणः, आसि; पयसः, इत्येवं कमंणः फलं प्रसिद्धमित्यथंः । २५. 

ननु यद्यविद्यानिवृत्तौ न कमपिक्षा, कमफल चोत्त्यादिकमेव, तहि ब्रहास्वरूपमोक्षस्येवोत्पत्त्या्न्यतमत्वमस्तु, 

नेद्याहू--उत्पर्थादिफलविपरीतश्चे ति \ ब्रह्यस्वरूपस्यं तु मोक्षस्यानादित्वादनाधेयातिशयत्वादविकायैत्वा्ित्याप्त- 

त्वाच्च कमंफलवैपरीत्यम्; एतेषां हेतूनां ्रतिसिद्धत्वाच्च नासिद्धिशद्धा कार्येति भावः । प्रत्यगात्मतया नित्य- 

प्रा्स्यापि ब्रह्मणो गतिश्रतिमवलम्ग्य प्राप्यत्वमाश ङ्ते--गतीति \ राद्ध विवृण्वन्गतिश्रुतीरूदाहरति--सूर्येति । 

विस्जा निष्कल्मषा ब्रह्मविद इत्यथः । तयेति १ सृषुम्नाख्यया नाडयेत्यथः । आदिपदात् 'तर्भचषमभमिसम्भवन्ति ३० 

इत्यादिश्रुतयो गृह्यन्ते! गतिश्रुतीनामन्यविषयत्वममिग्रेल्य परन्रह्मणो गतिप्राप्यत्वं निराकरोति-नः स्वेगतत्वादिति। 

लोके गन्तुः सकालादन्यस्य परिच्छिन्नस्य च प्राप्यता प्रसिद्धा; ब्रह्मणस्तु तदृभयाभावान्न प्राप्यतेत्य्थः । सवंगतत्व 

साधयत्ति--आकाञ्ञादीति । ब्रह्मणो गन्तुभिर्जविं रभिन्नत्वं विवृणोति--ज्रह्माव्यतिरिक्ताश्ंति ! चकारोऽवधारणे । 

तेनेति 1 सवंगततत्वादिनेव्यर्थ; । ननु यदि सवंगत्तं गन्तुरनन्यच्च ने घ्रात्यम्, तहि कीं गन्तव्यम { अत आह-- 

-गन्तुरिति । अनन्यस्य गन्तव्यत्वाभावमनुभवेन साधयति--न हि येनैवेति 1 गन्तुभिरनन्यत्व साधयति-- ३५ 

तदनन्यत्वप्रसिद्धिश्वेति \ तस्य ब्रह्मणो गन्तुभिरनन्यत्वं च भरूत्यादिभ्यः सिध्यतीत्यर्थः । ब्रह्मण एव जीवभावेन 

प्रवेशश्रवणास््ेवज्ञस्य जीवस्य ब्रहमत्वश्रवणाच्चेतयरथः। “अह् ब्रह्म इत्यादिभुतयः “आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः 

करिष्यति इत्यादिस्मृतयश्च आदिपदग्राह्या विवक्षिता; । गतिश्चुतीनां गति पृच्छति--गत्येश्वर्यादीति । यथा 
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५ 

१० 

१५ 

२०७ 

२५ 

२५ 

२५ 

पितृलोककामो सवति"' “ख्रीभिर्वा यानैर्वा” इत्यादिश्ुतीनां च कोपः स्यादिति चेत् । न ! कायंत्रह्मविषयत्वात् 
तासाम् । कायं हि ब्रह्मणि सत्यादयः स्थुनं कारणे “एकमेवाद्वितीयं” “यत्न नान्यत्पश्यति” :^तत्केन कं पयेत् 
इत्यादिधुतिभ्यः ! विरोधाच्च विद्याकमंणोः समुच्चयानुपपत्तिः । प्रविीनकर्नादिकारफधिश्ञेषततत्वविषया हि विद्या 
तद्विपरोतकारकसाध्येन कर्म॑णा विरुध्यते । न ह्येकं वस्तु परमाथंतः कर्त्रदिविरेषवत्तच्छरन्यं चेत्युभयथा द्रष्टं 
शक्यते । अवद्यं ह्यन्यतरन्मिथ्या स्यादन्यतरस्य च मिग्यात्वप्रसङ्घ युक्तं यत्स्वाभाविकाज्ञानविषयस्य दतस्य 
मिथ्यात्वम्, “यत्र हि ठेतमिवि भवतिः भृत्योः स मृत्युमाप्नोति" “अथ यत्रान्यत्पश्यति तदल्पम्" “अन्योऽ- 

आनन्दगिरिटीका 

न सम्भवतीष्युक्तम् । सोऽपि न सम्भवतोत्याह--विरोधाच्चेत्यादिना । यदि कर्त्रादिकारकमेदस्य सत्यत्वांशमपवाध्य 

| ` वनमाला 

ब्रह्मविदो गतिः श्रूयते तथा तस्येश्वयंमपि श्रूयते, ब्रह्मणो नित्यप्राप्तत्वा्यथा तस्य प्राप्यता न सम्भवति तथा 
परब्रह्मविदो मुक्तस्य निरूपाधिकत्वादेश्वयंमपि न सम्भवति; ततश्च तुल्यन्यायत्वादैदवयंशरुतोनामपि गतिप्र्न 
इति मन्तव्यम् । प्ररनं प्रपञ्चयति--जथापि स्थादिति ! गतिध्रृतयः पुवंमुदाहूता इल्याशयेनैरवयंश्रुतीरुदाहरति-- 
स एकेत्यादिना । "स एकधा भवति त्रिधा भवतति" इत्यादिश्ुतिमुक्तस्यानेकशरो र्योगं दशंयत्ति; “स यदि 
पितृलोककामो मवति” इत्यादिश्नुतिस्तु मुक्तस्य सङ्कुत्पमात्रस्मुत्थान्पित्रादिभोगान्द्थयति; तथा “स्त्रीभिर्वा 
इत्यादि्रुतिरपि तस्येश्वयंमावेदयतीव्यर्थः 1 ““कार्यं बादरिः" इत्यधिकरणन्यायेन तासां श्रुतीनां गतिमाह-- 
न कार्येति \ ननु सगुणब्रह्मोपासकस्य सत्यलोक्रस्थकायंबरह्यप्राप्निविषयास्ताः श्रुतयो न निर्गुणब्रह्मविदः पखह्यप्रापति- 
विषया इत्यत्र कि तिनिगमकमित्याशङ्कुयाह--कार्ये हीति । काये हिरण्यगभष्थि ब्रह्मणि प्राप्ते सति तल्लोके 
स्त्मादयो विषयाः सन्ति, न कारणत्वोपलक्षिते निगुणविदया प्राप्ये विशुद्धे ब्रह्मणि विषयाः सन्ति, विद्यया अविद्या- 
तत्कायंजातस्य सवस्य निवृत्तत्वात् निर्गुणमुक्तस्य निरूपाधिकत्वेन भोक्तुत्वायोगाच्चेत्य्थः | कायंब्रह्यलोके 
स्व्यादिविषयाः सन्तीत्यत्र “स यदि स्वीरोककामौ भवतति सङ्कुल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति" इत्यादिभरुतिप्रसिद्धि- 
योतनार्थो हिक्षब्दः। परममुक्तौ भोगाभावे मानमाह्-एकमेवेत्यादिना ! सजातीयविजातीयस्वगतभेद रहितं ब्रह्यत्य्थः। 
यश्चेति) अन्योऽन्यत्श्यत्तीत्येवमात्मकं प्रसिद्धं द्वैतं यतर वस्तुत्तो नास्ति स भूमेव्यर्थः । तत्केनेति। तत्तदा विदेहुकंवल्य- 
समये केन करणेन कं विषयं पश्येदित्यर्थः। एतेन निगणविद्याप्रकरणगतानाम् “स एकधा भवति” “'स्वीभिर्वा यानैर्वा" 
इत्यादैश्वयश्रृतीनां सगृणमुक्तविषयत्वकल्पनमयुक्तमिति शङ्कापि निरस्ता, परममुक्तौ भोगासंमवस्य “तत्केन कम्” 
इत्यादिश्बुतिसिद्धत्वात्, “मात्रासंसग॑स्त्वस्य भवति" इत्यादिश्रु्या मुक्तस्य सर्वोपाध्यभावप्रत्तिपादनेन विषयभोगा- 
सम्भवाच्च । तथा चैश्वयंशरुतीनां प्रकरणे निवेशासम्भवात्कायंब्रह्मश्राप्तानामैश्वयंसम्भवाच्च सामरथ्यानुसारेण 
प्रकरणमुल्लद्ुय सगुणविद्याशेषत्वकल्पनाद्वारा सगुणमूक्तव्िषयत्वकल्पनं युक्तमेवेति । एवमविद्यानिवृत्तौ कमणा- 
मनुपयोगादुब्रह्मभावलक्षणमोक्षस्य कमस्ाध्यत्वाभावाच्च मुक्तौ विद्यैव हैतुनं विद्याकमंणोः समुच्चय इति 
प्रतिपादितम् । इदानीं समच्चयासम्भवे हित्वन्तरमाह् -विशेधाच्चेति ! विरोधमेव प्रपञ्चयत्ति--प्रविलीनेति । 
कर््रादिकारकलक्षणा विशेषाः प्रविलीना यस्मिन्त्रह्मणि तत्तथा, निविशेषमिति यावत् । ताहशब्रह्मविषया विद्या 
यथोक्तब्रहमविपरीतेन कर्व्रादिकारकजातेन साध्यं यत्कमं तेन विरुध्यते| हि प्रसिद्धमेतदित्यथंः । ननु ब्रह्मणो 
निविशेषत्वे सिद्धे तद्विषयविद्यया कर्वरादिद्रैतबाधावद्यंभावाक्कर्मानुष्ठानं न सम्भवतीत्ति विद्याकमंणौवि योधः स्यात्, 
न तु तत्सिद्धमित्याशङ्कुय तस्य॒ निर्विशेषत्वं साधयति--न ह्येकमित्यादिना । ब्रह्मणो जगदुपादानत्वभरुत्यनुरोधेन 
कृर्व्रादिसकलद्रेतास्पदत्वं प्रतीयते “नेति नेति” इत्यादिनिषेधश्नुतिभिस्तस्य सरवे विशोषशुन्यत्वं च प्रतीयते; न चैकं 
वस्तु परमाथत उभयवत्तया प्रमाणतो निश्चेतुं शक्यत इत्यथ; । तत्र विरोधादिति युक्तिसूचनार्थो हिशब्दः । ततः 
किम् ? तत्राहु-अवश््यं हीति । लोके पुरोवर्तिनि प्रतीतयोः रजतत्वशुक्तित्वयोविरुद्धयो रन्यतरस्य मिथ्यात्वदशंनादिति 
हिशब्दः । नन्वन्यतरस्य मिथ्यात्वावश्यंभावेऽपि ब्रह्मणो निविशेषत्वमेव मिथ्याऽस्तु; तत्राहु--अन्यतरस्थ चेति । 
स्वाभाविकमनादि यदज्ञानं तद्विषयस्य तद्विषयब्रह्यकायंश्य दतस्य स्वकारणाज्ञानसहितस्य यन्मिथ्यात्वं तचुक्त- 
मित्यथंः । द्वैतस्य मिथ्यत्वि मानमाह्--यन्र हीत्यादिना । यत्राविद्याकाले द्ैतश्षब्दितं जगल्लन्धात्मके भवतति, 
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सावन्योऽहमस्मि' “उदरमन्तरं कुरूते अथ तस्य भयं भवति इत्यादिश्वुतिश्षतेभ्यः । सत्यत्वं चंकत्वस्य “एकथेवानु- 
द्रष्टव्यम्” “एकमेवाद्वितीयम् “श्रह्यैवेदं सवम्" “आत्मेवेदं सवम्” इत्यादिभुतिमभ्यः! न च सम्प्रदानादिकारक- 
सेदाद्शंने कर्मोपपद्यते \ अन्यत्वदशंनापवादश्च विद्याविषये सहखश्षः श्रूयते ! अतो विरोधो विद्याकमंणोः ! अतश्च 
समुच्चयानुपपत्तिः \ 

तत्र यदुक्तं संहताभ्यां विद्याकमेभ्यां मोक्ष इति \ अनुपपन्नं तत् ! विदहित्वात्कमणां श्रुतिविरोध इति चेत् 
यद्युपमद्य कर्जादिकारकविशेषमात्मकत्वविज्ञानं विधीयते सर्पादिभ्रान्तिविज्ञानोपमदंकरञ्ञ्वादिविषयविज्ञानवत्, 
तहि घ्राप्रः कमंविधिश्रुतीनां नि्विषयत्वा्ियोधः! विहितानि च कर्माणि) स च विरोधो न युक्तः प्रमाणत्वाच्छुतीना- 
भिति चेन पुरुषार्थोपदेशपरत्वाच्छुतीनाम् । 

आनन्दभिरिटीका 

बरहाज्ञानमुपदिश्यते तदा मिथ्याथंत्वात्रमंविधीनामप्रामाण्यं स्यादित्याह-- विहितत्वादिति । शङ्कां विवृणोति- 
यदीत्यादिना \ अध्ययनविधिगुहीतानां श्रुतीनां पृरुषार्थोपदशकत्वेन प्रामाण्यं वक्तव्यम् । न तु भेदस्य सत्यत्वेन । 
ततः प्रसिद्धिसिद्धं कारकादिमेदमथंक्रियासमथंमादाय प्रवृत्तानां प्रामाण्यं न विरुध्यत इत्याह--न पुरुषार्थेति । 

वनमाला 

तदा इतर इतरं पर्यतीति श्रुत्यथंः । श्रुताविवकारो मिथ्यात्ववाची, न सादश्यवाची, उपमेयानुपलम्भादिति 
भावः । य इह् ब्रह्मणि नानाभूतं वस्तुतः कत्पित्तं जगत्परमाथं परयति, स मृत्योमं रणान्मृत्युं मरणमेव प्राप्नोतीति 
दवेतसल्यत्वदशिनोऽनथंपरम्पराप्राप्त्यभिधानादपि तस्य मिथ्यात्वमेव युक्तमित्यथंः । अथ भूमलक्षणोक्ट्यनन्तरं 
तद्विपरीतस्याल्पस्य लक्षणमुच्यते भूमलक्षणदादर्याय--यत्र जगति अन्यदल्यः पयति तदल्पम्; अत्तो यत्र दशंनादि. 
दैताभावस्तस्य भूमरूपता युक्तैदयथंः; द्वैतस्यास्पत्वात्स्वप्नद्रैतवन्मिथ्यास्वमित्ति भावः । यः परमेरवरमन्योऽ- 
सावन्योऽहमस्मोति चिन्तयति स न परमात्मनस्तक्वं वेदेति श्रुत्या जीवस्य परमात्मामेदवि रोधिसंसारलक्षणद्वेतस्य 
मिथ्यात्वमवगम्यत्त इति भावः | यस्तु स्वस्येश्वरादल्पमपि मेदं पश्यति, तस्य तदानीमेव भयं भवत्तीति भृत्या 
जीवेश्वरभेदोपलक्ितस्य जगतो मिथ्यात्वं भातीति भावः। “सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद” इत्यादिभरति- 
संग्रहाथंमादिपदम् । एकेत्वशब्दितस्य निरविशेषन्रह्मणः सत्यत्वं च युक्त मित्यत्र हेतुत्वेन श्रुतीरुदाहरति--एकधेवेति। 
एकरूपेणैव ब्रह्य आचार्योपदेशमनु सान्षाकत्॑व्यमिव्यथंः । अत्रैकरूपत्वं निविशेषचतन्यरूपत्वम्, प्रज्ञानघन एव. 

इति वाक्यरोषदशंनादिति भावः। श्रह्ौवेदं सवम्” इति सामानाधिकरण्यं ब्रह्मग्यतिरेकेण सर्वे वस्तुतो नास्ति; 
ततद्च ब्रह्म निविशेषमित्येतदभिप्रायकमस्; एतदसिप्रायकत्वं चास्य सामानाधिकरण्यस्य भाष्यकारेचुभ्वाद्यधिकरणे 
प्रपञ्चितम्; नेह विस्तरभयात्तच्लिख्यते। सवमित्यादीव्याद्पिदेन “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य” ““तत्सत्यमित्याचक्षते" 
“तत्सत्यं स॒ आत्मा" इत्यादिश्रुतयो गृह्यन्ते । ननुक्तरीत्या सवस्य हश्यजातस्य चिदेकरसे ब्रह्मण्यध्यस्तया 
सर्वाधिष्ठानभूतव्रह्मततच्वविद्यया सकंस्य दतस्य बाधित्तत्वाद्रस्तुतो जगद्धेदादश्षनेऽपि विदुषः कर्मानुष्ठानं कतो न 
सम्भवति, यतो विद्याकममंणोधिरोधो भवेदित्याक्षङ्कयाहु--न चेति। सम्प्रदानं कमंष्युहेद्या देव्ता । कतुंकरणादि- 
संग्रहाथंमादिपदम्। स्वप्नवज्जगति मायामावत्वलिश्चये सति न प्रवृत्तिरुपपद्यत इति भावः। रज्जुतत्तवसाक्षात्कारेण 
रज्जावध्यस्तसपंस्येव ब्रह्यतत्तवसाक्लात्कारेण ब्रहयण्यध्यस्तद्रेतस्योपमदं युव्तिसिद्धे श्रुतयोऽपि सन्तीत्याह- 
अन्यत्वदक्शंनापवादश्वेति । अधिष्ठानयाधाद्म्यज्ञानस्याध्यासनिवत्तेकत्वनियमदशंनरूपयुकितिसम्च्चयाथंश्चकारः । 
विद्याविषये ब्रह्मणि विद्यासाम्यदद्धितदशंनबाधः “तत्केन कं पर्येत्” इत्यादिश्नुतिषूपरभ्यत् इत्यथः । तदुक्तं 
सूत्रकारेण “उपमर्दं च” इति । विद्या कमंस्ाधनकारकजातस्योपमर्द वाजसनेयिन आमनन्तीत्ति सूत्रा । अत 
इति । कमंसाधनानां विद्ययोपमदितत्वादित्यथंः । अतश्चेति । वि रोधाच्चेव्यथंः । समुच्चयानुपपत्तौ फल्ितमाह्-- 
अच्र यदुक्तमिति। मोक्ष इत्यनुपपन्नमित्यनन्तरं तदयुक्तमित्यपि क्वचित्पाठो हश्यते। तदानीमित्थं योजना-संहृताभ्यां 
विद्याकर्मभ्यां मोक्ष इति कृत्वा केवलविद्याया मोक्षहतुत्वमनुपपन्नमिति यदुक्तं तदयुक्तमित्ति। 

द्वैतस्य मिथ्यात्वे कमंश्रुतीनामप्रामाण्यं स्यादिति शङ्कुते--विहितत्वादिति \ शङ्कां विवृणोति--यद्युप- 
मृद्येव्यादिना ! उपमर्दं मिथ्यात्वबोधनम् । विधीयते उपदिश्यते । सर्पादीति ! रज्जौ सर्पोऽयमिति भ्रान्तं प्रति 

५५ 

९० 

२५ 

२० 

२५ 
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विद्यापदेशपरा तावच्छतिः संसाराप्पुरुषो मोक्षयितग्य इति संसषारहूतोरविद्याधा विद्या निवृत्ति 
कतंव्येति विद्याप्रकाहाकत्वेन प्रवत्तेति न विरोधः । एवमपि कत्रदिकारककसन्दुावप्रतिपादनपरं शास्य विरुध्यत एवेति 
चेच्च \ यथाप्राप्तमेव कारकास्तित्वमुपादायोपात्तदुरितक्षयाथं कर्म्मणि विदधच्छास्यं सुसुक्षणां फखाथिनां च फएलसाधनं 
न कारकास्तित्वे व्याप्रियते । उपचितदुरितभ्रतिबन्ध्य हि विद्यीत्पत्तिर्मावकत्थते । तत्क्षये च विदयोत्पत्तिः स्यात्ततश्च 

५ अविद्यानिवृत्तिस्तत आ्यन्तिकः संसरारोपरमः! 

अपि चानात्मर्दशिनो दयनात्मविषयः कामः । कासयसानश् करोति केर्माणि । सतस्तत्फरोषमोगाय 

अनिन्दमिरिटीका 

संग्रहवाक्यं विवृणोति--विद्योपदेशयरा तावदित्यादिना । 

पूवं स्यमिथ्याविषयत्वेन विद्याकमंणोविरोधमादाय समुच्चयो निरस्तः । इदानीं काम्यकामिविषय्वैन 
१० विरोधमाह--अपि चेत्यादिना । 

सनम 

मिथ्येव सर्पो त वस्तुतः सर्पोऽस्ति रज्जुरेवेषेत्याप्तेन यथा रञ्जुतत्य विषयकं विज्ञानमुपदिक्यते तथेत्यर्थः | 
दुक्त्यादिसंग्रहाथं द्ितीयमादिपिदम् । प्रथमं तु रजतादिसंग्रहाथंमिति विभागः | र्िवषयत्वादिति। सव्यविषय- 
रहितत्वादित्यथः । कल्पितद्तस्य रज्जुसपदिरिवे कार्याक्षमत्वादिति भावः | विहितत्वादिति हेतुरपि प्रतिपन्न 

१५ इत्याहु--विहितानि चेति ! कमश्नुतिविरोधापादने इष्टपत्ति वारयति--स चेति \ तथा च दैतसपेक्षकमंश्रतीनाम- 
देतन्रह्यबोधकविद्याशरुतीनां च परस्परवि रोधादप्रामाण्यभ्रसद्घ इति भावः! विद्याकमेशत्तोनां परस्परमविरोघेन 
पुरुषार्थोपदेशमात्रे प्वृत्तत्वान्नाप्रामाण्यप्रस द्ध इति समाधत्ते-नेत्यादिना । तत्र प्रथमं विद्याश्रुतीनां कमम्॑रुव्यविरुदढध- 
पुरुषार्थोपदेशे प्रवृत्ति दशंयत्ति--विद्योपदेशेति ! विद्योपदेश्षपरा तावच्छुतिविदयाप्रकाशकव्वेन प्रवृत्तेति सम्बन्धः| 
श्रुतौ विद्यानिरूपणस्य प्रयोजनमाह्-संसारहैतोरिति \ कतव्येतीति । अतरेतिपदानन्तरं कृतेति शेषः । संसार- 

२० हेत्वविद्यानिवतिकां विद्यां प्रकाशयन्त्याः श्रुतेराशयं दशंयति-संसारादिति । तथा च मुमृक्ोमोक्षसाधनविच्या- 
लक्षणपुरूषार्थोपदेजाय प्रवृत्ता विद्याश्रुतिः, अतो न विद्याश्रुतैः कमंश्रुत्या विरोध इत्यर्थः । इदानीं विद्याश्नुत्य 
विरुद्धपुरुषार्थोपदेशपरत्वं कमेश्रुतीनामाशङ्कापूवंकं दर्शंयति-एवमपीव्यादिना । एवमपील्यस्य विदयाशरुतैः कमंश्ुत्या 
विरोधाभावेऽपी्यथः । विध्यत एवेति ! द्रैतसत्यतापहारिण्या विद्याश्वुत्या त्त्सत्यत्वपरा कमंशुतिविरुध्यत 
एवेति शङ्काथंः । श्रेयःसाघनरूपपुरुषार्थोपदेरापरायाः कममंशरुतेः कारकादिद्रैतास्तित्वेऽपि तास्पर्याभिवान्न विरोध 

२५ इति परिहुरत्ति- न, यथाप्राप्तमेवेति। भ्रान्तिप्राप्तमेवेत्य्थः । फकठेति 1 स्वगंपदवादिफलाथिनां फलसाधनं च 
विदधच्छास्त्रमित्यथंः । व्याप्रियत इति ! गौरवादिति भावः} न च द्वैतस्य मिथ्यातमै शुक्तिरूप्यादिवदथंक्रिया- 
साम्याभावात्कारकादेः फरुसाधनतादिकं न स्यादिति वाच्यम्; वियदादिप्रपच्चस्यं मिथ्यास्रेऽपि शुक्तिरजतादि- 
वंलक्षण्येन यावत्त्त्वज्ञानमथंक्रियासामर्थ्याङ्खीकारात् । इदं चारस्भणाधिकरणादौ प्रपञ्चितं तत्रैवानुसन्धेयमिति 
भावः। ननु मुमुक्षूणां मोक्षसाधनीभूता विद्या शास्तेण विधातव्या न तु दुरितक्षयार्थं कर्माणि, विद्यायां मोक्षे वा 

३० उपात्तदुसितक्षयस्यानुपयोगादित्याशङ्कुयाह--उपचितेति । प्रतिबन्धस्य हीति ! प्रतिबन्धवतः पुंस इत्यथैः | “ज्ञान- 
पद्यते पुसां क्षयात्पापस्य कर्मणः" इत्याद्िशास्तरप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिशब्दः । ततश्चेति 1 विदोदयादित्यथः | 

चशब्दो विद्यायाः कर्मासिमुच्चितत्वरूपकैवल्याथंः । तत आत्यन्तिक इति \ तथा च क्म॑काण्डस्य निःश्रेयस- 

पयंवसाथिनो दुरितक्षयस्य स्वर्गादिफलस्य च साधनघवेन कमंणामुपदेशे तात्पयंमिति कर्मश्रुतीनां पुरुषार्थोपदेशपरसवं 
प्रदशित्तमिति बोध्यम् । एवं दवैतमिथ्याखस्राधनप्रसङ्खप्राप्तं विद्याकर्मश्ुतीनां परस्परविरोधं परिहू्य प्रकृतायां 

३५ विद्याकमणोः समुच्चयानुपपत्तौ प्रकारान्तरेण विरोधं हेतुमाह्--अपि चेति \ विद्यावतः कर्मासम्भवं वक्तुं कम॑ण 
काममृरत्वमाहु--अनात्मर्द्िनो हीति । अनात्मनि देहादावात्मत्वदश्शिनः स्वव्यरतिरिक्तान्कामयितव्यपदार्थान् 
परयत्तस्तद्िषयः कामो भवति । हि प्रसिद्धमिव्यथः । ततः किम् ? तत्राहु--कामयमानश्च करोतीति । तदुक्तं भगवता 
त्यासेन--“यद्यद्धि कुरते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्” इति । कम॑णां संसारफरुकत्वाच्च विदुषः कर्मानुष्ठानं न 
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शरो राद्युपादानलक्षणः संसारः । तदृव्यतिरेकेणाऽऽत्मेकल्व्दशिनो विषयाभावाक्कामानुपपत्ति रात्मनि चानन्धत्वातु 
कामानुपपत्तौ स्वात्मन्धवस्थानं मोक्ष इत्यतोऽपि विदाकसे्ोवरोधः। 

विरोधादेव च विद्या मोचं प्रति न कर्माण्धवेक्षते ! स्वात्मरामे तु पूर्वोपचितप्रतियन्धापनयदारेणम वि्या- 
हेतुत्वं प्रतिपन्ते कर्माणि नित्यानीति । अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्यस्तानि कर्माणीत्यवोचाम । एवं चाविरोधः 
कर्मविधिश्चतीनाम् \ अतः केवलाया एव विघ्ायाः परं धेय इति सिद्धम् । 

एवं तर्याश्रमान्तरानुपयत्तिः । कमेनिसित्तस्वाद्रयोदयत्तैः । गाहंस््ये च विहितानि कर्माणीस्येकाश्स्यमेव । 

समसमुच्चयं निरस्य गुणप्रधानमवेनापि समुच्चयं निरस्यति--विरोधादेव चेति । विद्या चेर्माणि 
स्वफले नापेक्षते विरुद्धत्वाल्विदण्डिधमंवहतुममनं कथं तहि विद्यासलिधाने कमणां पाठ इत्यत आहु--स्वात्मलाभे 
त्विति ! कमणां वि्यासाधनत्वं श्रुत्वा गाहस्थ्यमेदैकसनुष्टेयमित्ति प्रत्यवतिष्ठन्ते क्मंजडाः--एवं तर्हीति \ श्रति 

वृनमाखा 

सम्भवतीत्याश्षयेन कमंफलं दशंयति--तत्फकेति । संसार इति । कामिनं इति शेषः । विद्यावतस्तु कामाभावाच्च 
कमृष्ठानमित्याहू-तदहचतिरेकेणेत्यादिना। अत्मैकव्वदश्शिनस्तद्रयतिरेकेण आत्मेकत्वन्यतिरेकेण कामयितव्यविषया- 
भावादनात्मगोचरकामानुपपत्तिरिव्यथंः । ननु तरह्यात्सिन्येव कामोऽस्त्वानन्दरूपत्वादात्मनः, तथा चे तत्कामनया 
विदुषोऽपि कर्मानुष्ठानं स्यादित्ति; नेदयाह् --आएत्मनि चेति । कामस्यात्मान्यविषयत्वादात्मानन्दे च विदुषोऽन्यत्व- 
भ्रान्तेनिवृत्तत्वादात्मनि कामानूपपत्तिः, तदनुपपत्तौ च विदरूषो मुक्तिरेव पयंवस्यति; तथा च मुक्तस्य नं कर्मनुष्ठान- 
पत्यागेति भावः । फलिप्तमाहू--अतोऽपोति । विदृषः कामाभावेन कर्मानुष्ठानाप्तम्भवादपोत्यथः । विरोध इति । 
एकदेकतर पुरुषे सहानवस्थानलक्षण इत्यर्थः । त्तथा च समुच्चयवादिमते कमंविदयाश्चुतोनासप्येकदकपुरुषविषयत्वा- 
सम्भवलक्षणवि रोधोऽपि तदनिष्ठः प्राप्नोतीति भावः । चिद्या प्रधानं कमं चोपसजंनमिति पक्लोऽपि समप्राघाच्य- 
पक्षवदत एव निरस्त इत्याह--विरोधादेवे चेति । स्पमते कर्मं विद्याश्रुतीनां क्रस्षमुच्चयरपरत्वेनावि रोधं वक्तु 

पूर्वोक्तमर्थं स्मारयति--स्वात्मछाभे त्विति । स्वात्मलासे तु स्वोत्पत्तौ तु विद्या कर्माण्यपेक्षत इति योजना । एतदेव 
विवृणोत्ति-यूर्वोपचितेति । कर्मणां विद्याहेतुस्वे मानमाह--अरत एवैति । विद्योदयहेतुत्वादेवेत्यर्थः । कमणां 

शधिद्रारा विद्यहेतुस्वे फलितमाह--एवं चेति । एतेन “विद्यां चाविद्यां च" इति वचनं क्रमसमुच्चयाभिप्रायम्, 
उपासनाकर्मणोर्यौगपद्येन समुच्चयाभिप्रायं वा भविष्यति । ““कमंणेव हि” इत्ति वचनमपि कमंणैव चित्तशुदधयादि- 
क्रमेण मुक्ति प्राप्ता इत्यभिप्रायकं भविष्यत्ति; "तत्प्राप्तिहेतूविन्ञानस्” इति वचनमपि क्रमसमुच्चयाभिप्रायमेवेत्ि 
सूचितमिति ध्येथम् । परमप्रकृतमुपसंहरति--अतं इति । मक्षे केवलकमसाध्यत्वस्य समुच्चयसाध्यत्वस्य च 
निरस्तत्वादित्यर्थः | 

मणां विद्यासाधनत्वनिरूपणमुपश्चत्य छन्धावकाश आश्रमान्तराण्याक्षिपति--एवं तर्हीति ! यदि कर्मणि 
विदयोत्पत्तौ निमित्तानि, तह्याश्रमान्तराणां नैष्ठिकवानप्रस्थपारित्राज्यलक्षणानासनुपपत्तिरननुष्ेयता स्यादित्यथ | 
विद्योखत्तेः कर्मनमित्तकत्वेऽपि कथमाश्रमान्तरानुपपत्तिः ? अत आह--गाहुस्थ्ये चेति । गाहुस्थ्य एवाग्निहोत्रादोनि 
कर्माणि विहित्तानि नाश्वमान्तरेष, अतो गारहस्थ्यमेकमेवानृष्ठेयमित्य्थः । गाहंस्थ्यस्यैवानुष्ठेयत्वे देत्वन्तरमाह-- 
अतश्चेति \ अत्त एवानुकूक्तरा भवन्तीति योजना । आश्वमान्त राणामनूष्ठानपक्षे स्वेषामधिकारिणां यावञ्जीवं 

कर्मानृष्ठानालाभायावजञ्जीवादिश्रुतयो नानुकूल्तराः स्युरिव्यथैः । आश्रमान्तरानुष्ठानपक्ेऽपि यावज्जीवादि- 
शरुतयोऽनुक्ला भवन्त्येव, कमंणां विद्यहितुत्वेऽपि विद्यामकामयमानेगंहस्थैः प्रल्यवायपरिहायार्थं यावज्जीवं कम॑णा- 

तुष्ठानात्, इदानीं त् विद्याकायैरपि चिदोत्पत्तये यावन्जीवं गाहंस्थ्य एव स्थित्वा कर्माण्यनुष्ेयानीति विदेष- 
लछामादनुकूकतराः स्युरिव्युक्तमिति मन्तव्यम् । आदिपदेन “वीरहा वा एष देवानां योऽभ्निमुद्ासयते'' इत्याद्या 

आश्रमान्तरनिषेघश्रूतयो गृह्यन्ते । अत्र किमाश्रमान्तसयणामविहितत्वादननृषठेयत्वम्, कि वा तेषां प्रतिषेधात्, 
अथ वा तेषु विद्याहेतुकर्माभावात् ? नायः, श्र्िस्म॒व्योराश्चमान्तराणां विधिदशंनात् । न द्वितीयः, निषेध- 

१०७ 

१५ 

१० 

२५ 

२५ 
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अतश्च यावज्जीवादिश्चुतयोऽनुक्लतराः स्युः । न। कर्मानिकत्वात् \ न ह्यग्निहोत्रादोन्येव कर्माणि । ब्रह्मचर्यं तपः 
सत्यवदनं शमो दमोहसेत्येवमादीस्यपि कर्माणि इतराश्रमप्रसिद्धानि वियोत्पत्तौ साधकतमान्थसङ्धोणंत्वाद्िचनते 
ध्यानधारणादिलक्षणानि च । वक्ष्यति च--{तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्व" इति ! जन्मान्तरकृतकमंभ्यश्च प्रागपि 
गाहंस्थ्याद्ि्योत्पत्तिसम्भवात्कर्मायत्वाच्च गाहर्थ्यप्रतिपत्तेः कम॑साध्यायां च विद्यायां सत्यां गाहंस्यप्रति- 

५ पत्तिरनधिकैव 1 लोकार्थत्वाच्च पुत्रादीना् । पृत्रादिसाध्येभ्यश्च “अयं लोकः पितृरोक देवलोक” इत्येतेभ्यो व्यावृत्त 
कामस्य नित्यसिद्धात्मलोकर्यशनः कर्मणि प्रयोजनमपदयतः कथं प्रवृत्तिसूयपद्यते । प्रतिपन्नगाहुस्थ्यस्यापि विद्योतयत्तौ 
विद्यापरिपाकाद्विर्तस्य कमसु प्रयोजनमपक््यतः कमंभ्यो निवृत्तिरेव स्थात्। श्रव्रजिष्यन्वा अरेऽहुमस्मात्स्थानादस्मि" 

भानन्दगिरिटीका 

स्मृतिष्वाश्चमान्तराणामपि विदितत्वाविशेषात्तदीयकमंसु कम॑त्वाविशेषाच्च ग्राम्यधमं रागिणामेवरैतच्चो्यमित्याहू-- 
१० न कमनिकलत्वादिति । असङ्कोणत्वादिति । हिसाद्यमिधितत्वादित्यथं: । इतश्च कमणो विद्यासाधनत्वेऽपि न गाह्य 

मावश्यकमिव्याहू-जन्मान्तरेति । कामिनां गाहंस्थ्यस्यानुष्ठेयत्वेऽपि न सर्वे रनुष्टेयत्वमित्यत्र हेत्वन्तरमाह 
लोकाथंत्वाच्चेत्यादिना । गाहुस्थ्यस्यानविकश्यकत्वेन वेकल्पिकमनुष्ठानसुक्तं तत्ातुल्यवरुत्वेन विकल्पमाक्षिपति- 

वनमाला 

भ्रुतेर्यावज्जीवादिश्रुतेदचाविरक्तविषयतया सङ्कोचोपपत्तेः, अन्यथा सांसारिकफलाद्विर्तस्य “यदहरेव विरजे" 
१५ इ्यादिसंन्यासविधिविरोधग्रसद्धात् । न तृतीय इत्याह--न क्मनिकत्वादिति । विद्याहैतुभूतानां कमणां नाना 

विघत्वादाश्रमान्तरेष्वपि सन्त्येव विचासाधनानि कर्माणि, अतो नाधरमान्तशनुपपत्तिरित्यथं; | ननु यानि गाहुस्थ्ये 
विहितानि तान्येव कर्माणि, नाश्नमान्तरेषु विहितानि ब्रह्मचर्यादीनीत्यालद्घुया०्ह्--न हीति \ न ह्यग्निहोत्रादीन्येव 
कर्माणि, कि तु ब्रह्मचर्यादीन्यपि कर्माणि भवन्त्येव अनुष्ठेयत्वाविरोषादित्यथंः । तान्येवाश्रमान्तरेषु श्रुत्यादिसिद्वानि 
कर्माणि प्रपञ्चयत्विद्योत्पत्ति प्रति तेषां गाहंस्थ्ये विहितकमेभ्यः सकाशादतिश्यं दशेयत्ि-्रह्यचर्यं तप इत्यादिना । 

२० असङ्कोर्णानीति । हिसानृतवचनादिदोषेरसङ्कीर्णानीत्यथं; । आश्वमान्तरस्थानां चित्तैकाग्रयतत्तवविचाराद्किमंणां 
विद्यासाघनत्वे मानमाहू-- वक्ष्यति चेति ! “सस्येन कभ्यस्तपसा ह्येष त्मा सम्यग््ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्" 
इत्यादिश्रुतिसग्रहाथंस्वकारः । इतश्च कमणां वि्ासाधनव्वेऽपि न गाहुस्थ्यमावश्यकम्, अतो नेकाश्चम्यनिवेन्ध 
इत्याशयेनाह्-जन्मान्तरेति । केषाच्चिज्जन्मान्तरछृतकमेभ्य एव दारसंग्रहालस्रागपि विद्योदयसंभवात्तेषां गाहंस्थ्य- 
पराक्षिरनथिकरा । ननुत्पश्चविद्यानामपि गाहुस्थ्यप्राप्तिस्स्तु; नेत्याह--कर्माथंत्वाच्चेति । “जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ 

२५ वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वायि'” इत्रादिश्रुतिपर्याखोचनया गाहंस्थ्यप्राप्तेः कर्मानष्ठानाथंत्वस्यैवावगमाक्मफल- 
भूतायां विद्यायां सिद्धायां तस्प्रप्षिरनथिकैवेत्यथंः । क्मंसाध्यायां चेति । कमभि: साघनीयायामित्यथंः । चकारो 
विदुषः कर्मासिम्भवसूचनाथंः । सवेषां गाहुस्थ्यनिबेन्धाभावे हेतवन्तरमाहु--लोका्थैत्वास्चेति ! ननु पुत्रकर्मापर 
विद्यानां गाहंस्थ्ये सम्पादनीयानां लोकत्रयार्थत्वेऽपि लन्मान्तरकतकमंभिरुत्पन्चविचेन पुंसां गार्हस्थ्यं प्राप्तन्यमेव, 
तस्यापि छोकाथत्वादिति; नेत्याह -पूत्रादीति । “अयं लोकः पुत्रेणैव जय्यः कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः 

२० इति श्रुत्या पुथिवीलोकादीनां पृत्रादिसक्यत्वमवगम्यते । एतेभ्यश्च पुत्रादिसाध्येभ्यो लोकेभ्यो व्यावृत्तकामतवात् 
तस्यात्मदशिनः कर्मानुष्ठानोपयोगिनि गाहस्थ्ये प्रवृत्तिरूपपद्यते । नित्यसिद्ध आत्मैव छोकनं छोक इति व्युत्पत्या 
लोकः छोकनं चैतन्यम् । इदं च नित्यसिद्धात्मलोकदर्शित्वं व्यावृत्तकामत्वे हेतुतयोपात्तम् । तदुक्तं मगवता-- 
“रसोऽप्यस्य परं इष्ट्वा निवततंते इति । रसो रागः । एवं ब्रह्मचर्याश्रम एवोत्पच्नविद्यानां न गाहस्थ्यमपेक्षित- 
मिदयुक्तम् । इदानीं गृहस्थस्य सत्तो विद्योदयेऽपि गाहस्थ्यपरित्याग एव न्याय्य इत्याहू-श्रतिपच्चेति ! विद्यायाः 

३५ परिपाकः प्रतिबन्धराहित्यम्; अप्रतिबन्धात्मविद्याबलेन कमंफलेभ्यो नितयं विरक्तस्येत्यथंः । निवृत्तिरेवेति। 
विधिना कमपरित्यागरूपसंन्यास एव स्यादित्यथ; । भरे मेत्रेयि, जस्मास्मदयक्नास्स्थानाद्गाहुस्थ्यात् परत्रजिष्यन्नेवास्मि 
त्यक्त्वेदं गाहुस्थ्यं पास्त्राज्यं करिष्यन्नस्मीति प्रतिज्ञापुवंकं याज्ञवस्क्यः प्रवनव्राजेति विदुषो याज्ञवल्क्यस्य पारित्राञ्य 
परवृत्तिदशंनादिलिद्धादित्यथंः । एवमादीत्यादिपदेन “आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पूद्रैषणायाश्च वित्त॑षणायाश्च 

लोकंषणायाश्च व्युत्थायाथ भिन्नाचर्यं चरन्ति" इत्यादीनि शरुतिलिङ्घानि गृह्यन्ते । न कमनिकत्वादित्यादिना 
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इत्येवमादिभुतिलिद्धदशंनात्* । कमं प्रति भुतेयंत्नाधिक्यदश्ञंनादयुक्तमिति चेत्, अग्निहोत्रादिकमं प्रति श्रुतेरधिको 
यत्नो महांश्च कमेण्यायासोऽनेकस्ाघनसाध्यत्वादग्निहोत्रादीनाम् । तपोन्नह्यचर्यादीनां चेतराश्चमकमेणां गाहंस्थ्येऽपि 

समानत्वादल्पसावनापेक्त्वाच्चेतरेषां न युक्तस्तुत्यवद्िकट्प आश्वमिभिस्तस्येति चेन्न । जन्नान्तरङृतानुग्रहात् । 
यदुक्तं कसंणि श्रुतेरधिको यत्न इत्यादि ! नासो दोषः । यतो जन्मान्तरकृतमप्यग्तिहोत्रादिलक्षणं कमं 

ब्रहमचर्यादिलक्षणं चानु्राहुकं भवति विचो््प्त प्रति ! येन जन्मनैव विरक्ता दृश्यन्ते केचित् ! केचित्तु कमसु ५ 

वत्ता अविरक्ता विद्यादिद्ैषिणः! तस्माज्जन्मान्तरछृतसंस्कारेभ्यो विरक्तानामाश्नमान्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते, क्म॑फल- 
बाहृल्याच्च, पुत्रस्वगंब्रह्यवचसादिलक्षणस्य कमेफरस्यासंख्येयत्वात् ! तत्प्रति च पुरुषाणां कामबाहूल्यात्तदथंः 
भुतेरधिको यत्नः कमंसूपपद्यते । आलिषां बाहुल्यदशंनादिदं मे स्यादिदं मे स्यादिति । उपायत्वाच्च । उपायभूतानि 
हि कर्माणि विद्यां प्रतत्यवोचाम ! उपाये चाधिको यत्नः कतंग्यो नोपेये । 

आनस्दगिरिटीका 

कमं प्रति ध्ुतेरिति । जन्मान्तरकृतानु्रहादित्ि परिहारभाष्यं विवृणोत्ति--यदृक्तमित्यादिना । कमणि यला- 
धिक्यस्याल्यथासिद्धत्वात् ° विकल्पविघातकत्वं न सम्भवतीत्यथंः | 

वनमाला 

कर्मणां विद्यासाघनव्वेऽपि यथा विचाकामेन गाहुस्थ्यमनुष्ठातुं शक्यते तथंवाश्चमान्तराण्यपि यथारूच्यनुष्ठातुं 
दक्यन्ते, तेष्वपि विद्यासाधनक मंणां सत्वात् । तथा च वचनम् ^“तस्याश्रमविकल्पमेके समामनन्ति" इति | अचर 
च वचने तच्छब्दो ब्रहमचारिपरः । अनन्तरं च जन्मान्तरकरतैत्यादिना विदुषः पारित्राञ्यभेवेत्युक्तम् । इत्थं 
गाहूस्थ्यस्यानावरयकत्वादाश्रमाणां वैकल्पिकमनुष्ठानमुक्तमाक्षिपति-कमं प्रतीति । भ्रुतेरम्तिहोत्रादिकमसंपु तात्पर्याति- 
शथवत्वादग्निहोत्रादिधर्मयुक्तं गाहुस्थ्यं प्रबलम्, अतोऽतुल्यत्वाद्गाहंस्थ्यानधिकृतविषयमाश्रमान्तरविधानमित्यथंः। 
आक्षेपं विवृणोति--अग्निहोत्रादीति । अधिको यत्नः तापपर्याततिशयः । “एष अदेशः" इत्यादिवचनपर्यारोचनया 

भूतेयंत्नाधिक्यावगमादित्ति भावः । गा्हुस्थ्यस्य प्राबल्ये दैत्वन्तरमाह-महांश्चेति । इतश्च तस्य प्राबल्यमित्याह-- 
तपोब्रह्यचर्थादीनां चेति! यानि चाश्रमान्तरस्थानि कर्माणि तान्यपि यथासम्भवं गृहस्थानां सन्त्येव, परं त्वग्निहोता- 
दीन्यधिकानिः; तथा च गाहुस्थ्यस्य धमंबाहुल्यास्राबल्यमित्यथः । इततराश्रमकमंणामायासाधिक्याभावे हितुमाह- 
अनन्येति । ऋलिग्वित्तादिसाधनपिक्षत्वाभावादित्यथैः । तस्येति ! गृहस्थस्येत्यथंः | यत्नाधिक्यायासबाहुल्यधमं- 
बाहुल्यानामन्यथासिद्धत्वादुगाहुस्थ्यप्रावल्यप्रयोजकत्वमसिद्धमिति मन्वानः कमंफलभूतायां विद्यायां विरक्तौ वा 
रुन्धायां पुनः कर्मानृषठानैकप्रयोजने गाहूस्थ्ये प्रवृत्तिविफलेति परिहरति--न जम्मान्तरकृतानुग्रहादिति । संग्रह्- 
वाक्यं विवृणोति--पदुक्तभित्यादिना । ब्रह्यचर्यादिलक्षणं चेति! आश्चमान्तरस्थमिति देषः । जन्मान्तरछृतमुभाुभ- 
कम॑णामस्मिञ्जन्मनि स्वफलोस्पादकत्वे लिद्खमाह- येनेति । कमपु प्रवृत्तौ हेतुं सुचयति-अविरक्ता इति ! 
अत एवाह--विद्याविद्रेषिण इति । विद्यायाः सांसारकिभोगवि रोधित्वात्तत्र रागिणां वैमुख्यं युक्तम् । इदं च 
वेमुख्यमशुभकमंफलमनथंपरम्परावहत्वात् । येन जन्मनैव वै राग्यादिकं केषाञ्वद्हश्यते तेन जन्मान्त रकृतमप्यनु- 
्राहुकं भवतति; यतो जन्मान्तरकृतमप्यनुग्राहुकं भवति, तस्माज्जन्मास्तरङृतकमंजनितसंस्कारेभ्यो विरक्तानामुत्पन्न- 
विद्यानामनुत्पन्नविद्यानां च पारिव्राज्यप्राप्िरेवेष्यते न गाहुस्थ्यप्रापिः, कमंप्रयोजनस्य सिद्धत्वादित्यथंः । इदानीं 
यत्नाधिक्यादेरन्यथासिद्धिमाह-- कमंफलबाहुल्याच्चेति ! यद्रा जन्मान्तरकृतानुप्रहादित्यनेन जन्मान्तरछृताना. 

मप्यग्निहोत्रादीनां यतो विद्यां प्रत्यनुप्राहुकत्वमतोऽग्निहोत्रादिकमंयसु श्रुतेयेत्नाधिक्यादिकमुपपद्यत इति यत्नाधिक्या- 

देरन्यथासिद्धावेको हेतुरुक्तः । हेत्वन्तरमाह--कमंफलबाहुत्याच्चेति । कामबाहुल्यादित्युक्तमनुभवेन साधयति-- 
_ भाशिषामिति। अभ्युदः । अभ्युदयफलानामसंख्येयत्वादेव तत्साधनकर्मानुष्ठानोपयोमिनि गृहाश्रमे कमंबाहूल्थं कमंणामाया- 

१. लिङ्घदक्षंनात्--अन्यपय शरुतिः लिद्खमित्युक्तेरिदं भौततं छिद्खमेव । 

२. अन्यथासिद्धत्वात्ः कमणि यलनाधिक्यं विकल्पविधातकं न भवति जन्मान्तरीयेणापि कर्म॑णा चित्तसुदधः 

सम्भवात् नास्यास्मिन्नेव जन्मनि अनुष्ठेयतवसूचकत्वमिद्यथंः। 

१७ 

१५ 

९० 

९५ 

२५ 

३५ 
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कर्मनिमित्तत्वाद्वि्याया यत्नान्तरयानथेक्यमिति चेत्कमेभ्य एव पुर्वोपचितदुरितप्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते 
चेत्कमं्यः पुथगुपनिषच्छृवणादियत्नोऽनथंक इति चेत् । न । नियसाभावात् । च हि प्रतिबन्धक्षयारेव विद्योत्पद्यते 
न त्वीश्वरप्रसादतपोध्यानाच्नुष्टानादिति नियमोऽस्ति । अहिषाब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रत्युपकारकत्वात्साक्षादेव 
च कारणत्वाच्छूवणसनननिदिध्यासनानाम् \ अतः सिद्धान्याधमान्तरयाणि \ सर्वेषां चाधिकासे विद्यायां, परं च शेयः 

५ केवराया विद्याया एवेति सिद्धम् । 

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वयंमा । शं न इन्द्रो बृह॒स्पतिः । शं नो विष्णुरर्कमः । 
नसो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो ¦ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्ति । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । 
ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु } तद्क्तारमवतु । अवतु माम् ! अवतु वक्तारम् ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

१० | इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगो विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्चीमच्छद्कुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्छीभष्ये द्वादस्लोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका । 

इदानीं गृहुस्थाश्चमकमंणां बहिरद्धत्वं संन्यासाश्रमकेमंणां तन्तरद्धविद्यासाघनत्वमिति विषं दशंयितुं 
चोयमु दावयति--कमेनिमित्तत्वादित्यादिना । | 

१५ इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचा्यश्री मच्छरृद्धानन्दपुज्यपादचिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तैत्ति रीयोपनिषच्छाङ्कुरमाष्यदीकायां 

शीक्षावल्ल्यां द्वादोऽनुबाकः 

वतसाङ्ा 

सबाहुल्यं चेति भावः । भग्निहोत्रादोनां विद्यां प्रत्युपायत्वाच्च तत्र यलनाधिक्यादिकमिल्यन्यश्रासिद्धौ, हेत्वन्तरमाह 
उपायत्वाच्चेति । उपेयं फलम् । तथा च गाहुस्थ्यप्राबल्ये मानामावादाश्चमान्तरस्थकमंणां विद्यां प्रति साधक- 

२० तमत्वेनाश्चमान्तराणामेव प्राबल्यसम्भवाच्च विरक्तानां कर्मानुष्ठानसामथ्यं सत्यपि पासित्राज्यमेव युक्तमिति भावः| 
पूर्वं स्वात्मलाभे त्वित्यादावग्निहौोत्रादिकमंणां प्रतिबन्धकदुरितक्षयदारा विद्यहैतुत्वमुक्तमु; तदुपश्रुत्य शङ्धते-- 

कमेनिमित्तत्वादिति । कि तद्यत्नान्तरमिव्याकादक्षायां संग्रहं विवृणोति--कमेभ्य एवेति ! शरवेणादिवेयथ्यं 
परिहरति-न, नियमाभावादिति ! ईरवरप्रसादपदेन तद्धेतुभूतोपनिषच्छवणादियत्नो लक्ष्यते, ईङवरभ्रसादस्याननुष्- 
यत्वाच्छुवणादियत्नस्य प्रकृतत्वाच्च । तथा च खोके कमंत्रतालरतिबन्धक्षयादेव विद्या जायते न तु श्वणादयनुष्ठानादिति 

२५ नियमो नास्ति, नास्माभिस्तथाभ्युपगम्यते चेत्यथंः। कुत इत्यत आह-्हिसेति ! संन्यासाश्चमकमंणामहिसादीनामपि 
विद्यां प्र्यन्तरङ्खसाधनत्वेन तैविना कर्म॑भिः क्षीणपापस्यापि विद्योदयासम्भवादित्यर्थः। अहिसाद्यपेक्चयापि श्रवणादौ 
विशेषममिप्रेव्याह-साक्षादेवेति । प्रमाणाद्यसम्भावनादिलक्षणृषटप्रतिबन्धनिरासेन विद्यासाघनत्व च्छवणादेरावश्यक- 
तेव्यथः । उपसंहुरति--अतः सिद्धानीति ! विहिततत्वाविशेषादियुक्तेरित्यतःशब्दा्थः । विद्यायामिति ; विद्यासाधन- 
कम॑सु स्वंषामाश्रमिणामधिकारः सिद्ध इत्यथः । समुच्चयनिराकरणफलमुपसंहूतमपि पुनरूपसंहरति चिन्तासमाप्ष- 

२० द्योतनाथम्--परं श्रेय इति । विद्याया इति पञ्चमी । 

इति श्रीमत्स्वयप्रकादानन्दसरस्वतीचरणारविन्दसंरग्नरजोभूतस्याच्युतक्रष्णानन्दती्थस्य कृतौ वनमालाख्यायां 
तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां संहितोपनिषदष्यन्याख्या समाप्ता 



जथ व््ह्ाव्ठल्यं प्नथस्नो उचत 

शंनो मित्रः शं वरुणः। शं नो मवत्वथेमा। संन इन्द्रो ब्रहस्पतिः। शं नो विष्णुरुस्करमः । 
नमो बहणे । नमस्ते वायो । समेव प्रत्यक्षं अह्मासि । सतामेव प्रस्यक्चं ब्रह्म वदिष्यामि | 
ऋतं वदिष्यामि । सस्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु | तद्रक्तारमधतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥ १ ॥ 
सह नावत् । सह नौ भुनक्तु । सह वीयं करवावहे । तेजस्िनावधीतमस्तु मा विदिषाबहे ॥ २ ॥ 

ॐ शान्तिः शान्ति; शान्तिः 

शां नो मित्र इत्याद्तीतविद्याप्राप्त्युपसगंप्ररमनार्था शान्तिः पठिता । इदानीं तु वक््यमाणब्रह्मविद्या- 

धरप्त्युपसर्गोपश्मनार्था शान्तिः पठ्यते--शं नो मित्र इति सह नाववत्विति च । शं नो मिनन इर्यादि पुवंवल्स्पषटम् 

सह नाववतु नौ शिष्याचार्यो सहैवावतु रक्षतु \ सह् नौ भुनक्तु भोजयतु ! सह वीयं विद्यादिनिमित्तं सामथ्यं 

करवावहै नि्व॑तंयावहै \ तेजस्विनावावयोस्तेनस्विनोरधीतं स्वधीतमस्तु । अथंज्ञानयोग्यमस्त्वत्यथंः । मा 

विद्विषावहै विदयग्रहणनिमित्तं किष्यस्याऽऽचायंस्य वा प्रमादकृतादन्यायाद्द्षः प्रापरस्तच्छमनायेयमाह्ञी्मा विष्िषा- 

आनन्दगिरिटीका 

शान्तद्रयस्यापौनसक्त्यमाह-कं नो मित्र इति । इदानीं परविद्याथिनमप्यवतु साधारण्येन मया पूव 
प्राथितव्वादिव्य्थः । असाधारण्येन परविद्योपसगंशान्त्यथंमाहु--सह नाववस्विति । नावावयोस्तेजस्विनोरधौत्तं 
तेजस्व्यस्त्विति योजना । | 

वनमाला 

ननु “शं नो मित्रः” इत्यादिशानतैरादावेव परठितत्वादिदानीं पतः किमर्थं पठयते ? तत्राहु--शं नो सित्र 
इत्या्तीतेति । संहितोपनिषद्यतीतानां विद्यानां प्राप्तौ ये उपसर्गाः विघ्नास्तेषामुपकश्षमनाय “शं नो मित्रः" इत्याद्या 
रान्तिरादो पठितव्यं; । पूनः पाठ उत्तयथं इत्याहू--इदानीमिति । यदपि पूनः पाठस्यापि पूवंशेषत्वमेव प्रतीयते 
भावीन्माम्” इत्यादिलिङ्कात्, तथाप्यतीतविद्योपसगंप्रमनरूपस्य प्राथ॑नाप्रयोजनस्य सिद्धत्वादुपक्रमे “शंनो 
भवत्वयंमा” इति प्राथ॑नालिङ्घाच्च पुनःपाठस्योत्तरविद्याविश्चेषत्वसमुक्तमिति मन्तव्यस्; तथा च ^तत्मामावीत्" 
इत्यादौ तत् वाय्वाख्यमपरं रहय माम् अपरविद्याथिनम् आवीत् अरक्षत् इदानीं परविद्याधिनं मामवत्विव्यादि- 
प्रकारेण परत्रह्मविद्यारोषत्वानुगुणमुपपादनं कतंग्यमिति भावः । ' सहु नाववतु" इति शान्ति प्रतीकम्रहुणपूवंक 
व्याचष्टे--सह् नाववत्वित्यादिना । गुरोः कृता्ेंत्वाच्छिष्य एव गुरोः स्वस्य च क्षेमं प्रार्थयत इत्याहू--रक्षत्विति । 
ब्रह्यति शेषः । भोजयत्विति ! पाख्यत्वित्यर्थंः । यथा गुरुनिरालस्य उपदिशति यथा चाहुमुपदिष्टमर्थमप्रतिपत्ति- 
विप्रतिप्यादिरहितो गह्भयामि तथा पालयत्विति भावः । विद्यानिमित्तसिति \ मम विद्योदयं प्रतिं निमित्ततया 
यदावयोः सामथ्यंमपेक्षितमहापोहा्दिलक्षणं तत्सहितावेव निवंततंयावह इत्यथः । अधीत्तमिति । भावयोः सम्बन्धि 
यदधीतमुपनिषटद्ग्रन्थजाततं तत्तेजस्व्यस्त्विति योजना | अधीतस्य तेजस्वितं सौष्ठवमिव्याह--स्वधीतमिति। अपेक्षितः 
ब्रहाविद्योपयोगित्वेन तदेव सौष्ठवं निरूपयत्ति-अथेजञेशनेति । ननु शिष्याचायंयोर्टरेषो न प्रसज्यते परस्परमत्यन्त- 
हितेषित्वादित्याशङ्कयाहू--विदेति। विद्याग्रहृणं निमित्तीकृरेय कदाचिद्रैमनस्यरूपो दवेषोपि प्रसज्यत इत्यथंः। तस्यापि 

स्वारसिकत्वं व्यावत्तंयति--प्रमादेति ! अन्यकृतदुर्बोधनादिना रिष्यस्याचायंविषयेऽनादररूपोऽपसधो भव्ति, तथा 
आचायंस्थापि श्षिष्यविषये ताहगिविघ एवापराधो भवतति, इदं च रोके प्रसिद्धमिति भावः । शिष्येण तावत्स्वविषये 
माचायंकतुकट्वेषोऽवदयं परिहृतैव्यः, इतरथा भविद्यानिवृत्तिपयंन्तवि योदयासम्भवात्; तदुक्तं वात्तिके “स्याज्जानं 
फल्वदस्माच्छान्तन्तःकरणे गुरौ इति; तथा स्वस्याचायंविषयकट्वेषोऽपि सम्यक्परिहृतंव्यः, तस्य त्टक्तिविघट- 
कत्वेन भक्तिहीनस्य ताहशविद्योदयासम्भवात् । तथा च श्रुतिः--'“यस्य देवे परा भरवतिथंथा देवे तथा गुरौ | 

५ 

१० 

९५ 

२9 
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ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेषाभ्युक्ता | सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद् निहितं गुह्ययां 

वहा इति । मेवेतरेतरं विद्रेषभापद्यावहै । शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति त्रिवेचनभुक्ताथम् । वक्ष्यमाणविद्याविध्न- 
प्रशमनार्थं चेधं शान्तिः । अविध्नेनाऽऽत्मविद्याप्राप्तिरा्चास्यते तन्मूकं हि परं श्रेय इति । 

संहितादिविषयाणि कमंभिरविरुढान्धुपासनान्युक्तानि । अनन्तरं चान्तःसोपाधिकात्मदश्षंनपुक्तं व्याहूतिद्वारेण 
स्वाराज्यफलम् । न चेतावताऽेषतः संसारबीजस्योपमदंनमस्तीत्यतोऽशेषोपद्रवबीजस्याज्ञानस्य निदृत्यथं विधूतसर्वो- 
पाधिविक्ञेषात्मवकशषंनाथंमिदमारभ्यते- ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादि । प्रयोजनं चास्या ब्रह्मविद्याया अविद्या 

आनन्दगिरिटीका | 

वृत्तानुवादपुवंकमानन्दवल्ल्यास्तात्पयंमाह-संहितादीव्यादिना । ननु यथा पुव॑माप्नोति स्वाराज्यमित्य- 
परविद्याफलमुक्तं संसारगोचरमेव तथा परविद्याफलमपि “सोऽनुते सर्वान्कामान्" इत्ति सवंविषयसाघ्यानन्दान् 
संसारगोचरानेव दशंयिष्यति कथमात्यन्तिकः संसाराभाव इत्यत आहू--प्रयोजनं चास्या इति \ सवंकामशब्देन 

वनमाला 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकारन्ते महात्मनः” इतीति भावः । उक्ताथ॑मिति ! तरिव॑चनमाध्यात्मिकाधिभौत्तिकाधि- 
देविकानां विद्याप्राप्टयुपसर्गाणां प्रश्ञमनाथंमिति ग्रन्थेनेति शेषः । सह नाववत्विति रान्तेवंक्ष्यमाणविद्यारोषत्वं 
निविवादमित्याज्ञयेनाह-- वक्ष्यमाणेति ! शश्नवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः ग्युण्वन्तोऽपि बहवो यं न व्रिुः 
इत्यादिवचनं रात्मविद्याप्राप्तौ विघ्नबाहुल्यावगमात्तचनिवृत्तिरवदयं प्राथंनीयेव्याह--अविध्नेन हीति \ इतरथा 
तत्प्राप््यभावः प्रसिद्धं इति दहिशन्दाथंः । ननु मुमुक्षुणा अत्मविदयाप्रा्िः किमथंमाशास्यते ? तवाह--तन्मुलं 
हीति । प्रक्ृषटशरेयसो मोक्षस्यात्मविद्यामूलकत्वे “तरति शोकमात्मवित्" इत्यादिश्रुत्तिभरुचनार्थो हिशब्दः । 

वृत्तानुवादपूवंकमानन्दवस्ल्यास्तात्पयंमाह--संहितादीत्यादिना । वक्ष्यमाणविद्यावेलक्षण्याथंमाहु-कम- 
भिरविरुद्धानीति । कमंभिरविरुदधमेवान्यदप्युपासनमुक्तमित्याहू--अनन्तरं चेति। ननु कम॑समुच्चितेन व्याहृति शरी र- 
ब्रह्मोपासनेन स्वाराज्य्रापकेणेव सबीजस्य संसारस्य निवृत्तिसम्भवात्कि निरुपाधिकब्रह्मविद्यारम्भेणेतयाशङ्कयाह-- 
न चेतावतेति । कम॑समुच्चितेनापि सोपाधिकात्मदशनेनेव्य्थः । अत इति । सोपाधिकात्मदशंनस्याधिष्ठानयाथातम्य- 
दर्शनरूपत्वाभावेनाशेषसंसारबीजोपमदने सामथ्यं रहितत्वादित्यथंः । ननु निविशेषात्मदर्दनादप्यज्ञानस्य निवृत्तिनं 
सम्भवति तस्यानादित्वादित्याशङ्कय वि रोधिसन्निपाते सत्यनादेरपि निवृत्तिः सम्भवत्येव, प्रागभावस्पानादेरपि 
निवृत्तिदर्शनात्, गौरेण भावत्वविशेषणायोगादित्याशयेनाह-- प्रयोजनं चेति । ननु विरोधिविद्यावशादविद्या 
कामवस्थामापद्यते ? असत्वावस्थामापद्यत इति ब्रूमः । तथा हि--यथा मुद्गरपातादिरूपविरोधिसत्निपातापपरवं 
मृदादिदेरेन मुहूर्ताद्किलेन जाहु रणादिकार्येण च सम्बन्धयोग्यं सद्घयादिस्वरूपं वि रोधिसन्निपाताटेशकालक्रियाभिः 
सम्बन्धायोग्यत्वलक्षणमसतत्वमापद्यते, तथा विद्योदयरूपविरोधिसन्निपाताप्पूरवे चैतन्यरूपदेरोन ईङवराद्यात्मककाटेन 
संसारङूपकार्यण च सम्बन्धयोग्यं सदविद्यास्वरूपं वि रोधिवि्योदयसन्निपाताच्चैतन्यादिना सम्बन्धायोग्यत्वलक्षणम- 
सत्त्वमापद्यते । नचु विरोधिसन्निपाते सत्ति घटदेध्व॑सो जायत इति चेत्; किमेतावता ? न हि घटादिरेव ध्व॑स्- 
रूपाभावो भवति; अत एव प्रागुत्पत्तर्नागादृध्वं च कायंमस्तदित्ति वेरोषिकादिराद्धान्तः । ध्वंसोऽपि जन्मवर्क्षणिको 
विकारो न पराभिमताभावरूप इति व्यवस्थापितं शास्रसिदान्तलेशसंग्रहादो । ननु सिद्धान्ते विरोधिसन्निपाते 
सति कायस्य स्वपरिणास्युपादाने सूषक्ष्मावस्थारूपना्ाभ्युपगमाच्नष्टस्यापि घटादिकायंस्य सृषक्ष्मरूपतामापन्नस्यास्ति 
देरादिसम्बन्धयोग्यतेति चेत्, न; सिद्धान्तेऽपि कायंगतस्थूलावस्थाया विरोधिसन्निपातेन निरुक्तासत्तवोपगमात् । 

विद्योदये सत्यविद्यायास्तुच्छत्वापत्तिर्वात्तिककारेरक्ता--“प्रत्यग्ब्रह्मणि विज्ञाते नासीदस्ति भविष्यति” इति | 
पच्चददयामप्युक्तम्-“विद्यादृष्टया श्रुतं तुच्छस्'' इति । विद्यारूपया तत्त्वदृया मूखाविद्यायास्तुच्छत्वापत्तिः श्रुत्ति- 
सिद्धेति तदथः । तस्माद्वियोदये सत्ति चैतन्यमात्रमवशिष्यते, नाविद्या नापि तत्कायंमिति संक्षेपः । नन्वविद्या- 

१. अयमेवामिप्रायः रषु चन्द्रिकायां या या प्रमा सा स्वसमानविषयकाज्ञानक्षणावृत्तिः इत्यादिना तुततीय- 
मिथ्यात्वप्रकरणे प्रपञ्चितः । तैव द्रष्टव्यः| 
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निवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसाराभावः। वक्ष्यति च-“ विद्वान बिभेति कंतश्चन'' इति । संसारनिमित्ते च सति 
“अभयं प्रतिष्ठां विन्दतः” इत्यनुपपन्नम् \ “कृताकृते पुण्यपपि न तपतः इति च । अतोऽवगम्यतेऽध्ताद्िननानात्सर्वात्म- 
ब्रह्मविषयादात्यन्तिकः संसाराभाव इति। स्वयमेव च प्रयोजनमाह “ब्रह्मविदाप्नोति परमि"'त्याढावेव सम्बन्धप्रयोजन- 
ज्ञापनार्थम् । निर्ञात्योह् सम्बन्धप्रयोजनयोविद्याश्रवणग्रहणधारणाभ्यासार्थ प्रवतत । ्रवणादिपुवंकं हि विद्याफलम् 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितनव्धः इत्यादिशुत्यन्तरेभ्यः । ब्रह्मवित्; ब्रह्मेति वक्ष्यमाणरक्षणं ब्रहततमत्वाद्न्रह्य 
तदेति विजानातीति ब्रह्मविदाप्नोति परं निरतिश्चयं तदेव ब्रह्य परम् \ न ह्यन्यस्य विज्ञानादन्यस्य प्राप्तिः \ स्पष्टं 
च श्ुत्यन्तरं ब्रहयप्रापिमेव ब्रह्मविदो दशषंयति “स योह वै तत्परमं ब्रह्य वेद ब्रह्मैव मवति" इत्यादि ! 

आनन्दगिरिटीका 

निरतिकश्यानन्दाभिग्यक्तिविवक्षिता । सा च स्वभावानन्दानभिव्यक्तिरूपाविद्यानिवृत्तिरेवेति न संसारगोचरं 
फलमित्यर्थः । आद्यवाक्यस्यावान्तरतात्पयं माहू--स्वयमेव चेति । विद्ययैव केवलया मोक्षः साधयितुं शक्यते 
ब्रह्य विदितिविशेषणात् । सम्बन्धज्ञानस्य पुरूषकाङक्षाविषयत्तया परप्राप्चिः प्रयोजनं विद्याया इति ज्ञापनस्य वा 
कुत्रोपयोग इत्याशङ्कय यज्ञादिपरित्यागेन वेदान्तश्रवणादावेव मुमुक्षुणा प्रवतितन्यमित्यत्रेव्याहू--निर्जतियोरहति \ 
परशब्देनो्ृष्टमुच्यते कथं ब्रह्मेति व्याख्यायते तत्राऽष्ट--न हीति । 

वनमाला 

निवत्तिनं प्रयोजनम् असत्वापत्तिरूपायास्तस्याः सुखदुःखामवितरत्वादित्यत आहु-ततश्चेति\ अविद्यानिवृत्तिवशादेव 
तत्कायंसंसारस्य दुःखात्मकस्यात्यन्तिकी निवृत्तिमंवति; तथा चाविद्यानिवृत्तिद्रारा संसारदुःखनिवृत्तिरूपा मुक्ति 
विद्यायाः प्रयोजनमिव्यथैः । तत्र मानमाहू-- वक्ष्यति चेति । भयोपलक्षितं संसारदुःखं न प्राप्नोति विद्रानित्यथः | 
अत्रेव पुनक॑चनद्यमाह-- संसारेति । विद्ययात्यन्तिकसंसारनिवृत्तौ सत्यामेवाभयप्रतिष्ठावचनं पुण्यपापयोरकरण- 
क रणानुसन्धानप्रयुक्तसन्तापाभाववचनं चोपपन्नमित्यथंः । साधितं ब्रह्माविद्याप्रयोजनं सप्रमाणमुपसंहरति--अतोऽव- 
गम्यत इति । उदाहूतवचनजातादित्यतःशब्दाथंः । अस्माष्विज्ञानादिति । विधृतसर्वोपाधीत्यत्र प्रकृतादित्यथंः | 
एवमानन्दवल्ल्यास्तात्पयंमुपवण्यदवाक्यस्य तात्पयंमाह--स्वयमेवेति \ स्वयमेव श्रुतिः "ब्रह्मविदाप्नोति परम् 
इति वाक्येन ब्रह्मविद्यायाः प्रयोजनं सम्बन्धं च किमथंमाहैत्याश्चङ्कयाह्--आदावेवेति । तवर “आप्नोति परम् 
इत्यनेन प्रयोजननिदंशः, "ब्रह्मवित्" इत्यनेन ब्रह्मविद्याया निर्देशः, ताभ्यामेव समभिव्याहूताभ्यां विद्याप्रयोजनयो 
प्रयोजनप्रयोजनिभावलक्षणसम्बन्धनिरदश इति विभागः । नन्वादावेव त्योज्ञापिनं किमर्थम् ? तव्राह-निर्ञातयोर्हति। 
मुमुक्षोरूपनिषत्सु स्वप्रयोजनमुक्तिसाधनविद्यासाधनत्वज्ञानं विना उपनिषच्छवणादयौ प्रवत्ययोगात्तदथंमादावेव 
प्रयोजनादिकं वक्तव्यमित्यथंः । तत्र वृद्धसम्मतिसूचनार्थो हिशब्दः । तदुक्तं वुद्धैः--'.सिद्धा्थं सिद्धसम्बन्धं श्चोतुं 
श्रोता प्रवतत॑ते । शस्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥'* इति । विद्यामुदिश्य गुरुमुखास्रथमं श्रवणम्, 
शरुतस्याथस्याप्रतिपत्यादिनिरासेन ग्रहुणम्, गृहीतस्याथस्य धारणम्, धुतस्याथंस्य युक्रिभिरनुचिन्तनरूपोऽभ्यास 
तदथमित्यथः। नन्वधीतसाद्खस्वाध्यायस्य वेदान्तेभ्य एव विद्यारूपफलोदयसम्भवाच्छुवणादिकं व्यथंमिति, नेल्याह्- 

५ 

१० 

१५ 

२५ 

२५ 

भ्वणादिपुवेकं हीति । तत्न हिशब्दसूचित्तं मानमाह--धोतव्य इति । प्रमाणप्रमेयासम्भावनयोनिरसाय श्र वणमनने २० 
भावर्यके इति भावः । “पाण्डित्यं निविद्य" इत्यादिश्रुतिसंग्रहाथंमाद्पिदम् । इदानीं प्रतीकग्रहणपुवंकमक्षराणि 
व्याचष्टे ब्रहमविदित्यादिना \ वक्ष्यमाणलक्षणं ब्रह्मात्र ब्रह्मेति पदेनाभिधीयते न जात्यादिकमित्यत्र हितुमाह्-- 
वुदतमत्वादिति । ब्रहमपदेन च्ृहि वृद्धौ" इति ब्युत्पत्तिबकाद्वृद्धिमद्स्तु कथ्यते; सा च वृद्धिः सङ्कोचकाभावात् 
निरतशयमहत््वे पयंवस्यति; तच्च निरतिशयमहत्वं वक्ष्यमाणलक्षण एव ब्रह्मणि सम्भवति नान्यत्रेति भावः । परं 
निरतिशयमिति । न चोक्छृष्टवाचिना परशब्देन स्वगदिरपि ग्रहणसम्भवात्कथं निरतिरायोल्रष्टं ब्रह्मैवात्र परशब्दाथं; २५ 

स्यादिति वाच्यम्; त्रह्मशब्दस्येव परशब्दस्थापि सङ्कोचकोाभावेन परमानन्दरूपतया निरतिशयोत्कृषटे ब्रह्मण्येव 
पयवसानसम्भवादिति भावः । ब्रहमवेदनमात्रादत्रह्यप्राप्त्यसम्भवादपि तदेव परदान्दाथं इत्याह--न ह्यन्यस्येति । 
खोके कौन्तेयस्य सतो राघेयत्वभ्रमवत आप्तोपदेशजनिता “कौन्तेयोऽहम्" इति ज्ञानाक्कौन्तेय एव प्राप्यो नान्य 
इति प्रसिद्धिसुचनार्थो हिशब्दः । शरुत्यन्तरानुसा रादप्येवमेवेत्याहु--स्पष्टं चेति । तत्प्रकृतं परं ब्रह यो वेद स ब्रह्मैव 

५६ 
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ननु सवगतं सवंस्याऽऽत्मभूतं ब्रह्य वक्ष्यति अतो नाऽऽप्यै; प्राप्रिश्चास्यस्यान्येन परिचिछच्स्य च परिच्छिन्नेन 
दष्टा । अपरिच्छिन्नं सवत्मिकं च ब्रह्मेत्यतः परिच्छित्नवदनात्मवच्च तस्याऽऽप्िरनुपपन्न । नायं दोषः ! कथम् । 
दशंनादशंनापेक्षत्वादृब्रह्यण अआप्त्यनाप्त्योः । परमाथतो ब्रह्यस्वरूपस्यापि सतोऽघ्य जीवस्य भूतमात्राकरतबाह्य- 
परिच्छिन्नान्नमयाचात्मदिनस्तदासक्तचेतसः १प्कृतसंख्यापुरणस्याऽऽत्मनोऽव्यवहितस्यापि बाह्यसंस्येयविषयासक्त- 
चित्ततया स्वरूपाभावदशेनवत्परमा्थब्रह्यस्वरूपाभावदशंनलक्षणयाऽविद्ययाऽन्नमयादीन्बाह्याननात्मन आत्मत्वेन प्रति- 
पत्नत्वादल्नमयाद्यनात्मभ्यो नान्योऽहमस्मीत्यभिमन्यते । एवमविश्ययाऽऽत्मभूतमपि ब्रह्यानाप्तं स्यात् \ तस्यैवमविद्यया 
अनाप्र्रह्यस्वरूपस्य प्रकृतसंख्यापूरणस्याऽऽत्मन)ऽविद्ययाऽनाप्तस्य सतः केनचित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव विद्ययाऽऽप्नियंथा 
तथा शरुत्युपदिष्टस्य सर्वात्मङ्रह्यण आत्मत्वदश्ंनेन विद्यया तदापरिरुपपद्यत एव । 

आनन्दगिरिटीका 

आप्नोतिशब्दस्यौपचारिकमर्थं दशंयितुं शङ्कामुखेन मुख्यार्थे बाधकमाह--ननु सवंगतमित्यादिना । 
परमाथतो ब्रह्मस्वरूपस्यापि सतो जीवस्थाविद्यया ब्रह्मानाप्तं स्यादिति सम्बन्धः । मूतमात्राभिर्भतांशैः कृता ये 
बाह्याः परिच्छिन्नारचात्नमयादयस्तदात्मत्वदशिन इत्यविद्याया विक्षेपकत्वं स्वरूपमुक्तम् । परमार्थं ब्रह्मस्वरूपं 
नास्तीत्यभावदश्चंनमावरणलक्षणं लिङ्गं यस्याः सा तथोक्ता । स्वरूपेऽप्यग्रहणविपयंयौ भवत इत्यत्र दष्टन्तमाह्-- 
प्रकृतेति 1 प्रकृतसंख्यापुरणस्य दशमस्य नवैव वयं वर्तामह् इति विपयंयः स्वरूपादशेनं च यथेत्यथंः । भदशंन- 
निमित्तामना्ि विविच्य दशंननिमित्तामाप्ि विवृणोति--तस्येवमिति । 

तनमाङा 

भवति ह् वै प्रसिद्धमेतद्िदुषामिति श्रुत्यन्तरा्थंः। आप्तोततीत्स्य विवक्षितमर्थं दशंयितुमाक्षिपति-- नन्विति । 
वक्ष्यतीति \ सानन्त्यादिवचनेनेति रोषः । ततः किम् ? अत आहु--अत इति । सवंगत्तत्वात्सर्वात्मकत्वाच्चेव्यथंः | 
एवंभूतस्याप्याप्यत्वं किं न स्यादित्याशङ्क्य तत्र खौकिकव्याध्चिवि रोधं मत्वा तामाह --आपरिश्चेति । लोके प्राप्यत्वेन 
प्रसिद्धग्रामादिवेलक्षण्यं ब्रह्मणो दशंयति--अपरिच्छिन्नमिति ! फलितमाहु--अत इति । उक्तानुपपत्तेरदोष्वं 
कथमिति पृच्छति--कथमिति । मुख्याप्तेरत्राविवक्षितत्वादनुपपत्तिनं दोष इत्याशयेनाह--द्शंनेति । अदरंन- 
निमित्तामप्राप्ति साधयति--परमा्थंत इत्यादिना । मूतमात्राभिः पञ्चीकृतापञ्चीकृतमतांशैः कृता ये आत्मस्वरूपा- 
पेक्षया बाह्याः परिच्छिन्नाश्चान्नमयादयः कोकाः तैष्वात्मदश्शिनो जीवस्य या अविद्या तया स जीवो नान्योऽहु- 
मस्मीत्यभिमन्यत्त इति योजना । तदासक्तवेतसः तेष्वेवासक्तं चेतो यस्य तथाभूतस्य । आसक्तिरत्र कोशाभिमान- 
प्रयुक्तदुःखादिमत्ता विवक्षिता । परमार्थं ब्रह्मस्वरूपं नास्तीत्यभावदशंनं खक्षणं लिङ्खं यस्याः सा तथा, तयेत्यर्थः । 
अन्नमयादीनुः" इत्यादिद्ितोया षष्ठयर्थे । अन्नमयाद्यात्मभ्योऽन्योऽहमस्मीति नाभिमन्यते कोग्यतिरिक्तं परमाथ. 
स्वरूपं न जानातीद्यथेः । अत्र नाभिमन्यत इत्यनेन स्वरूपभूतेऽपि ब्रह्मणि ग्रहणाभाव उक्तः । अन्नमयाद्यात्मर्दशिन 
इत्यनेन तस्मिन्देहाद्यात्मत्वगोचरो विपय॑ंय उक्तः । अविद्ययेत्यनेनावरणसमर्था मूखाविद्या दशिता । स्वरूपेऽप्य- 
ग्रहणादयो भवन्तीव्यत्र दृष्टान्तमाहू- प्रकृतेति । प्रकृताया दक्ञसंख्यायाः पूरणे समथंस्यात्मनः स्वस्य देवदत्तस्य 
सन्निकृष्टस्यापि स्व पक्षया बाह्या ये नव संस्थेयाः तद्िषयासक्तचित्ततया स्वात्मानं विहाय तेष्वेव पुनः पुनः 

परिगणनव्यासक्तचित्ततया स्वात्मभूतोऽपि दशमो नास्तीत्यभावदशंनम्, तद्धेतुभूतं दशमं न जानामीत्यनुभूय- 

मानमावरणस्, नवेव वर्तामिह् इत्ति विपयंयस्च यथा दरामस्य स्वरूपेऽपि दृश्यन्ते तथेत्यथ; । अदशंननिमित्तां 
बरह्मणोऽनास्िमुपसंहरति--एवमिति । इदानीं दशंननिमित्तां तदापि दृष्टान्तेन विवृणोति-तस्यवमिति \ केनचिदिति । 

““दरामस्त्वमसि"" इत्याप्तेन स्मारितस्वरूप्येत्यथंः । तस्यैवेति \ यह् रामस्वरूपमविद्ययानाप्तमापीत्तस्यैवेत्यथंः । 

३५ श्रुतीति । शरुत्युपदिषटस्य सर्वात्मकस्य ब्रह्मणो यदात्मतेन दशनं तदेव विद्या, तया आ्िरनाप्तत्वश्रमनिवृत्तिरूपा 

बाह्यपुरुषासक्तचित्तता । | | 
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ब्रह्मविदाप्नोति परमिति वाक्यं सुत्रभूतं सवस्य वल्त्यथंस्य, ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यनेन वाक्येन वेद्यतया 
सुचरितस्य ब्रह्मणोऽनिर्धारितस्वरूपविशेषस्य सवतो भ्यावृत्तस्वरूपविज्ञेषसमपेणसमथंस्य लक्षणस्थाभिधानेन स्वरूप- 
निर्धारणाय, अविशेषेण चोक्तवेदनध्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य विज्ञेषेण प्रत्यगात्मतयाऽनन्यरूपेण विज्ञेयत्वाय, 
ब्रह्मविद्याफलं च ब्रह्मविदो यत्परब्रह्मप्राधिलक्ष णमुक्तं स सर्वात्मभावः सवंसंसारधमतिीतन्रह्मस्वरूपमेव नान्य- 
दित्येतस्प्रदरंनायेषगुंदाह्धियते--तदेषाऽस्यु क्तति । तत्तरिमच्चेव ब्राह्यमणवाक्योक्तेऽथं एषगेभ्युक्ताऽऽस्नाता ! सत्यं ५ 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्षणाथं वाक्यम् । सत्यादीनि हि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मणः । 
विष्यं ब्रह्य विवक्षितत्वाद्रे्यतया । विज्ञेषणविक्ञेष्यत्वादेव सत्यादीन्येकविभेक्त्यन्तानि पदानि समानाधिकरणानि । 

आनन्दगिरिटीका 

आदं ब्राह्मणवाक्यं व्याख्यायोत्तरं मन्त्रं संक्षेपतोऽथंकथनेनावतारयति--ब्रह्मविदाप्नोतीत्यादिना } सवतो 
व्यावृत्तो यः स्वरूपविशेषस्तत्समपंणे समथंस्य लक्षणस्याभिधानेन स्वरूपनिर्धरणायैषर्गृदाद्धियत इति सम्बन्धः । १० 
बृहुतत्वादब्रहमोति व्युत्पत्तिबरेनास्ति किमपि महद्वस्त्विव्यविरोषेण प्रतीयते । ततो रक्षयोहेरोन लक्षणविधानमिति 
परसिद्धिरुपपद्यते । अन्याकृतादि ब्रह्यशब्दवाच्मतया सजातीयं, घटादि विजातीयम् । तस्मात्सजातीयविजातीय- 

ठप्रावत्तकतया सत्यादिलक्षणस्य लक्षणत्वप्रसिद्धिरूपपयते । लक्षणाभिघानद्रारेण स्वरूपविक्षेषध्रतिपादने तात्पयेमिति 
वाक्यस्य व्यथंतादोषः परिहृतः । पुवं ब्रह्मविदित्यनेनाविशेषेणोक्तं वेदनं यस्य ब्रह्मणस्तस्य यो वेद निहितं 
गृहायामित्यनेन प्रत्यगात्मतया वेदनं वक्तव्यमित्येवमर्था चगृदाद्ियत्त इत्याहू--अविशेषेण चेति \! अपातप्रतिपन्चं १५ 
विल्लेषणविरेष्परभावमादाय पदानि विभजतै--सत्यादीनि हि त्रीणीति । विह्ञेषणार्थानीति । व्यावृत्र्थानि । कतो 
विशेषणविशेष्पभावप्रतीत्िरित्यत आह--विशेषणविकचेष्यत्वादेवेति! नीरू मह्पुगन्ध्युत्परुमित्यादौ सत्येव विरेषण- 

वनमाखा 

उपपद्यत इत्यथः । इत्थमादं ब्राह्यणवाक्यं व्याख्याय अनेन वाक्येनोत्तरसन्दभंस्य सद्तिमाह-ज्रह्यविदाप्नोतीति । 
सुत्रभूतमिति । संग्राहुकमित्यथ; । अनेनाद्यवाक्यस्यैव विवरणरूपत्वादुत्तरग्रन्थस्य व्याख्यानव्याख्येयभावेनानयोः २० 
स ङ्खतिरित्यथं; । इत्थमाद्यवाक्यविवरणरूपमुत्तरं मन्त्रब्राह्मणवाक्यजातमिति तात्पयंमुक्त्वा “स्यं ज्ञानम्” इति 
मन्तरं संक्षेपतोऽथंकथनपूर्वकमवता स्यति-- ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यनेनेत्यादिना । अनिर्धारितेति । बृहत्तव दुन्रह्येति 
व्युत्पत्तिबलेनास्ति किमपि महटस्त्विति प्रतीयते, न तु तद्रलेन ब्रह्मणः स्वरूपविशेषोऽपि प्रतीयत इति भावः| 
सवतो व्थावृत्तो यः स्वरूपविशेषस्तत्सम्पणे समथंस्य लक्षणस्यामिधानेन स्वरूपनिर्धारणायैषा ऋगुदाद्धियत इति 
सम्बन्धः । ब्रहमविदित्यनेन अपरिशेषेण “अस्ति ब्रह्म" “अह ब्रह्य" इति वेदनद्वमसाधारण्येनोक्तं वेदनं यस्य ब्रह्मणः २५ 
तस्येत्यर्थः । वक्ष्यमाणं लक्षणं सच्चिदानन्त्यरूपं यस्य तस्येव्यथंः । विशेषेणेत्यस्य विवरणमनन्यरूपेणेति । तस्य 
पयंवसितमथंमाह--ग्रत्यगात्मतयेति । “अह ब्रह्म” इत्येवमाकारेण ब्रह्मणो विन्ञेयत्वाय चैषा ऋगुदाद्धियत इति 
सम्बन्धः | तत्सर्वात्मभाव इति । सव॑संसारास्पृष््रह्यस्वरूपमूतसर्वात्मभाव एव नान्यत्स्वर्गादिकमित्यथंः । इत्यं 

मन्त्रमवत्तायं तदाद्यपादतात्पयंमाह्--ब्रह्मण इति । ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणाथंकमिदं वाक्यमित्यथः । लक्षणवाक्यस्थ- 
पदानि विभजते--सत्यादीनि हीति ! सत्यादिपदव्रयं विदोषणसमपंकमित्यथंः । ब्रह्मपदसमभिव्याहुतानां `सत्यादि- ३० 
पदानां बुभुत्सितं ब्रह्म प्रति विशेषणममपंकत्वाभावे ब्रह्यस्वरूपविरोषनिणयायोगादिति युक्तिसूचनार्थो हिशब्दः । 
वेद्यतयेति \ जाद्वाक्ये वे्यतयोक्तं ब्रह्म विशेष्यम्; तस्यैव प्राधाल्येनात्र वक्तुमिष्टत्वादित्यथंः । न च लक्षणं 

सजातीयविजतीयन्यावत्तंकम्, विशेषणं तु विशेष्यस्य तत्सजातीयसा्रव्यावत्तंकमिति वक्ष्यति, तथा च लक्षण- 
विशेषणो दात्कथं लक्षणार्थं वाक्यमिः्युपक्रम्य विशेषणाथंकतया वाक्यं व्याख्यायत इति वाच्यम्; सजात्तीय- 
विजातीयब्यावत्तकस्प सतो लक्षणस्य विशेषणस्यैव सजातीयब्यावत्तंकत्वांशोऽपि विद्यत इत्येतावतात्र विशेषणत्व- ३५ 

व्यवहारस्वीकारेण समानजातीयमाजनिवत्तंकत्वरूपमुर्यविशेषणत्वस्यात्राविवक्षितत्वात् । न चैवमपि ब्रह्मणः 
स्वरूपभूतं सत्यादिकं कथं लक्षणम्, व्यावत्तकधघमंस्यैव वादिभिलक्षणत्वाभ्युपगमादिति वाच्यम्; गौरेण 
धमंत्वांशस्य तत्र प्रवेशायोगात्, व्यावतैकमात्रस्य स्वह्पेऽपि सम्भवात्। न च पत्यादेलंक्षयब्रह्यस्वरूपत्वात्कथमेकस्येव 

 छक्षणत्वं लक्ष्यत्वं च सम्भवतीति वाच्यम्; लक्ष्यस्वरूपस्यापि सतः सत्यादेर्ातस्य इतरग्यावृत्तिबोधोपयुक्ततया 

लक्षणत्वम्, सत्यादिस्वरूपस्यैव सतो ब्रह्मण इतरव्यावृत्ततया ज्ञाप्यमानत्वरूपं लक्ष्यत्वमित्येकवापि रूपभेदेनोपपत्ते- ४० 
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सत्यादिभिखिमिर्विक्ञेष्णविशेष्यमाणं ब्रह्म विश्ञेष्यान्तरेभ्यो निर्घाते । एवं हि तज्जातं भवति यदन्येभ्यो 
निर्धारितम् \ यथा रोके नीलं महत्युगन्ध्युत्पलमिति । 

ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरद्विशेष्यते \ यथा नीलं रक्तं चोत्परुमिति \ यदा ह्यनेकानि द्र्याण्येक- 
जातीयान्यनेकविक्ञेषणयोगीनि तदा विज्ञेषणस्याथंवस्वम् \ न ह्येकस्मिन्नेव वस्तुनि विेषणान्तरायोगाद्यथाऽसावेक 
आदित्य इति ) तथैकमेव च ब्रहम न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो विज्ञोष्येत नीरोत्पलवत् \ न \ लक्षणाथंत्वादिज्ञेषणानाम् । 
नायं दोषः! कस्मात् । यस्माल्लक्षणा्ेप्रधानानि विज्ञेषणानि न विज्ञेषणप्रधानान्येव ! कः पुन्ल्षणलक्ष्ययो- 
विशेषणविजेष्ययोर्वा विक्षेष इति । उच्यते । समानजातीयेभ्य एव निवतंकानि विशेषणानि विशेष्यस्य; लक्षणं तु 
सवंत एव यथाऽवकाडशदात्राकाश्चमिति । लक्षणार्थं च वाक्यमित्यवोचाम । 

आनन्दगिरिदीका 

विशेष्यभावे समानाधिकरणतयैकविभक्त्यन्तानि प्रसिद्धान्येतान्यपि च तथाभूतानि नानाथंगत्तविशेषणविरोष्यमाव- 
निबन्वनानीति गम्यत्त इव्यथः । विशेषणविरेष्यभावस्य फलमाह--एवं हीति । | 

विशेषणविोष्यभावमाक्षिपति--नन्विति । नीलत्वं व्यभिचरदुत्पखं र्तमपि सम्भवतीति नीरं विशेषणं 
घटते न त्तथा सत्यत्वादिकं ग्यभिचरदुब्रह्मान्तरं लोके प्रसिद्धम् । ततः सजातीयस्य व्यवच्छे्यस्याभावाद्विशेषणविरेष्य- 
भावो न घटत इत्यथः । विशेषणविशेष्यभावस्य तात्पर्येणाप्रतिपाद्यत्वादन्याकृतादिशास्प्रीयत्रह्मपदा्थंव्यवच्छेदेना- 
निरवच्यविरेषणविहेष्यभावसम्भवात्तदुद्रारेण ब्रह्मलक्षणं विवक्ितमिव्याह--नेति । संग्रहवाक्यं विवृणोति--नायं 
दोष इत्यादिना। स॑त एवेति। सजातीयाद्विजातीयाच्च। यथा महाभूतत्वेन सदशभावात्पृथिव्यादेविसदशाच्चाऽऽत्मा- 

वनमाला 

रित्यस्यत्र विस्तरः । सत्यादिषदार्थानां विशेषणविशेष्यभावे लिद्धंमाह--विकेषणविशञेष्यत्वादेबेति । (नीं 
 महृत्सुगन्ध्युत्पलस्" इत्यादौ सत्येव विशेषणविशेष्यभाव समानाधिकरणतयैकवि मक्त्यन्तानि नीलादिषदानि 

प्रसिद्धानि; प्रकृते च सत्यादिपदानि तथाभूतानि; ततोऽ्ेगतविशेषण विशेष्यभावनिबन्धनानीति गम्यत इत्यथ: | 
सत्यादिपदार्थानां विशेषणत्वप्रसाघनफलमाह् - सत्यादिभिश्चे ति) विशेष्यमाणमिति)। सम्बध्यमानमित्यथंः। निर्धायंते 
व्यावत्यते । इत्रव्यावृत्तिबोधफलमाहु-एवं हीति । यदि ब्रह्मान्येभ्यो निर्धारितं स्यादेवं सति तद्ब्रह्म ज्ञातं 
विष्य निर्णीतं भवतोत्यथंः । बुभुत्सितस्य वस्तुनो विरोषर्णैविशेषतो निर्धारणे दिशब्दसूचितं दृष्टान्तमाह्- 
यथेति ! उक्तं विशेषणविद्ेष्यभावमाक्षिपति-- नन्विति ! यत्र विशेष्यजातीयं वस्तु विरोषणान्तरं व्यमिचश्ट्रतंते 
तत्र विशेष्यजात्तीयं विशेष्यते विरेषणेरित्यत्रोदाहूरणम्--यथेति । उत्पख्जातीयं नीरं रक्तं चास्तोति कृत्वा 

नैल्येन विशेष्यते “नीलपुत्पलम्'* इति यथेत्यथंः । एतदेव प्रपञ्चयत्ति- पदा हीति । अथंव्वमिति । स्यादिति 
रोषः । तत्र व्यतिरेकमाह-न हीति । एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणान्त रायोगाद्धेतोविद्ेषणस्याथंवच्वं न हि 
सम्भवतीत्यथंः | भत्रोदाहुरणमाह्--ययाऽसाविति । विशेषणान्तरयोगिन आदित्यजातीयस्यान्यस्याभावादादिल्यस्य 
विशोषणम्थंवन्न भवति यथेत्यथंः । ततः किम् ? तत्राहु-तथेकमेवेति । ब्रह्मणोऽदितीयव्वश्रव णादिति भावः। 
किमत्र सत्यादयर्थानां समानजातीयमात्रव्यावत्तकत्वरूपं मुल्यविशरेषणत्वमाक्षिप्यते कि वा समानजातीयव्यावतंकत्व- 
माचरूपमौपचारकिसपि ? नान्त्यः, तस्येहापि सम्भवात्; न च ब्रह्मणः समानजातीयानां ब्रह्मान्त यणामभावात्कथं 
तत्सम्भवतीति वाच्यम्; वस्तुतो ब्रह्मान्तराणामभाकेऽपि कल्पितानामन्याकृतभूताकाशकारादिलक्षणब्रह्न्तराणां 

सत्त्वात्तेषामपि व्यापकत्वहूपवृद्धिमत््वेन ब्रह्मशब्दवाच्यत्वोपपत्तेः; तथा च ब्रह्मसमानजातीयानामन्याकरृतादीनां 
व्परावर्त्यानां सत्त्वात्सत्याद्र्थानां समानजातीयन्यावत्ंकत्वमाचरूपमौ पचारिकविरोषणत्वं निष्परत्यूहुम् १, यथा बिम्बः 
प्रतिविस्बभावेनादित्यस्य कल्पितं नानात्वमादाय “अम्बरस्थः सविता सत्य” इति सत्यविशेषणस्य जरादौ 
कल्पिततादित्यव्यावततंनेनाथंत्वम्; नाद्यः, इष्टपत्तरिव्याश्येनाहु- नेति ! स्वरूपलक्षणसमपंकत्वाद्विशेषणपदाना- 
मित्यथंः । संग्रहवाक्यं विवृणोति - नायं दोष इत्यादिना \ विकेषणानीति । सत्यादीनि विरेषणपदानि यतो लक्षण 

१. असत्यजडपरिच्छिन्नानां ब्रह्यलासम्भवदिव व्यावृत्तिः सम्भवति । अयं तु अभ्युच्चयः लक्षणत्वे 
वाक्यस्याखण्डाथंत्वात् अर्थादितरव्यावृत्तिः सिद्धा । | 
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 सत्यादिशब्य न परस्परं सम्बध्यन्ते पराथेत्वाद्विज्ेष्यार्था हि ते । अत एकैको विक्ञेषणश्ञब्दः परस्परं 

आनन्दगिरिटीका 

देराकाशस्य व्यावत्तंकमवकाशदातृत्वमित्यथंः । एतदुक्तं भवत्ति-अतिव्याप्त्यादिरहितो व्यावत्तंको धर्मो लक्षणमिति 
न्यायवेशेषिकमीमांस्तकाः । ब्रह्मपदन्युत्पत्तिबरेन यदविशेषतः प्रतिपनच्चं किञ्चिन्महदस्तीति तत्सत्यं ज्ञानमनन्तमनत- 
जडपरिच्छेदवि रोधिस्वरूपमिति विशेषतः प्रतिपत्तव्यमित्ति विश्चेषावगतिरोषभूतं लक्षणं प्रमित्तिस्तु प्रमाणददेवेति । 
किकाः पुनलक्षणं केवर्व्यतिरेक्यनुमानमाचक्षते तदा लक्षणादेव स्वभावविशरेषप्रमितिः । यथा गुणवद्द्रव्यमिति 

लक्षणाद्गुणाश्रयत्वयोग्यस्वभावविरोषस्य प्रमितिः सामान्यप्रत्तिपन्नस्य द्रव्यपदाभिधेयस्य भवति । यद्रा व्यवहारः 
सिद्धिः फलं गुणवदूद्रन्यमित्ति व्यवहतंव्यं गुणवत््वान्न यदेवं न तदेवं यथा रूपं तथा सत्यत्वादिमदुब्रह्येति व्यवह््तष्यं 
सत्यत्वादिभावान्न यदेवं यथा घट इत्ति। “एतच्च खण्डनयुक्यपहमानमपि व्यवहाराङ्गं भवतीति नातीव 
सूकषमेक्षिका कार्या | 

पुनविदोषणविशेष्यभावपक्षमवलम्ब्याऽऽह्-सत्थादिश्चब्दा इति । स्यं ब्रह्यद्युक्त जाञ्यव्यावृत्तिः परिच्छेद- 
व्यावृत्तिश्च यद्यपि रभ्यते, जडस्य परिच्छिन्नस्य सवस्यानृततत्वाज्ज्ञानं ब्रह्योत्युक्ते चानृतपरच्छदन्यावृत्तिरभ्यते 
स्वप्रकाशस्य बाधाविषयत्वात्परच्छेदग्राहुकग्रमाणाविषयत्वाच्च लक्षणमपि चंकंकं वैकल्पिकसदुष्टं तथाऽपि मन्द- 

वनमाला 

रूपाथंपराण्येव , न मुख्यविशेषणपराणि, तथा सति ब्रह्मणः सत्यादिविशेषणैः समानजातीयाद्रयावृत्तिलाभेऽपि प्रकृते 
विवक्षितायाः सवतो व्यावु्तेरलछाभप्रसङ्कात्, ततश्च स्वरूपविशेषनिर्धारणाभावप्रसङ्घ इत्यथः । ननु प्रसिद्धविशेषणानां 
सजातीयमात्रव्यावतंकत्वं लक्षणस्य तु सवंतो व्यावततेकत्वमिव्ययं विशेष एव कुतः यतोऽ सत्यादीनां लक्षणत्वमुपेत्य 
विरोषणत्वं प्रतिषिध्यते न विशेषणप्रधानानीत्याक्षिपति-कः पुनरपि \ अनुभवमाधित्याहू--उच्यत इति । सवेत 
इति । सजात्तीयाद्धिजातीयाच्चेत्यर्थः । यथेति \ यथा भूतत्वेन सहुशत्पूथिग्यादेविसहशादात्मादेश्च सकाशादाकाशस्य 
व्यावत्तंकमवकाक्षदातुत्वमित्यथंः । ननु सत्यादिवाक्यं विशेषणविशेष्यसंसगपरं समानाधिकरणवाक्यत्वान्नीरोत्पल- 

१० 
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वाक्यदिति, नेत्य।ह-खक्षणा्थं चेति ! देव दत्तस्वरूपेक्यपरे “सोऽयं देवदत्तः" इति वाक्ये व्यभिचारात्सत्यत्वादि- ` 
विरोषणविशिष्टस्य ब्रह्मणः सत्यादिवाक्याथंत्वे वि शिष्टस्य तस्य परिच्छिन्नत्वेनानन्त्यायोगाद्राक्यशेषे तस्य वागाच- 
गोचरत्वप्रतिपादनविरोधास्च, विशिष्टस्य वागादिगोचरत्व नियमात्तस्मान्न तीलोत्परुवाक्यवत् संसगपरं सत्यादि- 
वाक्यं कि त्वखण्डैकरसवस्नुपरमित्ति मत्वा प्रागेव ब्रह्मणो लक्षणां वाक्यमित्यवोचामेत्यथः । 

ननु प्राक्सत्याद्यर्थानां त्रयाणामपि ब्रहाविक्षेषणत्वमिव्युक्तम्; तदयुक्तम्, सन्िधानात्तेषां परस्परविशेषण- 
विरशेष्यभावसम्भवादिति नेत्याह -सत्यादिषश्षब्य इति । देतु साधयति--विशेष्यार्था हि त इति \ आद्यवाक्ये वे्य- 
तयोपात्त ब्रह कीदशमित्याकाङक्षायां तत्स्वरूपविदेषसमपेकत्वेन प्रवृत्तं सत्यादिपदच्रयं ब्रह्मण एव विशेषणम्, 
सच्िधानादाकाडक्षायाः प्रबछत्वाद्विशेष्यस्य प्रधानत्वेन विशेषणानां तदथत्वाच्च, प्रधानसम्बन्धस्यारभ्याहुतत्वा- 

१. गुणानां च पदाथंत्वादसम्बन्धः समत्वात् । ( जे सू० ३-१-२२ ) 
२. तथाहि खण्डने विद्यासागरीयसंहिते ( पु० २३६ )--लक्षणानि चानुपपन्नाति ज्ञानाधिकरणादिलक्षण- 

निरूपणद्टारेण चक्रकाद्यापत्तेः । अत्रोक्तं खण्डनश्षाङ्करीये--लक्षणेन हि गन्धवत््वादिना ज्ञाते रक्षय 
पृथिवीस्वरूपेऽधिकरणे प्रतिबन्धवबलेन व्यवहाररूपमितरभेदरूपं वा साधनीयम् । तत्र कक्षणज्ञानमत्य- 
रश््यसाघारण्येन भवदप्यकिञ्चित्करमिति व्यावत्तत्तया तज्ज्ञानमपेयं तद्यदि लक्नणव्यावृत्तिः टक्ष्याधीना 

तदाजन्योन्याश्रयः लक्ष्यपरतन्त्रलक्षणान्तराधीनत्वे चक्रकं; लक्षणे लक्षणास्तरं तत्रापि छक्षणान्तर- 
मित्यपरावत्तौ अनवस्था । एवं जलादिसाधारण्येन ज्ञातायां पुथिव्यां इतरभेदसाधनमकिञ्ित्करम् । 
सतः व्यावृत्तायां तस्यां तत्साधनं वाच्यम् । तद्व्यावृत्तियंदि प्रकृतलक्षणाघीना तदाऽन्योन्याश्रयः । 

लक्षणान्तरेण चैत् प्रकृतलक्षणानुपयोगः । तदपि लक्षणं व्यावृत्तायामेव तस्यामित्यनवस्था । तेन 
लण्डनयुक्ट्यसतहुमानता ज्ञेया । 

२५ 

२५ 
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निरपेक्लो ब्रह्मशब्देन सम्बध्यते। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्मानन्तं ब्रह्येति। सत्यमिति यद्रूेण यच्िश्ितं तद्रूपं न व्यभिचरति 
तत्सत्यं यद्रूपेण निधितं यत्तद्रपं व्यभिचरदनृतमिल्युच्यते । अतो विकारोऽनुतं “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्" एवं सदेव सत्यमित्यवधारणादतः सत्यं ब्रह्मेति ब्रह्म विकारा्निवतंयति । अतः कारणत्वं 
प्राप्तं ब्रह्मणः । कारणस्य च कारकत्वं, वस्तुत्वान्मृद्रदचिद्रपता च प्राप्राऽत इदमुच्यते ज्ञानं ब्रह्मेति । ज्ञानं 
जलप्तिरवबोधो भावसाधनो ज्ञानशब्दो ब्रह्मविक्ञेषणत्वात्सत्यानन्ताभ्यां सह । न हि सत्यताऽनन्तता च ज्ञानकत्त्वे 
सत्युपपद्यते । ज्ञानकतंत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेदनन्तं च । यद्धि न करुतधितप्रविभज्यते तदनन्तम् \ 
जानक्तंत्वे च जेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तमित्यनन्तता न स्यात् । “यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा” “अथ यत्रान्य 
द्विजानाति तदल्पम्” इति श्रुत्यन्तरात् \ 

अआनन्दगिरिरीका 

मतिव्युत्पादनाय स्यात्सत्यादिपदाथेग्याख्यानपूवंकं प्रत्येकं व्यावत्यंमाह--सत्यमिति यद्रूपेणेत्यादिना । भावसाधन 
इति । भावव्युत्पत्तिकः । क्रियासामान्यं यद्यप्यन्यत्र भाव उच्यते तथाप्यत्र निविश्ेषं चित्मात्रं भावन्युत्पत्या 
लक्ष्यते सत्यादिशब्दसच्चिधानादिति द्रष्टव्यम् । 

तनमार्खा 

द्विरोषणानां समत्वेन परस्परं गुणप्रधानभावलक्षणविशेषणविरोष्यभावे विनिगमकाभावाच्च। अस्मिन्नथं वृद्धसम्मति- 
सूचनार्थो हिशब्दः । तदुक्तं जँमिनिना--“आआनन्तयंमचोदना” “गुणानां च परा्थंत्वादसम्बन्धः समत्वात्स्यात्" 
इति । आकाङ्क्षाविरुद्धमानन्तर्यं सन्निधानमचोदना अन्वये कारणं न भवतीत्याद्यसूत्राथंः । अत इति परस्पर 
सम्बन्धायोगादित्यथेः । तत्र सत्यपदाथमाह-यद्रपेणेति । रज्जुत्वेन रूपेण निश्चित्तं रज्ज्वात्मक वस्तु न 
कदाचिद्रज्जुत्वरूपं परित्यजतीति तत्तेन रूपेण सत्यमिघ्युच्यते, त्तथा तदेव रञज्वात्मक वस्तु सपत्वेन रूपेण 
निरिचतं कालान्तरे तद्रूपं परित्यजतीति तेन रूपेण तदनृतमुच्यते । एतदुक्तं भवति--ययस्य कादाचित्कं रूपं 
तत्तस्यानृतं यथा रज्ज्वादेः सर्पादिरूपं यथा वा मृदादेघंटादिरूपमिति । फरितिमनुतशब्दाथमाद्--अत इति । 
रज्ज्वादौ सपदिरिव प्रकृतिषु विकाराणामपि कादाचित्कत्वाविशेषादित्यथंः | उक्तयुक्तिसिद्धविकरारानृतत्वानुवादिनीं 
श्रतिमाहू--वाचारसम्भणमिति । घषटशरावादिविकारो नामधेयं नाममात्रम्, अनृतमिति यावत्; तत्र हैतुर्वाचति; 
विकारसत्यत्वस्य वागाकम्बनमात्रत्वात्, कारणसत्तवव्यतिरेकेण दुनिरूपत्वादित्यथंः । न चेवमथंकल्पनायां मानाभाव 
इति वाच्यम्; कारणमात्रसत्यत्वावधारणस्यैव मानत्वात् । “एवं सोम्य स आदेशो भवतति” इति दार्ान्तिकश्नुति- 
मथः परठति--एवं सदेवेति \ आदिश्यत उपदिश्यत इत्यादेशः परमात्मा सच्छब्दवाच्यः एवं मुदादिवत्सत्यं परमार्थो 
भवति ब्रह्म, विकारस्तु प्रपञ्चो म॒द्भिकारवदनत एवेत्यथंः । एवं विकारस्यान॒तत्वं कारणस्य सत्यत्वं च प्रसाध्य 
सत्यविशेषणफलमाह्--अत इति । विकारस्य सत्यत्वाभावादित्यथंः । ननु सत्यविशेषणेन ब्रह्मणो विकाराद्रचावृत्ति- 
सिद्धावतः परिशेषात्कारणत्वं प्राप्तं चेत्; अस्तु, को दोषः ? तत्राहु--कारणस्थ चेति \ कारकत्वमिति । कर्वरादि. 
कारकरूपत्वमित्यथंः । कारणेषु कुरालादिषु कर्वरादिकारकभावदशंनादिति भावः । ब्रह्माचेतनं वस्तुत्वान्मुदादिव- 
दित्याहू--वस्तुत्वादिति । ननु ज्ञानविशेषणेन ब्रह्मणः कारकत्वनिवृत्तिनं कभ्यते कतुंसाघनन्ञानपदेन तस्य ज्ञानक्रिया 
प्रति कतुकारक्रत्वावगमादिति, नेत्याहु-- ज्ञानं ज्ञपिरिति । ज्ञानपदस्य ज्ञप्िपरत्वे हतुमाह--न्रह्ेति ! ननु ज्ञानस्य 
सत्यानन्त्याभ्यां सह् ब्रह्य प्रति विशेषणत्वेऽपि ब्रह्म ज्ञानकतुं कि न स्यादिव्याशङ्कयाह्-न हीति ! ब्रह्मणो ज्ञान- 
कत्वे सत्यत्वायनूपपत्ि प्रपञ्चयति-ज्ञानकतृत्वेन हीति । ज्ञानकतुंत्वं हि ज्ञानं तदनुकूलक्रिया च । न च ज्ञानादि- 
पेण विक्रियमाणस्य ब्रह्मणः सत्यत्वं सम्भवति । विकारजातस्येव विकारिणोऽपि जडत्वनियमात् जडस्य च 

चित्यध्यस्तत्वनियमेनानृतत्वावश्यंभावादिति युक्तिसूचनार्थो हिशब्दः । अनन्तं चेति । कथं भवेदित्यनुषद्घः । तत्र 
हेतुः--यद्धीति। प्रविभज्यते भिद्यते। ननु ज्ञानकतूतवेऽपि ब्रह्मणो नास्ति कुतरिचत्प्रविभागः, तवाहु- ज्ञानकतंत्वे चेति। 
चशब्दः शङ्धानिरासाथः । कतुंत्वस्य कमंक्रियानिरूपितत्वात्ताभ्यां कतुर्भेदाभावे कर््रादिव्यवस्थायोगात्, तस्माद् 
ब्रह्मणोऽनन्ततायै ज्ञात्रादिद्रेतराहित्यं वक्तव्यमित्थंः । तस्य सवंद्ैत राहित्ये श्रुत्यन्तरमाहू--यत्रेति । ज्ञानक्रियाकतु- 
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नान्यद्विजानातीति विशेषध्रतिदेधादात्मानं विजानातीति चेच्च \ भूमलक्षणविधिपरत्वाद्राक्यस्य । यत्र 

नान्यत्यद्यतीत्यादि भूम्नो लक्षणविधिपरः वाक्यम् \ यथाभ्रसिद्धमेवान्योऽन्यस्प्रयतीत्येतदुपादाय यत्न तन्नास्ति स 

भूमेति भूमस्वरूपं तत्र ्ञाप्यतेऽन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधाथत्वान्च स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरं वाक्यम् । स्वात्मनि च 

भेदाभावाद्वि्ञानीनुपपत्तिः१ । आत्मनश्च विनजञेयत्वे ज्ञा्रभावगप्रस्ङ्धः । जेयत्वेनैव विनियुक्तत्वात् । एक एवाऽऽत्मा 

जेयत्वेन ज्ञातृत्वेन चोभयथा भवतीति चेन्न । युगपदनंशत्वात् 1 न हि निरवयवस्य युगपन्जेयज्ातृत्वोपपत्तिः । . 
आत्मनश्च घटादिवद्िजञेयत्वे ज्ञानोपदेशषानथंक्यम् । न हि घटादिवत्प्रसिद्धस्य ज्ञानोपदेशोऽथंवान् । तस्माज्नातत्वे 

सत्यानन्त्यानुपपत्तिः! सन्मात्रत्वं चानुपपच्चं ज्ञानकतुत्वादिविशेषवत्वे सति । सन्मात्रत्वं च सत्यत्वम्, तत्सत्यमिति 

श्रुत्यन्तरात् ! तस्मात्सत्यानन्तश्न्दाभ्यां सह् विर्रेषणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगा-इूमवसाधनो ज्ञानज्ञब्दः । ज्ञानं 

आनन्दगिरिटीका 

 विशेषनिषेधः शेषाभ्यनुज्ञाविषय इतति न्यायेन प्रासद्धिकं स्वज्ञातुत्वे तात्यंमाशङ्धुय निषेधति--नान्यद्विजाना- 
तीत्यादिना । करत्वं कमंत्वं चैकक्रियावच्छिच्नं धम्यं भिन्नाधिकरणं प्रसिद्धम् | स्वात्मनि च मेदाभावासि- 
रुपपत्तिके स्वज्ञातुत्वे तात्पर्य कल्पयितुं न शक्यत इत्याह--स्वात्मनि चेति । 

॥ि | वनमाला . 

भूतस्य वस्तुतोऽनन्तत्वाभवेऽपि श्रुति माह्--यत्रान्यदिति । यत्रेत्यस्य यदित्यथं: । शद्धुते--विक्ोषप्रतिषेधादिति । 
न विजानानीति ज्ञानकतुंत्वसामान्यनिषेधमकृत्वा अन्यन्न विजानाती्यन्यवि्ञातृत्वरूपविशेषप्रतिषेधसामथ्यत्स्वि- 
कमंकज्ञानकतृत्वं भूम्नः श्रुत्यनुमतमिति गम्यते; तथा च यः स्वात्मानं विजानाति स भूमेति वाक्याथंपयंवसानाद्- 
ब्रह्मणो दरेत्तराहित्ये नेयं श्रूतिमनिमित्यथंः । “भूमानं भगवो विजिज्ञासे"' इति भूमस्वरूपखक्षणजिन्ञासायां सत्यामिदं 
वाक्यं प्रवृत्तम्, अत्तो न स्रज्ञातुत्वपरमिदं वाक्यमिति दुषयत्ति-नेति! संग्रहवाक्यं विवृणोति-यत्र नान्यदित्यादिना। 
भूम्नो लक्षणविधिपरमेव वाक्यं न स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरमिति सम्बन्धः । वुभुत्सितभूमस्वरूपन्ञानपरमेव तत् न 
स्वकम॑कज्ञानक्रियाकतुस्वस दधावपरम्, तस्य्ावुभुत्सितत्वादित्यथंः। वाक्यस्य स्वज्ञातृत्वपरत्वाभावे फलितं वाक्याथ 

माह--यथाप्रसिद्धमेवेति। भान्तिसिद्धमेव ज्ञात्रादिद्धेतमनू्य तयत्र वस्तुतो नास्ति स भूमेति भूमस्वरूपं लक्षणवाक्येन 
बोध्यते एवमन्यग्रहणस्य प्रतिषेधशेषत्वाच्च स्वज्ञातुत्वे वाक्यतात्पयंग्राहुकतेत्यथंः । विरोधादपि न स्वन्ञातुत्वे 
भूमलक्षणवाक्यतात्पयंमित्याह--स्वात्मनि चेति । एकक्रियानिरूपिततं कतृंतवं कमंत्वं चेकेदेकत्र विरुद्धत्वेन प्रसिद्धम्; 
तथा च स्वात्मनि ब्रह्मणि भेदाभावात्स्वकमंकज्ञानकतृत्वानुपपत्तिरित्यथः । ननु तहि प्रत्यगात्मरूपस्य ब्रह्मणो 

ज्ञानकेमंत्वमेवास्तु; तत्राह-आत्मनड्चेति । चशब्दः शङ्धानि रासां; । ॥ि 
नन्वात्मनदिवज्जडरूपांशद्रयोपेतत्वाच्चिदंरोन ज्ञाता जडांशेन ज्ञेयश्च भविष्यत्ति, भतो न ज्ञात्रभावप्रसङ्ख 

इति भटुमतमाश द्य निषेधति--एक एवेति \ नेति । निष्कलश्रुत्या आत्मनो निरवप्रवत्वावगमात्सावयवस्या 
अनित्यत्वनियमाच्च तन्मत्तं न युक्तमित्यथं; | ननु निरवयवस्यापि युगपदेकरज्ञानक्रिधानिरूपितं कतुत्वं कमंत्वं च 
कि न स्यादित्याश्षद्कय स्वात्मनि चेत्यत्रोक्तामेवानुपपत्ति स्मारयत्ति- न हीति । स्वात्मनो लौकिकज्ञानकमंस्वोपगमे 
तदूपदेज्चानथंक्यप्रसद्धाच्च न स्वज्ञातृत्वे भूमवाक्यस्य (सत्यं ज्ञानम् इत्यत्र ज्ञानपदस्य च तात्पयंमित्याह-- 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

आत्मनश््चेति । तस्मादिति । ज्ञातुज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तत्वादित्यथः । ब्रह्मणो ज्ञातुत्वे सत्यत्वानुपपत्तिमप्युक्तां 
स्मारयति- सन्मात्रत्वं चेति । ज्ानकतुंत्वादिविरोषवत्त्वं ज्ञानतदनुकूलक्रियादिरूपपरिणामवतत्वं परिणामिनक््व 
मिथ्यात्वावदयंभावाद्वाधायोग्यत्वरूपं सन्मावरत्वमनुपपन्तमित्यथंः । ननु सन्मात्रत्वानुपपत्तावपि मन्त्रोक्तसत्यत्वानु- 
पपत्तौ किमागतमित्यत भाह-सन्मात्रं च सत्यमिति । सरस्तु प्रकृत्य “तत्सत्यम्” इति वदता श्रुत्यन्तरेण सन्मात्र 
सत्ययोरभेदप्रतिपादनात्सन्मात्रत्वानुपपत्तिः सत्यत्वानुपपत्तरेवेत्यथंः । ब्रह्मणो ज्ञानकतुंत्वे सत्यत्वानन्तत्वयोः २५ 
अयोगाज्जानशब्दस्य भावसाधनत्वमेवेत्युपसंहरति - तस्मादिति। ज्ञानपदस्य ज्ञप्तिपरत्वे सिद्धे फरित्तमाह-ज्ञानमिति। ` 
यदुक्तं सत्यविशेषणेन ब्रह्मणो विकाराद्रचावृत्तिसिद्धौ विकारभिन्तत्वात्कारणत्वं प्राप्तम्, कारणस्य च कारकत्वं 
मृदादिवदचिद्रूपता च प्राप्ता, अत इदमुच्यते ज्ञानं ब्रह्योतीत्ति, आनविशेषणफरं तदत्र सिद्धमिति बोध्यम् । ज्ञान- 

१. ब्रहौव ज्ञाता अतस्तेन ज्ञानानुपपत्तिः । स्वस्य स्वज्ञेयत्वायोगात् । 
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१५ 

२५ 

| ्. 

ब्रह्मेति कतुत्वादिकारकनिवृत्तयर्थं मृदादिवदचिदपतानिवृत्यर्थ च प्रयुज्यते \ ज्ञानं ब्रह्मे तिवचनात्प्राप्रमन्तवस्वम । 
लोकिकस्य ज्ञानस्यान्तवतत्वदशंनात् । अतस्तन्निवृर्यथंमाह--अनन्तमिति । सत्यादीनामनृतादिधमंनिवत्तिपरत्वा 
दिशञेष्यस्य ब्रह्मण उत्पखादिवदप्रसिद्धत्वात्- 

““ूगतुष्णाम्भसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः । एष वन्ध्यासुतो याति शशभ्पुङ्खधनुधेरः 

इतिवच्छन्यार्थंतेव प्राप्रा सत्यादिवाक्यस्येति चेत्न लक्षणाथ॑त्वात् \ वि्ञेषणत्वेऽपि सत्यादीनां लक्षणाथ॑ 
प्राधान्यमित्यवोचाम। शून्ये हि रक्ष्येऽनथकं लक्षणवचनं अतो १ लक्षणाथंत्वान्मन्यामहे न शुन्या्थंतेति। विशेषणत्वेऽपि 
च सत्यादीनां स्वार्थापरित्याग एव । 

भानन्दरिरिटीका 

सत्यादीनि व्यावृ्यर्थानीत्युक्तं तत्र॒ शङ्धुते--सत्यादीनामिति । प्रमाणान्तरसिद्धमुत्ादि विशेष्यं ह 
ब्रह्म तु प्रमाणान्तरासिद्धप्् । ̀ पदमात्रस्याप्रमाणत्वात्सत्यादीनां च व्यावृत्त्यथंत्वादसदर्थं वाक्यं स्यादित्यथ; | 
सिद्धत्वमात्रेण विशेष्यत्वे सम्भवति प्रमाणान्तरविदशेषणमनथंके, केवलव्यत्िरेकाभावात् । मिथ्याथस्य रज्जुसपदिः 
सदधिष्ठानत्वदशंनात्प्पञश्चस्यापि हश्यत्वादिहेतुभिमिथ्यात्वेनावगतस्य सदधिष्ठानत्वं सम्भाव्यते, तस्य प्रपन्चाधिष्ठानतया 
सम्भावितस्य स्वरूपविरोषलक्षणाथं मिदं वाक्यं ततो नासदथंत्वमित्याह- न लक्षणाथेत्वादिति ! विदोषणाथंल्व- 
मभ्युपगम्याऽऽह॒--विशेषणाथेत्वेऽपि चेति । नीं महदिव्यादिविशेषणपदानि स्वाथंसमपंणेन तद्विरुद्रव्यावत्तकानि 
प्रसिद्धानि, तथा सत्यशब्दोऽप्यबाधितसत्तवे व्युत्पन्नो, ज्ञानशब्दः स्वप्रकाशे विषयसंवेदने, अनन्तोऽयमकाश्च इत्यादाव- 
नन्तरन्दो व्यापके | ततः स्वाथंसमपंणेन विरोधिव्यावत्तंकत्वान्न स्व्यावृत्तिमात्रपयंवसानमित्यथंः | 

वनमाला 

शब्दस्य ज्ञानकतुंपरत्वनिराकरणपरेण म्रन्थेनार्थाज्ज्ञायते यत्तज्ज्ञानमित्ति कमंव्युत्पत्तिप्राप्तं कर्मकारकत्वमपि 
स्वात्मनि च भेदाभावादित्यादिना निरस्तम्; एवं ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्तिप्राप्तं करणकारकत्वमपि श्रह्यरूपस्यात्मनो 
न सम्भवति, तस्य करणत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्कात्, इदमपि प्रागात्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्ख इत्यत्रोक्त 
प्रायमेव; तथा ज्ञानकतुंत्वनि राकरणेनाधिकरणकारकत्वमपि निरस्तम्; एवं ज्ञानपदस्य कारकान्त रपरत्वनिरा- 
करणमपि सिद्धवल्कृत्य॒कर्वरादीत्यादिग्रहणमिति मन्तव्यम् । निवृत्त्यर्थं चेति ! यद्यपि मावस्षाधनो ज्ञान- 
राब्दो ज्ञप्तिक्रियावाची सा च क्रिया जडरूपा वृत्तिरिति वक्ष्यते, तथापि ज्ञानपदस्य चैतन्यलक्षकत्वं 
वक्ष्यमाणमभिप्रत्याचिद्रूपतानिवृत््यर्थं चे्यक्तमिति मन्तव्धम् । ज्ञानपदस्य वाच्याथ॑मादाय शङ्कुतै--ज्ञानं ब्रह्मेति 
वचनादिति अनन्तमितीति | ब्रह्मणो ज्ञपिक्रियारूपत्वे सत्यानन्त्यायोगादानन्त्यसिद्धये ज्ञानपदेन वचैतन्यमा्रं 
रक्षणोयमिति भावः । सत्यादिविरोषणेरनृतादिव्याव्तेरक्तत्वादनृतादिव्यावत्तिरेव सत्यादिपदवाच्यत्वेनोक्तेति 
मत्वा शङ्धुते- सत्यादीनामिति । ब्रह्मपदमप्यसदथंकमेव, ब्रह्माणो मानान्तरासिद्धत्वेन तत्सत्वे मानाभावा- 
दित्याह् विशेष्यस्य चेति । पदचतुष्टयस्याप्यसद्थंकलत्वे फलितं सदृष्टान्तमाह्--मुगतृष्णेति । न चानृतादि 
व्यावृत्तेरन्योन्याभावरूपत्वेन शशय ङ्घादिवदसतत्वाभावा्तथं शुन्याथकतेति वाच्यम्; सिद्धान्त्यमिमतव क्याथं 
निषेधमात्रस्यात्र विवल्लितत्वात् । परिहरत्ि- नेति । ननु व्यावृत््यथंत्वस्थोक्तत्वात्कथं लक्षणार्थत्वमित्याशङ्कव- 
संग्रहुवाक्यं विवृणोति--विश्षेषणत्वेऽपि चेति । चशब्दः शङ्कानिरासाथंः । सत्यादिपदत्रयस्य विशेषणत्वेऽपि 
व्यावृत्यथंत्वेऽपि न व्यावृत्तेः शाब्दत्वमुपेयते, व्रावृत्तेराथिकत्वोपपत्तेः, अतो लक्षणरूपाथपरत्वमेवे्युक्तमित्यंः | 
अत एव ब्रह्मपदमपि नासदथंकमित्याह्--न्ये हीति । विशेषणत्वेऽपि च सत्यादीनां नासदथ॑तेत्युक्तमेव प्रपश्चयति- 
विज्ञेषणाथत्वेऽपि चेत्यादिना 1 सत्यादिपदानां व्यावृत्तिप्रयौजनकत्वेऽपि स्वार्थस्य सन्मात्रादेः परित्याग नास्त्येव । 

२५ १. लक्षणाथंत्वेन लक्षणवाक्यानामखण्डाथंत्वस्य नि्वितत्वादखण्डं सत्यन्ञानादिरूपं ब्रह्म लक्षयति । 
इतरन्यावत्तिराथिकी । | -. वि 

२. स्वरूपे तात्पयंम् । व्यावृत्तिराधिकी | 
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शन्याथत्वे हि सत्यादिशब्दानां विक्षेष्यनियन्तुत्वानुपपत्तिः! सत्याघरथेरथंवत्वे तु तद्विपरीतधमेव-दूचो 
विशेष्येभ्यो ब्रह्मणो विजेष्यस्य नियन्तुत्वमुपपद्यते, ब्रह्महब्दोऽपि स्वार्थेनार्थवानेव ! तत्रानन्तशब्योऽन्तवत्वप्रतिषेध- 
हारेण विश्चेषणम् \ सत्यज्ञनशब्दौ तु स्वाथंसमपंणेनेन विशेषणे भवतः । 

तस्माद्रा एतस्मादात्मन इति ब्रह्मण्येवाऽऽत्न्ञब्दप्रयोगद्रेदितुरात्मा ब्रह्य ! एतमानन्दमयमात्मानमुप- 
संक्रामतीति च आत्मतां दह्यति । तत्प्वेशास्च \ तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशदिति च तस्यैव जीवश्पेण शरी रप्रचश्चं 
दक्षपति । अतो बेदिवुः स्वरूपं ब्रह्य ! एवं तह्यात्मत्वाञ्ज्ञानकतृत्वं; आत्मा ज्ञातेति हि प्रसिद्धम् । सोऽकामयतेति च 

कन्व ५ 

आनन्दगिरिटीका 

किञ्च विशेषणस्य व्यावतंकत्वं सति व्यावत्ये घटतैऽतो विशेषणत्वानुपपच्यैव सदथंत्वं वाच्यमित्याह्-- 
्याथंस्वे हीति । यच्चोक्तं ब्रह्मशब्दोऽप्रसिद्धा्थं इति तत्राऽऽह-ब्रह्मशब्दोऽपीति । “वृह वृहि वृद्धौ" इति 
धातो्रहोति शब्दो निष्पन्नो वृद्धौ महस्वे वत्ते । तच्च महत्वं देदातः कारतो वस्तुतश्चानवच्छित्षत्वं सद्धोचक- १० 
मानान्त साभावान्निरतिशयमहस्वसम्पच्चे धर्मिणि पयंवस्यति । ततो वन्ध्यासूतादिशन्दविलक्षणो ब्रह्मशब्द इत्यथः | 
सत्यादिषु विषु विशेषणेषववान्तरभेदमाह-तत्रानन्तेति \ 

अनन्तमिव्यनेन चाऽऽत्मैक्यं ब्रह्मण उक्तमित्यभिप्रतयैक्ये चास्त्रतात्प्यं दर्शयति-तस्माद्ा इत्यादिना 1 

ब्रह्मण आत्मैक्यं चेद्धिवक्षितं तहि ज्ञानशब्दस्य भावसाधनत्वव्याख्यानं हीयेतेत्याह--एवं तर्हति । इत्च भाव- 

वनमाखं १५ 

कुत इत्यत आह--श्रन्याथंत्वे हीति ! सत्यादिपदानां शृन्याथंत्वे स्वाथंपरित्यागे सति विशेष्यं प्रति नियन्तृत्वानु- 
पपत्तिः इतरव्यावत्तिप्रयोजनकत्वस्य पुवंवाद्यभिमतस्यानुपपत्तिः सत्यादिपदेत्रहयणि व्यावत्ंकस्वरूपविशेषासमपंणात् 
लोके नीखादिपदैरुत्परे नैल्यादिरूपविकेषे समपिते सत्येव रक्तादिव्यावृत्तिबोधदरंनादिति हिशन्दाथंः । एवं 
व्यतिरेकमुक्त्वाऽन्वयमाह--सत्याद्र्थेरिति । सत्यादिपदानामिति शेषः । तद्विपरीतेति । सत्यत्वादिधमंविपरीता 
अनृतत्वादिधर्माः, तद्रन्तोऽनृतजडपरिच्छिन्नाः पदार्थाः, तेभ्य इत्यथः । ब्रह्मणः विरोष्यस्य इति षष्ठयौ द्वितीयार्थे । २२ 
यदुक्तं विशेष्यस्य ब्रह्मण उत्पलादिवदप्रसिद्त्वादसत्वमिति, तत्राहु-्रह्यशषब्दोऽपीति । स्वार्थेनेति | वृदधिमन्त्वे- 
त्यथः । न च पदमात्रस्याप्रमाणत्वादुत्पखादिवन्मानान्तराप्रसिद्धत्वाच्च न तस्य सत्तवसिद्धिरिति वाच्यम्, 
मिथ्याथंस्य रज्जुसपदिः सदधिष्ठानत्वदशंनास्रपश्चस्यापि दृश्यत्वादिहैतुमि्मिथ्यात्वेनावगतस्य सदधिष्ठानत्वमनुमीयते, 
एवं सर्वाधिष्ठानतयानुमानोपस्थिते वृद्धिमति ब्रह्मशब्दस्य शक्तिग्रहाभ्युपगमान्न तस्यासत्तशद्का, न चेवमनुमानादेव 

ब्ह्मसिदधः भरुत्यादिवेयर्थ्यमिति वाच्यम्, तस्य स्वरूपविरेषावगतेः श्रुत्यधीन्वामभ्युपगमादिति भावः । ब्रह्यस्वरूप- २५ 
लक्षणसमपंकेषु सत्यादिपदेष विष्ववान्तरमेदमाह--तत्रेति \ अनन्तशब्दः परिच्छेदाभावबोधनद्वारा ब्रह्मणो विशेषणं 
परिच्छिन्नाद्रचावतंकमिलय्थंः | सत्यज्ञानश्चष्दो स्विति । अनन्तशचब्दस्येव स्यज्ञानलब्दयोरभावबोधद्रारकत्वं नास्तीति 
विरोषारथ॑कस्तु-शब्दः । तमेव विशेषं विवृणोति--स्वार्थेति । सच्चि्रूपत्वलक्षणस्वाथंबोचनद्वारेणेव विशेषणे भवतः 
नृतादिव्यावत्तैकौ भवतः नाभावसमपंणद्वारेणेत्यथः । अतर ब्रह्यण्यनन्तपदसमर्पितः परिच्छंदाभावो ब्रहूस्वरूपमेव, 
परिच्छेदस्य कल्पितत्वेन कस्मितप्रतियोगिकाभावस्याधिष्ठानानतिरेकादिति मन्तव्यम् । २० 

ननु जीवस्याकल्पिततया तस्रत्तियोगिकभेदरूपस्य परिच्छेद्याकत्पितत्वादनन्तपदेन कथं तन्निषेध इति 

चेत्, न; जीवब्रह्मणोर्भेदस्यैवासिद्धरि्याशयेनाह--त्माहा इति ! आत्मशब्दस्य जीववाचित्वादिति मावः । 

आनन्दमयपदलक्षिते ब्रहाण्यात्मशब्दप्रयोगाच्चैवमिव्याहु-एतमिति ! अत्मतामिति ! ब्रह्मण इति शेषः | ज्हयण 
एव जीवभावे हेत्वन्तरमाह तत्प्रवेशाच्चेति ! ननु प्रवेशश्चवणं जीवभावेनेत्यत्र किं विनिगमकमित्याशङ्कुय 
भूलन्तरानुसा रादित्याशयेन विवृणोति-तत्पृष्ट्वेति । श्रुतौ तच्छब्दौ बरहयपरौ । अत इति ¦ ब्रह्मणो जोवभावेन २५ 
प्वेशश्चवणादित्यर्थः । श ङ्ुते--एवं तर्हीति । यदक्तरीत्या जीवात्मैव ब्रह्म तहि ब्रह्मण भात्माभिन्त्वाज्ज्ञानकतृतं 

प्राप्तमित्यर्थः । नस्वसङ्खत्वादात्मन एव ज्ञानकतंत्वं नास्ति, कुतस्तदमेदादुब्रह्मणस्तत्प्रसक्तिरित्याश द्धुयाह्--आत्मा 
्ातेति हीति ! जानामीति ज्ञानकतुंत्वस्यात्मन्यनुभवसिद्धत्वादस ङ्खत्वश्रुतिरन्यपरेति भावः । यथा जीवाभिन्चत्व- 

५७ वि _ | 
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कामिनो ज्ञानकर्तृत्प्रसिद्धिः। अतो ज्ञानकतुंत्वाञ्जप्ि्लयेत्ययुक्तमनित्यत्वप्रसद्धास्च । यदि नाम ज्ञपिर्ञानभिति 
भावरूपता ब्रह्यणस्तथाऽप्यनित्यत्वं प्रसज्येत पारतन्त्यं च \ धात्वर्थानां कारकापिक्षत्वात् ! ज्ञानं च धात्वर्थोऽतोऽस्या- 
नित्यत्वं, परतन्त्रता च ! न, स्वरूपाव्यतिरेकेण कायंत्वोपचारात् । आत्मनः स्वरूपं ज्ञप्निनं ततो व्यतिरिच्यतेऽतो 

निव्यैव तथाऽपि बुद्धेरुपाधिरक्षणायाश्चक्षुयदिद्रा्रौवषयाकारेण परिणामिन्य ये शब्दाद्याकारावभासास्त आत्म 
५ विज्ञानस्य विषयभूता उच्यमाना एबाऽऽत्मविज्ञानेन व्याप्रा उत्पद्यन्ते । तस्मादात्मविज्ञानावभासाश्च ते विज्ञानक्ब्द- 

वाच्याश्च धात्व्थभूता आत्मन एव धर्मा विक्गियारूपा इत्यविवेकिभिः परिकस्प्यन्ते \ 

यत्तु तद्ब्रह्मणो विज्ञानं तस्सवितुप्रकाशवदग्ुष्णवच्च ब्रह्यस्वरूपाव्यतिरिक्तं स्वरूपसेव तत्, न तत्कारणान्तर- 

आनन्दगिरिटीका 

व्युत्पत्तिरसद्खतेत्याह--अनित्यत्वप्रसङ्खाच्चेति । वृत्तिमदन्तःकरणोपदिततत्वेनाऽऽत्मनो ज्ञातृत्वं न स्वतः, कायंवं च 
१० ज्ञानस्यान्तःकरणवृच्युपहितत्वेन ततत आत्माभिन्नतवेऽपि ब्रह्मणो न ज्ञानकतुंत्वं नापि कायंत्वं प्रसज्यत इ्याहू-- 

न स्वरूपेति । 

वनमाङा 

वचनानि ब्रह्मणो ज्ञानकतुत्वं प्रापयन्ति तथां (सोऽकामयत इति वचनमपि तसपरापयतील्यतच्र हेतुमाह-कामिन 
इति । ब्रह्मणो ज्ञानकतृत्वप्राप्तौ फलितं दोषमाहु--अत इति । “ज्ञानं ब्रह्य इति व चनाल्पाप्तमन्तवत््वमित्यत्रोक्त- 

१५ मनित्यत्वप्रसद्धं प्रपञ्चयत्तितस्व ज्ञप्ित्रह्यत्ययुक्तमित्याह-अनित्यत्वेति । नन् ब्रह्मणो ज्ञप्तिरूपत्वेऽपि कथमनित्यत्वं 
्ञप्तेर्नित्यचेतन्यरूपत्वादित्याश द्य हत्वसिदधिमाह्--यदि नामेति । यदि नामाभ्युपगम्यत्त इत्यर्थः । छौक्रिकस्य 
ज्ञानस्यान्तवत्वदशंनात्तदत्िरिक्तनिव्यज्ञानाभावाच्चेति भावः | पारतन्त्यं जन्यत्वम् । अनित्यत्वादिग्रसङ्खाज्जपति- 
ब्हयोव्ययुक्तमिव्युपसंह रति--अतोऽस्येति । ज्ञानस्येत्यथः । आत्मनो नित्यचैत्तन्यरूपतायाः श्र तियुक्तिसिद्धत्वाज्जप्ति 
ब्रह्योत्यत्रात्मचै्तन्यमेव ज्ञप्षिविवक्षिता, अतो नानित्यत्वादिप्रसद्धः; आत्मनश्च “साक्षी चेता केवलो निर्गणस्च" 

२० इति वचनाञ्ज्ञानकतृस्वमसिद्धम्; जानामीत्यनूमवस्तु बुद्धितादात्म्यकृतः, “ध्यायतीव लेायत्तीव'' इति शृते 
तथा च नातमाभित्नत्वादुब्रह्मणो ज्ञानकतुंस्वप्रस ङ्गः, कामयितुत्ववचनमपि ब्रह्मणो मायोपाधिप्रयुक्तमेव, न स्वत 
इत्याशयेन समाघत्ते-नेति) जञप्तेरात्मस्वरूपाव्यतिरेके सति तस्यां ज्ञप्तौ कायंत्वस्योपचारमात्रत्वाज्जञप्तिरूपस्य ब्रह्मणो 
नानित्यत्वादिप्रस द्ध इत्यथः । उक्तं विवृणोति--आत्मन इति । चैतन्यरूपा ज्ञप्ियत्मनो न भिद्यते मानाभावात्, 
अतो नित्यात्मस्वरूपत्वादिह् विवक्षिता ज्ञप्तिनिव्यैवेत्यर्थः। ननु तहि विषयावभासिकायां ज्ञप्तौ कथं का्य॑त्वप्रसिद्धि- 

२५ रित्याशङ्कुच कायंत्वोपचारादिव्याह्-तथापीति। कायंवुत्िसंसर्गाक्कायंत्वेनोपचयंत्त इति शेषः । वृत्तेः कायंत्वं साध- 
यति--बुद्धेरुषाधिलक्षणाया इति, प्रत्यगात्मोपाधिभूताया इत्यर्थः। शब्दाद्याकारेति। शब्दादिविपयगोचराः शनब्दाद्यव- 
भास्कत्वेन प्रसिद्धाः परिणामास्ते आत्मस्वरूपस्य विज्ञानस्य विषयावभासकवैतन्यस्य विषयमूता उपाधिभूता 
इत्यथंः । तथा चोपाधिभूतवृत्तितादात्म्यादात्मस्वरूपमूतायां ज्ञप्तौ कायंत्वोपचार इत्ति भावः| आत्मविज्ञानस्य 
विषयभूता ये शब्दाद्याकारावभासाः ते उत्पद्यमानाः सन्त आत्मविज्ञानग्याप्ता एवोत्पद्यन्त इति योजना । अत्र 

३० वृत्तीनामात्मविज्ञानेन व्यापिवंत्तिचेतन्ययोरवभास्यावभासकभावप्रयोजकतादात्म्यसम्बन्धरूपा विवक्षिता । अत्त 
एवाह्--तस्मादात्मविज्ञानमास्याग्ेति । उक्तव्यापिस्तच्छब्दा्थः । भावसाधनज्ञानशब्दवाच्यत्वमपि वृत्तौनामेवे- 
त्याहु- विज्ञानेति 1 जानातीत्यत्र धात्वथत्वमपि तासामेव कारकपारतन्त्यादिव्याहू-ते धात्वर्थ॑भूता इति । तनु 
चक्षुरादिकरणजन्यानां ज्ञानानां वश्ेषिकादिभिरात्मधमंत्वा द्ीकाराद्बुद्धिधमेत्वमयुक्तम्, अत॒ आह्-आत्मन 
एवेति । आत्मनो विकाररूपाः सन्तस्तस्येव धर्मा गुणा इति श्रुतितात्पर्यानभिन्नैः कल्प्यन्ते न तु परमाथत भत्म- 

२३५ धमत्वं तेषाम् “कामः सङ्कल्पः” इत्यादिश्रुत्या जन्यज्ञानादीनां मनोधमंत्वप्रतिपादनादात्मनो निगुंणत्वप्रतिपादना- 
च्चेत्यथंः । एवं कोकिकजानस्य कारकपारतन्त्यादिकं निरूप्य स्वरूपन्नानस्य तद्रैपरीत्यमुपपादयति-- यत्विति । 
तुशब्दः स्वरूपज्ञानस्य वृक्तिवेलक्षण्याथेः । “सत्यं ज्ञानम्" इत्यत्र ज्ञानपदलन्धं यज्ज्ञानं तत्सवित्रादेः प्रकााद्कि- 
मिव ब्रह्मस्वरूपादात्मनोऽव्यत्तिरिक्तमातमस्वरूपमिति यावत् । अतो ब्रह्मणः स्वरूपमेवेत्यथंः । नन्वात्मस्वरूपत्वेऽपि 
ज्ञानस्य कथं ब्रहस्वरूपत्वं कारकापेक्षस्य तस्य ब्रह्मत्वायोगादि्याशङ्कयाह-न तत् कारणान्तरेति । निल्यात्म- 
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सव्ये्षम् । निल्यात्मस्वरूपत्वात् । सवेभावानां च तेनाविभक्तदेशकारत्वात्काखाकारादिकारणत्वात् निरतिशय- 
मक्ष्मत्वाच्च न तस्यास्यदविज्ञेयं सुक्ष्म व्यवहितं विप्रकृष्टं मूतं भवद्ड विष्यद्राऽस्ति तस्मात्वं तद्ब्रह्म । मन्त्र- 
वर्णाच्चि-- 

“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पटयत्यचक्षुः स श्युणोत्यकणेः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रचं पुरषं महान्तम् \"* इति । ५ 

“न् हि विज्ञातुधिन्ञातेविपरिोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति इत्यादिश्रुतेश्च । 

विज्ञातस्वरूपाव्यतिरेकात्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच्च ब्रह्मणो ज्ञानस्वूपत्वेऽपि निव्यत्वप्रसिद्धिरतो नैव 

धातवर्थ॑स्तस्याक्रियारूपत्वात् ! अत एव च न ज्ञानक, तस्मादेव च न ज्ञानहाब्दवाच्यमपि तद्ब्रह्म । तथाऽपि 

आनन्दगिरिटीका 

नित्यं चेज्ज्ञानं ताहि तत्र ब्रह्मणः कतुंत्वाभावे कथं सवंज्ञत्वमित्यतत आह्-सवंभावानां चेति \ संविद- १० 
व्यवधानमेव हि विषयस्य सिद्धिः। सर्वं च संवित्स्वभावेन ब्रह्मणाऽव्यवहितमिति सवज ब्रह्मोपचयंत इत्यथः । नित्यं 

ज्ञानं ब्रह्मणि विद्यत इत्यत्र मन्व्रसम्मतिमाह--मन्त्रवर्णाच्चिति । 

ब्रह्म॒ अनित्यं ज्ञान्वाल्लौकिकन्ञानवदित्यादि चोद्यमप्यक्तन्यायेन निरस्तमित्याह--विन्नातुस्वरूपेति । 
रोकिकन्ञानस्य करणादिसापेक्षस्वादनित्यत्वम् । आत्मस्वरूपं तु ज्ञानं न करणादिसपिक्षं सकककरणव्यापारोपरमेऽपि 
सुषुप्ते भावादन्यथा सुवृ्तिसिद्धवनुपपत्तेः परामर्शसिम्भवप्रसङ्कादतः श्रुतितात्पयेगम्येऽथं न सामान्यतो ष्टस्य प्रवेश १५ 

इति भावः। अत्मनः स्वरूपभूतं ज्ञानं कारकसाध्यं वात्वथेत्वादिति चासिद्धमित्याहू--अत इति । नित्यात्म- 
स्वरूपत्वादेवेत्य्थः । अत एव चेति । नित्यत्वादेव ज्ञानस्य न तत्र कतुंत्वमपि ब्रह्मण अआपादयितुं राक्यते । 
लोकिकानिव्यन्ञानविलक्षणत्वादेध च ज्ञानशब्दवाच्यमपि ब्रह्य न भवतीत्याह - तस्मादेव चेति \ कथं तहि विज्ञानं 
ब्रह्मेति प्रयोगस्तत्राऽऽह-तथाऽपीति। शब्दस्य प्रवृत्तिहेतवो जात्यादिधर्मा गौः शुक्छ इत्यादौ; तदमावाच्छन्दान्तरे- 

वनमाला २० 

स्वरूपादिति हेल्थ: । ननु ज्ञानस्य ब्रह्मरूपत्वे सवंज्ञत्वश्चृतिवि रोधः, तस्याकायंतया ब्रह्मणस्तत्र कर्तृत्वासम्भवात्; 

त च बुद्धिवृत्त्युपदितत्वेन स्वरूपन्ञानेऽपि का्यंत्वोपचार उक्त इति वाच्यम्, तावता बुद्धयुपाधिकस्य जीवस्य 
जलानकतुत्वलाभेऽपि ब्रह्मणस्तदखामात्; जीवब्रह्मणोरमेदेऽपि कल्पितमेदाभ्युपगमेन धमंसा _्कुर्यायोगादि्याशङ्कय 
ब्रह्मणः सवजञत्वं॑सवंसाकषित्वरूपमेवास्तु, कतुंत्वशरुतेरौपचारिकत्वोपपत्तेरित्याशयेन सवंसाक्षित्वमुपपादयति-- 
स्वभावानां चेत्यादिना । तेनेति । तेन ब्रह्मणा अविभक्तो विभागरहितौ देशकालौ येषां ते तथोक्तास्तेषां भावस्तव २५ 
तस्मान्न तस्य ॒विग्रक्रृष्टादिकमस्तीव्यथंः । सवंपदार्थानां ब्रह्माविभक्तव्वे हेतुः--कालाकाशशादीति \! सवंकल्पना- 
धिष्ठानत्वादित्यथंः । स्वप्रकाशचिद्रूपतया ब्र ह्यणोऽतिस्वच्छत्वाच्च तस्याप्रकाश्यं किचचित्सुक्ष्ममस्तीत्याह--निरति- 
कायेति । तस्मातिति \ स्वंपदा्थंसंस्ित्वारदिष्यर्थः । वस्तृत्तस्तु जीवस्य वुद्धचुपाधिवशान्मुख्यज्ञातुत्वादिवद्- 
बरहम गोऽपि मायोपाधिवशान्मुख्यमेव स्व॑ल्त्वं कामयितुत्वादिकं च सम्भवतीति विश्ेषसंग्रहथस्तुशब्दः । तदुक्त 
वाक्यवृत्तावाचार्यैरेव--““मायोपाधिजंगद्योनिः सवंज्ञत्वादिलक्षणः" इति । कारकनिरपेक्षं स्वरूपज्ञानमस्तीत्यत्र ३० 
मन्त्रब्राहमणवक्यानि प्रमाणपति-मन्त्रे्यादिना ! अपाणिग्रंहीता अपादो जवनः। परस्य नान्योऽवभासकोऽस्ति 
तस्य स्वप्रकाशत्वादित्याहू--न चेति । भग्ने सृष्टेः पूवैकारे भवमग्रचम् । विज्ञातुरात्मनो या विज्ञातिः स्वरूपभूता 
संवित् तस्या विपरिलोपो विनाशो नास्ति, अविनाशित्वाद् नाशसामग्रीशुन्यत्वादित्यथंः । ज्ञप्ते रात्मस्वरूपत्वेन 
कारकानपेक्षत्वसाधनप्रघानफलमाहु--विज्ञातस्वरूपेति । तत् आत्मस्वरूपं ज्ञानम् । न धात्वथं इत्यत्र अतःशब्दोक्त 
हेतूमाहु--अविक्ियेति ! निद्यत्वादित्यथंः । कारकसापेक्षक्रियाया एव धाव्वर्थंल्वादिति भावः। अत एवेति । ज्ञानस्थ ३५ 
नित्यत्वादेव तत्र ज्ञाने ब्रह्मणः कतंत्वमप्यापादयितुमश्चक्यमित्यर्थः । तस्म्देव चेति \ तत् ज्ञानस्वरूपं ब्रह्य ज्ञानपद- 
वाच्यशौकिकन्ञानविलक्षणत्वादेव ज्ञानपदवाच्यमपि नेत्यथंः । कथं तहि “श्ञानं ब्रह्म" इति सामानाधिकरण्यम् ? 
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१५ 

९५ 

२० 

तहमासवाचकैन बुद्धिधमेविषयेण स्रानश्ब्देन तल्लक्ष्यते त ॒तुच्यते, शब्दप्रवृत्तिहैतुजात्यादिधमंरहितत्वात् ! तथा 
सत्यरब्देनापि, सवंविक्ञेषप्रत्यस्तमितस्वरूपत्वादृब्रह्मणो बाह्यसत्तासामास्यविषयेण सत्यश्ञब्देन रक्ष्यते स्यं ब्रह्मेति 
नं तु सल्यक्षब्दबाच्यमेव ब्रह्य । एवं सत्यादिक्षब्या इतरेतरसल्निघधावभ्योन्यनियम्यनियामकाः सन्तः सत्यादिशब्द- 
वाच्यात्तिधतंका ब्रह्मणो खक्षणार्थाश्चि भवन्तीत्यतः सिद्धं “यतो वाक्च निवन्ते । अप्राप्य मनसा सह" “अनिरक्तः- 
निखयने" इति घावाच्यत्वं नीरोत्परूवदवाक्याथत्वं च ब्नहयणः । 

आनन्दगिरिटीका 

णापि वाच्यं न भवतौत्याहु--तथेति । तथा सत्यशब्देनापि न वाच्यं ब्रह्मेति शेषः । एतस्स्फुटयति--सवंविशेषेति । 
सत्ता यस्यास्ति तत्सत्यमिति लोकरूढिः । सत्ता चानुगतल्पं सामान्यं व्यावृत्ताः सत्ताविशेषाः । स चायमनु- 
वृत्तव्यावृत्तमावो न वस्तु परस्परपेक्षसिद्धत्वादतो यस्मिन्नयं व्यावुत्तानुवृत्तमावः कल्पितस्तदव्यावत्ताननुगतं ब्रह्य 
लक्ष्यत इत्यथः । एवमेकेकस्य शब्दस्याथं मुक्त्वा वाक्याथ माह--एवं स्यादीति ! यद्यपि सत्यादिशब्दानां ब्रह्मणा 
मुख्योऽन्वयस्तथाऽपि "जरुणैकहायन्यादिवत्पाभ्णिकान्वयेनेतरेतरसच्चिघावन्योन्यस्य वृत्तिनियामका भवन्ति। रज्नानेन 
विरोषणात्सत्यश्चब्दो न जडे कारणे वत्तते । सत्येन विशेषण।ज्जञानरान्दो न विषयसापेक्षे ज्ञाने वतते । ज्ञानेन 
विशेषणाश्चानन्तशन्दे ज्ञातुग्यतिरिक्तं वतते । ततश्च सत्यादिशब्देन यल्लौकिकं वाच्यं तद्विलक्षणेन भवितव्यमिति 
सम्भावयन्तः सकरलौकिकाध्यासाधिष्ठानं ब्रह्मस्वेन जक्षयन्तोत्यथंः । तततः कि फरतीत्यत माह --अतः सिद्धमिति । 

वनमाखा 

 तत्राहु--तथापीति । वाच्यव्वाभावेऽपीत्यथंः । तदाभासेति । ज्ञानाभासवाचकेनेत्यथंः । कोऽसौ ज्ञानाभास 
इत्याकाडक्षायां तदेव विवुणोति--चुद्धीति \ बुद्धिपरिणामरूपवृत्तिन्नानवाचकेनेत्यथंः । वृत्तेजंडायाश्चैतन्यतादात्म्य- 
मन्तरेण विषयावभासकत्वायोगाज्ज्ञानाभासत्वमिति भावः। पूर्वोक्तं वाच्यत्वाभावमनूद्य तत्र हेत्वन्तरमाह- 
न तूच्यत इत्यादिना \ अर्थेषु शब्दानां प्रवृत्तिहैतूत्वेन प्रसिद्धा ये जात्यादयो धर्मास्तद्रहितत्वाद्ब्रह्मण इत्यथः । 
तद्रहितत्वे हितुमाह्--सत्यानन्तेति । सामानाधिकरण्यादित्यनन्तरं ब्रह्मशब्दस्येति शेषः । सत्यानन्तपदाभ्यां 
बाधायोग्यत्वत्रिविधपर्च्छिद राहिव्यसमपेकाभ्यां ब्रह्मणो निविश्ेषत्वावगमादित्यर्थः। अत एव सद्यशब्दस्यापि त 
वाच्यं ब्रह्मेत्याह -तथा सत्यज्ञब्देनापीति ! सर्वेति ! सवेंविरोषरहितस्वरूपत्वादेवेत्यथं; । कथं तहि "त्यं ब्रह्म" 
इति सामानाधिकरण्यम् ? तव्राहु-बाह्येति । बाह्यं लोकसिद्धं यत्सत्तासामान्यं सत्ताजातिस्वरूपं तदह्ाचकेन 
सत्यशब्देन बाधायोग्यं वस्तु लक्ष्यत इत्यथः । यद्रा पूवं विकारेष्वव्यभिचारितया वत्तमाने वस्तुनि रज्ञ्वादौ 
सत्यशब्दप्रसिद्धेरक्तत्वात् रौकिकसत्यवस्तुवाचिना सत्यशब्देन परमाथंभूतं वस्तु लक्षयते, अत्तः “सद्यं ब्रह्म" इति 
सामानाधिकरण्यमुपपद्यत इति बोध्यम् । न त्विति 1 केवलस्य परमार्थवस्तुनः प्रागनुपस्थितत्वेन शक्तिग्रहाभावादिति 
भावः | सत्यादिपदत्रयभ्याष्प्रानमुपसंहरति-एवमिति \ नियम्यनियासकभावफलमाहू-सत्यादीति । स्वस्ववाच्यार्था- 
ल्निवतकाश्च भूत्वा ब्रह्मणो लक्षणस्य सच्चिदद्ितीयस्वरूपस्य समपंका मवन्तीव्यथंः । लक्षणववक्यार्थविचारमुप- 
संह रति--अतः सिद्धमिति \ निरुक्तं वाच्यम्, तद्धन्नमनिरक्तम् । नीलोत्परवदहिति \! सत्यत्वादिविरोषणविशिष्टस्य 
बरह्मणः सत्यादिवाक्या्थंतायाः “नं विदेषणघ्रधानान्येव" इत्यत्र “लक्षणार्थं च वाक्यमित्यवोचाम' इत्यत्र च 

२५ 

१. अर्णैकहूायन्यादिवत्- यद्यप्यत्र यथा सस्यज्ञानानन्तपदानां विशेष्ये ब्रह्मण्येवान्वयः, तथा अरुणंक~ 
 हयनीपिङ्धाक्षीणां पृथगेव भावनायामन्वयः न तु परस्परान्वयः कारकाणां परस्परान्वयायोगात् 

क्रियायामेवान्वयात् । तथापि पाष्णिकबोधकारे परस्परामेदो ज्ञायते सामानाधिकरण्यात् या अरणा 
सा एकहायनी सा पिङ्धाक्षीति तद्रदित्यर्थः | 

२. यत्त॒ परमते ज्ञानमित्यस्य अर्शाद्यजन्तत्वेन ज्ञानगुणकमित्यथं इति, तन्न, ज्ञानपदस्य नपुंसकस्य 
ज्ञाने रूढेः अशंआदिकल्पनाया अनपेक्षणात् ब्रह्मणः स्वसम्बद्सव॑भासकत्वेन सवज्ञत्वसम्भवाच्च | 

वस्तुपरिच्छेदः अन्यवस्तुनः सकाशात् भिन्नत्वमेव स्वारसिक ततश्च भेदरहितत्वभेव वस्तुपरिच्छेद- 
राहित्यम् । यत्तु समाभ्यधिकराहित्यनिदानभूतगुणप्रकषः वस्तुपरिच्छेद राहित्यमिति परोक्तं तत् 
परिभाषामात्रं न तु पदाथः | 
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परमे व्योमन् । `सोऽ्दनुते सर्वान्कामान्खह । ब्रह्मणा विपधितेति। तस्माद्वा एतस्मादास्मन 

तद्यथाव्याख्यातं ब्रह्म यो वेद विजानाति निहितं स्थितं गुहायाम् ! गूहते: संवरणस्य निगूढा अस्यां 
ज्ानज्ञेयज्ञात॒पदार्था इति गुहा बुद्धिः ! गढावस्यां भोगापवर्गौ पुरुषार्थाविति वा तस्यां परमे प्रकृष्टे व्योमन्न्योम्न्ना- 
कशेऽव्याङृताख्ये \ तद्धि परमं व्योम “एतस्मिन्ल्वक्षरे गार्ग्याकाशः" इत्यक्षरसन्निकर्षात् \ गुहायां व्थोम्नीति वा 

आनन्दगिरिटीका 

ताचकरशक्त्या बोधकल्यानङ्खीका रादवाच्यत्वं सकलानिष्टव्यवच्छेदेनेकस्यैव लक्षयत्वाभ्युपगमाच्च गुणगुण्यादिसंभेद- 

रूपव क्याथवेलक्षण्यं च ब्रह्मणः सिद्धमिद्यथंः । 

बुद्धौ कर्ये यदनुगत्तं परमं व्योमाव्याङृताख्यं तस्मि्िहित्तमिति सप्तमीयं वैयधिकरण्येन व्याख्यातम् । 
व्योमशचब्दस्य भूताकाशे रूढि परित्यज्य किमित्यव्याकृततविषयत्वं व्याख्यायते ? तत्राहु-तद्धीति \ भूताकाशस्य 
का्यंतवेनापरत्वादन्याकृताकाशस्य कारणतेन परमत्वविशेषणसम्भवाच्छाखान्तरे शतपथे चाक्षरेण ब्रह्मणा 

सामीप्यावगमादभ्याङ्कतं व्योमशब्देन लक्ष्यत इत्यथं; । एवं पराभिप्रायेण व्याद्याय स्वाभिप्रायं व्याचष्ट 

वनमाला 

तात्पयंतो निरस्तत्वादब्रह्मणो नीरोत्पख्वाक्याथेवैलक्षण्यं च सिद्धमित्यथः। 
सच्चिदेकरसं ब्रह्य प्रकृतं मेद्वजितम् । मन्त्रस्य प्रथमे पादे तात्पयंण निरूपित्तम् ।। 
गहतेरिति ! गृहते: संवरणा्थंस्य गहेति रूपमिति भावः । गृहाशब्दस्यावारकार्थंकत्वेऽपि प्रकृते का गृहा 

विवक्षिता ? तत्राहु-निगढा इत्यादिना । ज्ञात्रादिपदार्थानां बुद्धिपरिणामत्वपक्षमाश्रिव्य तत्र तैषां निगूढत्वमुक्त् । 
वद्धिनिरोधावसरे ज्ञात्रादिपदार्थानां मेदेनानुपलम्भात्तेषां तत्र निगृढतवमवगन्तव्यम् । तेषां मायापारणामत्वपक्ष- 
माध्रित्याह्-निगढाविति ।! भोगो दुःखादिः, अप्र्गो ज्ञानम्, तदुभयं बुद्धिपरिणामत्वत्तत्न निगूढमित्यथः । 
भूताकाशं व्यावत्तयत्ति-अव्याक्ृताख्य इति ! अव्याक्रतमन्ञानम् । तस्थ परमत्वे कारणं हिशब्देनाह्- तद्धीति । 

१. परमते “सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह" "ब्रह्मणा विपद्चिता” इत्ति वाक्यद्वयस्य ब्रह्मविद्धकुण्ठारः 
ब्रह्मरोकं प्राप्य ब्रह्मणा सह् सर्वान् कामाननुभवतीत्यथंः इत्युक्तम् । अव्र मते कामपदं काम्यन्त इति 
व्युत्पत्या कल्याणगुणान् मुडक्त इत्यथः । मुक्तस्य सवतो विरक्तवेन तद्रयतिरक्तकाम्यान्त रासम्भवात्। 

न च भोगानुभवे ब्रह्मणोऽगप्राधान्यम्, पृत्रेण सहागतः पिता इत्यादिवदिति श ङ्धुयम् । अत्र भोक्तृसाहित्ये 
स दोष एव, किन्तु मोग्यसाहिव्यमेवातराङ्खीकार्य तत्तद्च पयसा सहौदनं मुक्त इत्तिवत्, ब्रह्मणा सह् 
कामान् भुङक्ते इत्यर्थाङ्गीका रादिति वदन्ति । अत्र कामानित्यस्य कल्याणगुणपस्त्वं न स्वारसिकम्, 
तथा सर्वानित्यस्यानन्वयङ्व भगवद्गतकव्याणगुणानामसद्भुयेयत्वात् । सर्वान् भुङ्क्त इत्यस्य 

असम्भवर्च । ब्रह्मपदस्य भोग्यपरत्वे लक्षणा च । अस्मन्मते तु- 
सोऽश्नुते सकलान् कामानक्रमेण सुरषंभाः । विदितब्रह्मरूपेण जीवन्सुक्तो न संशयः ।।" 
इत्यनेनोपव हणेनेकार्थ्यातु “एतस्यैवानन्द्स्यानन्यानि मृतानि मात्रामुपजीवन्ति इत्युक्तेः सर्वा 

 नन्दानुभवस्य मुक्ते स्वारस्याच्च । सवंजीवरूपत्वापच्या मुक्तस्य सर्वानन्दानुभवसम्भवाच्च भगवत्- ३ 
पादोक्तमेव युक्तम् । अपि च तेषां यत्राथंवरोन पादव्यवस्था इति जैमिन्युक्त रीत्या सदहेत्यस्य पूवंवाक्येन 
योजने अथेविरेषलाभाच्च तदेव युक्तमिति । अत एव तन्मते पादान्तरस्थेन सह् पदेन ब्रह्मपद- 
योजनमयुक्तम् । 

२. “तस्माद्रा एतस्मादात्मनः" इत्यत्रापि परमतव्याख्या न युक्ता, तस्मात् “ब्रह्मविदाप्नोति परमि"व्युक्तात् 
एतस्मात् “सत्यं ज्ञानमि""द्युक्तातु इति परमतं तदयुक्तं तच्छब्देतच्छब्दयो रथभेदयनुक्तेः । अस्मद् 
व्याख्याने तु “एतस्मादात्मन इति ब्रह्माभिद्चत्वमात्मन इत्युक्तम् । तच्चोत्तरत्र “स॒ यश्चायं पुरुषे 
यश्चासावादित्ये" इत्यभेदस्य वक्ष्यमाणत्वात् । “उदरमन्तरं कुरूते भथ तस्य भयं भवति" इति 
जीवनब्रह्मभेददशंनः भयप्राप्टयुक्तेश्च अमेदोपक्षेपः स्वरसः | 
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विषधिता मेधाविना स्वजन तद्धि वैपधित्यं यत्सत्वं तेन स्वंज्ञरूपेण ब्रह्मणाऽदनुत इति । इतिशब्दो 
मत्त्रपरिसमाष्ट्य्थंः | 

सवं एव वत्ल्यर्थो ब्रह्मविदाप्नोति परमिति ब्राह्यणवाक्येन सूत्रितः! स च शत्रितोऽथः संक्षेपतो मस््ेण 
व्याख्यातः । पुनस्तस्यैव विस्तरेणाथंनिर्णंयः कतव्य इत्युत्तरस्तदुवृत्तिस्थानीयो ग्रन्थ आरभ्यते तस्माद्या एतस्मादि- 
व्यादिः । तत च सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहयत्युक्तं मन्त्रादौ । तत्कथं सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यत आह् । तत्र त्रिविधं ह्यानतसयं 
देशतः कालतो वस्तुतश्चेति \ तद्यथा देशतोऽनन्त आकाशो न हि देक्तस्तस्य परिच्छेदोऽस्ति! नतु काल. 
तश्चाऽऽनन्स्यं वस्तुत्ाऽऽकाशस्य ।! कस्मात्कायत्वात् । नैवं ब्रह्मण आकारावत्कालतोऽप्यन्तवस्वमकायत्वात् \ कायं 
हि वस्तु कालेन परिच्छिद्यते । अकायं च ब्रह्य । तस्मात्कालतोऽप्यनन्तम् । तथा वस्तुतः । कथं पुनवैस्तुत आनत 
सर्वानन्थत्वात् भिन्नं हि वस्तु वस्त्वन्तरस्यान्तो भवति । वस्त्वन्तरबुर्धह प्रसक्ता बस्त्वन्तरा्चिवतंते! यतो यस्य 

आनन्दगिरिटीका 

वृत्तमनुवद्युत्तरग्रन्थावतारणाय--सवं एवेत्यादिना } भक्राशादिकारणत्वामिधानेनाऽऽनन्त्यप्रपञ्चः क्रियत 
इति समनन्तरग्रन्थताप्पर्यं॑दशंयितुं पूवोक्तेष्वथंविशेषमनुवदति- तत्र चेति \! वस्तुत आनन्त्यं व्याख्यातुं 

वनमाला 

सित्याक्षयेनाह्- तेन सवंज्स्वरूपेणेति | ननु यः सत्यज्ञानानन्तलक्षणं ब्रह्य प्रत्यक्त्वेन वेद सोर्ऽवरादिवत्मना 
ब्रह्मलोकं गत्वा तत्रस्थेन सवंजेन ब्रह्मणा सह दिन्यान्कामानहनुत इति ऋञ्वथं एवात्र किमिति न विवक्षित इति 
चेत्, न; ब्रह्मणा सहेत्यन्वयस्य “'सोऽदनुते सवन्किामान्सह्” इत्यवाध्ययनसम्प्रदायप्राप्तवाक्यविच्छेदाननुगुणलवात् 
परब्रह्मविदो गव्युत्करान्त्याचभावस्य चतुर्थाध्याये साधितत्वात् “अशरीरं वाव सन्तम्” इत्यादिश्रुत्या मुक्तस्य 
शरीरसम्बन्धप्रतिषेधात् तक्केन क पश्येत” इत्यादिश्रुत्या तस्य विशेषविज्ञान प्रतिषेधाच्च "ब्रह वेदं ब्रह्मैव भवति" 
इति श्रुत्या सावधारणया ब्रह्मस्वरूपग्यतिरिक्तस्य प्राप्यतवप्रतिषेधास्च; तस्मादत्र ऋज्वर्थीविवक्षेत्यन्यत्र विस्तरः । 
| वृत्तानुवादपूवकमुत्तरसन्दभंमवतारयति--सवं एवेत्यादिना । तदुवृत्तीति \ तस्य सूत्रस्य वृत्तिविद्तरतो 
व्याख्या तत्स्यानीय इत्यथः । तत्र सृष्टिवाक्येनानन्तयं प्राधान्येन प्रपञ्च्यत इति तात्पर्यं दशंयितुं पूरवोकतेष्वथं विशेष- 
मनुवदति--तत्र चेति \ आहैत्यनन्तरम् "तस्माद्वै इत्यादिश्नुतिरिति शेषः । नन्वन्तशब्दस्य नाले प्रसिदलाद- 
नन्तत्वं नित्यत्वम्; तच्चाकाश्ञादिकारणत्ववचनादुब्रह्मणो न सिध्यत्ति, तस्यान्तवत्वेऽप्याकाशादेर्वाय्वादिकारणत- 
वदाकाश्चादिकारणत्वौपपत्तेरित्याशङ्कुय आनन्त्यं विभजते-- तत्र चिविधं हीति । तथा च चिविधे आनन्त्य यद्वस्तुत 
आनन्त्यं तदेव सृष्िवाक्येन तात्पयंतो निरूप्यत इति भावः । तत्र देशत आनन्त्यस्य हिशब्दसुचितां प्रसिद्धिमाकाशे 
 दशंयति-तदथेति । न हीति! अवकालात्मना सवंत्रावस्थानादिव्यथं; । अभावः परिच्छेदः । ननु कि कालतो 
वस्तुतक्ष्चानन्त्यमप्याकाशे प्रसिद्धम् ? नेत्याह--न त्विति । कारुत आनन्त्याभावे हेतुं पृच्छति--कस्मादिति, 
यद्वा आकाशस्य नित्यत्वमरभिप्रेत्य नैयायिकः शद्धुते-कस्मादिति। “भात्मन आकाशः सम्भूतः" इति श्रुत्तिमाश्चिल 
परिहुरति--कायंत्वादिति । तथा च कार्याकाशस्यानिव्यत्वात्कालत आनन्त्यं नास्ति | वाय्वादेराकाशसमसत्ताकस्य 
वस्तुनः सत्वाद्रस्तुत आनन्त्यमपि तस्य नास्तीति भावः| ननु निवयेन प्रसिद्धस्य चेदाकाशस्य कालत अनन्त्य 
नास्ति, तहि ब्रह्मणोऽपि तच्चास्त्येव, नेत्याहु--नैवमिति ! नन्वकायंत्वमसिद्धं बरह्मणः कारणत्वादाकाशादिवदिति, 
नैत्याह--अकाय चेतति \ चशब्दः शद्कानिरासाथंः । आकाश्ादेरिव ब्रह्मणः सृुष्प्रिर्ययोरश्रवणान्मलकारणस्यापि 
ब्रह्मणः कायस कारणानवस्थाप्रसङ्खेनोक्तक्रारणत्वातुमानस्याप्रयोजकत्वात् ““स्व॑गतशच नित्यः” इत्यादौ नित्यतव- 
श्रवणात् ब्रह्मण उत्पत्तौ सामग्र्निरूपणदेश्च हेतोरकार्थं ब्रह्येत्यथंः । तथेति 1 तथा व स्तुतद्वानन्तं ब्रह्मेत्यर्थः । 

ननु वस्तूतो ब्रह्मातिरिक्तस्य जगतः सत्त्वात्तस्य वस्तुत भआनन्त्यमसिद्धमिव्याक्षिपति--कथं पुनरिति । जगतो 
ब्रह्यापक्षया वस्त्वन्तरत्वमसिद्धं कल्पित्तत्वादितयाशयेनाहू--सर्वानन्यत्वादिति ! ननु सर्व॑स्य जगतो ब्रह्मानन्यववेऽपि 
बरह्मणस्तक्रतः परिच्छेदः कि न स्यादिव्याशङ्कुयाहु-भिन् हीति । मित्नस्यान्तत्वं प्रसिद्धमिव्युक्तम्, तदेव प्रपन् 
यति--वस्त्वन्तरबुद्धिहीति। गोत्वसच्चिकेषंदशायां गोत्वरूपस्याश्वत्वादयपेक्षया वस्त्वन्तरस्य बुद्धिर्जायते; सा च 
गोसर्सिहितायामर्वादिव्यक्तावपि गौरयमपीत्येवमाकारेण प्रसक्ता सती तत्रश्वत्वं इृष्ट्बा निवत्ते नायं गौरिति 
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ृेधिनिवृत्तिः स तस्यान्तः । तद्यथा गोत्वबरुद्धिरश्चत्वाद्िनिवतंत इत्यश्चत्वान्तं गोत्वमित्यन्तवदेव भवति । स चान्तो 
मितेषु वस्तुषु दष्टो नैवं ब्रह्मणो भेदः \ अतो वस्तुतोऽप्यानन्त्यम् । कथं पुनः सर्वानन्यत्व ब्रह्मण इत्युच्यते, स्व॑वस्तु- 

कारणत्वात् । सवेषां हि वस्तूनां काराकाशादीनां कारणं ब्रह्य ! कायपिश्षया वस्तुतोऽन्तवत्वमिति चेच्च ! अनृतत्वात् 

कारयवस्तुनः । न हि कारणव्यतिरेकेण कार्यं नाम वस्तुतोऽस्ति । यतः कारणबुद्धिविनिवरतेत \ वाचारम्भणं विकारो 

तामधेयं भृक्तिकेत्येव सत्यमेवं सदेव सत्यमिति भरुत्यन्तरात् ! तस्मादाकाञ्ादिकारणत्वास्तुतस्तावदनन्तं ब्रह्य । 

आकाशो ह्यनन्त इति प्रसिद्धं देशतस्तस्त चायं कारणं तस्मात्सिद्धं देशत आत्मन आनन्त्यम् \ न ह्यस्वंगतात्सदेगत- 

मूतपद्यमानं लोके किञ्चिद्दृश्यते । अतो निरतिक्यमात्मन आनन्त्यं देशतस्तथाऽकायं्वात्कारतस्तद्धिचिवस्त्वन्तरा- 

भावाच्च वस्तुतोऽत एव निरतिशय॑सत्यत्वम् । 

तस्मादिति मुलवाक्यसृत्रितं ब्रह्य परामृदयते । एतस्मादिति मन्त्रवक्येनान॑न्तरं यथाकक्षितम् \ यद्ब्रह्याऽऽदो 

जनन्दगिरिदीका 

वस्तुनोऽन्तवत्वं तावदाह्-- भिन्नं हीत्यादिना । विस्तरेणोक्तमानन्त्यं संक्षिप्याऽऽह-तस्मात्सिडमिति ! देशतोऽन. 
वच्छिन्नस्याऽऽकाशस्य कारणत्वाद्व्यापकत्वाचिरतिक्तथमात्मनो देशत आनन्त्यमकायंत्वाच्च कालत आनन्त्यं 
तद्यतो व्यावत्तेत तस्य पुथगसत््वात्कायंस्योपादानादन्यत्र सत्त्वायोगाद्रस्तुतोऽप्यानन्त्यं सिद्धमित्यथंः । अत इति 
निरतिशयानन्त्यादेव सत्त्वमपि सिद्धमन्तवत एव रज्जुपर्पादिवदसत्यत्वादित्यथंः | | | 

एवं सुष्िवाक्यतात्पयंमुक्त्वा पदानि विभजते- तस्मादित्यादिना \ अन्त्यकायंपर्यन्तं परमात्मनः सरव॑त्रो- 

वनमाला 

हि प्रसिद्धमेतदिस्यथः । ततः किम् ? तत्राहू-यत इति! उक्तं सामान्यन्यायं स्वयमेवोदाहुरणनिष्ठतया योजयति -- 
तद्यथेति । अश्वत्वान्तमिति । गोत्वमश्वत्वान्तमद्वत्वावधिकमनुभूयत इति कृत्वा गोत्वमन्तव दधवतीत्यथः । उक्तस्य 
वस्तुपरिच्छेदस्य घटत्वादिसाधारण्येन प्रसिद्धिमाह्-स चेति 1 एवं वस्त्वन्तरस्यान्तवत्तवं प्रसाध्य प्रकृतमाहु-- 
नैवमिति । भेदपदं भिन्नवस्तुपरम् । अत इति \ परमाथतो ब्रह्मभिन्नवस्त्वभावादित्यथंः । सवंस्थैव जगतो ब्रह्मा- 
नन्थतवस्य पुवैमभिदहितत्वादिति भावः ! सर्वानन्यते हेतुं पुच्छति--कथमिति । “आत्मन आकाशः सम्भूतः"' इति 
ृष्टिवाक्येनोत्तस्माह--उच्यत इति ! नन कालपरमाण्वादीनां नित्यत्वात् सर्व॑वस्तुकारणत्वमसिद्धमित्यारङ्कयाऽब्ह्- 

सवेषां हीति । काकादेरपि कायंत्वं वियदधिक रणन्यायसिद्धमिति सूचनार्थो हिशब्दः । “चिदविद्यासम्बन्धः कालः 

विष्णुपुराणोक्तरीत्या 'श्रह्मण एव रूपभेदः कालः इति पक्षयोः कारुस्यानादितवेन कायंत्वाभवेऽपि न क्षतिः, 
आद्यपक्षे कारस्याविद्यावत्कस्पितत्वेन वस्त्वन्तरत्वाभावात्, द्वितीये कालस्य ब्रह्मस्वरूपत्वादेवे वस्त्वन्तरत्वा- 
भावादिति मन्तव्यम् । ब्रह्मवद्ब्रह्मकायंस्यापि परमाथंत्वं मन्वानः शङ्खुते--कायपिक्षयेति । भरम्भणाधिकरण- 
न्यायेन परहरति--नानुतत्वादिति \! यत इति ! यततः पुथक्सत्वाद्धेतोः कारणबुद्धिः कार्यालिवत्तंत तत्पृथकसच्वं 
कार्यस्य नास्तीत्यथं; । अत एव “मृद्घट” ^मृच्छरावम्” इति विकारेषु कारणुद्धिरनुवतंते, तथा जगत्यपि 
(सन्धटः"' “सन्पटः” इत्यादिरूपेण सृद्रूपब्रह्मवुद्धिरनुवत्तते, न हि पुथक्सत्त्वयुक्तयोषंटपटयोमंध्ये घटबुद्धिः पटे 

पटबुदिर्वा घरेऽनुवर्तते इति भावः। कांस्य कारणात्पृथक्सत्वाभावे श्रुतिमाह--वाचारम्भणमिति \ वस्तुत 
भानन्त्यनिरूपणमुपसंहरति- तस्मादिति । देशत इति पष्ेऽपि देशपदं वस्तुपरम् । नरहाणो देशत आनन्त्यं 

 कमुतिकन्यायेन साधयत्ति-आका्लो हीत्यादिना ! आकाशस्य देशत आनन्त्यं प्रसिद्धमिव्ययमथंः प्रागेवोक्तं इति 

मृचनार्थो हिशब्दः । ननु सवंगतमाकाशं प्रति ब्रह्मण उपादानकारणव्वेऽपि कथं तस्याकाक्ञापेक्षयापि महत्त्वं 

सिध्यति स्वन्यूनपरिमाणद्रव्यस्याप्युपादानव्व्षम्भवादित्याश ङ्का निराकरोत्ि-न हीति । कायंद्रव्ये स्वत्यून- 

परिमाणद्रवयारभ्यत्वनियमस्य दीषंविस्तृतदुकूका्यारब्धरणज्ज्वादी ग्यभिचारात्सवंगतस्याकाशादेरसवंगतादुत्पच्- 

मानतायाः प्रत्यक्षादिसिद्धत्वाभावाच्चौचिव्येनाकाश्च्य ततोऽप्यधिकपरिमाणादेवोत्पत्तिः सिध्यतीव्यथंः। ज्याय्राना- 
कारात्" इत्यादिश्रुत्या च ब्रह्मणो निरत्तिशयमहत्त्वं सिद्धमिव्याकयेन फकितमाह--अत इति \ अत एवेति । 
व्िविधपरिच्छेदशू्यत्वादेवेत्यथं : । निरतिक्षथमिति । त्रैकालिकबाधशुन्यत्वलक्षणमित्यथंः। ` 

इत्यं सृष्टिवाक्यतात्पर्याथंमानन्त्यं निरूप्याक्षराणि व्याचष्टे-- तस्मादित्यादिना ! यथाङक्षितमित्ति ! पर- 
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ओषधीभ्योऽन्नम् । अनात्पुरूषः । यम॒ वा एष पुरुपरऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः । 
दक्षिणः पक्षः| अयथुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भषति ॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः 

ब्राह्मणवाक्येन सूचितं यच्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्येव्यनन्तरमेव रक्षितं तस्मदेतस्मादब्रह्यमण आत्मनः अत्मश्टाब्दवाच्यात्। 
५ आत्मा हि तत्सकस्य, तत्सत्यं स आत्मेति श्वत्यन्तरादतो ब्रह्याऽऽत्सा \ तस्मादेतस्मादुब्रह्मण आत्मस्वरूपादाकाषा 

१० 

१५ 

२२० 

सम्भूतः समूत्पन्चः । आकाशो नाम शब्दगुणोऽवका्ञकरो मूतद्रव्याणाम् \ तस्मादाकाशात्स्वेन स्पश्ागुणेन पूवण च 
कारणगुणेन शब्देन द्विगुणो वायुः ! सम्भूत इत्यनुचतंते । वायोश्च स्वेन रूपगुणेन पूर्वाभ्यां च चिगुणोऽग्निः सम्भूतः । 
अग्तेः स्वेन रसगुणेन पूर्वश्च िभिश्चतुगुंणा आपः सम्भूताः \ अद्धूचः स्वेन गन्धगुणेन पूवेश्तुभिः पश्चगुणा पुथिवी 
सम्भूता ! पुथिव्या ओषधयः \! ओषघीभ्योऽच्म् । अच्चाद्रेतोरूपेण परिणतास्पुरुषः शि रःपाण्याद्याकृतिमान् । स वा 
एष पुरुषोऽन्नरसमयोऽन्नरसविकारः । पुरुषाङृतिभावितं हि सर्वेभ्योऽङ्केभ्यस्तेजः सम्भूतं रेतो बीजं तस्माद्यो जायते 
सोऽपि तथा पुरुषाकरृतिरेव स्यात् \ सवंजातिषु जायमानानां जनकाकृतिनियमदशंनात् । 

सरवेषामप्यन्चरसविकारत्वे ब्रह्मवेश्यत्वे चाविरिष्टे कस्मास्पुरुष एव गृह्यते, प्राधान्यात् । कि पुनः 
प्राधान्यम् । कमंन्ञानाधिकारः। पुरुष एव हि शक्तत्वादथित्वादपयुंदस्तत्वाच्चार्थ विद्वान्समथंः कमंज्ञानयोरपि 
क्रियते--““पुरषे स्वेवाऽऽविस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन सस्पन्नतमो विज्ञातं वदति विज्ञातं प्यति वेद श्वस्तनं वेद 

आनन्दगिरिटीका 

पादानत्वादाकाशभावापन्नात्परमात्सन एव वायुः सम्भूतोऽतत एव तद्गुणस्योत्तरत्रानुव्ति्गणशब्दप्रयोगोऽपि भेद- 
कल्पनया तत्तन्त्रत्वाभिप्रायेण न वेशेषिकपक्षवत्तत्वमेदाभिप्रायेण तत्वतो मेदे प्रमाणाभावादिति द्रष्टव्यम् । 

पुरुषग्रहणस्य तात्पयंमाह--स्वेषामपीति । राक्तत्वादिति विधितिषेघविवेकसामथ्योपितल्वादित्थुक्तम् । 
तत्रेतरेयकश्नुतिसम्मत्तिमाह्--पुरुषे त्वेवेति । ब्राह्यण्यादिजातिमति मनुष्यादिदेह् आविस्तरामत्िडायेन प्रकट आत्मा 

| | | वनमाला 
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मृद्यत इत्यनुषङ्गः । उक्तं सवंनामद्रयाथंमनुवदन्नेव वाक्याथंमाह्-यदित्यादिना । ननु प्रतीच एवात्सकन्ब- 
वाच्यत्वात्कथं ब्रह्मण आत्मशब्दवाच्यत्वमिदयाशङ्कुयाह्--आत्मा हीति ! तत् ब्रह्म सवस्य भोक्तुवगंस्म आत्मा 
वास्तवं स्वरूपमित्यथंः । तत्र हिदाम्दसूचित्तं मानमाह - तत्सत्यमिति । आत्मेति । आत्मशब्दवाच्पमित्यभरंः। 
आकाशस्य लक्षणं स्वरूपं चाह्--आकाक्चो नामेत्यादिना । तस्माच्चेति 1 चकार आत्मसमुच्चग्राथंः । तथात्र 
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माकाशतादात्म्यापन्नादात्मनः सकाशादेवे वायुः सम्भूत इत्यथः । एवमुत्तरत्रापि पूवंपुवंभूततादात्म्यापन्नादु्लरोत्तर- 
भूतस्योत्पत्तिरवगन्तव्या “तदभिध्यानादेव तु इत्यादौ तथा व्यवस्थापितत्वादिति मन्तव्यम् । अग्नि्ञब्दस्तेजः- 
सामान्यपरः । पुथिव्या इति । अन्नपञ्चम्याः प्रकृत्यथंत्वात्पूवंत्रापि पञ्चम्यः प्रकृत्यर्था एवेति मन्तग्प्रम् । ओक्य 
सम्भूताः, अन्नं सम्भूतम्, पुरुषः सम्भूत इति सवत्र क्रियापदं द्रष्टव्यम् । “अन्नात्पुरुषः” इति वाक्योक्तं पुसषस्यान्न- 
विकारत्वं व्याख्यातुम् “स वा एषः" ` इ्य॒त्तरवाक्यं प्रवन्तम् अतत न पौनसक्त्यमिति मन्तव्यम् । स्सङब्दि्तस्य 
रेतसः पुरुषाकृतिनियामकत्वमाहू--पुरषाङृतीति । पितुः पुरुषाकृत्या भावित्तं संस्कृतं सत् पितुर ङ्गेभ्यः सकाशात् 

 सम्भूतमित्यथः । तेज इति । सवेंषामङ्गानां सारमूतमित्यथंः। तथा च श्रुतिः--“यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वभ्योऽद्खेभ्यस्तेज 
सम्भूतम्" इति । तस्मादिति ! पुरुषाकृतिभाविताद्रेतोरूपाद्रीजादित्यथंः । पुरुषग्रहुणस्य ता्पर्यं॑वक्रतुमाक्षेपरमव 
तारयति-- सर्वेषामपीति ! पश्वादीनामपीत्यथंः | क्रमेण ब्रह्मविकारत्वं ब्रह्मवंडयत्वम् । समाधत्ते--प्राधान्यादिति । 
यदि प्राधान्यं भक्षणादिविषये तदा परवादीनामेव प्राधान्यं स्यादित्याशयेन शङ्ते--कि पुनरिति । कमंज्ञानयधि 
कारित्वमनत्र प्राधान्यम्, तच्च मचुष्यस्यैव न पश्वादीनामित्याहु--कर्मेति ! तदुक्तं सू्रकारेण--““सनुष्याधिकार 
त्वात्” इति । अधिकारमेव साघयत्ति--पुरुष एव हीति। हिशम्दसूचितान्हेतूनाह्--शक्तत्वार्यथत्वाच्चेति \ विधि- 
निषेधविवेकसामथ्यपितत्वाच्छास्वोक्तस्वर्गादिफलाथित्वसम्भवादित्यथं; । अपयुंदस्तत्वादिहैत्वन्तरसंग्रहार्थस्नकारः। 
पुरुषस्य यथोक्तसामर््याचयुपे्तत्वे श्रुतिमाह--पुरुषे त्वेवेति । त्राह्यण्यादिजात्िमति मनुष्यदेह॒एवाविस्तारामति 



ब्रह्म° अनु०-१ । तैत्तिरीयोपनिषत् [ ४५९ 

रोकालोको मर्ये नाघरृतमोप्सति इत्येवं सम्पन्नः अथेतरेषां पञूनासशनापिपासे एवाभिविक्ञाननि"'त्यादित्यन्तर- 

दशनात् 

स हि पुरुष इह विद्ययाऽन्तरतसमं ब्रह्य संक्रामयितुमिष्टस्तस्य च बाह्याकारविक्षेषेष्वनात्मस्वात्म भाविता 

ुद्धिरनालम्ब्य विह्ञोषं कच्ित्सहसाऽम्तरतमप्रस्थगात्मविषया निरालम्बना च कतुंमशषव्येति दृष्ट रौरात्मसामान्य- 

कल्पनया शाखाचन्द्र निदं नवदन्तः प्रवेशायच्चाहू- तस्येदमेव श्रः । तस्यास्य पुरुषर्थाच्चरसमयस्थेदमेव दिर 

प्रसिद्धम् ! प्राणमयादिष्वरशिरसां शिरस्त्वदशंनादिहपि तत्प्रसङ्खे मा भुदित्तीदमेव शिर इत्युच्यते , एवं पक्नादिषु 

पोजना \ अयं दस्िणो बाहः पूर्वाभिमुखस्य दश्विणः पश्नः \ अयं सव्यो बाहुरु्तरः पश्च; 1 अयं मध्यमो देहभाग 

यात्माऽङ्कानाम् \ “मध्यं ह्येषामद्धानामात्मा'' इति भरतः । इदमिति नाभेरधस्ता्यदद्धं तत्युच्छं प्रतिष्ठा \ 

प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा पुच्छमिव पुच्छमघोलम्बनसामान्याचचथा गोः पुच्छम् । एततप्रकृत्योत्तरेषां प्रणमधादीनां 

आनन्दगिरिटीका 

ज्ञानातिशयदशंनादिद्यथंः । मर्वयैन ज्ञानकर्मादिसाधनेनाक्षयफर प्राप्तुमिच्छतीत्यथः । येन विवेकञ्ञानेन पुरुषस्य 

प्राधान्यं विवश्ित्तं तस्पशवादोनां नास्तीत्याहु--अथेतरेषामिति | 

कोरापञ्चकोपन्यासस्य तात्पयंमाह-स हीत्यादिना पक्षपुच्छराब्दध्रयोगात्सुपर्णाकारक्लृप्ति दशयति । उत्तरत्र 

तत्कल्पनया बाह्यविषयास ङ्गव्यपोहेन बुद्धेरात्मनि स्थरोकरणार्थ नोपासनविधानमिह् विवक्षितम् । उपक्रमोप- 
नि 

संहारयो््रह्यात्मैकल्व प्रतिपादनेनैवोपक्षयानमध्ये गरस्थस्योपासनविघौ तास्पर्येण च वाक्यभेदप्रस ङ्गादत एवाङ्धं स्तुतिः 
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रायेन प्रकट आत्मा ज्ञानाद्यतिशयवानित्यथंः । एतदेवाुभवेन साधयत्ति--स हीत्यादिना \ श्वस्तनं परेदयर्माविनम् । 

छोको भोग्यः, तत्साघनमलोकः | मरेन विनाशाहंण ज्ञानकर्मादिस्ाधनेनाक्षयं फरमप्तुमिच्छतीव्य्थः । साधित्तं 

ज्ञानातिशयमुपसंह रति--एवं सम्पन्न इति । मेन ज्ञानाद्यतिश्षयेन पुरुषस्य प्राधान्यं विवक्षितं तत्पश्वादीनां 

नास्तीत्याहु--अथेतरेषामिति \ तेषां बुमुक्षादिविषयकन्ञानमेवास्ति न पूर्वोक्तमित्यथेः परकुतायामपि ब्रह्मविद्यायां 

पुरुषस्यैवाविकारित्वाच्चात्र पुरुषश्रहर्णमित्याशयेनाह्--स हीति। ननु यद्यत्र सर्वान्तरं ब्रह्म प्रापयितुपिष्टः पुरषस्ताहि 

तं प्रति तादशब्रह्मोपन्यास एवोत्तरसन्दरभ कार्यो न पन्या इत्याशाङ्खय तदुपन्यासस्य तात्पयंमाह्--तस्य 

चेति 1 विद्याधिकारिणः पुरुषस्येत्यथैः । चकारोऽवधारणार्थः सन्सत्म्या सम्बध्यते । चिदास्मपेक्षया बाह्या 

येऽचिदात्मानः कल्पिताकारविशेषाः कोश्चास्तेष्वेवानात्मस्वनादिकालमा रभ्याहुमित्यात्मल्वभावनोपेता बुद्धिः कच्चिदु- 

पायविशेषमनालम्ग्य सहसा सर्वान्तरप्रत्यगात्मविषया पूव॑मात्मत्वेन गहीतकोशरूपाम्बनशून्या च कर्तुमशकयेति 

कृतवा प्राणमयादिषु शिरदिमच्वेन हषटस्थूकशरीरसाम्योपन्यासंन अन्योऽन्तर आत्माऽन्योऽन्तर आस्मेव्यादिनारन्तः 

प्रवेशयन्नाहेव्यर्थः । यथा रोके चन्द्रं बुबोधयिषुः शालाग्रमारम्ब्य बोधयति “शाखाग्रं चन्द्रः" इति । स च बोद्धा 

दिगन्तराणि व्यक्त्या क।खाग्रं पर्यन् तद्द्वारा चन्द्रं प्यति, तद्रदन्नमयादिपु कोशेषु क्रमेणा त्मत्वेनोपदिष्षु स्यु 

बाह्ये पृत्रादौ पूवंपूर्वकोे चास्मत्वनुद्ध क्रमेण परित्यज्य सर्वंकोशाधिष्ठानमतं सर्वान्तरं ब्रह्माहमस्मीति प्रतिपद्यते 

मुमक्ुरित्यथं: । ब्रह्यविद्योपायविशेषत्वेन कौशपरग्परा शाखाग्रस्थानीयोपदिश्यत इति दृष्टान्तदार्न्तिकयोः 

सद्खतिः । एवं कोशेष पक्षपृच्छादिमतत्वोषन्यासात्सुपर्णाकारतयोपास्त यो विधीयन्ते । ता अप्युपास्तयश्चतंकाग्रय- 

्रारा ब्रह्मविद्याशेषभूता एव न स्वतन्त्राः । तासु फलश्चवणं प्रयाजा द्गवाक्येषु फलश्चवणवदथंवादमात्रमित्यादिकं 

बात्तिकादौ द्रव्यमिति संक्षेपः । अन्नमयस्य प्रसिद्धं शिर एव हिर इत्यत्रावधारणस्य तात्पय॑माह--प्राणमयादि- 

ष्विति \ एवमिति \ अयमेव दक्षिणः पक्ष इत्यादिभ्रकारेणान्नमयपर्याये सवंत्रावघारणं योजनीयमि्यर्थः । नतर 

बाह्ोद॑श्लिणत्वादेरनियतत्वात्कथं दक्षिणो बाहूरिद्युच्यते ? तवाह् - पूर्वाभिमुखस्येति । श्रौतस्मार्तेष कमसु 

ूर्वाभिमुखत्व स्यौत्सागकलत्वादिति भावः। आत्मेति \ अयं मध्यमो देहभागोऽङ्खानामाल्मेत्यवगन्तव्य म
ित्यत्र श्रुत्यन्तर 

माह--मध्यं हीति । मध्यमभागस्य सर्वा ् गस्पाशितया सर्वाङ्गव्यापकत्वरूपमात्मस्वं तस्य युक्तमिति दिक्ब्दाथंः । 

प्रतिष्ठापदं स्थित्तिसाधनत्वं वददाधारपरमित्याह- प्रतितिष्ठतीति । नाजेर्धोभागे पृच्छहश्टिकिरणे इवशब्दसंगृहोत 

सामान्यमाह्--अधोलम्बनेति \ एतत्प्रकृत्येति \ अन्नमयस्य पुरुषविधत्वं लिरभादिमतत्वलक्षण प्रकृत्य "त॒स्य पुरुष- 
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रूपकत्वस्िद्धिः । मूषानिषिक्तहुततास्नादिप्रतिमावत् । तदप्येष शलोको भवति । तत्तस्मिचचेवाथ ब्राह्मणोक्तेऽश्रमयात्म- 
प्रकाशक एष इलोको मन्त्रो भवति । 

इति श्रीमत्परमहुसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवप्पूज्यपादशिष्यश्चरीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयब्रह्मवल्ीभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

पराथंत्वादिति न्यायेन यथा प्रयाजादिषु फलश्नवणमथेवादस्तथाऽ्नमथादिप्रतिपत्तेरपि फलश्रवणमथं वाद एव, तत्तद्- 
लुद्धस्थिरोकारस्य पूव॑पूवंबुद्धिविकापनेनाऽऽत्मनः प्रतिपत्तिशेषल्यादिति द्रष्टव्यम् | 

इति श्रीमत्परमहु सपरितव्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तेत्ति रीयोपनिषच्छाङ्कुरमाष्यटीकायां 
द्वितीयब्रह्मवल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः 

वनमाला 

विधताम्, अन्वयं पुरुषविधः" इति वक्ष्यमाणं पुरुषविधत्वं प्राणमयादीनां सिध्यतीत्यथंः । सूषेति । अन्तः 
प्रतिमाकारच्छिद्रवती मृन्मयी प्रतिकृतिमुंषा, तस्यां निषिक्तं दुतं ताम्रादिकं यथा प्रतिमाकारं भवति, तथा 

गिरआदिमत्यन्नमयकोशेऽन्तर्व्याप्य विद्यमानं प्राणमयादिकमपि तदाकारं भवतोत्यथंः । अवरान्नमयकोशस्य 
विराडात्मनोपास्यत्वं विवक्षितमिति मत्वा विराडात्मन्यत्नमयकोदो मन्त्रमवतारयति--तदप्येष इति । 

इति तत्तिरीयोपनिष ्ाष्यव्याख्या्यां वनमाकाद्यायामानन्दवल्ध्यां प्रथमोऽनुवाकः 



जथ जासि त्नह्या्ल्लसां प्नथस्नो उच्तव्याच्रः 

प्रमादोस्थादपन्यायाद्गरुशिप्यामिशङ्गतेः । प्रसक्तो यस्तयोर्हेषस्तच्छान्त्ये श्ञान्तिरुच्यते ॥ १ ॥ 

स्याज्ज्ञानं पलवयस्माच्छान्तान्तःकरणे गुरौ । तस्श्वरणानन्यताद्वः शान्तिरियं ततः ॥ २॥ 

भाव्यं तु परियाय तन्मासाबीदितीरणम् । आत्मनो जह्मतां यस्माच्सखतः धिदधां प्रवक्ष्यति ॥ २॥ 

कामादयो यदङ्गानाचज्कञानात्स्यादकामता । अतः परं तदेकात्म्य यक्ष्यतेऽज्ञानघस्मरम् ॥ ४ ॥ 

सानागतमनैतिदं प्रत्यमेकसविक्रियम् । अनादेयमदेवं यन्नमस्तस्मे सदाद्शे ॥ ५ ॥ 

याचन्त्युपासनान्यादाचविरुद्धानि कर्मभिः । संहिताविषयादीनि स्युस्तान्यभ्युदयाय तु ॥ ६॥ 
भ 

मो (५ 

न तेतावदवष्टम्भात्कामकर्मो्धवत्तः । सर्बानर्थेकयीजस्य मोहस्या स्ति निराक्रिया ॥ ७॥ 

तस्मात्संसारमूरस्य भृशयुच्छि्तयेऽधुना । यथामृताथबोध्यास्मज्ञानं सम्यकप्रवक्ष्यते ॥ ८ ॥ 

नित्यक्मावनुष्ठानच्छुद्ान्तःकणणः पमान् । ` बिस्कश्चाग्रजान्लाभात्स्वप्नपुत्रादिखाभवत् ॥ & ॥ 

संहितोपनिषदारम्भे साधारणी शान्तिरुदाहुता सम्प्रति तदवसाने सगुणविद्यानामुक्तत्वात्तदसाधारणीं शान्ति- 

मुदाह्रति--प्रमादेति \ अपरविद्याधिनः शिष्यस्य तदुपदेष्टुराचायंस्य च परस्परसर््गाति निमित्तीकृत्य प्रमाद- 

कृतादपराधान्यायातिक्रमसम्भवाचस्तयोमिथो द्वेषः श ङ्खुयते तद्पशान्तयर्थं शं नो मित्र ईइत्याचा दान्ति- 

रिहोक्तेद्यथंः ॥ १ ॥ 

गरुशिष्ययोभिथो दषे स्थितेऽपि को दोषः स्यात्त्ाऽऽह- स्थादिति \ गुरौ प्रसन्नचित्ते सत्येव तदुपदिष्टं 

ज्ञानं तलमसादादासादितं रागद्रेषादिरहितस्य श्षिष्यस्य सफर सम्पद्यते तस्मात्तयोर्रेषस्थिति सयुक्तेव्यथंः । आचायंस्य 

बद्धिप्रसादार्थं शिष्येण प्रयत्नवता भवित्यमित्यत्र हेतुमाह --तस्थेति ! सह नाववच्िव्यादिशान्तिपाठस्य तात्प्थ- 

माहू- भूय इति । यतस्तदपरं ब्रह्म मामाचार्यं चावीदरक्षदिव्येवमीरणमिह् मध्यमायां दान्तौ हश्यते । ततः 

सगुणविद्याविषयशन्तेरति(परोवृत्तत्वादियं शान्तभयो निदिद्यमाना निगंणविद्याविषया भविष्यति । तत्रापि भाव्यं 

सम्भावितमेवोपसगंजातमतस्तत्परिहारार्थः पूनः शान्तिरथंवतीत्यथः। कन तह निर्गणविद्या निगद्यते तच्राऽ्ह्-- 

आत्मन इति! भआलनस्त्वंपदलक्ष्यस्य तत्पदलक्षयत्रह्ता नित्यसिद्धामविद्यातिरोधानव्यावृत्यथं यतो ब्रहमविदित्या्या 

श्रुतिर्वंश्यति। अतो निर्गुणविद्या वल्कीषये भविष्यतीत्यथ: ।। २-२॥ 

सगुणविद्यामुक्त्वा निगुणविद्यां वक्तुमारभमाणो नमस्कारण्याजेन वल्लीद्रयार्थं संक्षिप्य कथयत्ति ॥ ४॥। 

नाना्रतमिति \! काल्व्रयानवच्छिघचं कूटस्थमहेयमनूपादेयं चिदेकतानमाव्मत्तच्वं द्वाभ्यां . वल्लीम्यां 

प्रतिपाद्यं तस्मै त्रिविधोऽपि प्रह्लीभावो भक्तिश्चद्धाम्यां भवत्वित्यर्थः ॥ ५ ॥। | 

नमस्कार्याजेन वल्रीद्टयस्य तात्पथंमुक््वा ्रागुक्तोपासनावशादेवापेक्षितमोक्षसि दे रलमात्मज्ञानाथनोप- 

निषदारम्मेणेटारङ्कय पूर्वोक्तन्युपासनान्यतूचय तेषामभ्युदयफङ्त्वमेव न मुक्तिफलत्वमित्येत्तदाह--यावन्तीति।\ ६
] 

रक्तानां केवरोपासनानां मुक्तिफरत्वाभावेऽपि क्मंसहिततानां तासां मुक्तिफरत्वामत्याश ङ्याऽऽह-- 

न चेति। एतावच्छब्देन कर्मोपासनसमुच्चयो गृ ह्यते तद्ररन स्व॑स्मिचच्े निरपेक्षकारणस्याज्ञानस्य नेव निवृत्तिस्तस्य 

संसारकारणकामक मंघ्रसवहेतुतवात्तस्थ सकायस्य विरोधिनो ज्ञानादेव निवृत्तियुंेद्यथंः ॥ ७ ॥ | 

यतो ज्ञान देवाज्ञां निवत्ते ततस्तक्निवत॑कज्ञानार्थत्वेनोप
निषदारम्भः स्यादिव्याह्-- तस्मादिति । < ॥ 

जाना्थलेनोपनिषदारम्भेऽपि ज्ञानाधिकारी कः स्थादित्याशद्खच सव॑क्म॑त्यजः संन्यासिनस्तदधिकारं 

वक्तुमन्त क रणरूद्धिवें राग्ययोरधिकारिविशेषणत्वमाह--निव्येति 
॥ ९ ॥ |  । 

१. अग्रनात्--भग्रे जाग्र्यां जायमाचात् । 

मे 

१०५ 

१५ 

९५ 

३५ 
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्रत्यक्षागमरिङ्गेहि यद्यककर्मोह्धयं एम् । ततक्षयिण्ण्विति विज्ञाय विरक्तो नरका्यथा ॥१५॥ 
अपास्ताशेषदोपषं यस्सवेकामनिरास्त् ¡ तदनाप्त तमोमात्रास्रसिद्धयेव हि ततः ॥ ११। 

तदनाभ्रिन्रदज्ञानष्वस्पयेऽर न कारकम् | प्रत्यज््ञानेऽधिकायंस्माच्यक्तपूर्वाक्तताधनः ॥१२॥ 
त्याग एव दहि सवेषां मोक्षसाधनयुत्तमम् । त्यजतेव्र हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम् ॥१३॥ 

५ त्यज धमेमथमं च तथा सत्यानृते अपि । न्यासो ब्रह्मेति च प्राह तेत्तिरीयश्रतिस्तथा ॥१४॥ 
षयिष्णुप्राध्यं विज्ञाय निःशेषं कमं साधनम् । तच्यागक्षाघनस्तस्मासत्यग््ञाने प्रवतत ॥११॥ 
उत्पच्थादि सतदचेरस्यात्कमेणा फि प्रयोजनम् । स्यत एवं न चंत्तत्स्याद्रद् स्यात्कमणाऽत क्रिम् ॥१६॥ 
उत्पच्यादौ त॒ यच्छ्क्तं हेतुमात्रमपेकषते | कमेव्यपक्षा तस्येव षटोतपत्तौ सरदो यथा॥१७॥ 
नित्यं न भवनं यस्य यस्य बा निस्यभतता। न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाका्योखि॥१८॥ 

१० कतेव्यता न साध्यस्य "पिदितस्वाद्विघीयते । दुःखत्याच्च न यागस्य द्यपायस्त्वववोध्यते ॥१६॥ 
विजिज्ञासस्व तदिति बह्ञान प्रतंकम् । जिक्ञास्यरक्षणाक्ति स्याद्यतो वा इति च श्रुतिः ॥२०॥ 

शुद्धवुद्धरव रण्यं कथं सिध्यतीट्यासङ्घुय कमष्टस्यानित्यत्दश्नादित्याह्-प्रत्यक्षेति \ कस्यचिस्प्रत्यक्षेण 
कस्यचिद्यत्करतकं तदनित्यमित्यनुमानेन कस्यचित्तचधेहेध्वादिना०<गमेन कमंफलस्य॒क्षदर्शनात्त्तौ नरकादिव 
विरक्तो भवतीत्यथंः । १० ॥ 

१५ साघनचतुष्टयसम्पन्चस्य संन्यासिना जिन्ञासारेव माक्षसावनज्ञानैऽधिक्रारितेत्यत्र हृत्वन्त रमाट्--अपास्तेति। 
मोक्षस्यान्नञानव्यवहितव्वेन नित्यसिद्धत्वाज्जानाधिनः संन्वासिनस्ततवाविकारा भवतीत्यथेः । तच्च तमः शब्दितम- 
ज्ञानं मानायोग्यत्वादगुमभवादय सिथ्यतीत्यमिग्रत्याऽप्ह--प्रसिद्यवेति ।। ११॥ 

मोक्षग््रवधिभूतस्याज्ञानस्य कर्मेव निवरततंक न ज्ानमित्याश क्रय जनस्य तेद्विराधिलराक्मंणस्तद- 
वि रोधित्वाच्चैवमि्याहु-तदताप्रोति । ज्ञानस्याजाननिवतंकत्वात्कमंणस्तदानवत्तकत्वादस्मादव हतोस्त्यक्तकर्मा 

२० पूर्वोक्तविशेषणः संन्यासी ज्ञानाधिकारीत्युपसंह रति प्रत्यगिति । १२६ ॥ 

संन्यासिनो ज्ञानाधिकारिते श्रुतिस्मृत्यानुकरूल्यं दर्णयति--त्याग इति ॥ १३-१८४ ॥ 

शरुतिस्मृत्तिभ्यां फटितमर्थं कथयत्ति--क्षयिष्ण्विति ।! १५ 1 

किञ्चोत्पत्त्याप्तिविकृतिसंस्छृतीनामन्यतमस्य मक्षे स्वतः सत्ये स्मरताऽसत्तवे च कर्मघेवर्ध्यात्कमंस्यजी 
मुमुक्षुता विवक्षितेत््राहु--उत्पत्पादीति ।! १६। 

२५ मुक्तौ कर्मानिथंक्ये कुत्र तदथंवत्त्वं तत्राऽऽहु--उत्पस्याद्सौ 6 । स्विति ।। १७ ।! 
उत्पत्यादि स्वतश्चेत्स्यादित्यादिनोक्तं प्रपश्चयति-- नित्यमिति । ६८ ॥ 

ननु कमंकाण्डस्य क्मनियोगनिष्ठतेन तवर प्रामाण्यवज्ज्ञानक्राण्डस्पापि ज्ञाननियोगनिषएटतया तत्र प्रामाण्यं 
नेयोगिकज्ञानसाध्यत्वान्मुकतेनं तत्र कमंत्यजोऽधिक्रारः तिध्व्रादिल्परागङ्ुच दृष्न्तं दूपयत्ति--करंब्यतेति । स्वर्गादि 
फलस्य पुरुषाथत्वेन स्वानूभवसिद्धलाच्न तत्र कर्तव्या व्री | म्रागादररयपि व्रात्वधंस्य कलेश्ात्मकत्वाकत्तग्यतवा- 

३० योगाच्च तत्र कत्तग्यतां वक्तुं शक्यते । अता यामादरिष्टसाय्रनत्वमात्रमज्ञातं कमक्राण्डेन वोध्यत्त | तथा ज्ञानकाण्डन 
भपि ब्रह्यात्म्वमन्ञात्तमेव बोध्यमित्ति कत्तंत्यतापरपर्या्रस्य नियोगस्यानवक्रागत्वाज्जानादेव केव लात्कैवस्यमिति 

कमेत्यजस्तत्राधिकारसिद्धिरित्यथं; । १९ ॥ 

काण्डद्वये नियोगानङ्खीकारे कमंणि ज्ञाने वा कि प्रवत्त॑कमित्यायद्धुय रागस्य प्रवर्तकत्वममिप्रेल्याश्ट- 
विजिज्ञसस्वेति \ यस्मिन्ब्रहाविोषिते ज्ञाने रागस्य प्रवतंकत्वमिष्ठं त्त्र ब्रह्मणो विशेषणस्य कि लक्षणमिः 

३५ १. अनुभवसिद्धत्वात् । 
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कोरप्रतयक्प्रवेशेन पृवेपूवेप्रहाणतः । कारकादिनिपेधेन हयषायो ब्रहेदने ॥२१॥। 
अविोद्धतदृष्णेन पुंसा. यत्कन्पितं फम् ¦ अनन्तफलसिद्धूबथं तदनुक्तिः प्र्तये ॥२२॥ 
कतुः कर्माणि कायोथेमनात्मफलदानि हि । पुरोक्तानि यतो नामाबन्यथाऽतः प्रवतेते ॥२३॥ 
्यिष्णु साधनाधीनं एकं वुद्ध्वा रित्प्णतः ¦ कामदैतोरनुच्छित्तरषरात्परमीप्सति ॥२४॥ 

[धन ४४ की स ५ ८ भ (५. ५. {५ 

साभ्यसाभनवद्ाक्यं तदिरुद्राथसिद्धय । प्राह व्रहमविदाप्नोति श्रुतिः प्रत्यक्प्रवेक्षिनी ॥२५॥ 
९ .. {१५५ ५ ५ ५ ५५ * | ५ 

शिक्षा ते वधेते वत्स गुडा शरद्धया परिव । मातैव प्रेरयेद्वालं सिदसम्भाव्यसिद्धये ॥२६॥ 
साभ्यसाधनसम्बन्धाससक्ता यह दोपधीः | मा चेकस्पव्िज्ञानक्षिखिष्टुष्टा विनदष्ष्यति ॥२७॥ 
मा भृदण्वपि मे दःखं सुख्यव स्याहं सदा | इति स्वतोऽभिरपोऽयं सत्येव विषये मवेत् ॥२८॥ 

९ † 

शङ्कयाऽऽ्ट--जिज्ञास्येति । जगदत्पत्तिस्थितिखयक्रारणत्वं तस्य तटस्थलक्षणं सच्चिदानन्दात्मकं स्वरूपलक्षणं 
र्युक्तमित्यथं ।। २० ॥ 

यथोक्तस्य ब्रह्मणो ज्ञान साधनं दं बति--कोकेति। पूवपुवंस्यान्तमगरादिकोशस्य हरयत्वपरिच्छिन्सत्वादिना 
त्यागेन क्रियाकारकफलात्मकद्रेतनिरामन कार्यंकारणात्मककोलेषु प्रत्यक्त्वेन वाऽऽ्मनो निश्चयेन पदाथंज्ञानं 
रहयज्ञाने साधनमतस्तदुपायचिन्तया न मनः खंदनीयमित्यथंः । २९ ॥ 

वल्टीट्रयताद्पर््ादि च दशंयित्वा प्रतिपदं व्याद्यामारभमाणौ ब्रह्मविदाप्नोति परमिति प्रथमं प्रयोजनो- 
पादानस्य तात्पर्यमाह-अविद्येति। स्वात्ममूतमेव निव्यप्राप्तं फलसविद्यातिरोधानादिदं मे स्यादिष्युदुभूततृष्णावता 
मुमुक्षुणा परिच्छिन्नत्वेन प्राप्यत्वेन कस्मिं ब्रह्मज्ञानप्रयाजनं ब्रह्मविदाप्नोति परमिव्यनूद्यते । तदनुवादस्च तदुपाये 
ताने मुमृकुप्रृत्तिद्राय परिपूणंस्य फारस्य स्वूपभूतस्माप्छविमव्रिय मविष्यतीत्यथंः ।। २२ ॥ 

मोक्षसाधने सुमुक्षप्रवृच्यर्थं मोक्षफलानुवादेऽपि परुषाथंसाधनव्वेन कर्मणां प्रसिद्धत्वात्तेष्वेव मुमृक्षप्रवृत्तिरित्या- 
शङ्ुयाऽऽ्--कतुरिति । कार्य साध्यं फर तत्सिद्धचर्थं यानि कर्मणि क्रियन्ते तानि कतुंनिवंततैकस्य यदनात्मभूतं 

फलं स्वगंपडुपुत्रादि त्तत्प्राप्तिसाधनान्येत्र पुरा कमंकराण्ड प्रोक्तानि | कर्मफटस्य चतुविधल्वादात्मस्वभावभूताया 

मुक्तेस्तद्विरक्षणलवात्, यस्माद्रेवं तस्मादगौ मुमृक्षुनं कमंमू रामेण प्रवत्तते । कित्वन था कमंपरिहि रहारेण मोक्षेच्छया 

ताने प्रवृत्तो भवत्तीत्यथः ॥ २३ ॥ 
मुमृक्षुमेक्षिच्छया कर्माणि पररत्यज्य ज्ञाने प्रवृत्तो भवतीत्युक्तं प्रपञ्चयति--क्षयिष्ण्विति । साघनसाध्यं 

फलमेहिकमामुष्मिकं च क्षयशौलं विनाशीति ज्ञात्वा ततः साचनाटेराग्यस्य सिद्धत्वात्कमंभिरेव रागद्रेषादि- 
हैतोरज्ानस्यानाच्छिन्नत्वादपयात्कमंफलात्कारका रणप्रपञ्चाच्च पर् मोक्षं कार्यकारणविलक्षणमाप्नुमिच्छति तया 

चेच्छया मोक्षौपयिकञ्चानसाधनश्रवणादौ मुमुश्ु्यापृतो भव्रतीत्यथंः ॥ २४॥ 

शस्वरादौ फलमूत्रणमुषपन्नमित्युपसंहुरति-साध्येति । केवल्यं पराध्यं निरतिशयफलं साधनं ज्ञानं 
तदुभयमत्र प्रतिभातीति तद्वििष्रमिद ब्रह्मव्रिदाप्नोनि परमिति वाक्यं तच्च सूवरभूतं साध्यसाधनाभ्यां विरुद्ाथंस्य 
कवल्यस्य सिद्धयर्थे प्रकृता श्रुतिमुक्तिफ़लेकिद्वारेण प्रतीचोच्छां जनयन्ती तत्र प्रष्टेव हृष्टा यथोक्तं वाक्यं प्राहेति 
योजना ॥ २५ ॥ | 

सूत्रे फलकथनं प्रव्यर्थमिव्येतदृदरन्तेन स्पष्टयति--शिखेति ! यथा बालमौषधरपाने वालामिप्रेतफकलोक्ति- 
द्वारेण माता प्रेरयति तथा ज्ञानातिरिक्तसमस्तमायनासम्भाग्यमोक्षसिद्धयथं श्रुतिमपु्षं प्र स्यतीत्यर्थः ॥ २६॥ 

साघनान्तरसाध्यत्वाभावेऽपि ज्ञानसाध्यत्वाभ्युपगमान्मुक्तैरनित्यवे प्राप्तमित्याशङ्ुयाऽष्ट-- साध्येति । 

इहेति मोक्लोक्तिः । साध्यसाधनादिष्यतव्रहमारस्याविद्याकृतत्वादसाध्यसाधनमेकरूपं ब्रह्मेति ज्ञाने सल्युक्ताशङ्धानिवृत्ति- 

रित्यर्थः ।। २७ ॥ 
केचित्तु मोक्षमेव नानुमन्यन्ते तदिच्छा तु दररापास्तेतति तत्राऽऽहु--मा भरुदिति ॥ २८ ॥ 

ग्न्य ५ 

१५ 

२५ 

३० 

२५ 
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५ 

१५ 

अन्नातमोक्वषूपोऽपि फेवल्याय प्रबतेते । अरं यथोक्तकारेद्धधिपणो भवमीषितः॥२६॥ 
प्रधृत्तिजनकं यस्मास्सवेत्र प्रयोजनम् । श्रतित्रेदविदाप्नोतीस्याह पसः प्रहुन्धये ॥३०॥ 
फलश्रत्यदङ्शाद्ष्टः श्रवणादौ प्रवतत । तत्पू्ंकं यतो ज्ञानं श्रुतिरचेनसभाषत् ॥३१॥ 
लौकिकी पैदिकी चाथ प्रवृत्तियंह काचन । नते प्रयोजनं यस्माचदेवातः प्रवृत्तिशत् ॥३२॥ 
बरमषिद््रह् वेत्तीति यः स आप्नोति तत्परम् । सत्यादिरक्षणं जरह वक्ष्यते तदचा स्फुटम् ॥३२॥ 
फ़रोक्तिः परमाप्नोतीस्या[स्मा प्ता ्रह्मनिदुच्यते। सामभ्यादुव्रह्मविया तु परस्यावाप्ि्राधनमप् ॥२४॥ 
स्वर्भं यथाऽग्निहत्रेण यजमानः प्रसाधयेत् । परावाप्निं तथा दुर्यादु्रह्मविदुत्ह्मवि्यया ॥३१॥ ` 
बरहेषाञ्त्र परं ग्राद्यं॑तञ्ज्ञानं नान्यसिद्धये | अन्यज्ञानं हि नान्यस्य क्वचिदप्याप्रये यतः ॥३६॥ 
देशकालादिसम्भेदपूविंकाऽ्वारिरिप्यते | देशकालाचमिन्नस्य कथं सेत्युच्यते यथा ॥ 

सवात्मनोऽप्यनापिः स्यादश्षमस्येव मोहजा ॥३७॥ 
पश्चस्वन्नमयादषु दयहमस्मीति विभ्रमात् ॥३२॥ 

दश्षमोऽस्मीत्यतो ज्ञनादज्ञानष्वस्तिवत्मना | दश्माश्चिवदाभ्निः स्याद्घ्रहमणोऽज्ञानदहानतः ॥३६॥ 

यथोक्तेच्छाविषयस्य मोक्षत्वेन ज्ञातत्वं नस्तीत्याशङ्कवयाऽऽह--अन्ञातेति ! स विषयो यद्यपि मोक्षव्वेन न 
ज्ञातस्तथाऽपि यथोक्तेच्छा संसाराद्विरक्तस्य मोक्षफरुकात्मन्ञानप्रवृत्तिहेतुमंव तीत्यथंः 1 २९ ॥ 

प्रथममेव प्रयोजन प्रदशंनस्य तात्पयमुक्तमुपसंह रति--प्रवृत्तीति ।1 ३० ॥ 

फलश्रवणादुपाये प्रवृत्तिरिव्येतदेव स्पष्टयत्ति-फलश्नुतिरिति \ किमिति श्रवणादौ साधनान्तरं परित्यज्य 
प्रतते तत्राऽऽह्--तत्पुवेकमिति । श्ववणादिपूवंकमेव ज्ञानं लभ्यते यत्तः श्रोतव्य इत्याचा श्रुतिरेवं श्रवणाद्ूर्वक- 
मात्मन्ञानमुक्तवतीत्यथंः 1 ३१॥ | 

यद्यपि प्रयोजनमनुद्िद्येत्यादिन्यायेन प्रयोजनाधोना लौकिकी प्रवुत्तिस्तथाऽपि वेदवन्ादेव वैदिकौ 
प्वुत्तिरन्तरेणापि प्रयोजनं स्यादित्याशङ्कुवाऽऽह--लौकिकीति ।। ३२॥ 

रास्व्राद प्रयोजनोक्तस्तात्पयंमुक््वा वाक्यं योजयत्ति-ब्रह्मविदिति। कि तद्ब्रह्म वेद्यमित्याशङ्कयाऽट्- 
सत्यादीति । ३२३ ॥ 

२५ 

२५ 

तत्रैव सूत्रवाक्ये विभागं दशशंयति--एलोक्तिरिति । परस्य ब्रह्मणऽवापिसाधनं ब्रहूविद्ेति कथमवगम्यते 
तत्राऽह--सामर्थ्यादिति! ब्रह्यविद्धद्रान्परं ब्रह्य प्राप्नोतीत्ययं सम्बन्धो न सिध्यति यदि ब्रह्मज्ञानं ब्रहप्रा्ठिसाधनं 
न स्थात्तस्माच्छुयर्थानुपपत्त्या साधनलवसिद्धिरित्य्थः ॥ ३४ ॥ 

ब्रहाज्ञानाद्ब्रह्मपिरित्युक्तमर्थं टृष्टान्तेन साधयति-स्वगंमिति । ३५ ॥ 
ब्रह्मवित्परमाप्नोति इति परावाप्तेरुक्तत्वात्कथं ब्रह्मविद्यया ब्रह्मप्राप्निग्यष्थायते तवाऽह- त्रह्ैवेति । तत्र ` 

तुमाह--तज्जानमिति \ ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मणोऽन्यस्य न प्रापकमित्येतदुपपादयति--अन्यज्ञानं हीति । क्वचिदपीति 
खोकवेदयोरुक्तिः ।। ३६ ॥ 

ब्रह्मावापिमाक्षिपति--दे्ेति \ उभयत्रादिशब्देन वस्तु गृह्यते । यथोक्तस्य ब्रह्मणो मुख्यावाप्त्ययोगेऽपि 
यथौपचारिको सा घटते तथोच्यत इत्याहु-उच्यत इति यथा लोके दशमस्य माणवकस्य दशमत्वा नािरज्ञानहैतुक 
भ्रान्तिप्रभावादुपलमभ्यते तथेव परिपूणस्थापि तत्वस्य मोहवशादनाप्षिसम्भवात्तन्निवृत्या प्राप्तिरुपचरितिव्यथं; ।।२७॥ 

मोहवशादप्राप्तिरित्युक्तमंशं विशदयत्ति-पच्चस्विति । अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयेषु कायं 
कारणात्मसु प्रत्येकमहमस्मीति मोहूजन्याद्विभ्रमास्मसिद्धा ब्रह्माना्षिरित्य्थः । ३८ ॥ 

ब्रह्यानाप्िरज्ञानादिति हृष्टान्तेनोक्त्वा ज्ञानात्तदाप्निरिव्येतदपि हृष्टान्ेन दरछयति--दश्चमोऽस्भीति ॥ ३९॥ 
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 विमिन्नवेत्तवेयादौ गौणं तरह यतस्ततः । अभिन्तवेत्तवेधादि ग्राद्यं॑दुख्याथंसिद्धये ॥४०॥ 
अन्यद््ागिवातोऽ न नियोगो मनागपि । मोदप्रध्वंसमात्रेण निवृत्ते रोगहानियत् ॥४१।। 
कृतता प्रत्यगालिङ्गय योऽकत्रात्मानमीप्ठति । उल्कापिश्षाचं सोऽभ्येति शीतातंः पावकेच्छ्या।॥४२॥ 
करोमीति धिया चेतद्घ्रह्मास्मीति हि सभ्यते । बताराभेऽस्य को हैतुनं द्यतोऽन्योऽस्त्यदङ्नाप्।॥४३॥ 
तस्मादविधासम्भतकत्र प्रस्यगवि्रियम् । अविवानथतत्कायप्रस्याख्यानेन बोध्यते ॥४४।। ५ 

 कतु्ञातुहिं या दृष्टिः सामान्याचथेसंश्रया । तसपत्यगात्मद््टया तां प्रस्याख्यायाऽधुते परम् ४१५। 
अरोषानन्दवल्ल्य्थघ्त्रमा्मि्दं वचः | यस्मात्तरमात्तदथंस्य द्यारिष्कृदगुदीयते ॥४६॥ 
विशेषणविशेष्य] लात्सस्यादीन्यतत एव च । चत्वार्येकषिभक्तीनि नीरस्कोरलादिवत् ॥४५७। 
वेयत्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन षिवक्षितम्् । तस्माद्िशेष्यं विञेयं ततोऽन्यस्स्याद्विशेषणम् ॥४८॥ 

मुख्यामाप्ति विहाय किमित्याप्तिरौपचारिकी गृह्यते त्नाऽऽह--विभि्नेति 1 प्रमाता प्रमाणं प्रमेयमित्यादौ १० 
दते भिन्नेऽपारमाथिके ब्रह्मणोऽ्थान्तरभूते स्वीकृते ब्रह्म गौणममुख्यं यस्मादापयते तस्माटेशतः कारतो वस्तुत- 
रचानवच्छिन्नस्य मुख्यस्य ब्रह्मशब्दा्थंस्य सिद्धयर्थमभिन्तं च वस्तुतो भेदरहितं प्रमात्रादि ग्रहीतव्यं तस्माद्- 
विभागस्याविद्याकृतत्वाद्वि्योत्पत्तौ तन्निवृत्तौ गोण्येव ब्रह्मप्राप्तिरित्यथैः ।। ४० ॥ 

ब्रह्मविदोऽपि ब्रह्मध्याने नियोगा ङ्खीकारात्तदधीना ब्रह्प्राप्तिः स्वर्णादिप्राप्तिवन्मुख्येवेत्याशङ्खयाऽऽ्द- 
अन्यदष्टाविति । यथाऽन्यदृष्टावविद्यायां सत्यां कमंणि नियोगोऽवगम्यते तथाञ््र ब्रह्मज्ञाने समुत्पन्ने विरोधित्वादेव १५ 
मोहस्य प्रध्वंसात्तावन्मात्रेण संसारस्यापि तत्कायंस्य निवृत्तत्वाद्वयानाभ्यासस्यानपेक्षितत्वान्च तत्र नियोगो मनागपि 
यज्यते । यथौषधेभ्रयोगेण रोगनिवृत्तया स्वरूपावस्थानवज्जानादज्लानतत्कायंनिवृ च्या स्वरूपावस्थानलक्षणो मोक्षो 
नियोगाहतेऽपि सिध्यत्यतो वेदान्तेषु न नियोगावकाशोऽस्तीऽत्यथंः ।॥ ४१ ॥ 

ब्रह्मविदोऽपि भिक्षाटनादौ कतत्वोपलब्धे्ञानाभ्यासनियोगदेवाकतुन्ह्यप्रा्िरिव्याशङ्याऽऽह--कतृता- 
मिति। प्रत्यगात्मनि कतुंतां परमार्थभूता गृहीत्वा ब्रह्माककभोकतुस्वरूपतवेन ग्रहीतुं योभक्षते स पारमाथिककेतृंत्वादि- २० 
निवृत्ययोगान्नानर्थानिनिव्तंते, न च ब्रह्य प्राप्नोति । यथा शीतात्तंः शीतापहरणनृद्धया वह्निमिच्छन्नुल्कापियाच- 
मनुगच्छन्न शीतनिवृत्ति प्रतिपद्यते तस्यानग्नित्वादनर्थं च प्राप्नोति समीपमुपसृप्तस्य पिशाचेन भक्षयत्वसम्भवात्तथाऽ- 
वापि द्रष्टव्यम् । भिक्षाटनादौ तु ब्रह्मविदो बाधितानुवृत्या प्रवृत्तिरियथंः ॥ ४२॥ 

इतोऽपि नास्ति पारमाथिकं कतुंत्वं किन्तु कल्पितमेवेत्याह्--करोमीति । करोमी्येषमात्मिका धीनाम ~^ ̀ 
कर्तास्मीति वुद्धिस्तया विशिष्टस्य पारमार्थिकं कतुंत्वमारूढस्यैतद्ब्रह्माक्र॑भोक्तरहमस्मीति यदि छभ्यते तहि कतुं्ञाने २५ 
सत्येव ब्रहाप्रप्त्यद्धीकारा्ततृं्ञानस्य च स्वापादेरन्यत्र सत्वादब्रह्मौपदेशमन्तरेण तस््राप्तेः सम्भवादस्याऽत्मनस्तद- 
ाभे को हैतुरिति पृष्ठाः सन्तो हेतुं ब्रूत । स च हैतुर्नोपलभ्यते । न हि कश्चिदपि ब्रह्मारभे हैतुरतोऽस्माददशंनाद- 
लानादन्थो दृश्यते । तस्मादात्मन कतुंसवाचज्ञानकृतमेव न पारमाथिकमित्यथंः ॥ ४२ ॥ | 

मात्मनि कतृंत्वादेरविद्याकृतसे फलितमाह्- तस्मादिति । ४४॥। 

कायंकारणनिराकरणेन प्रत्यगात्मप्रतिबोधफलं कथयति-कतुरिति । ज्ञाता प्रमात्ता तस्य कतुत्वं ३० 
परिणामित्वं तस्य सामान्यविरेषविषया या हृष्टिस्तस्याः स्वरूपभूता या॒कूटस्थदृष्टिस्तदरूपेण तां पूर्वोक्तां दष्ट 
निर्कत्य परं ब्रह्म कूटस्थदृ्टिरूपमाप्लोतीत्य्थ॑ः ।। ४५ ॥ 

ब्रह्मविदाप्नोति परमिति सूत्रमूतं वाकयं व्याख्याय तदेषाऽभ्यक्तत्यस्यं वाक्यस्य ताप्यं माह्-अश्षेषेति।।४६।। 

स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहयव्यव्र चतुर्णा पदानाभेकविभक्तियुक्ततवे हितुमाह--विशेषणेति ॥ ४७ ॥ 

तेषृ विशेषणविशेष्यत्वविभागं दशंयति--वेदयत्वेनेति ॥ ४८ ॥ ` ९५4 ए न 

५९ 
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नीरं महत्युगन्धीति विशिष्य [रिष]नस्युस्पलं यथा । एकाधिकरणान्येवं सत्यादीनि परं महत् ॥४६॥ 
एवं विभल्यमानं सत्सत्यमित्येवमादिभिः | स्वविशषेप्षिरुद्धेभ्यो षमिम्यः स्यान्निराङृतपम् ॥१०॥ 
एवं च सति तज्ज्ञातं यदन्येभ्योऽवधायेते । नीरोतयलादिवद्न्हय नान्यथाऽनघधारणात् ॥११॥ 
नय॒ व्यभिचरदस्तु॒ स्याद्विशेष्यं विशेषणैः } ब्रहमन्तरादते त्वत्र तो बूहि षिरेप्यता ॥१२॥ 

५ बिशेषणविषेष्यस्वे सति दोषः प्रसस्यते ! रक्ष्यलक्षणतां यात॒ न दोषोऽत्र मनागपि ॥*१३॥ 
अनेकात्मपिशेष्यस्थमागृहीतविशेष्यकम् । सजातीयान्निराक्त् विशेषणमिरोच्यते ॥१४। 
सामान्येतरसंयुक्तमनेशगुणसंयुतम् । सम्मन्यसम्भविगुणं विशेष्यं तत्प्रचक्षते ॥५११॥ 
विेष्यान्तरशेषं यरस्वविरेष्यान्यवु द्वित् । परिकन्पितसम्बन्धं रक्षणं भावरक्षणम् ॥५६॥ 
निरस्यति यथेवेकं तथेवान्यदिरोधि यत् | स्वात्मनैवेकसरूपेण लक्ष्यमत्र॒ निगघते ॥५७॥ 

१० बरह्मणो विशेष्यत्वं सत्यादीनां विरोषणस्वामत्येतददृ्टन्तेन साधयति--नीरमिति । परं महदिव्यत्र महदिति 
विशयेषयं ज्हमोच्यते ॥ ४९.॥। | 

उक्तं विशेषणविश्ेष्यत्वे फकिततं कथयति~-एवमिति \ स्वशब्देन ब्रह्योक्तमस्य विशेषाः सत्यादयस्तेयंदा 
ब्रह्य विशेषितं तद्या सत्यादिविरुद्धेभ्योऽसत्यजाडयपरिच्छिन्नेभ्यो निसक्रतं ब्रह्म सिध्यतीत्यथेः ॥ ५० ॥ 

व्यावत्तिफरुमाहू--एवं चेति । यथा नीलमुत्परं रक्तमुत्परुमित्यादिप्रयोगे व्यक्त्यन्तरेभ्यो व्यावृत्तमुत्पल- 
१५ मवगम्यते तथा यदल्येभ्योऽसत्यादिभ्यो व्यावृत्तमवधायंते तद्ब्रह्मेत्येवं व्यानृत्तत्वे सति सच्चिदेकतानं परपरणं 

तदिति ज्ञातं भवति व्यावृत्तिक्ष्वेन्न ज्ञायते तदाऽनृतादिभ्यो व्यावृत्यसिद्धेनं ब्रह्म ज्ञातं स्यादित्यधंः ।। ५१॥ 

ह्य विशेष्यं सत्यादि विशेषणमित्यव शद्खुते--नन्विति । यद्वस्तु व्यक्तिभेदान्मिथो व्यभिचरति 
तद्विहोषणैविरोष्यमिष्यते । यथोत्परब्यक्तयो भूयस्यो मिथो व्यभिचारिण्यो नीलरक्तादिधर्म विशेष्यन्ते न तथा ब्रह्मणोऽ- 

दवितीयत्वाद्रहुत्वं सम्भवत्यतो ब्रह्मणि विरोषणविशेष्यत्वानुपपत्तिरिप्यर्थः ।। ५२ ॥ 

२० विशेषणविशेष्यपरत्वाभावाद्राक्यस्य छक्षणकथनेन बरह्प्रतिपादनपरत्वान्न चोद्यावकायोऽस्तीति परिहुरति- 
विशेषणेति ॥ ५३ ॥ 

कि तह विशेषणं तदाह्-अनेकेति \ एकरसस्य विशेष्यत्वादशंनादनेकात्मनि नानारसे विरोष्ये स्थितं 
तत्रैवोपरक्तं समानजातीयाद्व्यावत्तकं व्यवहारभूमौ विक्ञेषणं प्रसिद्धमित्यक्ष राथ; । विशेष्यवुद्धचुप रक्तमेव विरोध्य 

व्यावतंकं विशेषणमिव्यथंः ।। ५४ ॥ | 

२५ किं तहि विशेष्यं तदाह--सामान्येति ! सामान्यविोषसम्बद्मनेकैः शुक्लत्वादिभिगृणैयुक्तं॑विकेष्य 
मित्यथंः। ते गुणा यदि तत्र नित्यं सम्भवन्ति तदा च तस्य विशेष्यत्वं विशेषाभावात्। यदि सवंथा तत्र न सम्भवन्ति 
तदाऽपि न विशेष्यत्वमसतां व्यावतंकत्वायोगादिति मत्वाऽश्--सम्भवीति । सजात्तीयमाच्ाद्ग्यावतितं विरोष्य 
मित्थं; ॥ ५५ ॥ 

सम्प्रति लक्षणस्य लक्षणमाहू--विक्ञेष्यान्तरेति । विदेष्यान्तरं विशष्यादन्यत्तस्य शेषमि्यस्यवाथ माह-- 
२० स्वविशेष्येति । स्वेन विरेष्यं स्वेन लक्ष्यं यत्तस्य सवंस्मादन्यवुद्धि व्यावृत्तबुद्धि करोतीत्यथं: । रक्येणासम्बद्धस्य 

लक्षणत्वानुपपत्तेः स्वलक्ष्येण सह् परिकस्पितो निष्पन्नः सम्बन्धस्तादात्म्यं यस्य तदेवं विधलक्षणं वस्तु भावलक्षण 
पदाथ लक्षणमित्याह--परिकल्पितेति । सजातीयाष्ठिजाततीयाच्च सवेस्माद्रवावतंकं लक्षणमित्यर्थः ॥ ५६॥ 

खक्ष्यलक्षणमधुना कथयत्ति--निरस्यतीति । यथाऽवकाक्ञप्रदमाकाशमिव्युक्ते सत्याकाशं स्वलक्षणनावका्च 
दानेन सवस्माद्यावत्यंते तच्रैकेमिव्येकजातीयमुच्यते । अन्यदिति । भिन्नजात्तीयमत्त एव वि रोधीत्युक्तं तथवाऽऽ 

२५ काशादन्यदपि स्वाह्मनैवैकरू्पेण स्वलक्षणेन सव॑स्माद्यावतितं यत्तस्लक्ष्यं विवक्षितं स्वंस्मद्रयावतितं वध्य" 

मित्यथः ।। ५७ ॥ 
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सत्यादयः पराथेत्वादितरेतरनिस्प्रदाः । एकेकस्तयत एषषा विशेष्यार्थेन वध्यते ॥५८॥ 
पक्लमितरूषाघद्रुपमन्यत्कद चन । नेव प्रपद्यते सत्यं तस्मास्छाये विलक्षणम् ॥५६॥ 
याबान्कधिद्धिकारोऽत ब्रहम तस्मान्निवतितम् । भजते कारणत्वं तत्तथा चेतन्यधर्मकषम् ॥६०॥ 
तदोषदरयचु्यथं ज्ञानं ब्रह्तयुदीयेते । अनेार्थाभि्म्यन्धाकिमर्थं ज्ञानुच्यते ॥६१॥ 
हणो मेदकं यस्मादानन्त्येन च सङ्गतेः ¦ हपिछानमिति न्याय्यमन्यथा दोषदर्शनात् ।६२॥ ५ 
तस्मात्सत्यमनन्तं यज्ज्ञानं तदिह गृह्यते । भावसाधनमेवातः स्यदेतदयुक्तिदर्शानात् ।।६३॥ 
तानं ब्रह्मेति वचनादन्तवश्छमयाप तत् | हानस्य रौकिकस्येह हयन्तवच्छकषमन्ययात् ॥६४॥ 
अतस्तत्रतिषेधाथेमनन्तमिति कम्यते । अन्तः सीमा यथेयत्ता तन्निपेधस्तवनन्तता ।\६५॥ 
अनृतादिनिषेधेन  सस्यादीनाजुप्षयात् } ब्ह्मणधाप्रसिद्धस्वान्मिथ्याथं चेद्रचो न तत् ।॥६६॥ 
परमाथमनालिङ्कय न दष्टं वितथं क्वचित् | तस्पाद्वाऽवितथं सव॑ प्रमाथकनिष्ठितम् ॥६७॥ !० 
पदात्पदाथवुद्धिनं उत्यलादौ प्रजायते । तदभावधियै नादं पद्बाक्या्थरूपतः ॥६८॥ 

विदोषणादीनां चतुर्णा स्वरूपमुक्त्वा विशोषणविरोष्यत्वपक्षमुपपादयत्ति-सत्यादय इति ! सत्यन्ञानानन्ता 
विरोष्यपारतन्त्यादन्योन्यनि रपेक्षत्वान्न मिथः सम्बध्यन्ते । तथा च भिथोऽप्तम्बन्धात्परतस्त्रत्वच्चेषां सध्ये प्रत्येकमेव 
सत्यादि विशेष्यार्थेन ब्रह्मणा सम्बध्यते ततश्च सत्यादिविलेषणानि प्रत्येकं ब्रह्मणा सम्बद्धानि ब्रह्मासत्यादिभ्यो 
व्यावतंयन्तीत्यथंः ॥ ५८ ॥ १५ 

सत्यशब्दार्थ दशंयति--सक्कदिति ॥ ५९ ॥ 

सत्यमिति विदोषणेन ब्रह्म कार्यादन्यदिति निर्धायंते चेत्तस्य कारणत्वं प्राप्तं ततश्च मुदादिवज्जडत्वं प्रसक्त- 
मिति शङ्कुते--यावानिति ॥ ६० ॥ | 

कारणत्वं जडत्वमिति प्राप्तं दोषद्वयं निराकर्तुं विदोषणमवतास्यत्ति-तहषेहि \ कतुंकमंकरणभाव- 
विषयत्वेन ज्ञानशब्दस्थानेका्थत्वसम्भवात्तदथंविशेषवुमुत्सया पृच्छति--अनेका्थेति । ९१ ॥ २० 

ब्रह्मविश्ेषणत्वेन ज्ञानपदप्रयोगाज्ज्ञानमनन्तमिव्यनन्तपदसंयोगातकर््रादिविषयत्वे तदयोगाद्धयावविषयं ज्ञान- 
पदमिद्यत्तरमाह--न्रह्मण इति \ ज्ञानपदस्य ज्ञप्षिविषःत्वं परिहूत्य कर्वरादिविषयत्वे ब्रह्मविशेषणत्वायोगा- 
दानन्त्येन सङ्गतैरसङ्खतत्वाच्च ज्ञप्तिविषयत्वमेव युक्तमिदयुपपादयति--अन्थथेति ॥ ६२॥ 

| पदद्याथंमुपसंहरति--तस्मादिति ! ज्ञानपदं भावस्ताधनमेव स्यादित्यत्रातःशब्दोपात्तं हेतुं दशंयति-- 
युक्तोति ॥ ६३ ॥ २५ 

ज्ञानस्य ब्रहात्वे तस्य क्षणिकत्वेन ब्रह्मणोऽपि तद्रूपस्य क्षणिकत्वं स्यादिति शङ्ुते-- ज्ञानमिति ॥ ६४ ॥ 

` कूटस्थं चैतन्यं ज्ञानं न क्रिया ततः शङ्कितिदोषस्य निरवकाशत्वेमित्यनन्तपदेन परिहरति-अत इति।।६५॥ 

विशेषणपक्षे सत्यादिशब्दार्थानामनतादिनिवृच्यथेत्वःद्विशेष्यस्य च ब्रह्मणो मानान्तरासिद्धत्वात्सत्यादि- 
वाक्यं शुन्याथनिषठंप्राप्तमित्याशशङ्कामनूय प्रतिषेधति--अनृताद्येति । ९६ ॥ 

न तदव्यक्तं सिद्धान्तं प्रपञ्चयति--परमाथंमिति ! निरधिष्ठानभ्रमाप्िम्भवात्तदधिष्ठानस्य प्रमाथं वस्तुनो ३० 

वक्तव्यत्वे सत्यादिवचनस्य तदथंत्वान्न शुन्याथंतेत्यथंः ॥ ६७ ॥ 
सत्यादिपदादसत्यादिप्रत्तिषेधप्रतीतिमङ्खोकृत्योक्तमिदानीमङ्गोकारं परित्यजति--पटादिति \ पदाथेविषयां 

` बुद्धिरेव पदादुत्पद्यमाना रोके हश्यते । न तु पदं वाक्षयार्थविषयां बुद्धिमुत्पादयितुमुत्सहते । अनुतनिषेधो लाउय- 

निषेधः परिच्छेदनिषेधस्वेत्यस्य स्वस्य वाक्या्थ॑रूपत्वात्तथाविधासावन्ञानार्थं सत्यादिपदं न पर्याप्तं; तथा च 

परमार्थत्स्वयंप्रभववपूणस्वाख्यानर्थान्बोधयन्ति सत्यादीनि पदानीयथः ।। ६८ ॥ २५ 
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प्रतिपद्य पदां हि विरोधात्तद्धिरोधिनः। पश्वादभावं जानाति वध्यघातकबत्पदात् ॥६६॥ 
शब्दाखतीयते तावस्सङ्गतिधमंधर्मिणोः । मानान्तरादपोहस्त न शाब्दस्तेन स स्मृतः ॥७०॥ 

न॒ नोखदनादाय नीलधीरुपजायते । धि्ेष्यज्ञानमप्येवं नान्तरेण यपिशषेषणम् ॥७१॥ 
वाक्या्थानुभवोऽस्माकं नीलादेस्पनायते । फं नीरुमिति चाऽऽकाङष्षा सस्येषयुपप्यते ॥७२॥ 

५ प्रत्यक्षतोऽवसेयत्वादेवं सवेस्य वस्तुनः । नैव साधयितुं सषक्यं क्षणिकत्वं कथञ्चन ॥७२॥ 
सति कुम्भे न नाशोऽसि नाशेऽपि न तदाश्रयः । अस्ति चेत्पूवेवद्र्मी न नष्टः पूषेवद्षटः ।७४॥ 
इष्टो नाशस्य नाश्ष्चेदस्तु जीव शतं समाः | षयोऽनाश्चीति मत्यक्षुः स॒ च नेवं विहन्यते ॥७१५॥ 

सव्यादिपदेभ्यश्चेदसल्यादिनिषेधानधिगतिः कथं तहि तद्धौः सिघ्येदित्याशङ्याऽट--प्रतिपद्येति । यथा 
[ता]वच्छयेनमूषक्रादिना दूषितां भूमिमुपरभ्य तद्विरोधिनो घातकस्य मा्जरदेरभावोऽर्थादवगम्यते तथा स्यादिः 

१० पदात्पदा्थं परमाथंत्व।दिक प्रतीद्य प्रतोतपरमयंत्वादिविरोधिनीऽसल्यत्वादेस्भावोऽर्थापत्त्या ज्ञायते । न हि सत्यदेर- 

सत्यादेश्चंकाधिक्ररणत्वं घटते तेन मानान्तरसिद्धत्वादन्यव्यावृत्तेरश्चब्दाथंतेत्यर्थः ।! ६९ ॥ 

अर्थापत्तिसिद्धाथंस्यापि चब्दाथेत्वं कि च स्यादिप्याशद्धुयानन्यम्यत्वाभावा्तवमित्याह्--श्म्दादिति। 
सत्यं ब्रह्योव्यादिना ब्रह्मशब्दसमानाधिकृतसत्यादशम्दाद्धमंस्य सत्यादेर्घमिणद्च ब्रह्मणस्तादात्म्यरूपा स ङ्खतिस्तावद्व- 
गस्यते। तथा च सत्यादिरूपं चेदुब्रह्य कथं तदसत्यादि स्यादित्यर्थापत्तिरूपास्मानान्तरादसत्यायपोहौ भासते । ततश्च 

१५ तस्यापुवंत्लामावान्न शब्दगम्यत्वं युज्यते। यदचाथदिर्थो च स चोदनां इति न्यायात्तदवं सत्यादिवाक्यं परमा्थादि 
रूपे ब्रह्मणि पय॑वस्ितमशून्याथं सिद्धमित्यर्थः ॥ ७० ॥ 

सत्ादिवाक्यस्यादून्या्थत्वे हेत्वन्तरमाह्--न नीखवदिति ! यथा नीलमिव्युक्ते नैस्यविरोषणविशिष्टं वस्तु 
माति विशेष्यमन्तरेण वि्यैषणायोगात्तथा विशाष्यमिद्युक्तं धिशेपणवदस्तुं गम्यत्ते तयामिथोबद्धत्वादेवं प्रकृतेऽपि 
सत्यं ब्रह्य ज्ञानं परह्यानन्तं ब्रहयेदयुक्त शुन्यनिष्ठत्वं सत्यादिवाक्यस्य नापपद्यत विदाषणविशेष्ययोमिथोबद्धत्वा 

२० दित्यथंः ॥ ७१॥ 

इतोऽपि सत्यादिवाक्यं शून्यनिष्ठं न भवतीत्याह्--वाक्यार्थेति । अन्वितोऽ्था वाक्यार्थस्तत्रानुभवोऽस्माक 
समन्विते पदशक्तिमवगच्छतां नीलमुत्पलमित्यादिपदादूत्पयतेऽन्यान्विते शवितग्रहे सत्येव नीरमि्युक्ते कि नीलः 
मित्याकादश्ना हदयमानोपपद्यते तुच्छे च नीलादिपदार्थं नीलछादिपदं स्वा्थंशून्यमित रान्वितं नाभिधातुं शवनोति | 

तुच्छस्य केनचिदन्वयाभावादतस्चेततरान्विते सद्धतिसंवेदनसामर््यच सत्यादिवाक्यस्य शुन्ार्थत्वर द्ेतयथः ॥ ७९॥ 

९५ लानं ब्रहोति सामानाधिकरण्याज्ज्ञानस्य क्षणिकृत्वाद्राक्यस्य शून्यनिष्ठत्वामावेऽपि क्षणिकवस्तुनिष्ठता 
इवरिव्याशङ्कयाऽ्ह-म्रस्यक्षत इति। न दि क्षणिकत्वं कस्यचिदपि पदार्थस्य कदाचिदपि साधयितुं शक्यं प्रमाणाभावात्, 

न तावस्मत्यक्षमव्र प्रमाणीभवति तिनाज्ञातस्याथंस्य ज्ञातत्वाभ्युपगमादनधिगतिसमये चाधिगतेविरुदढधत्वादवस्थामेदेन 
वस्तुनि ज्ञातस्वाज्ञात्वयोर्वक्तव्यत्रादेवमनुमानदिर्मानान्त रस्यापि वस्तुनयज्ञाते ज्ञापकत्वाविशेषान्न क्षणिकलसाष" 
कत्वं, दट्यविपरिलोपभुतेश्च नित्यदृष्टिरूपस्य ब्रह्मणोऽश्नणिकलत्वान्न सत्यादिव(क्थस्य क्षणिकार्थनिष्ठलमित्यथः।॥५२॥ 

२० वस्तुनि नाशस्य दुनिरूपत्वाच्च क्षणिकत्वायोगास्न क्षणिकाथंनिष्ठता सत्यादिवाक्यस्य सिध्यति। त 

तावदघ्ति घटे तत्र नाशो वतितुमहुति नैरथंक्यादाश्चयाभावाच्च । नापि सति घटे तत्र नारोऽस्ति स्ववन्नािस्य 

तदाश्रयत्वरायोगादेकर सत्वात््वयोरपथयिण विरुदढत्वादित्याह्--सतीति । यदि नाशे प्रवृत्तेऽपि तदाश्रय 

नाशप्रवृत्तिप्रागवस्थायामिव कुम्भोऽभ्युपगम्येत्त तह पूर्ंवदेव कुम्भस्य नष्टत्वाभावान्ताशास्माकपुर्वात्तसकाख्यार 

विशेषो घटे स्थादित्याहू--अस्ति चेदिति ।! ७४॥ 

३५ सति घटे नाशस्य प्रवृत्तत्वेऽपि घटगतं सत्वं स्वविरद्धं ष्ट्वा पुननंषटः स्यादित्याशङ्कवा द्गीकरोति-- 

इष्ट इति ! नाशस्य नाशाङ्धोकारे घटस्याविनारित्वपक्षक्षतिर्नास्तीति हेतुमाह--घट इति ॥ ७५ ॥ 
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त नाशो हन्ति नष्टारं गन्तारमिष तद्मतिः । यस्मिन्सत्येव यः सिध्येन्निरुणद्वि स तं कथम् ॥७६॥ 
लक्षणाथंमिदं वाक्यं यस्मात्पूषषुदाहूतम् । विरेषणाभ्रयान्नातः सन्यताऽत्र प्रसन्यते ॥७७॥ 

 पिशेषणत्वेऽप्यतेषां रक्षणाथेलमास्मनि । रष्ष्येऽसति न ताद्य सत्यादीनां प्रन्यते ॥७८॥ 
अतो लक्षणवाचतवान्न शुन्याथमिदं वचः । पिशष्यत्वेऽपि नेवं स्यार्स्वार्थासंत्यागकारणात्।॥७६॥ 
स्वार्थेऽपि न सस्यादेविशेष्याथं नियन्तृता । नियम्याथेनियन्तृं स्वार्थे सल्युपपद्यते ॥८०॥ ५ 

स्वेनाथनाथवांधात्र ब्रह्मशब्दः सहेतरः । तत्रानन्तोऽन्तवदरस्तुग्याश्ृच्येष पिशेषणम् ॥८१॥ 
स्वार्थापणप्रनाडयेव परिशिष्टो विशेषणम् । तद्धिरोभ्यथसन्त्यागः सामर्थ्यास्स्यान्न शब्दतः ॥८२॥ 

` गुहायां निहितं यस्मादेतस्मादात्मनस्तथा । ब्रह्मार्मश्ब्दयोस्तस्मादेकाथ्यमवसीयते ॥८३२॥ 
विज्ञानात्मातिरेकेण ज्ञाप्यते ब्रह्म चेत्परम् । नियोगगम्यः सन् मेदो वद फेन निवार्यते ॥८४॥ 

किञ्च नाशो न स्वाश्रयं घटं निवत्तयति । त्च्रियात्वान्न हि गमिक्रिया स्वाश्रयं गन्तारं निवत्तंयन्ती १० 
दष्टेव्याहू--न नाकच इति । नादस्य स्वाश्चयनिवत्तंकत्वाभावं साधयत्ति--यस्मि्धिति । ७६॥ 

सत्यादिवाक्यस्य विशेषणार्थ॑त्वमुपेत्य शुन्याथेत्वे क्षणिका्थंत्वं च नास्तीत्युक्तम् । अधुना स्वरूपलशक्षणाथं- 
मिदं वाक्यमित्युक्तत्वान्न शृन्या्थत्वं क्षणक्रार्थैत्वं वा वाक्यस्याऽऽशद्धितव्यमित्याह--रुक्षणा्थंमिति । अत्रेति 
वाक्यार्थोक्तिः । शुन्यताग्रहुणं क्षणिकतोपलक्षणा्ंम् । ७७ ॥ | 

सत्यमाकाशं ज्ञानं गुणोऽनन्ता पृथिवीत्यत्र सत्यादिपदस्य विरोषणाथंत्वदशषनादत्रापि तथा स्यादित्या- १५ 
शङ्खयाऽऽह--विश्ञेषणत्वेऽपीति । प्रत्यग्ब्रह्मणि विरोषणविदोष्यत्वस्यानुमुत्सितत्वात्तत्र सत्यादिपदं बुभुत्सितस्वरूप- 
लक्षणाथंमेवेत्य्थंः । वाक्यस्य लक्षणाथेत्वेऽपि शून्यमेव रक्ष्यं कि न स्यादित्याश द्ुयाऽऽह--लक्षयेऽसतीति ।॥ ७८॥ 

वाक्यस्य लक्षणाथंत्वादसतश्चासच्वादेव लक्ष्यत्वायोगान्नास्ति वाक्यस्य रान्याथंत्वारङ्कैत्युपसंहर्ति- 
अत इति । सत्यादिभिब्रंह्यणो लक्ष्यत्वमङ्खीकृव्य वाक्यस्य नास्ति शृन्याथतेत्यक्तम् । इदानीं ब्रहयणः सत्यादिभि- 
विशेष्यत्वेऽपि नास्ति वाक्यस्य शन्या्ैत्वं सत्यादिपदानां स्वार्थापरित्यागेन विशेष्याथंनियामकल्वादित्याहू-- २० 
विशेष्यत्वेऽपीति ।। ७९॥ 

सत्यादिपदस्य स्वाथ॑निष्ठघ्येव विशेष्या्थंनियामकत्वमिव्येतदन्वयव्यत्िरेकाभ्यां साधयत्ति--स्वार्थऽ- 
सतीति । ८० ॥ | | 

किञ्च परमा्थंत्वादिसमपकैः सत्यादिशब्देः सह ब्रह्मशब्दोऽस्मन्वावये बृहद्रस्तुवाचित्वेनाथंवानालक्ष्यते 
ततश्च कुतो वाक्यस्य दान्या्थंतेत्याहु--स्वेनेति सत्यादीनि पदानि त्रीणि क्ह्यणो विशेषणसमपंकाणील्यत्रावान्तर- २५ 
विदोषमाह्--तत्रेति । सत्यत्वं ज्ञानत्वं पणं त्वमितिवदसत्यादिव्यावृत्तिरपि शब्दाः स्थादित्या्ञङ्कुय पूर्वोक्त 
स्मारयति-तद्विरोधीति ॥ ८१-८२॥ 

तनु पूणंत्वेन ब्रह्मणो यदानन्त्यमुच्यते तदयुक्तं ब्रहमात्मशब्दयोरथभदादात्मना ब्रह्मण परिच्छेदसिद्धेरिति 

तत्राऽऽह--गुहायामिति । यो वेद निहितं गुहायामिति वक्ष्यमाणत्वात् ब्रह्मणो बुद्धिसाक्षित्वेनाऽत्मत्वावगमात्तस्माद्रा 
एतस्मादात्मन इति चाऽऽत्मशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगाद्बह्यात्मशषब्दयो रेकाथ्यध्यवसायान्नाऽऽ्मना परिच्छदो ब्रह्मणः ३० 
सम्भवतीत्यर्थः ।। ८३ ॥ 

य आत्मनि तिष्ठन्तित्यादिश्चत्या विज्ञानात्मनो भेदेन परस्य ब्रह्मणो ज्ञापनान्न ्रह्यास्मशब्दयोरेकाथत्व- 

सिदिरिप्याशद्धय नियोगतो नियमेन रा स्त्रगम्यो मेदो यदोष्टस्तहि तस्य निवारणानुपपत्तेभदस्य भ्रान्तिसिदधस्यानु- 

वादादक्यमेव शास्वार्थः स्यादिव्याहू--विज्ञानास्मेत ॥ ८४ ॥ 
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५ 

१५ 

१५ 

२५ 

२३० 

२५ 

न चेदात्मा परं ब्रह स्वतः स्यादस्य दुःखिनः । नियोगो बाऽनियोगो बा कं विशेषं करिष्यति ॥८१॥ 
पश्यतः प्रत्यगात्मानमपविद्धान्यवस्तनः । अहं ब्रह्मेति चेज्ज्ञानं शास्नादन्यत्परं कथम् ॥८६॥ 
आत्मनोऽन्यस्य चेद्धमां अस्थूरस्वादयो मताः । अनात्मत्वेऽस्य तैः स्यादात्मत्वे खन्यधीहूु तिः॥८७॥ 
यत्साक्षादित्युपकरम्य य॒ आस्मेतयुपसंहतेः । अन्योन्याथंसमाप्तेष व्यतिरेके खसम्भवात् ॥८८॥ 
आत्मव चेत्परं ब्रह्म मवताऽभ्युपगम्यते । आत्मनो ज्ञानकतेताज्ज्ञानं स्यात्कतेसाधनम् ॥८६॥ 
पारतन्त्यमनित्यत्वं धातथेत्वे प्रसज्यते । तकंशासप्रसिद्धेष कतेतेवाऽऽस्मनो भवेत् ॥६०॥ 
उच्चेबाहुं सथुदधरस्य इत्याहुश्चोच चुश्ववः । यथोदितमिदं स्व॑ नैतदेवं मबेत्छुतः ॥६१॥ 
स्वरूपाव्यतिरेकेऽपि कायेतखश्ुपचारतः । वुद्ध्युपाश्रयकार्याणि कल्प्यन्तेऽत्राविवेकतः ॥६२॥ 

शास्वरगम्योऽपि जीवब्रहमभेदस्तत्त्तमसीति चेतो धारयेदिति नियोगावष्म्भात्तथाविधभावनाप्रभावाद्रा 
निवर्व्यो भविष्यतीत्याशङ्कयाऽऽहु-न चेदिति । यद्यात्मनो ब्रहयत्वं न स्वाभाविकं तदा न तन्तियोगभावनाभ्यां 
कर्तुं शक्यं न हि वदः रौत्यमस्येन क्रियते नापि जीवन्रह्मभेदो नियोगादिना निवततंयितुं शक्यते शास्व्रगम्यस्वाभ्युप- 
गमादित्यथेः । ८५ ॥ 

जीवत्रह्यभेदस्य शास्त्रगम्यत्वम द्ीकृत्योक्तं तदेव नास्तीत्याह-- पयत इति । नेति नेत्यस्थूकमनण्वित्यादि- 
वाक्यादपाकृतानात्मव्गस्य प्रव्यगात्मभूतमात्मानं परिशुद्धं पश्यतस्तत्तवमस्ययमात्मा ब्रह्मेति शास्त्रात्तात्पयोपितादह् 
बरह्येत्यात्मनि विज्ञानं जायते चेत्परं ब्रह्यात्मनोऽन्यन्न भवेदात्मा वा ब्रहूमणोज््यो न स्याद्य आत्मनीत्यादिवाक्यस्यात्य- 
परत्वातप्रधानवाक्यविरोघे प्रामाण्यायोगादित्यथंः । ८६ ॥ | 

न्वस्थकत्वादिधमंकं ब्रह्म स्थुलादिधमंकस्त्वात्मा तयोमिथो विरोधादेक्यासिद्धिरिति तताऽ्ट्-आत्मन 
इति \ त्वमर्थादात्मनः सकाशादस्यस्य ब्रह्मणो यचस्थूकत्वादयो घर्मा: स्वीक्रियन्ते तदा तेषामस्थृरत्वादोनामालम- 
विशेषणत्व राहित्ये सत्यस्याऽऽत्मन्त्वंपदाथंस्य तेरस्थुखुत्वादिभिनं किञ्चिद्धवति यदि पुनरस्थूकत्वादोनामात्म 
विशेषणत्वं तदाऽऽतमन्रह्मणोरन्यधीर्भेदबुद्धिस्तस्या निवृत्तिः सेत्स्यत्यत्मब्रह्मणोलक्षणाभेदादतो विरुदधमंत्वाभावान्न 
भेदाराङ्कत्यथंः ।। ८७॥ 

यत्साक्षादपरोक्लाद्ब्रहय य आत्मा सर्वान्तर इत्यत्र ब्रह्मणोपक्रम्याऽऽत्मनोपसंहा रदशंनादपि ब्रह्मात्मनोरेक्य 

मुपपन्नमित्याह--यत्साक्नादिति । ब्रहाशब्दाथंस्य ब्रह्मणो तब्रह्यशब्दपर्यालोचनायामात्मनि समाप्ते रात्मलब्दपर्या 

लोचनायां चाऽऽत्मशब्दाथंस्थाऽऽत्मनो ब्रह्मणि समाप्तेश्च तयोरैक्यं भेदे समाप्षिशरुत्योरसम्भवान्न हि तयोमिथो भेदे 
ब्रहमाशब्दाथंस्याऽऽत्मन्यात्मशब्दाथंस्य च ब्रह्मणि समाप्तियुक्तेतयाह्--अन्योन्य इति ।॥ ८८ ॥ 

अनन्तं ब्रह्मोव्यक्ते तदानन्त्यसमथंनार्थं ब्रह्यात्मनोरेक्यमुक्तमुपेत्य चौदयत्ति-आत्मेवेति 1 एेक्यपन्ले ज्ञानं 

बरह्येत्यत्र जानातोतिज्ञानमिति ज्ञा्तपदं कतंसाधनमात्मनस्तत्कतत्वादतो ज्ञानकर्ताऽऽस्मा ब्रह्ोत्युक्त भवतीत्यर्थः ।८९।। 

जानपदस्य कृत्साघनत्व भावसाधनते दोषप्रदशनद्ारा प्रकटय ति--पारतनत्यमिति । ज्ञानक्रिया ज्ञान- 

रब्देनोक्ता चेज्ल्ानस्य परतन्त्रत्वादनिव्यत्वादब्रह्मणोऽपि ज्ञानं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यात्तदभेदादनिव्यत्वादि 

प्रसक्खात्कतुंसाधनं ज्ञानपदमित्यथंः । तकशास्त्ावष्टम्माच्च कतुत्वमास्सनः स्वोकतन्यमित्याहु--तकंति ॥ ९० ॥ 

जञानकर्ताऽऽत्मव ब्रह्म नान्यद्ब्रह्यास्तीति पूवपक्षमुपसंह्रति--उच्चेरिति। ज्ञानस्य कायय॑त्वमङ्खीकृलय 
कतुत्वमात्मनः रद्धितं दिथिरयति--यथोदितमिति । ज्ञानस्य कायंत्वसम्भवे कथं कायंत्वप्रतोतिरिति पच्छति-- 
कत इति ॥ ९१॥। 

संवेदनापरपर्यायस्य ज्ञानस्याऽऽत्मस्वरूपाभेदेऽपि का्ंत्वमौपचारिकमि्युत्तरमाहु-स्वरूपेति। कायंत्वस्यौप- 
चारिकत्वं स्फोरयति--बुद्धीति \ अत्र हि संवेदने बुद्धवृत््यविवेकात्तदृगतान्येव जन्मविनाशशादीनि कार्याणि 
कल्प्यन्ते । वस्तुतस्तु न तत्र जन्मादयो विकाराः सन्ति तेन कूटस्थे संवेदने कायंत्वमारोपितमित्ययः ॥ ९२ ॥ 
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स्वरूपमारमनो ज्ञानं न तस्मादुल्यतिरिच्यते । बुद्धः प्रत्ययकारिखं तत्सा्िण्धुपचयेते ॥६३॥ 
आत्मचेतन्यसंब्याप्ता वृत्तीर्धौः इरूते यतः । चेतन्यालिङ्गिताः सर्वास्तप्तायोविस्फुरिङ्गवत् ॥६४॥ 

चेतन्यखवितान्टष्ट्वा प्रस्ययान्बुद्धिकतेकान् । ज्ञानं क्रियत दस्यज्ञाः इूटस्थमपि मन्धते ॥६५॥ 
आवि्माषितिरोभावौ बद्धेयेत्साशिको वचृणाम् । ततोऽन्यं कं समाश्रित्य साक्षिकवेखशरुच्यते ॥६६॥ 
बुद्धिभावानवच्छिनं ताद्गरुपं यथा पुरा । वृद्ध्युत्पत्तावपि तथाऽविक्रियं द्यसुभूयताम् ॥६५७॥ ५ 

कतेकार्यावभासिलास्कवकार्यामिधायिनः । रक्षयन्ति परं व्रह्म नाञ्यसा तत्मचक्षृते ।६८॥ 
छ 

यत्त तद्ब्रह्मणो ज्ञानं सर्घानन्यदविक्रियम् | बरह्मणोऽव्यतिरिक्तं तस्सवेप्रस्यकसमापितः ॥६६॥ 
याख्याताखिरनात्ममेदसत्याथेवाचिना । तथेव सत्यश्चब्देन रक्ष्यते तन्न तूच्यते ((१००॥ 

एवं सत्यादयः शब्दाः स्वा्थांसंत्यागिनः परम् । ठक्षयन्ति  षिस्द्राथेनिषृच्याञ्ज्ञानहानतः ॥१०१॥ 

यत्तवात्मनो ज्ञानं प्रति कतुंत्वमुक्तं तददूषयति--स्वरूपमिति । वृत्तिमदन्तःकरणोपाधिकमात्मनि 
कतुंत्वसारोपित्तमित्य्थैः । ९२ ॥ 

कूटस्थमात्मसंवेदनं बुद्धिवच्युपाधिकं काय॑त्वमास्कन्दती्युक्तं विवृणोति--आत्मेति । यथा तप्तस्यायसो 

विस्फुलिङ्गा वह्वयाकारा हृश्यन्ते तथा परिणामिनी बुद्धिरात्मचैतन्येन व्याप्ता सत्ती नानाविधा वृत्तीश्चंतन्याभास- 

व्याप्ता यतो निवंतंयत्यतो बुद्धिवृत््युपाधिचैतन्यं कायत्वेन भातीत्य्थंः ।। ९४ ॥ 

यत्त॒ वृत्तिमदन्तःकरणोपाधिकमात्मचेतन्यं कतृंसवेन भातीति तदुपपाद्यति--चेतन्येति ॥ ९५ ॥ 

. बुद्धेः प्रत्ययकारित्वं तत्साक्षिण्युपचयंत इत्युक्तमधुना प्रपञ्चयत्ति--आविभविति ॥ ९६ ॥ 

आत्मनः संविदात्मकस्य कर्त॑त्वकायंत्वयो सरोपितते कूटस्थत्वं फलतीत्याह्-बुद्धीति । यथाहि पूं 
बद्धयुपाध्य॒त्पतेस्तदभावेनानवच्छिन्नमेकरूपमेव बृदढधयभावसाधकमवतिष्ठते तथा बुद्धयुत्पत्तावपि तदूयवसाधकमेक- 

रूपमेव चैतन्यमास्थेयं बद्धिभावाभावयोरपि साधके साक्षिचैतन्ये विशेषस्य दशेयितूमशक्यत्वादतश्च कूटस्थमेव 

चत्तन्यमनुभवबलादास्थैयं तस्य सवंविक्रियासाधकत्वादित्यथेः ॥ ९७ ॥ 

वाच्यत्वाद्वटादिवदेव सक्रियं ब्रह्य न कूटस्थमि्याशङ्कय।ऽऽ्ह--कत्रिति । कतुंकर्मादीनां कारकाणां 
साक्षित्वेन बरह्मणो भासकत्वाकरर््रादिवाचिनः सत्यादिशब्दा ब्रह्य परं लक्षयन्ति । न तु साक्षाद्रक्तुमुत्सहन्ते शम्द- 

प्रवत्तिनिमित्तानां जात्यादीनां ब्रह्मण्यसत्तवादतो वाच्यत्वं ब्रह्यण्यसिद्धमित्यथः ।॥ ९८ ॥ 

ज्ञानशब्दस्य ब्रह्मणि खक्षणया प्रवृत्ति प्रकटयत्ति--यस्विति । ब्रह्मणो यत्तज्ज्ञानं चैतन्यं न च षष्ठीप्रयोगाद्- 
ब्रह्मणस्तद्धियते तद्धि ब्हाणः सकाशादग्यतिरिक्तं ज्ञानव्यतिरेके जडत्वाद्ब्रह्मणोऽब्रहत्वप्रस ङ्ग्व ब्रह्मात्मकं ज्ञान 

१०५ 

९० 

९५ 

सर्वानन्यदद्वितीयं ब्रह्मणः सर्वानन्यत्वादतद्चावि क्रियं विक्रियाहेत्वभावाच्च सर्वर प्रत्यक्त्वेन वतते तत्र तत्राऽऽत्मलेन 

समाप्तत्वादतो ज्ञानपदं ब्रह्मणि लक्षणयैव वतते तत्र जात्यादेरसम्भवादित्यथः ।| ९९ ॥ 

सत्यपदस्यापि ब्रह्मणि लक्षणयैव प्रवृत्ति प्रद्याययति--ग्रव्यास्यतेति। निरस्तः समस्तोऽनात्मविरोषोऽनृतवर्गो 
यस्मिन्परमार्थर्थे तस्य वाचकेन सत्यकषब्देनापि ज्ञानशब्देनेव ब्रह्म लक्ष्यते न तु तत्तेन वक्तुं शक्यते निमित्ताभावस्य 
तुल्यत्वादित्यथः ॥ १०० ॥ 

सत्यज्ञानश्चब्दवदानन्दादयोऽपि शाब्दा लक्षणयेव ब्रह्म बोधयन्तीत्याहू-एवमिति । सवं खल्वेते शब्दा 
स्वाथस्य परमाथत्वं ज्ञानत्वमानन्दत्वं पुणत्वमित्यस्य स्वा्थंस्यापरित्यागिनो भूत्वा विशुद्धाथप्रतीतिहेव्वन्ञाननिसास- 
दवारा विर्ढ्स्याथंस्यानृतजडदुःखपरिच्छंदनिवृत्तिवत्मेना परं ब्रह्य लक्षयन्ति न तु साक्षादेव ब्रह्म वक्तुं क्षमन्ते 
प्रागुक्तन्यायवि रोधादित्यथंः ॥ १०१ ॥ 

२० 



५ 

१५ 

१ ५ 
क्कि 
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निवस्य॑भेदाद्धिनोर्थोऽसत्या््थनिवतिनाम् । सत्यादीनामतः सिद्धमवाक्याथेत्वमात्मनः" १(१०२॥ 
यतो वाचो निबतन्ते नेति नेतीति चापरम् । एवं सत्यथेवतसर्वमन्यथा तदनथेकम् ॥१०३ 
कोटस्थ्यं सर्यमिस्युक्तं तद्गुणं च्ञानमरच्यतं । स्वतो बोधस्य कोटस्थये ज्ञातुरानन्त्यमेकता ।1१०४॥ 
ज्ञात्रभेदात्त॒ तदुव्रह्म द्यनीप्पिततमं परम् । ज्ञातुरन्यस्य चाभावायो बेदेस्युच्यते कथम् [१०५ 
सत्यादिरक्ष्याज्ञानोत्थाऽसत्या्यथेनिषेधधीः । वत्मेनेवाऽऽप्माप्नोति केवलाज्ञानहानतः [[१०६॥ 

एवं ज्ञातं विजानाति वियुक्त विदयच्यते । निवतेते निवृत्तं च त्रिवेः शपथयाम्यहम् १०७ 
तस्मादासन्नकदंत्वतिमिरोऽयमविध्यया 1 सत्यादिरक्षणं व्रह्म प्रस्यक्स्थमपि नेक्षते ॥१०८॥ 
अतोऽविद्यानिषेधेन सदा विस्फुरितेक्षणः । ̀ पिवज्ज्ञात्रादिं नानां प्रस्यगात्मानमीक्षते 1१०६॥ 

सत्यादिशब्दयः स्वार्थासिन्त्यागिन्वेत्स्वार्थानां सत्यादीनां मेदाद्गवानयनादिवाक्यवदस्मिन्नपि सदयादि- 
वाक्ये वाक्यार्थः संसगः संसृष्टो वार स्प्रादित्याक्द्कयाञऽहू-निवर्त्थेति । सत्यादिशब्दानामसत्याद्यर्थनिवततंकत्वेनोक्तानां 
निवत्यंभेदादेव यद्यपि भिन्नोऽर्थोऽभ्युपगम्यते तथाऽपि विरुद्धाथंपरिहाराय लक्ष्ये ब्रह्मणि तैषां पयंवसानादात्मनो 
ब्रह्मणः सत्यादिवाक्याथंस्य संसगगसंसृष्टाभ्यामन्यत्वेनेकरस्यं वाक्यादेव सिथ्यततीत्यथंः ।। १०२ ॥ 

यत्प्रत्यग््रह्मणः शब्दाविषयत्वं जातिमत्त्वादिविशेषरान्यत्वादुक्तं तथेव तस्मिच्नभ्युपगते सति अविषयत्वेस्य 
निविश्षेषत्वस्य च प्रतिपादकं वक्यजातमुपपन्नार्थं; ब्रह्यणो विषयत्वे विदोषवत्वे चानुपपन्नाथंमप्रमाणमेव तदा- 
प्येतेत्याटमनौ विषयत्वाद्यभावे प्रमाणमाहू--यत इति । १०३॥। 

सत्यादिषशब्दानां ब्रह्मणि लक्षणया बोधकर्वमुपपाद्य पदाथंत्रयमुक्तमुपसंह रति--कौटस्थ्यमिति । तदेव स्यं 
गुणो यस्य ज्ञानस्य तञ्ज्ञानं तद्गुणं; सत्यत्वं ज्ञानस्य स्वरूपमित्याहु-तदृगुणभिति । सत्यव्वेनोक्तस्य ज्ञानस्य 

२० 

२५ 

२० 

स्वारस्येन कोौटस्थ्ये स्थिते त्रिविधम।नन्त्यं तस्य सिद्धयतीत्याह स्वत इति! यथोक्तं ज्ञानं ज्ञातुः साक्षिणो ब्रह्मण 
स्वरूपं तस्याऽऽनन्त्यं कोहगित्यपेक्ायासुक्तम्--एकतेति ॥ १०४॥ 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहोतिवाक्यमेवं व्याख्याय समनन्तरवाक्यगत्तं यो वेदेति भागमाल्िपति--जात्रभेदादिति। 
तद्धि प्रकृतं ब्रह्य ज्ञानात्मत्वेन ज्ञेयत्वेन न वतते ज्ञानकतुंः सकाशादभिच्नत्वाभ्युपगमात्, न च तस्य ज्ञानकततवं 
अविक्रियत्वात् । न च ब्रह्मातिरेकेण ज्ञाताऽभ्युपगम्यते । न चैकत्र कम॑कतुंभावः सम्भवत्यत्तो यो वेदेत्यनुपपन्च- 
मि्य्थं; ।। १०५॥ 

सत्यादिशब्देन यद्ब्रह्म लक्ष्यते तदज्ञानोत्थं यदसत्यादि तच्चिषेधिका यादं ब्रह्यास्मीस्यविषयाकारा 
धीरुत्पद्यते तया प्राप्तमेव ब्रह्माप्राप्िहैतवज्ञाननिवृ्या प्राप्नोतीव्युपचा रादुच्यते । तत्र क्म॑कतुंत्वस्याविवक्षितत्वात्नेव- 
मिति परिह रति-सत्यादीति । १०६ ॥ 

नन्वज्ञातं ब्रह्म ज्ञायते, बद्धं च मुच्यते, निवत्ते च निवृत्तमेवाज्ञानं; तथेवाध्राप्तमेव ब्रह्य प्राप्तुं युक्त 
तत्राऽऽह--एवमिति । प्राप्तप्रा्चिवदिति यावत् । ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति प्रज्ञानं बहम विमुक्तश्च विमुच्यते । एकमेवा 
द्ितीयमित्यादिलशास्वमन्न प्रमाणमित्यमिपेत्याऽऽह्--रिरिति ॥ १०७ ॥ 

ज्ञानादेः नित्यनिवृत्तत्वे किमिति सव॑दा ब्रह्मणि न प्रतिपत्तिरित्याशद्धुयाऽश्--तस्मादिति। निवन्तस्यैवा 
जञानादेरनिव॒त्तवद्दरानादिति यावत् | आसच्चत्वं आरोपितत्वम् ॥ १०८ ॥ 

अविद्याध्यस्तकतृंत्वादिक्रतं प्रत्यग््रह्मणोऽस्फ़रणमिति स्थिते फल्ितिमाह-अत इति ॥ १०९ ॥ 

३५ 

१. संसगरूपं वाक्यायंत्वं नेत्यथेः | 
२. पिबन् = निरस्यन् | 
३. संसग इति ताकरिकमतेन । संमृष्ट इति । अंशत्रयसंसृष्टभावनेति भादा: । विषयनियोज्यसंसृष्ट काय॑मिति 

प्राभाकराः। । 
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भूतमात्रोपसंदरेषसयुत्थं यत॒ आत्मनः । कदैभोक्ठस्वविज्ञानं वुद्धौ तन्निहितं ततः ॥११०॥ 
तमोरजो षि निश्रक्ततद्वृत्या चोपरम्यते । ब्रह्मातो निहितं बद्धौमन सैवेति च भ्रति; ॥१११॥ 
निगृटमस्यां तद्ब्रह्म कामाविदाद्यपप्ठवात् | प्रस्यम्धियोऽनुपश्यनतितस्माद्बद्विगंोच्यते | ११२॥ 
परमं व्योम हादं स्याद्बाद्यात्तत्परमं यतः | श्रुतेर्योऽयं बहिधंति तच्च ब॒द्धः समाश्रयम् ॥११३॥ 
गुहायां , परमे ग्योमन्वस्तुवृत्तमपेक्ष्य „वा| पर्यादिरक्षणान्नान्यद्वियः प्रत्यक्परतीयते ॥११४। 
सत्याद्यथे विरुद्रस्यः सम्यण्व्यावृत्तधीयेतिः । धियः प्रत्यक्पविहयाथ सत्यास्मानं प्रपश्यति ॥११५॥ 
तस्मादुपायसिद्धयथं वद्धः प्रस्यक्मवेशनम् । गुहायां परमे व्योमञशरुतिरस्मानतोऽन्वश्चात् ॥११६॥ 
ज्ञातङ्ञेयं परं ब्रह्म भेदवद्धयपनुत्तये। गुहायां परमे व्योमञ्जञेयं ज्ञातरि शिष्यते ॥११७॥ 
साध्यमाधनसम्बन्धवत्मनैबानुधावतः । साध्यसाधननिथक्तं स्वात्मन्या विशते परम् ॥११८॥ 

[अ ५ 

एवं “यो वेदे""ति वाक्यभागे सम्भवत्यपि, निहितशब्दो न सम्भवति कुण्डे बदरवदनाधारत्वाद्ब्रह्मणो बुद्धौ १० 
निहितत्वासिद्धेरित्याशङ्कयाऽऽह-भूतमात्रेति । भौतिकमन्तःकरणं भूतमात्रब्देनात्र गृह्यते । अवियाध्यस्तबुद्धि- 
सम्बन्धकृतकतृंत्वादिधमंवत्वादात्मनो बुद्धौ निहितत्वोक्तिरिव्यथंः ॥ ११० ॥ 

सात्विकबुद्धिवृत्त्याऽहुं ब्रह्मास्मीति वाक्योत्थया ब्रह्मणो दशंनाद्ब्रह्य बुद्धिस्थमुक्तमिति पक्लान्तरं सप्रमाण- 
माह--तम इति । १११॥ 

निहितशब्दाथेमित्थमुक्त्वा बुद्धगुहात्वं साधयति--निगुढनिति ॥ ११२॥ १५ 

परमे व्योमन्चित्यस्याथंमाह--परममिति ! हुदयावच्छिन्नं भूताकाशं परमं व्योमेत्यत्र प्रमाणमाहु--धुतेरिति । 
उक्ते हूदयाकाशे या गुहा बुद्धिस्तस्यां ब्रह्य नित्यं सन्निहितमिति सप्तम्य्थं सूचयति--तच्चेति ॥ ११३॥ 

परमे व्योमन्तित्यस्यार्थान्तरमाह्-गुहायामिति । अन्तःकरणे कायपिक्षया प्रकृष्टं व्योमान्याकृताकाशम- 
जातं ब्रहम तत्र कायंकारणविनिमुक्तं शुद्धं ब्रह्म व्यवस्थितमिति वास्तवं वृत्तमपेक्ष्य वाचोयुक्तिरित्यथंः । वस्तुवृत्तम- 
पेक्ष्योक्तमेव व्यनक्ति--सत्यादीति ! अतःकरणात्कतायंभूतास्प्रत्यगान्तरं यदनज्ञातं ब्रह्य कारणं तत्र सत्यज्ञानानन्ता- २० 
नन्दात्मकात्परिलुद्धात्कायंकारणविर्द्धाद्बरह्यणोऽन्यन्न प्रामाणिकमस्तीत्यतो बुद्धिगुहायां परमं व्योमाज्ातं ब्रह्य 
तस्स्वरूपत्वेन स्थितं तत्र कायंकारणविलक्षणं ब्रह्म निहितमि व्यथः ॥ ११४ ॥ 

बुद्धिकारणे ब्रह्यण्यज्ञाते कायंकारणविनिमुंक्तस्य ब्रह्मणोऽवस्थानकथनप्रयोजनमाहू-सत्यादीति ! अनृत- 
जडपरिच्छिन्नदुःखेभ्यः संशयविपर्यासव्यतिरेकेण व्यावृ्तबुद्धिरुतमो ज्ञानाधिकारी धियोजन्तःकरणासप्रतीचि कारणे 
बरह्मणि प्रविश्य कायंमात्रस्य तदृपाधिकाभावस्य च तदत्तरेकेणाभावमालोच्याज्ञातस्य ब्रह्मणोऽपि कारणस्य का्यं- २५ 

कारणविलक्षणब्रहयव्यत्िरकेणाभावं ज्ञात्वा सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकं ब्रह्मेव बुद्धिसाक्लिणस्तत्वमिति निश्चविनो- 
तीवत्यथः | ११५ ॥ 

यस्मादेवं बुद्धिकारणे निहितं श्रह्यत्युक्ते बुद्धिसाक्षिणो ब्रह्मत्वं सिध्यति तस्मादुनुद्धः प्रतीचि कारणे 
का्यंकारणविलक्षणन्रह्यप्रवेशनं निहितं गृहायामित्याद्या श्रुतिरहं ब्रह्मास्मीति प्रतिपत्युपाग्रत्वेनानुश्लास्त्यतो यो 
वेदेत्याया श्रुतिरूपपन्तार्थत्याह-तस्मादिति ॥ ११६॥ | २० 

सम्प्रति प्रथमव्याख्यानमेवानुसुत्य वाक्यार्थं कथयति -ज्ञातुरिति । आत्मनो बुद्धिसाक्षिणो ज्ञेयं परं 
ब्रहोर्युक्ते तयोर्भेदबुद्धिरुपजायते तन्निवृच्यथं बुद्धौ बाह्याकाशपिक्षया प्रकृष्टं यदाकाशं तत्र निहितं ब्रह्मेत्युच्यते । 
तथा च ज्ञेयं ब्रह्म साक्षि(णि)तावत्मात्रमवशिष्यते सोऽपि साक्षी ब्रह्ममात्रमिति न तयोभे दशङ्धुऽस्तीत्यथंः ॥ ११७ ॥ 

्ञातृज्ञेययोर्जीवब्रह्मणो रभेदे जीवस्य संसारित्वादुब्रह्मणोऽपि संसारितप्रसङ्खात्तत्प्राप्तिरसमीदहिता स्यादित्या- 
र द्ु्याऽऽ्ट्--साध्येति ! यागादिना स्वर्गादि साध्यमिति साध्यसाधनसङ्गतिद्रारेण प्रवृत्तस्य संसारिणस्तदुभय- ३५ 
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सोऽश्नुते निखिलान्कामान्कतेत्वे तदसम्भवम् । आशङ्खय ब्रह्मेत्याह युगपर्स्य स्सहेति च ॥११६॥ 
प्रतीचि न स्यात्तद्त्रह्न मेदार्था चेस्सहाथेता । सम्भाव्यते पराग्भतं नापि सत्यादिमस्परम् ॥१२०॥ 
नापि नोत्सहते वक्तुं निपातत्वात्सहाथेताम् । तस्मादयुगपदथेस्य वाचकं॒॑स्यात्सहेति यत् ॥१२१॥ 
ज्ञानादसत्यायुच्छित्तरार्मनोऽन्यन्न प्रते | तस्माद्विपरिचिद्ब्ह्मभ्यां' कामान्सर्वान्सहाशतुते ॥ 

५ ज्ञातुहादिगुहान्तस्थं प्रतीचोऽन्यन्न लभ्यते । सत्यादिमदतो ब्रह्म प्रत्यगात्मेव तद्विदः ।॥१२३॥ 
विपर्चिद्व्यतिरेकेण ज्ेयस्वायपनुत्तये | सामानाधिकरण्येन बह्मणाऽऽह विपरिचिता ।।१२४॥ 
एकयाऽक्रमवतिन्या व्याप्नोति क्रमवतिनः । अवगस्याऽखिलान्कामान्योऽकाम इति च भ्रूतिः।।१२५। 
आदावन्ते तथा मध्ये पियोऽनेकशरीरगाः । निरविंशेषेकचिद्रयाप्ना = द्यनन्याुभवास्मना ॥१२६॥ 
सयपरवततिहेतुध यस्मादुज्रदविददनुते । कामान्त्रमविदस्तस्मान्न म्रवृ्तिररैतुतः ॥१२७॥ 

१० विलक्षणं परं ब्रह्म स्वरूपत्वेन यदा प्राप्तं भवति तदा संसारिणोऽपि संसारित्वं निवत्ते तत्कथं तद्दारा ब्रह्मणः 
संसारित्वं शद्ध शक्यमित्य्थः ॥ ११८ ॥ 

ब्रह्मात्मैकत्वविदशेषं पुरुषाथंमाप्नोतीव्यस्मिन्तर्थं सोऽश्नुते सर्वान्कामानिति वा क्यकदेशं भ्याचष्ट-सोऽनुत 
इति । कतुत्वे सवेपुरुषाथंसिद्धिनं सम्भवतीत्याशद्खय तस्याविद्याध्यारोपितत्वादब्रह्मल्पेण विदुषः सवंपुरुषाथं- 
सिद्धि रविरुदधेदयुत्तरवाक्यावष्टम्भेन दशंयति--कतंत्व इति । सहशब्दाथंमाह--युगपदिति ॥ ११९ ॥ 

१५ सहशब्दस्य यथाश्नताथेत्वं कि न ॒स्यादित्याश्ङ्कयाऽऽह-प्रतीचीति । सहशब्दस्य मुख्याथंत्वे सत्यात्म- 
बरह्मणोर्भेदादूदाथेता सहशब्दस्य स्यादेवं सहुशब्दभ्रुतिभेदार्था ततश्च सहशब्दस्य भेदेनार्थेनाथंवत्तेति चेत् । उच्यते 
तदाऽऽत्मनि स्वरूपभूतं ब्रह्य न सिध्यति । तथा च तत्तवमस्यादिवाक्यवि रोधाचयुगपदथंतायाः सहश्चब्दस्य युक्तत्वा- 
देकस्मिन्नेव क्षणे सर्वान्पुरुषार्थान््ह्यरूपेण ब्रह्मविदनुभवतीत्यथंः । आत्मनः सकाशाद्ब्रह्मणो भेदे दोषान्तरमाहू- 
संभाव्यत इति ॥ १२० ॥ | | 

२० सहशब्दस्य युगपदर्थे सामर्थ्याभावान्न तदथंत्वमित्याश ङ्याऽश्ट्- नापीति । सहराब्दः सहाथंतां वदल्युग- 
पद्थं वक्तुं नैव राक्नोतीति न; निपातानामनेकाथंत्वादस्य च निपातत्वादित्यथः । फलितमुपसहरति- 
तस्मादिति ॥ १२१॥ 

सहशब्दस्य युगपदथंत्वेऽपि यौगपद्यस्य भेदसापेक्षत्वादधेदश्रसक्तिरित्याशङ्कुयाऽऽहू--जा नादिति । अहु 
ब्रह्मास्मीति ज्ञानादज्ञाननिवृत््या तत्कार्यासत्यपरिच्छेदादिनिवृत्तेः साक्ात्कृतन्रह्या ब्रह्यविदात्मरूपेण ब्रह्मरूपेण च 

२५ सर्वानानन्दान्यौगपचेनानुभवति । अविद्यावस्थायामुपाध्यवच्छेदा्विभक्तवदभिक्तेबेहुक्तिरित्यथः ॥ १२२ ॥ 

विपशिचिद्बरह्भ्यामिव्युक्तत्वाद्दरद्ब्रहमणोर्भेदः स्यादित्याशङ्कयाऽऽह--ज्ञातुरिति \ यो वेद निहितं गुहाया 

मित्ति ब्रह्मणो बुद्धिस्थत्वाभिधानादात्मनश्च तथात्वात्तयोरभेदगन्धोऽपि नास्तीत्यथः ॥ १२३ ॥ 

विद्रद्ब्रह्मणोर्भेदाभावे हैव्वन्तरमाह्--विपञ्िदिति। जञेयत्वादीत्यादिशब्देन प्राप्यत्वं ब्रह्मणो गुद्यते॥ १२४ 

सर्वान्कामान्समद्नुते इत्यस्यायंमनू्य तत्रैवार्थे श्रुत्यन्तरसम्वादं दशंयति-एकयेति । विदुषो विषयसुख- 

२० प्राप्तौ सक्रियत्वमाश्षद्कयावगति वििनष्टि-अक्रमवतिन्येति ॥ १२५ ॥ 

अवगतेसक्तं कूटस्थत्वं साधयति-आदाविति ॥ १२६ ॥ 

ब्रह्मविदोऽपि प्रवृत्तिमिच्छतां यथोक्तशरुतिविरोधः स्यादित्याथिके वाक्यत्ात्पयं माहु--सव्रवृत्तीति। विदृषा 

सुखानां कामशब्दितानामाप्तत्वात्तस्य कामाभावात्तन्निबन्धना प्रवृत्तिनं सिध्यतीत्यथः ॥ १२७ ॥ 

१. आत्मन्रह्यरूपाभ्यामित्यथंः । 
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अबिाहेतवः कामाः काममृला; प्रवृत्तयः । धर्मीधर्मौ च तन्मूलौ देहोऽनथाश्रयस्ततः ॥१२८॥ 
अतोऽविानिरोधे स्यान्निरोधो बिहुषः सदा । निःशेषकमेहेतूनां विकाराणां तदैव त् ॥१२६॥ 

कृतस्नोपनिषदरथस्य घरतरमित्यभ्यधाल्पुरा । संक्षपतस्तदथंर्च सम्यड्मन्त्रेण वर्णितः ॥१२०॥ 
अनेन ताच्त्रेण यवानर्थोभ्र घरत्रितः। आसमाप्तेसियं बरत्तिस्तमादित्युच्यतेऽधुना ॥१३९॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च रसादेः पश्चकात्परम् । स्यामद्शयादिशास्त्रोक्तमहं ब्रह्मेति निभेयम् ॥१३२॥ ^ 

ननु सत्यमनन्तं च कथं सम्यक्प्रतीयते | देषकारादिहैतुखात्तदिदानीं विभाव्यते ॥१३३॥ 

वस्तुतो देशतःचैव कारुतहव त्रिधोच्यते । आनन्त्यं ब्रहमणशथातः सत्या्यपि च सिभ्यति ॥१२४॥ 

अनन्तं देशतो व्योम देशवसङ्कतित्वतः । कारणेनैकदेशं हि कायं नान्यत्र वतेते ॥१३५॥ 
कायलखात्कारतो नास्य वस्तुतश्च विहायसः । वस्त्वन्तरस्य सद्धावादानन्स्यं वस्तुतोऽपि न ॥१३६॥ 
काराकाश्चादियोनिस्वात्सर्बातमत्वात्तथाऽऽत्मनः। वस्त्वन्तरस्य चास्तखान्धुख्यानन्त्यं परात्मनः।[१३२७॥ ^“ 
कल्पितेन परिच्छेदो न द्यकल्पितवस्तुनः । कल्णितर्चेह कारादिर्वाचारम्भणश्चास्रतः ॥१३८॥ 

ब्रह्मविदो विद्ययाऽविद्यानिवृत्या कामादिनिवृत्तिरयत्नतः सिध्यतीत्येतदुपपादयति--अविचयेत्या- 

दिना ॥ १२८-१२९ ॥ 
तस्माद्रा एतस्मादित्यादेरुत्तरस्य सन्दभंस्य सम्बन्धं वक्तुं वृत्तं कत्त॑यति--ङस्त्नेति \ ब्रह्मविदाप्नोति 

परमिति वाक्यं वल्ीद्रयाथंस्य ब्रह्मणस्तज्जानस्य तत्फलस्य च सूत्रमिति भाष्यकृदुक्तवान् । तच्च सूत्रिततमथंत्रयं १५ 
सत्यमित्यादिना मत्त्रेण संश्लयविपयंयापोहैन संक्षेपतो व्याख्यातमित्यथंः ॥ १३०॥ 

ब्रह्मविदाप्नोति परमित्तिसूतेण योऽथः सूचितो यच मन्त्रेण संक्षेपतो व्याख्यातस्तस्याथंस्य प्रपञ्चनाथं 
तस्मादिप्यादिसमाप्िपयंन्तं म्रन्थजातमिति सम्बन्धं दशेयति--अनेनेति | १३१॥ 

समुदायतात्पयेमुव्तवा मन्वोक्तमनुबदति-सत्यमिति ॥ १३२॥ 
कोशपञ्चक विलक्षणं सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकं निविशेषं निभेयं ब्रह्मात्मेव्यातव्मब्रह्मणो रक्ये मन्त्ेणोषते २० 

चोदयति- नन्विति । सवंपदार्थानिां चिधा परिच्छिन्नत्वादब्रह्मणोऽपि वस्तुत्वेन विभक्तत्वाद्रज्जुसपवदेव सत्यत्वा- 
योगादसत्यत्वादेव जडत्वादुक्तो मन्त्रार्थो न सिध्यतीव्यथं : । सवंजगत्कारणत्वाद्ब्रह्मणस्तिविधमानन्त्यं सिध्यव्यतस्च 
सत्यत्वं ज्ञानत्वं च तस्मिन्नुपपद्यते तच्चानन्त्यं सवंकारणत्वकृतमनन्तरमेव प्रकटीकक्तेन्यमिति परिह्रति- 
देहेति ॥ १२२ ॥ 

तदिदानीं विभाव्यत इत्युक्तं प्रपञ्चयति-- वस्तुत इति । अतःराब्दादुपरिष्टाच्चशब्दः सम्बध्यते परिच्छिन्न- २५ 

स्य वासत्यतल्वजडत्वदशेनान्नापरिच्छिन्ने तस्प्राप्तिरिव्यथंः || १३४॥ 

 आक्राशवदेव ब्रह्मणोऽनन्तत्वं न नि रङ्कुशमित्याश ङ्च वेषम्यमाह--अनन्तमिति । देशवतां पृथिव्यादीना- 
मुपादानतवेऽपि केथमाकाशस्थ देशतोऽनन्तत्वमित्यार ङ्गव कार्याणां सर्वेषामाकाशेऽन्तर्मावादित्याहू-कारणेनेति।। १३५॥ 

ताह तथेव कारतो वस्तुतश्च तस्याऽऽनन्त्यं नेत्याह--कायंत्वादिति ! वस्तुतश्चाऽऽकाशस्य नाऽऽनन्त्य- 
मिद्युक्तं स्पष्टयति-वस्त्वन्तरस्येति \ आकाशन्यतिरिक्तस्य ब्रह्मणः सद्धावादित्यथं; ॥ १३६॥ २० 

नहाण्याकाशाद्रेषम्यं दशंयत्नाहु--कारेति ॥ १२३७॥ 

कार्येण कारादिना परिच्छिन्नस्य ब्रह्मणो न युक्तं मुख्यमानन्त्यमित्यारङ्कुध कल्पितत्वाकारादेर्नेव- 
मित्याहू--कल्पितेनेति । कस्पितत्वमेव कारदेरसिद्धंमानाभावादित्याशङ्कयाऽऽहू--कत्पितश्चेति । विकारस्य 
वाचारम्भणत्वेन मिथ्यात्वाद्धिकारत्वाच्च कारदेरपि मिथ्यात्वसिद्धिरिव्यथंः ॥ १३८ ५ | 
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तस्मात्सत्यादियाथार्भ्यं तस्मा दित्येवमादिना । वक्ष्यते ब्रह्मणः सम्यक्युष्टिव्याजेन यत्नतः ॥१२३६॥ 
तस्मादित्यादिवाक्योक्तं वेश्ब्दः स्मरणाय तु । एतस्मादिति मन्त्रोक्तं सत्या दियुणलक्षितम् ॥१४०॥ 
तद्िद्विपधित्सामभ्यात्तदेतद्धयां प्रतीयते| आत्मश्रतेनं रख्योऽथेः प्रतीचोऽन्यत्र भ्यते ॥१४१॥। 
मत्तः सवेमिदं जातं मय्येबान्ते प्रीयते | अहमेको भिभर्मौदमिस्येवं च प्रसिध्यति ॥१४७२॥ 
स्वानन्यावरिकायेकमकार्याकारणं प्रम् । ब्रह्मखभावमाङम्न्य सुष्टिवेक्तुं न शक्यते ॥१४२॥ 
ब्रह्मणोऽन्यदतः सवं कायेस्वेन बिषक्ष्यते | बह्मणोऽकारणत्वाच्च यष्टौ देतोरसम्भवः ॥१४४॥ 
ब्रहमस्वभावो देतुश्चेस्सष्टस्तस्सनिधेः सदा । सवेदा ब्रहवत्सर्गो न च देशाचसम्भवात् ॥१४५॥ 
नाभत्सटिरभूततादभूतं कारेतुतः । न भविष्यत्यमान्यत्वादभाग्यं चाक्रियोत्थितेः ॥१४६॥ 

 नेदानोमदहितीयसात्कौरटस्थ्यादात्मनः सदा | मविष्यतयस्त्यभन्नातो वस्तुब्रत्तमपेक्ष्य त॒ ॥१४७॥ 

१० 

१५ 

२०. 

२५ 

तस्मादित्यादिना सृषशप्रितिपादनात्का्यंका रणप्रपञ्चस्य सत्यत्वसिद्धिरित्याक्शङ्कय पुष्टिकथनन्याजेन ब्रह्य 
याथात्म्यं सत्यत्वादिलक्षणं श्रुत्या प्रतिपाद्यते न तु सुष्िरित्याह- तस्मादिति । ब्रहमणस्तिविधमानन््यं कायं 
कारणयोश्च कल्पितत्वमित्यस्याथंस्य विवक्षितत्वादिति यावत् ॥ १३९ ॥ 

तस्मादित्यादिवाक्यस्यैवं तात्पयंमुक्त्वा पदत्रया्थं कथयति-तस्मादितीति ॥ १४० ॥ 

| प्रक्रृतस्य ब्रह्मणस्तच्छब्दपरामृष्टस्य प्रत्यक्त्वेन सच्निहितत्वादेतच्छब्देनोपादाने कारणमाह-तदिदिति । 
ब्रह्मविदाप्नोति परमिति ब्रहाज्ञानमात्रादब्रह्य्राप्िश्रवणादुब्रह्मणा विपश्चितेति च ब्रह्मविदो विपश्चितो ब्रह्मणा 
सामानाधिकरण्यश्चरवणाद्ब्रह्यात्मनोरेक्यावगमाप्ूर्वोक्तसामानाधिकेरण्यसामथ्यत्तिस्मादित्यवोक्ताम्यां तदेत च्छब्दाभ्यां 
समानाधिकरणाभ्यां ब्रह्यात्मनोरभेदरूपं प्रत्यक्त्वं ब्रह्मणो भाति तेन तस्मि्लेतच्छब्दप्रयोगोपपत्तिरित्यथं 
किञ्वास्मिन्वाक्ये ब्रहयण्यात्मशब्दभ्रयोगो हर्यते। स चाऽऽत्मतवे सत्येव ब्रह्मणो युज्यते प्रतोचोऽन्यत्राऽऽत्मरब्दग्रयोगा- 
योगादतो युक्त ब्रह्मात्मनोरेक्यमित्याह्-आत्मशरुतेरिति ॥ १४१ ॥ 

किच्च ब्रह्मणः स्वंवेदान्तेषु जगत्कारणत्वश्रवणादात्मनक्च “मात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदित्यादाविवात्र 
तदभिधानात्तारणद्रयस्यायुक्तत्वाज्जगत्कारणत्वलिङ्गादब्रह्यास्मनोरक्यं सिध्यतीत्याह्--मत्त इति ॥ १४२॥ 

माकाशः सम्भूत इत्यादिशरद्युक्तत्वादाकाशाद्ृष्ि्वास्तवीत्याशद्धुयाऽऽह्-सर्वेति ।। १४२ ॥ 

न ब्रह्मस्वभावमनुसुत्य सुष्टिरुच्यते किन्तु कारणानुरोधेनेत्याश द्य कारणं ब्रह्मणोऽन्यदनन्यद्रेति विकल्प्य 

प्रथमं प्रत्याह ब्रह्मणोऽन्यदिति \ अतःशब्देन ब्रह्मातिरिक्तस्य सवस्य कायं ब्रह्यान्यत्वमेव हेतूक्रियते । तथाच 

मूलकारणत्वासिद्धिरित्ि शेषः । तहि ब्रह्मैव कारणमिति दवितीयं पक्षमाशलङ्कवाऽऽह॒-ब्रह्यण इति ॥ अकारणत्वं 

 कूटस्थत्वम् ॥ १४४॥ 

२० 

सातत्येन स्यादिति दूषयति-ब्रह्येति 
नच तथा देशकालादि सम्भवति देशस्य देशान्तराभावात्कालस्य च काकन्तराभावात् , न चावस्थान्तरमवस्थाया 

कूटस्थस्यापि कारणत्वमयस्कान्तवदित्यारङ्कुच ब्रह्मसत्तासन्निधिसातत्यात् ब्रह्मवदेव जगतः सर्गोऽपि 
। न चास्तु सवदा सृष्टिरिति वाच्यं । सर्वं हि जायमानं देशे काठ च जायते | 

सिथ्यत्यनवस्थानादतो न सव॑दा सुष्टिरित्याह--न चेति ॥ १४५ ॥ 

किञ्च भूतकार्परिच्छे्या वा भविष्यत्कारुपरिच्छे्या वा वत्त॑मानकार्परिच्छेद्या वा सृष्टिरेष््या ? नाऽऽ 
खष्टत्वेनेषटस्य ब्रह्मणोऽघङ्घत्वेन भूतकालसम्बन्धाभावादित्याहु-नाभूदिति ! अभूते ब्रह्मणो हेतन्तरमाह-- 

अभूतमिति । कालकारणत्वादभूतकारापरिच्छिद्यं ब्रह्म । कारणत्वेन काकान्वयस्य मायात्मकत्वात्् ब्रह्मणो 
द्वितीयं दूषयति-न भविष्यतीति । ब्रह्मणो भविष्यत्कारपरिच्छेदयत्वादिति हेत्माह- 
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मविष्यत्यस्स्यमस्चेति यतो बन्ध्यं पिश्षेषणम् । उष्टरादििदणोस्तस्मादविद्येवात्र कारणम् ॥१४८]। 

असतः कारणं नास्ति सतोऽनतिक्चपलतः | कौटस्थ्याम्जन्मनाक्नानामनवस्था जनेजेनी ॥१४६॥ 

कालत्रयस्यावि्यायाः सथुस्थानादहेतुता । कमेदेवेधरादीनासत एवानिमित्ता ॥१५०॥ 

ननिस्थित्यप्यया ह्येते जगतः स्युः प्रतिक्षणम् । धिया जनयते कतां कमेभिष्चेति हि श्रुतिः ॥१५१॥ 
अनादिमध्यनिधनावि्यासन्दुषितास्मनः | ब्रह्मणो जायते व्योम तिभिरादिर चन्द्रमाः ॥१५२॥ 
नालं श्ुणमपि स्थातुं कायं तद्धवता इतः । रज्ज्वेव भोग्यविचयोत्थं मृटद्ष्टेघ्रवायते ॥१५३॥ 
तिमिरेपष्टुतो यदद्धिन्नामिव समीक्षते | चन्द्रिकामात्मनस्तदत्काय भिन्नं समीक्षते ॥१५४॥। 
यद्यद्भतं यथासंख्यं तत्तत्तावद्गुणं स्मृतम् । पूवैव्याप्रानि कायेत्वादुतच्तराणि यथाक्रमम् ॥१५५॥ 

आकाल्चदेष कायेखान्न वाय्वादि प्रजायते | वियद्रपान्मरुन्जन्म तस्मादस्मन एव तत् ॥१५६॥ 

पञ्चैव खलु मृतानि व्योमादीन्युपलक्षयेत् । कायंकारणसूपेण भूतेभ्यो नान्यदिष्यतं ॥११७॥ ९० 

इदं च हेतुदयं पूव॑त्रापि तुल्यं कालवयविरेष्यत्वं यततः सृषटेररिष्टमतो मायाल्मिकव सृष्टिरिति फलितमाह 
भविष्यतीति । यथा करभो रासभो वा परमाणुरिति परमाणोविक्षेषणं निरथेकं तथा कालत्रयमपि सुषटिविरोषणं 
न सिध्यत्यतः सृष्टावविदैव कारणमिव्युक्तं स्पष्टयति--उष्ट्ादिवदिति ॥ १४८ ॥ 

किच्च सदसद्वा जायते ? न तावदसदुत्पद्यते तस्यासतवादेव कारणासम्बन्धेन जन्मायोगात् । नापि सज्जायते 
तस्य पूच॑मेव सत्त्वाज्जन्मातिरयाभावादतः सुष्टिरपारमाथिकीत्याह् -- असत इति । जन्मादिभावविकाराणां जन्माद्य- १५ 
भावात्तेषां कूटस्थत्वाच्च सृष्टिरपारमाथिकीस्याहु-कौटस्थ्यादिति \ जन्मनाशग्रहणमित्तरेषामपि भावविकाराणा- 
मुपलक्षणा्थं जन्मादेजंन्मा्यङ्ीकारे दोषमाहू-अनवस्थेति ! यथा जन्मनो जत्माभ्युपगमेऽनवस्था, तथा नाशस्य 
नालेऽपक्षयस्यापक्षये परिणामस्य परिणामे विवृद्धेविवुद्धावस्तित्वस्यास्तित्वे चानवस्थास्ताम्याज्जन्मदेजन्माद्य- 
योगात्कूटस्थत्वमास्थेयं; न च तथेष्यते ततः सृष्ट्यादि कल्पितमेवेत्यथः ॥ १४९ ॥ 

कालो जगतो हेतुरिति केचित्तत्राऽह्--कालत्रयस्येति । धर्माधर्मादिकारणमिस्यपरे तान्प्रत्याहु-कर्मेति ! २० 
अत एव तेषामविद्यायाः समुत्थानादेवेति यावत् ॥ १५० ॥ 

कालादेरकारणते ब्रह्मणस्व कूटस्थत्वे मायामयी सृषटिविद्याकमेवरालप्रतिक्षणं जगतो भवतीति श्ुत्यन्तरा- 
वष्टम्भेन दशंयति-जनोति ।॥ १५१ ॥ 

सृष्टिसवेन्मायामयी तहि कथमात्मन आकाशः सम्भूत इति प्रत्यग्ब्रह्मणः सकाशादाकाश्ादिसुष्टिरुपदिश्यते 
तत्राऽह्-अनादीति ।॥ १५२ ॥ २५ 

 भआकाश्ादेग्रंह्यणो जायमानत्वेऽपि प्रध्व॑स्तवदनारिष्वं कि न स्यात्तत्राऽऽ्ट्-नाखमिति । तहि कथमा- 
काशादेर्धवत्ववृदधिस्तत्राऽ्ट--रञज्वेवेति ॥ १५३ ॥ 

ब्रह्यकायेत्वे जगतो ब्रह्मभेदप्रतिभानासम्भवाद्घटस्य मुदो मेदानुपलम्भास्परकृते च भेदप्रतीतेनं ब्रह्यकार्यं 
जगदित्यारद्खयाऽऽह-तिमिरेति ॥ १५४ ॥ | 

आकाशो जायमानः स्वगुणेन सह् जायते वाय्वादीनि तु स्वकोरयैगूणैः स्पर्षदिभिराकाशादिपूर्वंपूरवंगुणेश्च ३० 
रब्दादिभिः सह् सम्भवन्तीति भाष्योक्तमनुवदत्ि--पद्यदिति \ भाष्यार्थ समथंयते-पूर्वैरिति ! पूवेपूर्वाकाशादि- 
भूतव्याप्तत्वेनोत्तरोत्तरवाय्वादिभूतोत्पत्तेस्तत्तदाकाशादिभूतगुणवत्त्वमुत्तरोत्तरवाय्वादिभूतस्यो चित्तमित्यथंः ॥१५५॥ 

आकाश्ाद्रायुरित्यादावाकाशादेर्वाय्वादिकारणव्वं श्रूयते तन्न यथाश्रुतं ग्राह्यमनस्वयादनवस्थानाच्च 
कायंस्योपादानत्वासम्भवादित्याह्--आकाशदेश्चेति। आकाशाद्रायुरित्यादया श्रुतिस्तहि कथमित्याशङ्कुय तत्तद्रूपापन्नं 
ब्रहौवानादि तत्तदुपादानमिति श्रुतेरूपपत्तिमाहु--वियद्रपादिति | १५६ ॥ ` ३५ 

““दशेव भूतमात्रे "ति क्वचिदुक्तत्वात्किमिति पञ्चानामेव भृतानामिहोत्पत्तिरुकतेत्या ङ्य प्श्चीकृतापञ्ी- 
 कृताभिप्रायेण दशसंस्याव्यपदेशातपन्वैव वस्तुतो भूतानीति तैषामेवात्रोतपत्तिरुकतेत्याह्--पञ्चंवेति । भूतानां पञ्चत्वेऽपि 
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२५ 

२० 

२५ 

वाय्वादिषु तु यः शब्दः खस्थं तमविचक्षणाः । बास्नादीनाभिवेक्षन्ते सग्गुणानिव भोगिनः ॥१५२॥ 
चतुरगृणास्मिका प्रथ्वी न चतुप्वैपि सा यथा । बहमत्मकं जगत्सवं ब्रहेवं न जगन्मयम् १५६ 
सस्यं ज्ञानमनन्तं यस्प्त्यज्ञायि पुरेकलम् । अनन्याञुभवं चद तस्सिद्धं न्यायतः स्फुटम् ॥१६०॥ 

दिगादिकारणो देवः पश्चमृतक्षरीरभृत् । सर्वोऽस्मीत्यमिमानेद्रो बिराडेवमजायत ॥१६१। 
अस्मात्पू्वं मवेशत्रं तसिमिन्सति विराडचतः । भ्रुस्यन्तरादुरोधास्च विज्ञानमिति लिङ्गतः ॥१६२॥ 
व्युत्थाप्यान्नमथादिम्यो हननं प्राणमितीरणात् । उपासनोपदेशास्च चत्रमत्र॒ विवक्षितम् ॥१६३॥ 
कार्योत्पादासुरा श्रं मृद्रत्सदविमागवत् । कारणं कायगता कायेतामिव गच्छति ॥१६४॥ 

तदतिरिक्तमस्ति कार्यं का्यँमेदस्थासंख्यत्वादित्याश्ञङ्कय कायंकारणर्पेण वत्तमानमूतपश्चकातिरेकेण नाच्यदम्ति 
कायंमित्याह्--कायेति ॥ १५७ ॥ 

आकाशस्य सहनः शब्दो वायोः सहजः स्पशंस्तत्राऽऽकाशसम्बन्धेन शब्दो दश्यते तेजसः सहजं सूपं 
तस्मन्नाकाशवायुसम्बन्धेन शब्दस्पर्शौ हदयेते । अपां सहजो रसस्तास्वाकाशादिभूतत्रयसम्बन्धेन शब्दस्पशंरूपाष्युप- 
लभ्यन्ते । पृथिब्याः सहजो गन्धस्तस्यां पुवंमूतचतुष्टयसम्पकद्वारेण शब्दस्पशंरूपरसा गृह्यन्ते न स्वत इत्ययुक्तं 
गृह्यमाणगुणानां तत्र तत्र स्वाभाविकत्वसम्मवादित्याशङ्कुयाऽऽ्ह्--बाथ्वादिष्विति । शब्दग्रहणं स्पर्शादीनामुप- 
लक्षणाथंमेकेकत्रेकैकगुणस्य स्वतो भावादुगुणान्तरस्य मृतान्तरसम्पकश्रयुक्तत्वानच्च स्वाभाविकत्वसिद्धिरित्यर्थः॥ १५८॥ 

ब्रह्मणो भृतकारणत्वे भूतमयत्वेन सविशेषत्वप्रसक्तिरित्यार द्खयाऽऽह--चतुगरंणेति \ गुणरब्देन भतान्यु. 
च्यन्ते । आकाकशादिभूतचतुष्टयकायत्वात्पृथिव्या भूततचतुष्टयात्मकत्वेऽपि न भूतचतुष्टयस्य पृथिन्या्मकल्वं पृथिवी. 
का्ंत्वाभावात् । तथा भूतभौत्तिकं जगदुब्रह्यकायंत्वादशेषमपि ब्रह्माल्मकं तद्वयतिरेकेण नास्ति । न हि शुक्त्यादि- 
व्यतिरेकेण रजतादि सम्भवति । ब्रह्य तु न जगदात्मकमतत्कायंत्वात् । न हि शुक्त्यादि रजतादात्मकमतो ्रह्यणो 
निविशेषत्वमविरुढधमित्य्थः | १५९ ॥ | 

ब्रह्माणः सवंकारणव्वेन सवस्य जगतो ब्रहग्यतिरेकेणासत्त्वस्याऽऽरम्भणाधिकर्णन्यायेन सिद्धतवास्प्रतिन्ञातं 
सत्यत्वादि सिद्धमिप्युपसंहुरति--सत्यमिति ॥ ६६०॥ 

पृथिव्या ओषधय इत्योषधीनां पञ्वीकृतपृथिवीकायंत्वश्रवणात्पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतोत्पत्तेरिहौक्ततवेऽपि 
पृथगेव वि राडात्मौत्पत्तिवंक्तव्येत्याशङ्धुय पञ्चीकृतमहाभूतश रीरत्वाद्वियजस्तदुत्पत््यैवोतपत्तिः सिद्धेत्याहु-- 
दिगादीति । १६१॥ | 

 त्ताहि विराजः सूत्रकायंत्वात्कतारणस्य सूतरस्योत्पत्तिरुच्यतां तत्राऽऽहु--अस्मादिति । सूत्रमत्र विवक्षितः 
मित्यत्रैव हैत्वन्तरमाह--भरुव्यन्तरेति \ “कस्मिन्नु खलु ब्रह्मरोका ओताश्च प्रोताश्चे"ति श्रुत्यन्तरे विराडाधारतेन 
सूत्रस्य विवक्षितत्वादिह सूत्राधारविराटूप्रतीतेः सूत्रमत्र विवक्षितं प्रतिभातीत्यथं; । “विज्ञानं यज्ञं ततमत" इति 
विज्ञानपदस्य सूत्रवाचकत्वाच्चाच्च सूत्रमभिप्रेतमिव्याह--विज्ञानमितीति ॥ १६२ ॥ 

मृगुवल्ल्या मन्नं प्राणं चक्षुः श्रोतं मनो वाचमिति प्राणादिशब्दैः सूत्रस्याभिधानाच्च सूत्रमत्राभीष्टमित्याह- 

्युत्थाप्येति । “विज्ञानं देवाः सरवे ब्रहजये्ठमुपासत"' इत्यत्र विज्ञानपदेनोक्तध्योपासनोपदेलातच्च सूत्रं पञ्चीकृतः 
भूतोद्पत्तः पूर्वं विवक्षितमेवेत्याहू--उषासनेति । न हि घात्व्थस्यात्रोपासन मुच्यते ब्रह्मज्येष्ठमिति विरोषणवि रोधात् 
कतुरात्मनर्च कमंस्वायोगाक्तारणन्रह्मणश्च विज्ञानपदेनाग्रहणादतो विज्ञानशब्देन सूत्रमेव गृहीतमित्यर्थः ॥ १६३॥ 

पूवमेव विराइत्पत्तेः सूत्रोत्पत्तिरभीष्टा चेत्तत्र पूवमेव किमिति कायंग्यवहारो न बमूवेव्याशङ्वाऽह-- 
कारयति} वि राडत्प्त पूर्वं कायंमपि सूतं स्वकारणेन सत्ता परमात्मना सह॒ विभागाभावादतिमूक्ष्मत्वाक्ायन्यवहार 
क्षमं न भवति। तदेव पूनविराडात्मकं कायंमुत्पा्य मृदिव घटादिकार्यं कायतां कायंबव्यवहुारं गच्छति तद्रयवहारक्मं 
भवत्येव विराडात्मह्टारा स्थूरतालाभादित्य्थः ॥ १६४ ॥ 



बरहम० अनु०-१, भा० ना०-१६५-१७६ ] तेत्तिरीयोपनिषत् [ ४७९ 

कार्येऽतति तु तत्पत्रं प्रज्ञानघनशूपमूत् । अवच्छन्नं खकार्येण समश्टिव्यष्ितां वजेत् ॥१६५।। 
ृष्टयादिसव्यपेक्षाया भुवः पञ्चगुणास्मिकाः । व्रीहिप्रभूतयः सर्वा भवन्त्योषधयः क्रमात् ।॥१६६॥ 
अदनाह तथाऽने च ॒तास्यः समभिजायते । जग्धादन्नाद्रसोतपत्तिः शोणितं जायते रसात् ॥ १६७ 
जायते रुधिरान्मांसं मेदसश्च ततो भवः । मेदसोऽस्थीनि जायन्ते मन्नाऽप्यस्थिसमुद्धवा ॥ 

ततः शुक्रस्य निष्पत्तिर्बीजिं मात्रसृजा सह ॥१६८॥ “ 
निजािघामदाजालसंबीतधिषणः परमान् ) मोदोस्थानरकामास्यवरिन्नापहूृताश्चयः ।[१६६॥ 

तमसा कामशाङ्खेण सङ्कल्पाकपेणेन सः ! रागार्यविषर्ेयेन ताडितो विषयेषुणा (1 १७०॥ 
्हावरष्ट इवानीक्श्नोदितो जन्मकमणा । योषिदग्नि पतत्याशु ज्योतिरोभात्पतङ्गवत् ।१७१।। 
आप्य देहात्तच्छुकरं यथाकमं यथाश्रुतम् । रेतोवह्रनाडयाऽ्थ योनो पुंसा निषिच्यते १७२] 
तस्य योनौ निषिक्तस्य निमित्तवशवतिनः । जायते करुरावस्था ततो वुद्बुद्रूपिणी ॥।१७२॥ ९९ 
युदुबुदाज्जायते पेशी पेश्ीतो जायते घनम् । घनादङ्घामिनिष्यत्तिः केशरोमाणि चाङ्गः । १७४॥ 
ूवन्मनि यान्यासन् भूतानि करणानि च । तान्येवेहापि देहाय तदेति भुतेवंसात् ॥१७५॥ 

प्वातमनोऽप्यवच्छेदो विराजः घरत्रजन्मनः । हइयानस्मीति संमोहात्कामकमेसमन्वयात् ॥ १७६॥ 

विराइुत्पत्तौ सूत्रे सामान्यविरोषव्यवहारोऽपि सिध्यतीव्याह--कार्येऽसतीति \ विराडाच्यं कायं चेदसिद्धं 
तदा तत्सूत्रं क्रियाविज्ञानशक्तिरूपेण स्थित्तं नोभयविधव्यवहाराय पर्याप्तं; यदा तु विराङ्त्पत््या तदवच्छिन्नं १५ 

मत्रमवतिष्ठते तदा तदुभयविधग्यवहा रभाग्भवतीत्यथंः ॥ १६५ ॥ 

माकाशादिसूृष्िश्रुतेस्तात्प्यार्थो दशितः । सम्प्रति पृथिव्या भओषवय इत्यस्याथ॑माह्--वृष्टचादीति । मुवो 
व्यादिसन्यपेक्षत्वं पञ्चीक्तत्वम् ।। १६६ ॥ | 

ओौषधीभ्योऽन्नमित्यस्या्थंमाहु--अदनाहुमिति । अन्नाल्पुरुष इत्युक्तं न हि केवखादन्ना्पुरषोत्पत्तिहश्यते 
तत्र रेतोरूपेण परिणतादन्नात्पुरुषोत्पत्तिरिति वक्तुं रेतोजन्मक्रममनुक्रामत्ि--जग्धादिति । १६७-१६८ ॥ २० 

उक्तेन क्रमेणोत्पन्ं रेतो मातुः शोणितेन सहितं पुरुषोत्पत्तौ बीजमिल्युक्तवा तस्मात्पुरुषोत्पत्तिक्रमं दशंयति- 
निजाविचेत्यादिना । आत्मन्यनादिरनिर्वाच्याविद्या निजाविचेव्युच्यते। मोहुशब्देनाविवेको गृद्यते ततौ जातस्य 

कामस्यानलत्वं कदाचिदप्यरप्रत्ययविकलत्वम् ।। १६९ ॥ 

तमस्तुतीयो गुणः कामरागयोधि्रकृष्टसचचिकष्टविषयत्वेन मेदः । रागाख्यं विषं, तेन लेपो यस्मिन्निति 

बहुतरीदिणा विषयेषुविशेष्यते ।। १७०-१७१ ॥ २५ 

परवशस्य योषिदनुष्खे पर्चात्तनं इत्यं दशंयति--आषृष्येति । तच्छक्रमिति प्रागुक्तप्रकारेण निष्पन्च- 

मित्यथं; । तयोजन्यजनकयोर्वा स्व्ीपुंसयोर्वा यथाकमं यथाश्रुतं तथा रेतः स्व॑भ्यौऽङ्गभ्यः समहृष्य रेतोवहया 

प्रजननेन्द्रियरूपया नाडया पुरुषेणानन्तरमेव योनौ निषिक्तं भवतीत्यथंः | १७२॥ 

निमित्तवशवत्ित्वं पर्वोक्तन्ञानकर्मानुसारित्वम् । १७३२ ॥ 

पेशीतो मांसाद् घनं कठिनं कायं तत्तोऽद्धं शरीररूपं निर्व॑तंते ॥ १७४ ॥ ३० 

अनेन क्रमेण जायमानस्य शरीरस्य रवोपात्तदेहारम्भकभूतपञ्चकमेवोपादानं; करणानि च तत्रव्यान्येवात्राभि- 

व्यज्यन्ते । तद्यथा पेशस्कारी"त्यादिशरतेरित्येतमथंमाह--पू्वेजन्मनीति ॥ १७५ ॥। 

यदुक्तक्रमेणान्नादुत्पन्चं शरीरं त्न यः स्थूलो भागः स सूत्रकायंस्य वि राजोऽनवच्छिन्नस्यापि संमोहात्काम- 

कमवक्षादियानेतावन्मात्रोऽस्मीत्यवच्छेदो भवतीत्याहु-- सर्वात्मन इति ॥ १७६ ॥ 
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` लिङ्गात्मकतया तदत्समषटिव्यष्टिरूपिणः । तदवच्छेदहेतोः स्यादव्यक्तस्य सुपुप्रता ॥१७७।। 
परारमनोऽप्यनन्तस्य क्षेत्रज्ञतखमवि्या । क्षर्नं चापि मां विद्धीत्येवं सत्युपप्यते ॥१७८॥ 
न जानामीत्यविदयेकाऽनित्या तत्कारणं मता । खप्रसिद्धयेव सा सिष्येननिश्लौखकीव वासरे | १७६॥ 
परमाणोरयन्नया दृष्टया योऽविदयां द्रष्टुमिच्छति! दीपेनासौ धवं पयेद्गहा कुक्षिगतं तमः ।१८०॥ 

५ अनात्मेतीह यद्भाति तदव्रिधाषिजभ्मितम् । तस्मादवि्या साऽप्युक्ता धिया त्रासेकरूपिणी ॥ १८१॥ 
आत्माग्रहातिरेकेण तस्या रूपं न विद्यते ) अभित्रबदपिधेति सस्येवं घटते सदा ॥१८२॥ 
तस्मात्सदसदिस्यादिषिकल्पो मूढचेतसाम् ! निरूप्यमाणो निर्वाति न वे्ीत्यग्रहात्ममि ॥१८२॥ 
तया संबीतचित्तोऽयं त्यक्ता देहं पुरातनम् । लिङ्गात्मा प्रादिशो कर्मादिमस्तेस्तिः १८४1 
अन्नमम्भस्तथा तेजो भुक्तं प्रस्येकशस्िधा । मिब्त्तं तथैवैकं परिणामं प्रपद्यते ।॥१८१।। 

१० पुरीषमांसवृद्रयशेमत्रासृक्प्राणररिमिभिः । तथाऽस्थिमन्जाबाग्भगेरन्नाप्तेजांमि कारतः ॥१८६॥ 
मनोबुद्धीन्दरियाणां स्यात्कमेशक्तेश भारती 1 प्राणश्च प्राणभेदानापुषलक्षणसिद्धये (१८७ 

तथैव तस्मिनेव शरीरे यः सृष्ष्मो भागः सप्तदशकलिङ्कात्मकत्वेन वत्तंते स समष्टिव्यष्टयात्मकसूत्रस्या 
छेदकः स्यादित्याह--लिङ्खेति । तस्यावच्छेदकद्रयस्य हेतुरव्यवततं तस्य सौषुप्तः रूपमव्र शरीरेऽवच्छेदो गृह्यता- 

मित्याहु-तदवच्छेदेति ॥ १७७ ॥ 

१५ यद्वा शरीरे क्षत्रजञाख्यश्चैतन्याभासो गृह्यते स परस्य कायंकारणविलक्षणस्यावच्छेदो ज्ञायतामित्याह- 
परात्मनोऽपीति । परमात्म॑वा्र शरीरे क्षेत्रज्ञो नाऽन्योऽस्तीत्यत्र भगवद्वाक्यमनुक् रुयति-- कषेत्रं चेति ॥ १७८ ॥ 

पूर्वोक्तानामवच्छेदानां कि कारणमित्याशङ्कय क्षेत्रज्ञत्वमविद्येत्युक्तामविदयां विवृण्वन्नाह नेत्यादिना । 
क्षेवरज्ञत्वहेतुरविद्यैव पूर्वोक्तानामवच्छेदानां कारणमि्यर्थंः । प्रमाणनिवत्यंत्वादविद्याया न प्रमाणतः सिद्धिरिव्या- 
श ङ्कय स्वप्रसिद्धिरात्मच॑तन्यं तद्वरदेवाविद्या सिध्यतीत्याह स्वप्रसिद्धचेवेति । स्वानुभवादविद्यासिद्धि दृष्टान्तेन 

२० साधयति--निशेति । उलृकस्येयमौद्की निशा यथा दिवसेऽन्धकारवबुद्धया राव्रिरुल्कस्य स्वानुभव दात्येवं 
चिदेकताने वस्तुन्यविद्या स्वानुभवादेव सिध्यती्यथंः ।। १७९ ॥ 

यस्तु स्वानुभवमवधीयं प्रमाणसिद्धामविद्यामाद्वियते तं प्रत्याह्--प्रमाणेति ।। १८० ॥ 

अविद्याया मानसिद्धत्वाभावेऽपि मानसिद्धत्वादनात्मनो नाविद्याकायंतेव्याज्ञङ्कुय हश्यत्वादिना तस्याप्य- 
विद्यान्तर्भावममिप्रेस्याऽऽह-अनात्मेतीति) का तहि विचेत्याशङ्कय विद्या चैतन्यं तदात्मैवेत्याहू-विद्या त्विति।।१८१॥ 

२५ केचित्त ज्ञानप्रागभावमविद्यामाचक्षते तान्प्रत्याहु--अतेति । आत्मनोऽग्रहो नामाऽऽवरणमाच्छादनं न 
तदतिरेकेणाविद्याया रूपमस्ति नं खल्वभावस्याऽऽच्छादकत्वं सम्भवत्यतो वस्त्वाच्छादकत्वमविद्यायाः स्वरूप 
मित्यथंः । अविद्येति । नजस्तहि कोऽथः स्यादित्याशङ्कय यथाऽभित्राधर्मादो तदन्यत्वं तद्विरुदढधत्वं वा नभोऽधंस्तथा 
विद्यातोऽन्यत्वं वि्याविरद्धत्वं वा नजोऽ्थो न तदभावत्वमित्याहु--अमिन्रवदिति । १८२ ॥ 

 एवमभावविलक्षणत्वमविद्याया दशंयित्वा यदनात्मवगंस्याविद्याविजुम्भितत्वमुक्तं तदुपसंहरति- 
३० तस्मादिति । सदसदाय्यात्मकमनात्मजात्तं निरूप्यमाणमविद्यायामेव यस्मात्पयंवस्यत्ति तस्मादविद्याविलसितं 
 त्देष्टव्यमित्यथंः ॥। १८३ ॥ 

` आत्माविद्याया वस्त्वाच्छादकत्वेऽपि प्रक्रेते शरीरजन्मनि कि सिद्धमिव्याशङ्कयाऽऽहु--तयेति। चित्तशब्देन 
कज्ञानं गृह्यते लिङ्गात्मा छिङ्घोपह्तो जीवः ॥ १८४ ॥ | 

योषिद्योनि प्रविष्टस्यानुशयिनो जीवस्य द्विविधशरोरग्रहणं प्रतिपादयितुं मात्रा मुक्तस्यान्नदेस्विधा 
प॑ रेणामं दशंयत्ति--अन्नमित्यादिना । १८५-१८६ ॥। | ति 

योऽगणिष्ठस्तन्मन इत्यत्र मनःशब्देन बुद्धीद्धियाण्युपलक्षयन्ते । योऽणिष्ठः सा वागित्यत्र वाक्रपदेनावशिष्टानि ` 

विवेव 



बरह्म° अनु०-१, भा० वा०-१८८-१९८ 1] तेत्तिरीयोपनिषत् [ ४८१ 

कर्मोत्थभागनाभिस्त॒ चोधते य्दिन्दियम् । जायते तदहङ्कारा्थाकमं यथाश्रुतम् ॥१८०॥ 
भ्रोताऽस्मीस्यभिमानाद्वि जायते श्रवणेन्द्रियम् । परिशिष्टेषु चाप्येवमिन्द्रियेषुपधारयेत् ॥१८६॥ 

 देदहोत्पत्तिमनूत्थत्नो व्योमवद्षटजन्मना । अस्त्यादयोऽप्यतो न स्यु; सति जन्मनि ते यतः ॥१६०॥ 
याबदयावदयं देहो वधते गभशायिनः । तावत्ताबदमिग्यक्तिलिङ्गप्याप्युपजायते ॥१६१॥ 
समग्रकरणस्याथ नयमे मासि देहिनः | व्यतीतानेकजन्मोत्था व्यज्यन्ते वासनाः कमात्॥१६२॥ ५ 
 आविमतप्रबोधोऽसौ गभेदुःखादिसंस्छृतः । हा कष्टमिति निर्विण्णः स्वास्मानं शोशुचीत्यथ ॥१६२॥ 
असुमूताः पुराऽसद्या मया ममेच्छिदोऽसङ्ृत् । करम्भवाटुकास्तक्ना या दहन्त्यशुभाशयान् ॥१६४॥ 
जाटरानरपन्तप्ाः पित्ताख्यरसविष्टुषः । गभांशये निमग्नं ता दहन्त्यतिभृशं त॒माम् ॥१६५॥ 
ओदयंडृमिवक््राणि क्टश्षाल्मलिकण्टकैः । तन्यानि षितुदन्त्यातं पा्वास्थिक्रकचादितम् ॥१६६॥ 

गभं दुगेन्धभयिष्टे जाढरामिनग्रदीपिते । दुःखं मयाऽऽप्तं यत्तस्मातकनीयः ुम्मिपाकजम् ॥१६५७॥ १० 
पूयासृ्दरेष्मपायितं बान्ताशिखं च यद्भवेत् । अशुचौ क्रिमिभावश्च तत्राप्तं गमभंश्षायिना ॥१६८॥ 

कर्मेन्द्रियाण्युपलक्षितानि । “योऽणिष्ठः स प्राण" इत्यत्र प्राणशब्देन प्राणादिवृत्तीनामुपलक्षणं विवक्षितमित्याह 
मन इति ॥ १८७॥ 

मनअदेदचैतन्याभासानुविद्धस्यैव जन्मेत्येतदधुना सांख्यपक्षप्रतिक्षेपा्थं कथयति--कमत्थिति । १८८ ॥ 
साभासादहङ्का रात्तत्तदिन्द्रियजन्मेत्येतदेव विशदयति--शोतेति । स््रष्टाऽस्मौत्यभिमानाद्धि जायते स्पशं- १५ 

नेन््रियम् । द्रष्टाऽस्मीद्यभिमानात्तु जायते चक्षुरिन्द्रियमित्यादि दरष्टन्यमित्याह् -परिशिष्ेष्विति ॥ १८९ ॥ 

अन्तःकरणादिवदात्मनोऽपि जन्म स्यादिव्याशद्कय तस्यौपाधिकं जन्मेत्याहू-वेहेति । भात्मनः स्वतो 
जन्मनिरासादितरेऽपि भावविकारास्तस्य निषिद्धा भवन्तीत्याह-अस्त्यादय इति । १९० ॥ 

देहोत्पत्तिमनूत्पन्न इत्यत्र लिद्धोत्पत्त्यपेक्षया जीवोत्पत्तिविवक्ष्यते चेदसदेव कलिङ्गं कथमुत्पदतेव्या- 
शङ्कधाऽऽह--यावद्यावदिति । १९१ ॥ २० 

लिङ्कोपहितस्य जीवस्य गभदियं प्रविष्टस्य तत्रैव वतंमानस्य संसारोपवणनं वैराग्यार्थं करोति । 
समगेत्यादिना । देहिनो देहरिङ्खवतो धर्माधमवक्ाद्गभं प्रविष्टस्य तत्रैव शयानस्य सर्वरेव करणैरपेतस्य नवमे 
दशमे वा मासे जन्मप्राप्तौ तस्मात्पूवंमेवातीतानेकजन्मप्रवृत्तवासनाभिव्यक्तिभंवतीव्यथंः । अथशब्दो मास- 
विकल्पाथंः || १९२॥ 

गभंस्थस्य वासनात्मकज्ञानोदत्यनन्तरं तत्कायस्य महतः शोकस्य स्वात्मन्युरत्पात्ति दशंयति-आवि- २५ 
भूतेति ।। १९२ 

 शोकप्रकारमनुवदति--अनुभूता इति । पुरा गभेंप्रवेशात्पूवंमतीतेषु जन्मस्विति यावत् । ममंच्छिदो 
वेदना इति दोषः । या हि करम्भवादुका भृशं तप्ताः सत्योऽशुभाकश्शयान्पापकमंवतो जनान्दहन्ति ताइ्चासष्ृन्मयानु 
भूता इति सम्बन्धः ॥ १९४॥। 

ूर्वानुभूतवेदनाभ्यः समधिका वेदना गर्भाक्षये शयानस्य ममास्तीव्याहु-जाठरेति ॥ १९५ । ३० 

न केवरं गभे वत्तमानस्य मातुसेदर्येणाग्िना दग्धत्वमेव किन्तु दुःखान्तरमपि दुःसहमस्तीत्याह- 
ओौदयेति ॥ १९६ ॥ 

कुम्भीपाकदुःखपक्षया गभवासदुःखस्याऽऽधिक्यं दर्शयन्गभंवासस्य हेयत्वमाह्--गभं इति ।॥ १९७॥ 

यद्गभ शयनं तदनेकेषु नरकभेदेष्ववस्थानादत्तिरितच्यते। अतोऽपि गभंवासनिरासाय प्रयतितगरमित्याहु-- ` 
 पुयेति । १९८ ॥ | ३५ 

६१ 
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५ 
क्कि 

९५ 

१० 

२५ 

२५ 

गमशय्यां समारुह्य दुःखं याद्ड्मयाऽपि तेत् । नारिशेते महद्दुखं निशशेषनरकेषु यत् ॥१६६॥ 

अस्थियन्व्रविनिष्पिष्टः परीतः इक्षिवहिना । क्रेदासग्दिग्धसबाङ्खो जरायुपटसंदरतः ॥२००॥ 
निष्करामन्भश्चदुःखार्तो रुदन्युच्चेरधोगखः । यन्त्रादिव विनिश्क्तः पतस्युत्तानश्ाय्यधः ॥२०१॥ 
अकिशिन्जञस्तदा बालो मांसपेशीस्मः स्थितः । श्वमाजारादिदंष्टिम्यो रक्ष्यते दण्डपाणिभमिः ॥२०२॥ 
पिव्वद्राश्षसं वेत्ति मात्बडाकिनीमपि | पूयं पयोवदश्नाति धिक्षापिष्ठं हि शैशवम् ॥२०३॥ 
दप्ोऽथ यौवनं प्राप्य मन्मथन्वरविहछः । गायस्यकस्मादुच्चेः स तथाऽकस्मास्च वन्गति ।॥२०४॥ 
अरोहति तरं वेगाच्छान्तानुद्धेनयत्यपि । कामक्रोधमदान्धः सन्न रिञ्चिदपि वीक्षते ॥२०५॥ 
महापरिभवस्थानं जरां प्राप्याथ दुःखितः | इठेष्मणा पिहितोरस्को जग्धमन्नं न जीयंति ॥२०६॥ 
भगनदन्तो मग्नदृषटिः कटुतिक्तकषायभष् । वातमुग्नकरिप्रीवाकरोरूचरणोऽवलः ॥२०७॥ 
गदायुतसमागिष्टः परिमितः स्वबन्धभिः । निःखौचो मरदिग्धाङ्ग आलिङ्कितधरोषितः ॥२०८॥ 
कासाधोवायुशुरजा पितरमश्रकचाम्बरा ! धासोत्थस्वनवंशा च जाटरष्वनिगेयिका ॥२०६॥ 
बीपलितवस्चमेवरकञ्चकधारिणी | दण्डवृतीयपादेयं प्रसरन्ती बहहुः ॥२१०॥ 
अग्निपाकिकरुक्माहया प्क्ष्मसवक्पटसंवृता । गुल्फ जान्व स्थिसंघषेचरम्न् पुरघोपिणी ॥२१९१॥ 
रज्ञां मेधां धृतिं शौयं यनां जग्ध्वा वरु तथा । तार्थेव प्रहर्पण जरायोषिसखरनृत्यति ॥२१२॥ 
ततोऽपि स॒तिदुःखस्य दृष्टान्तो नोपलम्यते । यस्माद् बिभ्यति भृतानि प्राप्नान्यपि परां रुजम् ॥२१३॥ 
दियते रस्युना जन्तुः परिषवक्तोऽपि बान्धवैः; । सागरान्तजेरगतो गरुडेनेव पन्नगः ॥२१४॥ 

हा कान्ते हा धनं पतर क्रन्दमानः सुदारुणम् । मण्डूक इव सरेण गीयते मृत्युना नरः ॥२१५॥ 

किञ्च सर्वेष्वेव नरकेषु यद्दुःखं महद्टषटं तत्न गभेवासकृताददुःखादतिरिच्यते तेनापि गर्भं शयनं 
परिहतंन्यमित्याहू-गर्भेति ।। १९९ ॥, 

गर्भे प्रविष्टस्य जीवस्य गभंस्थित्तिमुपसंहरति--अस्थोति । २०० ॥ 

तस्य जन्मप्रकारं दर्हायत्ि-निष्कासल्निति ।। २०१॥ 

जातस्य बाल्यावस्थां विवणोति--अकिञिरज्ञ इति ॥ २०२-२०३ ॥ 

बाल्यानन्तरं यौवनावस्थां प्रपञ्चयति--दुप्र इति । २०४-२०५ | 

यौवनानन्तरं निरतिश्चयस्य परिभवस्याऽऽस्पदभूतां जरा प्राप्यातिदुःखितो भवतीत्याह--महापरिभवेति 
तामेव जरां स्फोर्यति--रेष्मणेत्यादिना | २०६-२०७-२०८-२०९-२१० ॥ 

 अग्निपाकिकरशब्देन दारीरे हृद्यमाना मांसम्रन्थयो गृह्यन्ते ।। २११ ॥ 

्ज्ञा--शुतग्रहणसामथ्यंम्। मेधा--गृहीताविस्मरणसामर््या वृत्तिः । घृतिशब्देन--शरीरेनदरियावसादप्ा्ी 

धेयम् । रोौर्य-पराक्रमङृतं बलम् । बलं--शरीरादिसामथ्यंम् ।॥ २१२ 

जरानन्तरं मरणावस्थां विवृणोति--ततोऽपीति । मृतिदुःखमेव विरिनष्टि--यस्मादिति ॥ २१३॥ 

बान्धवेरेव मृतिदुःखं परिहत शक्यमिद्याशद्कय सदृष्टान्तमाह--दियत इति । २१४ ॥ 

श्रियमाणस्य पृच्रकर्त्रादिविषयं दारुणं रादनं ष्ट्वा मृद्यर्नाऽऽगमिष्यतीत्याशद्कयस्ह ह 
कान्तेति ।। २१५ ॥ ` 4 
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ममंकृत्यमानेषु ग्ुच्यमानेषु सन्धिषु । यददः म्रियमाणस्य स्मरतां तन्पुभृक्षुभिः ॥२१६॥ 
हष्टावाक्षिप्यमाणायां संज्ञया दहियमाणया । मृत्युपाशेन बद्धश्च त्रातारं नोपलप्स्यसे ॥२१७॥ 
पंरध्यमानस्तमसा मदच्छभ्रमिवाऽऽविशन् । उरो ष्नतस्तदा ज्ञातीन्दर््यसे दीनचक्षषा ॥२१८॥ 
अयःपादेन काटेन स्नेहपाशेन बन्धुभिः । आत्मानं कृष्यमाणं लममितो द्रक्ष्यसे तदा ॥२१६॥ 

हिक्किकाबाध्यमानस्य श्वासेन परिशुष्यतः | कृष्यमाणस्य पानेन न खल्वस्ति परायणम् ।॥२२०॥ ५ 
संपारयन्त्रमारूढो यमदूतैरधिष्ठितः । व यास्यामीति दुःखातेः कालपाञ्चन योजितः ॥२२१॥ 

मातापितागुुषताः स्वजनो ममेति मायोपमे जगति कस्य भेखतिक्ञा ¦ 
एको यदा व्रजति कम॑पुरःपरोऽयं पिश्रामबृक्षपदशः खल् जीवलोकः ॥२२२॥ 
सायं सायं बासवृक्षं समेताः प्रातः प्रतस्तेन तेन प्रयासि । 
त्यक्त्वाऽन्योन्यं तं च वृक्षं विहङ्गा यदत्तदज््ञातयोऽङ्ञातयश् ॥२२२॥ १० 

परतिबीजं भवेज्जन्म जनमबीजं तया मृतिः । षरीयन्त्रबदश्रान्तो बम्भ्रमीत्यनिरशं नरः ॥२२४॥ 

युपजेन्यधरामत्य॑योषिदग्निषु देवतैः । श्द्धोडुराजवर्षपा्नरेताख्यं ह विहतम् ॥२२५॥ 
पशचम्यामाहूतावेवं पंवचा जायते पमान् । क्रमात्तस्य महानथैसंसृत्युच्छि्िरुच्यते ॥२२६॥ 
हत्याधया विक्रियाः सव लिङ्गदेहसमाश्रयाः । अतद्वानपि सम्मोहातद्वानित्यभिमन्यते ।२२७॥ 

यथोक्तमरणावस्थाप्राप्टयपेक्षया पुरवंमेव स्वस्थावस्थायां तत्प्राप्तिपरिहा र्थं जुभाचरणाय मुमुक्षुभिः स्मतेग्यं १५ 
दर्शयति-ममंस्विति । २१६ ॥ 

मरणे प्राप्ते जुभाचरणद्वारेण दुःखं परिहुतंव्यमित्याशङ्कुयाऽऽह्--दृष्टाविति । २१७ ॥ 
तदा ज्ञातयस्वातारा भविष्यन्तीप्याशङ्कयाऽऽ्ह--संरुध्यमान इति । २१८ ॥ 
किञ्च तस्यामवस्थायां शुभाचरणे नास्ति स्वातन्त्यमित्याह--अयःपाषेनेति ॥ २१९ ॥ 
स्रियमाणस्य मरणावस्थामुपसंह् रति--हिककिकेति ! पारो द्विविधो विवक्षितो मुमूर्षोः ॥। २२० ॥ २० 
स्थूखादहान्रिष्क्रान्तस्य कमंफलभोगाथं गच्छतोऽपि नास्ति स्वच्छन्दतेत्याह--संसारेति ॥ २२१ ॥ 
मत्रादिजीवलोकोऽस्य तस्यामवस्थायां सहायो भविष्यत्तीव्याश् द्ुयाऽऽह्-- मातेति ॥ २२२ ॥ 
उक्तं विश्रामवृक्षसदहदात्वं जीवलोकस्य व्यक्तोकरोति--सायं सायमिति ॥ २२३॥ 
गभंजन्मबाल्ययौवनज समरणाद्यवस्थासु जीवस्य वेराग्यार्थं प्रपच्चितां संसारगतिमुपसंहरति-मरतीति।२२४॥ 

 अन्नालयुरुष इल्ुक्तायां पुरुषोत्पत्तौ श्रुतयन्तरसम्मतिमाह--दुधजंन्येति । चुरोकाग्नौ देवत्तंयंजमानप्राणैः २५ 
धरद्धा हृयते तस्याश्चाऽऽहुतेः सोमो राजा जायते । ततस्च पर्जन्याग्नौ तरेव देवैः सोमो हयते तस्यादचाऽश्ुतेवृष्टि- 
जायते । ततश्च पुथिवीलक्षणे तृतीयेऽनौ देवा वर्ष॑जुह्वति वर्षहुतेश्चाच्चं सम्भवति । ततश्च पुरुषाग्नौ चतुथं 

रता देवास्तदन्नं जुहत्ति त स्या दचान्नाहुते रेतः सम्पद्यते । ततो योषिदग्नौ पञ्चमे यजमानत्राणा रेतः सिञ्चन्ति तदेव 

प्वम्ाहुतौ हुतायां पुमानि्येवंवाच्यः सन्पुरुषो जायत इत्यथः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यादिपच्चकोशोप- 
नयापवाक्यस्य तात्पर्याथंमाहू-क्रमादिति । उत्तरेण ग्रन्थेन कोरपञ्चकोपन्यासक्रमेण पूव॑पुव॑स्योत्तरोत्तरस्मिन् ३० 
प्विलापनमुक्त्वा कार्यंकारणविलक्षणन्रह्मात्मेकत्वज्ञानं सकार्माविद्यानिवतंकं ब्रह्य पुच्छं प्रतिषठत्यादावुच्यत 

इत्यथः ॥ २२५-२२६ ॥ 
| समनन्तरवाक्येषु पुरुषग्रहुणस्य तात्पर्यं वक्तुं यथोक्तस्य संसारस्योपाधिनिष्ठतादात्मनिष्ठत्वा भावात्त स्मिन् 
वेराग्योपयोगित्वेन तदृपवर्णनमुचितमित्याश्द्कय परिह रति -- इत्याद्या इति । यद्यपि प्रागुक्ता गमेवासादया विक्रियाः 

ररीरदटयनिष्ठा नाऽऽत्मनि तिष्ठन्ति तथाऽ्प्यास्मा वस्तुतो गभ॑वासादिविक्रियारहितोऽपि देहष्रयादात्सनो विवेकाग्रहुणात् ३५ 
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ज्ञातास्मीत्यमिभानाद्धि चेष्टते ज्ञानकमंणि । मन्ताऽस्मीति ततो मोदारुरूते मानसी; क्रियाः ॥२२९॥ 
पराणा्यात्माभिमानेन कमंचेष्टां प्रपद्यते । चक्षरा्यमिमानी च सूपाचारोचनापरः ॥२२६॥ 
तथा देहस्य दहादौ दग्धोऽस्मीति च मन्यते । श्यामोऽस्मीति च देहस्य श्यामत्वं मन्यतेऽबुधः। २२०) 
गोधनाद्यमिमानेन तद्वानस्मीत्यविच्यया | जह्चारी गृहस्थोऽ्हं तापसोऽस्मि तथा ञुनिः॥ 

५ देहसिङ्धात्मसंस्कारान्मन्यते सङ्गकारणात् ॥२३१॥ 
भिन्नात्मनां तु मतानां शरीरं कायंगुच्यते । ममाहमितिसंमोहादनथ प्रतिपद्यते ॥२३२॥ 
सर्वेषां चान्नकायत्वे बह्मनत्वे समे तथा । कमेज्ञानाधिकारितात् पुमनेवेह गद्यते ॥२३२॥ 
अनेकानथेनीडऽस्मिन्निमगनं बह्मषिधया । संक्रामयितुमिष्टलवाद्त्रह्मान्तरतमं नरम् ॥२२४॥ 
तरुशाखाग्रचट्यैव सोमं यद्स्दरशयेत् । निष्कोश कोश्यैव प्रतीचि तद्य द्दयेते ॥२२५॥ 

१० अनादाविह संसारे वासनारन्जिता मतिः । प्रतीच्युपायतः कतुं शक्या तस्मास्स उच्यते ॥२२६॥ 
` दवैतास्परकप्रस्यमास्मेकः प्रतीचीव परागपि । युष्मदस्मद्िभागाम्यां भिदयतेऽवि्यया मृषा ॥२३७॥ 

अहमेव गभंवासादिविक्रियावानस्मीत्यात्मानं मोहुमाहात्म्यादभिमन्यते तेन तत्र॒ संसारो हश्यमानो वैराग्य 
भावयिष्यततीत्यथं; | २२७ ॥ 

कथं देहुद्रयेऽहमयिमानः स्यादित्याशङ्कुय वुद्धावहमभिमानमन्ञानकरतं तत्कायं च प्रकधट्यति--्नातेति । 
१५ मनस्यहुमभिमानमविवेकडङ़तं तत्कार्यं च कथयति--मन्तेति । २२८ ॥ 

प्राणापानादौ कतस्मीत्यात्मामिमानं तत्कायं चाज्ञानप्रयुक्तमुपन्यस्यति-श्राणादौति। इन्द्रियेषु ममा्भिमानं 
तत्कायं चाज्ञानकृतं दर्शयति--चक्षुरादोति । २२९ ॥ 

स्थरे देहे मोहादभिमानं तत्कायं च प्रकटयति-तथेति । देहादात्मनो विवेकग्रहुविहीनत्वमव्धत्वम् ॥२३०॥ 

गवादौ ममाभिमानादविद्यया विद्यमानाद्यत्कार्यं जायते तद्दाह रति--गोधनादीति । देहे लिङ्खात्मनि च 
२० ये संस्कासय ब्रह्मचारित्वादयः स्नानाचमनादयश्च तानविद्याकृतांस्तयोरेव सद्धाद्धेतो रात्मति कल्पयतीत्याह्- 

ब्रह्मचारीति ॥ २३१ ॥ 
कि बहुना । पञ्चभूतमयं शरीरं तसिमिच्रहुं ममाभिमानादात्मनो नित्यमुक्तप्यैव संसारो मोहमाहात्म्यात् 

 प्रतिभातोल्युपसंह्रति--मिन्नात्मनामिति ॥ २३२ ॥ 

एवमात्मनि संसारं दर्शयिता समनन्तरवाक्ये परवादिग्रहणं विहाय पुरुषग्रहणस्य तात्पयंमाह- 
२५ सर्वेषां चेति ॥ २३३ ॥ 

कमज्ञानाधिकारित्वस्य पुरुषग्रहुणहेतुस्वं साधयति--अनेकेति । कमंभिः रुद्धान्तःकरणस्य ब्रह्य 
ज्ञानान्मोक्षोऽत्र विवक्ष्यते तस्मादनेकानर्थाश्रये संसारसागरे पतितं नरं ब्रह्मास्मीति विद्यया सर्वान्तरतमं ब्रह्य 
प्रापयितुमिष्टत्वा्यस्य कमे्ञानयो रधिकारः सम्भाव्यते तघ्यैवाच्र ग्रहणं युक्तमित्यथंः ॥ २३४ ॥ 

नरहयविद्यया मोक्षस्यात्र विवक्षितत्वे सेव वक्तव्या कोशपञ्चकोपन्यासस्तु वुथेत्याशङ्कुयाऽऽह्- तरं 
२० शाखेति । २३५॥ 

्रह्मविद्योपायत्वेन कोशपञ्चकोक्तिरिप्युक्तमेव व्यक्तीक रोत्ति--अनादाविति । २३९ ॥ 
ब्रहाविद्योपायतवेन कोषशपच्चकोपदेशे ब्रह्मकोशयोभेदादद्रैतह्ानिरित्याश्ञङ्कयाऽऽह्- दरैतास्पुगिति । यथाभ्य 

प्रत्यगात्मा प्रतीचि स्वात्मनि भेदस्पशंमन्तरेणैकोऽवतिष्ठते तथा परागपि कोप्या हेतस्पर्शी न भवतीत्यत्र 
००० हितुमाहू--युष्मदिति । युष्मत्पञ्चकमस्मत्पञ्च क चेति कोशदशकरूपेण स्वाविद्यया प्रत्यगात्मनो विभक्तता द्भदस्य 
२३५ सवंप्रकारस्याऽऽ्त्माविद्याकृतत्वेन मिथ्यात्वान्नादरतहानिरित्यथः ।। २३७ ॥ 
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अस्मद्धिमागे पश्चास्य यथेवान्नमयादयः । तथा तस्रत्यगासमानो युष्मदन्नादयः स्मरताः ॥२३८॥ 

आघ्यात्मिकान्विलाप्याथ यथासं प्रत्यगात्ममु ! अन्नादीन्पयंपासीत दुत्तरोत्तररूपगान् ॥२३६॥ 

अण्वा कार्यात्मतामेवं कारणास्मतया स्थितः| आस्मनाऽऽलिङ्खते ब्रह्म वाक्याञ्जग्ध्वा च तामपि॥ 

अवं विराडिति ज्ञेयं प्राणात्तदमिवधेते | ऋग्यजुःसामरूपोऽतो वबेदात्माऽन्तमंनोमयः ॥२४१॥ 

दा्भविषया वुद्धविज्ञानं निश्रयात्मकम् ) ज्ञानकर्माभिनिन्रंत आनन्दः एरुलकषणः ॥२४२॥ ५ 

्रप्येवान्नानि चैतानि प्राजापत्यानि सवशः । प्राणो मनस्तथा वाक्च षिराडन्नात्मतां गतः ॥२४३॥ 

चतुणा॑प्रत्यगात्मैवमानन्दमय उच्यते ।प्रजञानघनरूपतयास्स्याद्धेदोऽप्यस्य कायतः ॥२४४॥ 

धिरभा दिप्रक्लभिस्तु स्यादुपासनकमंणे । तस्मादेवं चितीरेता मानसीर्याचचक्षिरे ॥२४५॥ 

हिरो मूरा मुजौ पक्षावात्मा कायश्च मध्यमः । शेषं पुच्छमिति ज्ञेयं वितिमेवं विचिन्तयेत् ॥२४६॥ 

यष्मदस्मद्धिमागेन सूचितान्दश कोशानेव दशंयति--अस्मदिति । यथैवास्य प्रत्यगात्मनोऽस्मह्िभागे १० 

पञ्चाक्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मयडथंभूताः कोक्चा भवन्त्यहुबुद्धिग्रह्यास्तथा तेषां प्र्यगात्मानोऽ्ल- 

प्राणमनोविज्ञानानन्दयः प्रकृत्यथंभूता युष्मन्विनामिमतास्तेष्वहुबुद्धयभावादेवमस्ति कोराददाकमित्यथः ।। २:३८ ॥ 

कोशपञ्चकंस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागेन दशधा करणं कत्रोपयुक्तमित्थाशद्खयाऽऽह्--आध्यात्मिकानिति 1 

पूर्वोक्तरीत्या कोशानां दशधा प्रतिपत्यनन्तरमाध्यात्मिकान्चमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयान्मयडर्थान् 

प्रकृत्येषु प्रत्येकं कारणेष्वात्मभृतेष्वननप्राणमनोविज्ञानानन्देषु कारणतिरेकेण कायं ास्तीति विवेकबुद्धया १५ 

्विकाप्य तन्मात्रतया ज्ञात्वा पुनरत प्राणतया प्राणं मनस्त्वेन मनो विज्ञानत्तया विज्ञानमान न्दशब्दितमूख्कारण- 

मात्रतया निरूपयेदित्यथंः ॥ २३९ ॥ 
 प्रदशितया प्रक्रियया कार्यात्मतां कारणात्मतयोपसंहूव्याज्ञातव्रह्मरूपेण स्थितो विद्वानहं ब्रह्मास्मीति 

वाक्योत्थज्ञानेन तामपि कारणात्मतां प्रविलाप्य स्वरूपेण कायंकारणविलक्षणं ब्रह्म प्राप्नोतीव्येत्तदाह-- 

ज्वेति ॥ २४० | | २० 

“अन्नादीन्पयुंपासीते"व्युक्तानच्चादीन्कथयति--अघ्चमिति । क्रियाविज्ञानशक्तिमिति सूत्रात्मनि प्राणशब्देन 

क्रियाशक्तिमागो गृह्यते ततोऽच्नस्योत्पत्तिरित्याह्--प्राणादिति । विज्ञानशक्तिभागोऽपि मनो विज्ञानं चेति द्वैवा 

भिद्यते तत्र सविकल्पकनज्ञानोत्पादनशक्तिमदस्तःकरणं मनःशब्दवाच्यमित्याह - ऋग्यजुरिति । अततोऽस्मास्राणा- 
दन्तरिति सम्बन्धः । मनोमयशब्देन मनो गृह्यते ॥ २४१ ॥ | 

्रकरृतिप्रकरणास्निविकल्पन्ञानोत्पादनशक्तिमदन्तःकरणं विन्नानमित्याह्--वेरा्थेति । आनन्दशब्देन कारण २५ 

मुच्यत इयज्गीकृत्याऽऽह-- ज्ञानेति । तत्र प्राणो मनो विज्ञानं चेति कोरात्रयं सूत्रात्मरूपमन्चं विराट्कोश् आनन्दः 

कारणकोश इति संग्रहः ॥ २४२ ॥ ` 

एतच्च कोशपञ्चकमुक्तं बरहदारण्यकेऽपीत्याह-्रीण्येदेति \ वाक्शब्देन विज्ञानं गृह्यते ¡ कनीयोऽन्नं 

करिष्य इत्यवा्नशब्देन विराड्च्यते तद्धेदं तदीत्यतर कारणमुक्तमिति चशब्दाथं : ॥ २५३ ॥ 

यथाऽन्नादोनां चतुर्णा पर्त्य्थानामानस्दः स्वरूपमेवम्मयादी्ना प्रत्ययार्थानामानन्दमयः प्रव्यगात्मा ३० 

स्वरूपमित्येतदाह-चतुर्णामिति \ तत्र कोशचतुष्टयस्य जोवव्यतिरेकेणाभावादिति दैतुमाह्--प्रजञानेति । जीवस्य 

्रज्ञानघनत्वे कथं िरःपुच्छादिकल्पनेत्याशङ्कुय कमंफरमेदादित्याह्-स्थादिति ॥ २४४ ॥ | 

“स वा एष पुरूष इत्यादौ तात्पर्याथंमुक्ठा “तस्येदमेव शिर” इत्यादेस्तात्पयंमाह--श्िरआदीति। उपा- 

सनानुषठानार्थं शिरमादिकल्पनामाधरितय वृद्धानामपि प्रसिद्धरिव्याह तस्मादिति ॥ २४५ ॥ 

तस्येदमेवेत्यादेरक्षरोत्थमर्थं कथयस्पञ्चप्रकारां चितिमेव चिन्तनीया स्फोरयति--श्षिर इति ॥ २४६ ॥ ३५ 
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५ 

१० 

९५ 

२५ 

३० 

पासीनधितीरेवं विदनेता यथाक्रमम् ¦ पूपूवंप्रहाणेन  हयन्तरन्तः प्रपधते ॥२४७॥ 
श्रतेरनतिच्ङ्कयत्वात्सम्भाव्येत यथोदितम् { लिद्धप्ररयक्षगम्य हि स्यादाशङ्का बृव्द्वितः॥२४८॥ 
स्वभावतो वा सम्प्राप्रमनद्योपासनं श्रुतिः नामादाविव भृमानं विधत्ते ज्ञानमात्मनि ॥२४६॥ 
भ्रत्यन्तरादरा सम्प्राप्तं मोक्षादर्वाक्ण़लाय त॒ । तदन्॒य परं श्रेयः प्राप्ये ज्ञानषुच्यते।॥२१५०॥ 
बरह्मविद्योडपेनेव कोश्ानथेमहोदधेः । निनीषन्ती परं पारंस्ष वा इत्यभ्यधादथ।२५१॥ 
मूलात्मानं सच्चब्देन स्पृष्ट्वा तस्स्मृतयेऽथवे । कोल्ात्मतां समापन्न एव॒ इत्यमिधीयते ॥२५२॥ 
अविधयाञ्तदर्दोऽपि रन्जः स्पात्पतामिव । कोश्चपश्वकतां यातस्तमयुकरोश्चतीव दि ॥२५२॥ 
मयडन्र विकारार्थे निषिद्धोऽसौ परात्मनः । युक्त्यागमाभ्यामन्नस्य कायं देहः प्रतीयते ॥२५४॥ 
इदमेव शिरस्तस्य मा भूदध्यासलक्षणम । प्राणकोशवदेवेति तस्मादेवावधायेते ॥२५५॥ 

पञ्चश्रकारचित्युपासनेन कि फलतीत्यपेश्नायामाह-उपासीन इति । पञ्चविधकोशानां चिव्यात्मकानां 
नेरन्तर्यणानुसन्धानादुबुद्धिशुद्धयतिशये विवेकबुद्धिभंवति । तद्रलाच्च पूर्वं पूर्वं कोशमपहायोत्तरमुत्तरं प्रतिपद्यते 
तदेवं सर्वानपि कोरान्प्रविलाप्याह् ब्रह्मास्मोति ज्ञानान्मोक्षमधिगच्छतीत्यथंः ॥ २४७ | 

कथं तहि सर्वं वे तेऽन्नमाप्तुवन्तीव्यादि यथाश्रुतं फलमुपासनस्य सम्भवेदेकस्योभयफरुत्वासम्भवादित्या 
शद्खय फलद्यमेकस्योपासनस्य श्रुतिसिद्धत्वादविरुद्धमित्याह्- श्रुतेरिति । भरुतेनिर्दोषत्वात्तदुक्तऽथे शङ्काभावे कुत्र 
शङ्कायाः सावकाश्ञत्वमित्याश द्य पुरुषवुद्धिवल्ास््त्यक्षादिषु करणदोषसम्भवादाशङ्धा स्यष्ेदे तु तदभावान्नेव- 
मित्याहु-किङ्केति ॥ २४८ ॥ 

पञ्चविधकोशोपासनोपदेश्चस्य तात्पर्यान्तरमाह--स्वभावतो वेति । यथा छान्दोग्ये सप्तमे प्रपाठके 
स्वभावतः सिद्धमुपासनमुच्चनीचभावेन नामादिविषयमनूद्य भूमविज्ञानं विधीयते तथा कोशेष्वात्मामिमानिनो 
यथोक्तध्यानानुष्टानादेव पूरवंपूवस्योत्तरोत्तरस्मिन्विरापनं कृत्वा श्रुतफलविवक्षामन्तरेणैव ब्रहमात्मेकत्वविज्ञातं 
प्रधानत्वादघ्र विवक्षितमित्यथः ॥ २४९ ॥ 

कोशपञ्चकोपन्यासस्यापरं तात्पयंमाह्--श्ुत्यन्तरादिति । यद्धि मोक्षादर्वाचीनं संसारान्तर्भततं फलं 
तत्प्राप्तये विराडात्मनः सूत्रात्मनश्च ब्रहदारण्यकादावुपासनं सिद्धं तदनुवादेन मोक्षफलं ज्ञानमत्रोच्यत इत्यथंः || २५०॥ 

एवं तात्पयंमुक्त्वा तत्रैवाथ वाक्यं पदाथंकथनाथंमवतारयति--न्रह्यविदयेति । निनीषन्तो श्रुतिरिति शेषः| 
पुरुषस्यैव ज्ञानकमंणोरधिकारो न पक्वदेरिति निर्धारणानन्तरमित्यथज्ञब्दाथंः ॥ २५१ ॥ 

तत्र पदत्रयस्या्थं कथयत्ति--~मुरात्मानमिति ! कार्य॑कारणविलक्षणं प्रत्यगात्मानं स्वशब्देन गृहीत्वा 
तस्यैव सर्वोपनिषल्प्रसिद्धस्य वैशब्देनानुसन्धानं एत्वा स एव स्वाविद्यया पञ्चकोशात्मकत्वं प्राप्तः सन्नपरोक्षत्वादेष 
रब्देनोपदिश्यत इत्यथं: ।॥ २५२ ॥ | 

कायंकारणविखक्नणश्चेसप्रत्यमात्मा तहि कथमसावविद्ययाऽपि पञ्चकोशात्मतां गन्तुमहुतीत्याशङ्कयाऽऽह-- 
अविद्येति ॥ २५३ ॥ 

यथोक्तप्रत्यगात्मनोऽ्च रसमयत्वं कथमित्याशङ्कयाऽऽहू--मयडत्रेति । प्रकृते वाक्ये प्रयुक्तो मयड्विकाराथें 
प्रयुज्यते । विकारश्च परस्य प्रत्यगात्मनो निरवयवत्वासङ्कत्वादियुक्त्या “न जायते भियते वे"त्याद्यागमाच्च 
निषिद्धत्वान्न सिध्यति । अतः शरीरस्यान्नरसविकारत्वप्रतीतेरात्मनोऽपि त्द्पाधित्वात्तथा व्यपदेशसिद्धि- 
रित्यथंः ।। २५४ ॥ 

प्रसिद्धमेव रिरआदिप्रथमकोले ग्राह्यं न प्राणादिष्विव कल्पनेति दशयतु ““तस्येदमेवे'"द्यत्रावधारण- 
२५ मिव्याहु--इदमेवेति ॥ २५५॥ 
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विराटपिण्डात्मनोरेक्यं भत्यन्तरशादिह । उपासनोपदेशाच्च जानीयात्पिण्डदेवताम् ॥२५६॥ 
बिराडास्मकतां याते पिण्डऽभ्यात्मावसायिनि प्राणो बाय्वात्मतामेति प्रभ्वस्तघटदीपवत् ॥२५७॥ 
विधादन्नमयेनेव मूषायां द्रतताम्रवत् | सर्वान्प्राणमयादीस्तानचितान्पुरुषाढृतीम् ॥२५८॥ 
यथोदितानुबादी तु श्लोकोऽप्यत्र निगद्यते । बाह्मणोक्ताथविज्ञानद्रदिम्ने हितकाम्यया ॥२५६॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकं 

अन्नरसमयशब्देन न प्रसिद्धमेव शरीरं ग्राह्यं किन्तु विराडात्माऽपोव्याहु--विराडिति । आत्मेवेदमग्र 

५ 

आसील्पुरुषविध इत्यादिश्रुत्यन्तरे शरीरविराजोरेकत्वस्य विवशल्षितत्वाचेऽन्नं ब्रह्मोपासत इत्यत्र ध्यानोपदेशाच्छिर- 
आदिकल्पनायाहच ध्यानाथंत्वाद्विराइदेवत्ताञत्र प्रहीतब्येत्यथंः । २५६ ॥ 

विराजो देहस्य च किमथमेकत्वमुच्यते तत्राऽऽह--विराडात्सकतामिति। उपासनाततः शरीरस्य वि राडात्म- 
भावे संवृत्ते प्राणोऽपि शरीरान्तगतो हिरण्यगर्भो मवति ततर्च तदुपाधिरात्माऽनवच्छिन्नः सिध्यत्ति यथा घटे 
प्रध्वस्ते कपालादिभावमापन्ने तदन्तगंतो दीपस्तेजोमात्रतामापद्यते तष्टदिव्यथंः ॥ २५७॥ 

१५ 

अन्नमयस्य प्रसिद्धमेव शिरञआदि प्राणमयादंस्तु कथमित्याशङ्कबयाऽष्--विद्यादिति \ यथा मृषायां दुतं ` 
ताम्रादि प्रक्षिप्तं मूषाकारं भजते तथा शरीरस्य शिरआदिमत्तवात्तदन्तर्वंतिप्राणमयादेस्तदुक्तस्थोपासनार्थं पदाथं- 
विवेकसौकर्यारथं चेयं कल्पनेत्यथंः ।॥ २५८ ॥ 

तदप्येष इरोक्रो भवतीत्यस्याथंमाहू--यथोदितेति ।। २५९ ॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः 

१५ 



१५ 

२० 

९५ 

२३० 

२५ 

नश्य ज्रह्र्ख्यां दिती स्यो ऽच्त॒व्याच्कः 

अन्नाद प्रजाः प्रनायन्ते । याः काशे प्रथिवी“ भिताः। अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथेनदपि. 
यन्त्यन्ततः । अन्न ` हि मृतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सवोषिधुच्यते । सवं वे तैऽन्नमाप्तुषनि | 
येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नं ~ हि मृतानां व्यष्ठम् । तस्मातसर्ोषिधमच्यते । अन्नाद्भूतानि 

न, मे ५.५. > ५ {~  जायन्तं । जातान्यन्नेन वधेन्ते । अघतेऽत्ति च भृतानि। तस्मादन्नं तदुच्यत इति। 

अश्नाद्रसादिभावपरिणतात् ! बा इति स्मरणाथंः । भ्रजाः स्थावरजद्धमाः प्रजायन्ते । याः काश्चाविशिष्टः 
पृथिवीं धिताः पुथिवीमाधितास्ताः सर्वा अन्नादेव प्रजायन्ते । अथो अपि जाता अन्नेनैव जीवन्ति प्राणान् धारयन्ति 
वधंन्त इत्यथः । अथाप्येनदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति ! अपिशब्दः प्रतिश्षज्डा्थे ! अचं प्रति प्ररोयन्त इत्यथः । 
अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया वृद्धेः परिसमाप्रो । कस्मात् । अन्नं हि यस्माद्भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठं प्रथमजम् ¦ 
अच्वमयादीनां हीतरेषां भूतानां कारणमन्नमतोऽन्नप्रभवा अन्नजीवना अच्प्रख्याश्च सर्वाः प्रजाः । यस्माच्चैवं 
तस्मात्सर्वौषधं सर्वप्राणिनां देहदाहप्रशषमनमन्नमुच्यते । 

अन्नब्रह्मविदः फलमुच्यते । सवं वे ते समस्तमन्नजातमाप्नुवन्ति । के ! येऽन्नं ब्रह्म यथोक्तमुपासते। 
कथमन्नजोऽन्नात्माऽतनप्रलथोऽहं तस्माद ब्रह्मेति \ कुतः पुनः स्वचिप्राप्निफलमन्चात्मोपासनमिःत्युच्यते । अन्नं हि 
भूतानां ज्येष्ठम् \ मृतेभ्यः पुवं निष्पच्चत्वाज्ज्येष्ठ; हि यस्मात्तस्मात्सर्वीषधमूच्यते ! तस्मादुपपन्ना सर्वान्नात्मोपासकस्य 
सर्वाननप्राप्निः । अन्नाद्भूतानि जायन्ते ! जातान्यन्नेव वध॑न्त इत्युपसंहारार्थं पुनवचनम् \ इदानीमन्ननिवंचनमुच्यते । 

तनमाखा 

अन्नादिति । विराडात्मकादित्यथंः | स्थावरेति ! व्यष्टयन्नमयकोशा इत्यथः । कदा लीयन्त इत्याकाङ्क्नाय- 
माहु--अन्त इति } विराजोऽस्मदादिकारणत्वे हतुपरमन्नं हीति वाक्यं हिशब्दयोगादित्ति मत्वा तदाकाडक्षापूवंक- 
मवतायं व्याचष्ट--कस्मादित्यादिना । अन्नशम्दितस्य विराजः प्रथमजत्वं फलितमाह--अन्नमयादीनां हीति। 
प्राणमयादीनामन्तविकार्त्वाभावेऽप्यन्नोपचितत्वमस्तीति मत्वाऽत्रादिपदः प्रयुक्तम् । अन्नं वि राडात्मकं यतः प्रथममेव 
जातं सत्स्वव्यत्तिरिक्तानां भूतानां कारणं कारणत्वयोग्यम्, अतोऽन्तप्रमवा इत्यं; । प्रथममुत्पन्नस्य पदचादूसद- 
मानकार्यं प्रति कारणत्वयोग्यतासम्भवसूचनार्थो हिशब्दः । यस्माच्चेवमिति \ चोऽवधारणे । यस्मादन्तजीवना एव 
प्रजाशब्दवाच्याः प्राणिन इत्यथः । दहति । जाररक़ृता क्षुदाहुः, तत्प्रशामकमित्यथंः | 

उत्तरवाक्यतात्पयंमाह--अच्नब्रह्मविद इति \ ननु कथमन्नस्य ब्रहयत्वं कथं वा तदुपासनमिति पृच्छति- 
कथमिति ! उत्तरम्--अन्नज इत्यादि । यस्मादल्नं प्रथमकोशजातस्य जन्मस्थितिप्रल्यकारणं तस्मादन्नं ब्रह्य, 
तच्चान्नात्मक ब्रह्माहमस्मीति चिन्तयेत्, उपास्यविराडदेवभावार्पत्ति विना सर्वान्नप्राप्ट्यसम्भवात् देवभावस्य 
चाहुग्रहुं विना प्राप्नुमश्शक्यत्वादित्यथः। अन्नं हीति पूनवंचनमन्नन्रहयविदः सर्वन्प्राप्तौ हैतुपरमिति मतवा 
तदवतासयति--कुतः पुनरिति । अन्नस्य ज्येष्ठत्वे हेतुमाह-भूतेभ्य इति \ भूतेभ्यः पूर्वं निष्पन्न्यादन्तं ज्येष्ठम्, 
तन्च ज्येष्ठमन्नं हि यस्मादुभूतानां जम्मजीवनादिकारणं तस्मादन्नं सर्वौषधमुच्यते लोकैरिति योजना । अनेन हि 
पुनव॑चनेन अन्देवतात्मनो विराजः स्वकार्येषु सरवंप्राणिष व्यापतिस्तात्पर्येण प्रतिपाद्यते लोके कारणस्य मृदादेः 
कार्येषु व्याप्तेः प्रसिद्धत्वात् । सा च व्यापििराडात्मभावमापन्नस्यान्नब्रह्यविदः सरव॑प्राण्यात्मना सर्वान्नात्तते 
हेतुभ॑वतीति मत्वाहु--तस्ादिति । अन्तब्रह्मविदो विराडात्मना सवंप्राणिव्यापित्वादित्यथ; । अस्य पुनवंचनस्य 
अयमभिप्रायो वात्तके स्पष्टमभिहितः-'“कार्यं सर्वे यतो व्याप्तं कारणेनात्तृरूपिणा । इति हेतुपदेश्चाय त्वन्यं हीतयुच्यते 
पूनः ।।” इति । “ननु अन्नाद प्रजाः प्रनायन्ते" इ्युक्तसवात्पुनः “अन्नाद्भूतानि जायन्ते इत्यादिवचनं व्यथंमिव्या- 
शङ्कयाह--उपसंहा राथंमिति \ अदत इत्यादेस्तातयंमाह्--इदानीमिति \ तच्च निव॑चनमुपास्यस्यान्तरूपप्रनापते- 
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तस्माद्रा एतस्मादन्नरसमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णः | 
स॒ वा एष पूरुपविध एव| तस्य परुषविधताम् | अन्धयं पूर्पबिधः | 
तस्य प्राण एव शिरः| व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः| 
आकाश्च आत्मा । प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भषति | 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

भदे भुभ्यते चव यद्भूतेर्नमत्ति च भूतानि स्वयं तस्मादभूतैभज्यमानत्वादुभूतभोक्तृत्वाच्चाघ्नं तद्च्यते । इति- 
शब्दः प्रथमकोशश्परिसमाप्त्यथंः । 

अन्नमयादिभ्य आनन्दमयान्तेम्य भात्मम्योऽभ्यन्तरतमं ब्रह्य विद्यया प्रव्यगात्मत्वेन दिदशंयिषु शाखमविचया- 
कृतपश्चकोकश्षापनयनेनानेकतुषकोद्रववितुषोकरणेनेवं तदन्तगंततण्डलाग्प्रस्तौति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादित्यादि । 
तस्मदितस्मा्थोक्तारन्नरसमयात्पिण्डादन्यो व्यतिरिक्तोऽन्तरोऽभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव भिथ्यापरिकस्पित आत्सत्वेन 
प्राणमयः प्राणो वायुस्तन्मयस्ततप्रायः \ तेन प्राणमयेनान्नरसमय आए्मेष पूर्णो वायुनेव दत्तिः । 

स वा एष प्राणमय आत्मा पुरुषविध एव पुरूषाकार एव शिरःपक्नादिभिः। कि स्वत एव, नेत्याह । प्रसिद्धं 
तावदन्चरसमयस्याऽऽत्मनः पुरुषविधत्वम् । तध्याच्चरसमथस्य पुरुषविधतां पुरुषाकारताम् अन्वयं प्राणमयः पुरूषविधो 
मुषानिषिक्तप्रतिमावच्न स्वत एव \ एवं पूवस्य पुवंस्य पुरुषचिधतामनत्तरोत्तरः पुरुषविधो भवति पवः पूवेश्चोत्त- 
रोत्तरेण पुणः! कथं पुनः परुषविधताऽस्येव्युच्यते । तस्य प्रणमयस्य प्राण एव शिरः प्राणसयस्य वायुचिकारस्य 

वनमाला 

र्त्वात्तुस्वरूपगुणद्रयविधानाथंमिति मन्तव्यम् । यस्माकं व्रीहियवादिलक्षणं वस्तु भूतैरदयते तस्मादन्नशब्द- 
वाच्यं भवति, यस्माच्च तदभूतान्यत्ति संहरति तस्मादपि तदन्नमुच्यते; अन्तध्य चपथ्यादिरूपस्य प्राणिसंहार- 
साधनत्वं रोके प्रसिदढधमित्ति मन्तव्यम् । इत्थमन्नमयकोशं निहूप्य तस्यानात्मत्वसिद्धये प्राणमयकोश्चवाक्यप्वृत्तिः, 
एवगुत्तरत्रापीति तात्पयंमाह--अन्नमयादिभ्य इति । आत्मभ्य इति । कल्पितात्मभ्य इत्यथः । अत एवाह-- 
अविद्याकृतेति । यथा रोकोऽनेकतुषकोद्रववितूषीकरणेन कोद्रवत्तण्डुलान्दशंयितुं प्रवत्तते तथा प्रत्यागात्मावरण- 
मूताविद्या़ृतपञ्चकोशापनयनेनान्नमयादिभ्य आनन्दमयान्तेभ्य अन्तरतमं ब्रह्य कोकशापनयनशब्दितविवेकजनितया 
विद्यया प्रत्यक्तया दशंयितुमिच्छु शास्त्रं प्रस्तौति प्रवत्तेत इत्यथः । तस्माह्ा एतस्माचयथोक्तादिति । अत्र “अन्नद्र 

१० 

१५ 

२०५ 

प्रजाः प्रजायन्ते" इत्यादौ दूरदेशे भूतकारणव्वेन प्रकृतं वैशब्देन स्मारितं तस्मादित्यनेनानूद्य एतस्मादित्यनेनान्न- 
मयकोशस्य वि राडात्मत्वं प्रबोध्यते । एवमुत्तरत्रापि । तदुक्तं वात्तिके--“'वंशब्देनेव संस्मायं दवीयोदेशावतिनम् ॥ 
तस्माच्छब्देन वैरानमादायाध्यात्मरूपिणः । एतस्मादिति शब्देन वैराजत्वं प्रबोध्यते ।॥ कार्याणां कारणात्मत्वमेवं 
स्यदृत्तरेष्वपि ।” इति । कार्याण्याध्यात्मिकाः कोशाः, तेषां विराडाद्यात्मतवबोधनं च प्रागानन्दमयपयप्राद्विराडाच- 
भेदेनोपासनसूचना्थम्; भनन्दमयपर्यायि तु तदेतच्छब्दयोरुक्ताथंपरत्वेऽपि न चिन्तनविवक्षास्ति, कि त्वध्यात्माधि- 
दैवतलक्षणादुद्विविधादप्यानन्दमयतत्कारणकोशाच्विदेकरसस्य पुच्छत्रह्मणो विवेकमात्रं विवक्षितम; तत्पययि पक्ष- 
पुच्छादिकल्पनस्यान्यदेव प्रयोजनमिति वक्ष्यते | यथोक्तादिव्यस्पर सुपर्णाकारेणक्तादित्यथं; । आत्मत्वेन परिकल्पित 
इति योजना । वायुरिति । अत्र हिरण्यगर्भोपाधिभूते समष्टिकारणात्मनि क्रियाशक्तिमद॑शः प्राणो विवक्षित इति 
मत्वा वायुरिदयक्तम् । तत्रैव ज्ञानशक्तिमदंश मूतं समष्टवन्तःकरणं मनोमय इत्यत्र मनःशब्दाथं इत्यपि बोध्यम् | 
तत्पराय इति । तद्िकार इत्यर्थः । अत एवानुवादावसरे वक्ष्यति--वायुविकारस्येति । प्राणमयस्यान्नमयं प्र त्यात्मतव 

तद्यापित्वादितयुपपादनाथंम् “तेनैष पूणः” इटयक्त॒ । तत्र प्राणेन देहौ व्याप्त इत्यत्रानुरूपं दृष्टान्तमाहु-वापुनेवेति। 
शिरःपक्षादिभिरिति । शिरः पक्षपुच्छादव्किल्पनालम्बनमूतं रवयवैः परषाकारः प्राण इत्यथः । ननु पञ्चवृत्तेः 

प्राणस्यामूत्तत्वात्स्वयमेव तस्य पुरुषविधत्वं न सम्भवतीति शते स्वयमेवेति । “तस्य पूरषविधतायर्' इति 

भरत्या परिह रत्ि--नेव्याहेति । भरुतिरिति शेषः । नन्वस्नमयस्य वा क्रथ पूरुषविधत्वम् ? तत्राहू--प्रसिदढमिति 6 

प्राणमये उक्तं न्यायं मनोमयादिष्वतिदिशति--एषमिति । कथं पुरुषविधतास्थेति । अस्य प्राणमयस्य यद्यपि 

६२ 

२५ 

२०५ 

२५ 
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प्राणो मुखनासिकानिःसरणो वृत्तिविशेषः शिर एव परिकल्प्यते वचनात् । सवत्र वचनादेव पक्षादिकल्पना । व्यानो 
व्यानवृत्तिदंलिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः आकाकश्ष आत्मा य आकारस्थो वृत्तिविशेषः समानार्थः स 
आत्मेवाऽऽत्मा प्राणवृत्यधिकारान्मध्यस्थत्वादितसयाः पयन्ता वृत्तीरपेक्ष्याऽऽत्मा । “मध्यं ह्येषामद्धानामात्मा" 
इति धुतिप्रसिद्धं मध्यमस्थस्याऽऽत्मत्वम् । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा ।! पृथिवीति पृथिवौ देवताऽऽध्यात्मिकस्य प्राणस्य 

५ धारयित्री स्थितिहेतुर्वात् । “सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्य'' इति हि श्रुत्यन्तरम् \ अन्यथोदानवुत्योध्वंगमनं गुस्त्वाच्च 
पतनं वा स्याच्छरीरस्य तस्मात्पुथिवी देवता पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्याऽऽ्त्मनः । तत्तस्मिन्नेवा्थे प्राणमयात्मविषय 
एष लोको भवति । 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृत्तौ 
तंत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयब्रह्मवल्छीभाष्ये द्वितीयोऽनुवाकः 

१० आनन्दगिरिटीका 

इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां 
तंत्तिरीयोपनिषच्छाद्धुरभाष्यटीकायां ब्रह्मवस्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः 

ननमा 

पुरुषविधता सिद्धा तथापि कथं पक्षपुच्छादिकल्पनाप्रकार इत्यथंः । वृत्तिविशेष इति । वृत्तिमत्तः प्राणस्यावयविललेन 
१५ विवक्षितत्वादिति भावः । ननु प्राणवृत्तौ शिरस्त्वकल्पनायां कि नियामकम् ? तत्राहु--वचनादिति ! उत्तखरापि 

वचनमेव नियामकमित्याह्--सवेत्रेति । यद्वा सवंपययिष्वपि वस्तुगत्या वचनमेव तत्कत्पने नियामकमित्याहू- 
सवत्रेति । आकारापदेन शरीरमध्याकाशस्थसमानलक्षणायां कारणमाह--प्राणवुत्यधिकारादिति । समानस्य मध्य- 
भागत्वरूपात्मत्वकल्पनायां युक्तिमाहू--मध्यस्यत्वादिति । इतराः पयंन्ता वृत्ती रपेक्षय मध्यस्थत्वात्समान आसति 
योजना । ननु मध्यस्थस्यापि कथमात्मत्वम् ? तत्राहू--मध्यं हीति । पुथिवी देवतेति ! न च प्राणवृत्त्यधिकारा- 

२० विशेषात्पुथिवीडब्देनोदानग्रहणं स्याय्यमिति वाच्यम्; प्रतिष्ठात्वकिद्विरोधेन प्रकरणस्यानादरणीयत्वात् । त 
ह्युदानवृत्तवृंत्तिमन्तं प्राणमयं प्रति प्रतिष्ठालवं सम्मवति । स्थितिहेतुत्वादिति । पृथि वीदेवताया आध्यात्सिकरप्राण- 
स्थितिहेतुत्वस्य ्रुव्यन्तरादवगत्तत्वा दित्यथंः । श्रुतावपानपदं प्राणमथकोशपरम् । अन्यथेति \ देवताकृतावषटम्भना- 
भावः इत्यथः । उदानवृत्तेरूध्वंगमनहेतूत्वम् "अथं कयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पपेन पापम्” इत्यादि- 
धुत्यन्तरादेव सिद्धमिति मन्तव्यम्, उदानवृत्तेः कालविशेषपक्षव्वेन सदोध्वंगमनप्रसक्त्यभावेऽपि च्छिन्न 

२५ कदलीस्तम्भादेरिव भूमौ पतनं वा प्रसज्यत्त इत्यथः । 

इति तसिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां वनमालाख्यायामानन्दवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः 



न्य जालिक त्रह्धयाचल्ट यां दिली यो < व्याच: 

अन्नादेव प्रजाः सबा जायन्तेऽन्नेन वेहिताः । षधेन्ते सन्नमेवेताः प्रविलीयन्ति सरमश्षः ॥ १॥ 

भतेम्यः पूष निष्त्तञ्यष्ठमन्नं॑विराट्मवेत् । स॒ वे शरीरी प्रथमस्तथा पौराणिको स्मरतिः ॥ २॥ 

ओषणादग्निरोषः स्याद्भातूयुष्यति येन सः | धानात्तस्यान्नतचक्ञेरौषधं शन्वते सदा ॥ ३॥ 

प्वेषां जाठराग्न्यारूयं वस्सं चोप्यादिभिःस्तनेः। अन्नं गौधेयते यस्मात्सर्वौषधमतो भवेत् ॥ ४॥ 
उद्भ तिम्थितिहानिभ्यो जगतोऽन्नं हि कारणम् ॥ ५॥ ५ 

कायस्य कारणादुत्ह्म तद्ये नित्यञुपासते । आप्तुवन्त्यखिलं तेऽन्नमध्यात्मं दैवतारमना ॥ ६ ॥ 

तेषा विराडिति धुक्तिमन्ना्ुत्वं हि ताण्डिकेः । कायं सवं यतो व्याप्तं कारणेनात्तुरूपिणा ॥ 
दति हेतपदेश्षाय ह्यन्नं हीस्युच्यते पुनः ॥ ७॥ 

अदयतेऽन्नं प्रध्ानत्वाददितितात्तथाऽत्ति च । अन्ान्नादलहेतोस्तदत्रं दीत्युच्यते बुधैः | ८॥ 
आप्नोति सवेकार्याणि कारणातंमतया विराट । ततोऽप्यन्तः प्रवेशाय तस्मादित्यभिधीयते ॥ & ॥ १० 

रलोकाक्षराणि योजयति--अन्नादेवेति ।। १॥ 

अस्तं हि भूतानां ज्येष्ठमिति कथमन्तस्य ज्येष्ठत्वमुच्यते तत्राऽऽहु--भूतेभ्य इति । विराजो भूतापेक्षया 
पूवंनिष्पन्नत्वे प्रमाणमाह--स वा इति ।। २॥ 

अन्तस्य सर्वौषिधत्वं श्रत्योच्यते तत्कथमित्याशङ्खयाऽऽ्-ओषणादिति । दहनादिति यावत् । अग्नेरोषत्वं 
साधयति--घातूनिति ! उष्यति दहतीव्यथः । अन्नाकाभे जाठरोऽग्निरधातुनेव दहति-तस्याग्नेरन्नेन धानात्पाना- १५ 
दुपशमनात्तप्तिसाघनादन्नमौषधमित्येतदाहू--घानादिति ।। ३ ॥। 

सर्वोषिधमिव्यस्य संपिण्डितमर्थमाहु-सवेषामिति । चोष्यादिभिरिव्यारब्देन ठेद्यभक्ष्यमोज्यानां ग्रहुणम् । 
धयते पाययतीत्य्थः । ४॥ 

येऽन्नं ब्रह्मोपासत इत्यत्रास्ते ब्रह्मशब्दप्रयोगे निमित्तमाह-उदृभूतीति ! अन्नब्रह्मोपासनस्य फल्माह- 
तद्य इति! तदन्तं विराडात्मक ये दीघकालमादरनेरन्त्याभ्यामहग्रहेण ध्यायन्ति ते विराडार्मरूपेण सवमेव २० 
आध्यात्मिकमन्नमाप्तुवन्ति । विसड्पासको हि विराडात्मवदेव सवेषामन्नानामत्ता भवतीत्यथः । ५-६ 

 विराजोऽन्नात्ततवे प्रमाणमाह-सैषेति ! अन्नं हि भृतानामित्याद्पुनवेचनं किमथमित्याशद्धुवाऽऽह-- 
कायंमिति ! उपासकस्य विराडात्मरूपेण सर्वान्िमन्षणसमर्थंनाथमुपास्यस्य विराडात्मनः कायंग्याप्तिलक्षणो हेतु 
पुनव चनेन चोच्यते । दृष्टं हि सर्वं कार्य कारणेन व्याप्तं प्रकृते चात्तरूपेण विराजा सवमन्तं यतो व्याप्यते 

ानतापासकस्य विराडात्मरूपेण सर्वान्तभक्षणं सम्भवतीतिहतुकथना्थंमन्नं हीत्यादि पुनवेचनमुचित्त- २५ 
त्यथंः | ७ ॥ 

“अद्यतेऽत्ति चे"त्यादिवावयद्रयस्याथंमाह् -अद्यत इति । अदना्मानत्वाच्चान्नमित्ति ॥ ८ ॥ 

प्रजापतिरूपमेवोक्तमिव्यच्नाच्नादत्वेन विराजो व्या्षिमुक्तामुपसंहुरति-अगप्नोतोति । प्रकृताल््हृव्य्था- 
दत्नादन्नमयाच्च प्रव्ययार्थादन्तरवेस्थितात्मनि बुद्धिप्रवेशनाय प्राणपर्यायस्य प्रवृत्तिरित्याह--ततोऽपीति ॥ ९ ॥ 

“ˆ-------------------~-----~--- 

१. सेषा विराडन्नादी ( छा० ४.३.८ ) । | ३५ 
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वैशब्देनेव संस्मायं दधघीयोदे शवतिनम् ॥ १०॥ 

तस्माच्छब्देन तैराजमादायाभ्यास्मरूपिणः । एतस्मादितिक्षब्देन वेराजत्वं प्रबोध्यते ॥ ११॥ 

कार्याणां कारणातमत्वमेवं स्यादुत्तरेष्वपि । ब्रह्मानन्तं भवेदेवं सांख्यराद्रान्त मन्यथा ॥ १०॥ 

ूंकार्यातिरेकेण स्वात्मना चान्वथोक्तितः { अन्धयन्यतिरेकाभ्यां यथोक्ताथेः समर्थितः ॥ १२॥ 

५ यथोक्तान्रमयादस्मादन्यः स्यात्तदविलक्षणः । अन्तरः प्रस्यभित्येतदास्मा चात्मसमन्धयात् ॥ १४॥ 

कोरौधतभिः संव्याप्तौ यथेवान्नमयः पुरा 1 जानीयादुतच्तरानेवं प्रिद्रयेकाथसमन्ययात् ॥ १५॥ 
तेन प्राणमयेनैष पूर्णो रज्ज्येव पन्नगः। कायतोऽन्रमयः क्लृप्नो वाचारम्भणलाख्चतः ॥ १६॥ 
स॒ वै पुूषविधो द्युक्तो योऽयं प्राणमयः स्मृतः । अमूतेखाङ्तोऽन्येतद्धतुस्तस्येति भण्यते ॥ १७॥ 
प्राणस्तस्य रिरः्रेष्ठयास्राणो यस्मान्युखालयः। व्यानोऽस्य दक्षिणः पक्ष उत्तरोऽपान उच्यते ॥ १८॥ 

१० परस्ताविते वाक्ये शब्दत्रयस्याथंमाह-वेशब्देनेति । दूरतरे देशे व्यवस्थितं प्रकरृत्यथंभूतमन्नात्मकं 

विराडात्मानं वेशब्देन संस्मायं तत्रैव तस्माच्छब्दं प्रयुज्य तेन वैराजमात्मानं गृहीत्वा पुनरध्यात्मरूपिणो देहस्य 
प्रत्ययार्थस्य सब्िहितत्वादेतस्मादिव्यपादानात्तच्छन्दसमानाधिक्र्ततच्छम्देन विरयाडकत्वमेतस्य प्रददयंते । पदद्रय 

सामानाधिकरण्यस्यैकत्वमन्तरेणायोगादित्यर्थंः ।। १०-११॥ 

यथाञ्र तदेतच्छब्दाभ्यामध्यात्मदेहुस्य तिराडेक्यं विवक्ष्यते तथोत्तरत्रापि तदेतच्छब्दाभ्यां कारणेन 
१५ प्राणादिना कायस्य प्राणमयादेरक्यमभिप्रेतमित्याह् कार्याणामिति ! कायस्य कारणमात्रते फलितमाह- 

ब्रह्मेति । उक्तन्यायेन द्र॑तप्रपञ्चस्याज्ञातब्रह्यमात्रत्वे तस्य कायंकारणविलक्षणानवच्छिन्नवस्तुमात्रत्वेन पयंवसानं 

सिध्यतोत्यथं; । जगदुज्नह्मणोभदे तु सांख्यादोनां सिद्धान्तो निर्णयो यस्मिन्द्रेतै तदेव स्यात्ततदचानेकागमयुक्तिविरोधो 
भवेदित्याहु- संख्येति ।॥ १२॥ 

कायस्य कारणात्मत्वं हेत्वन्तरेण साघयति-पुवंकायंति । पूवंस्मादन्नमयादिकार्यादतिरेकेणोत्तरस्य 
२० प्राणमयाद्कारणस्य सिद्धव्यंतिरेकसिद्धिः । पूवस्य च कायंस्योत्तरेण कारणेनान्वयात्तदव्यतिरेकादन्वयसिद्धिः । 

एवमन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां कायंकारणयो रँक्यं समथित्तमित्यथंः ॥ १३ ॥ 

अस्योऽन्तर आत्मेतिरशन्दानामथंमाह-यथोकतेति ।॥ १४ ॥ 

अन्नमये दरितन्यायं प्राणमयादिष्वतिदिशति--कोशैरिति \ यथा प्रथमे पर्याये व्यवस्थितोऽन्नमयः 
प्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयंस्चतुभिः कोशव्याप्यते तथा प्राणमयो मनोमयविज्ञानमयानन्दमयंस्विभिर््याप्तो 

२५ मनोमयो विज्ञानमयानन्दमयाभ्यां द्वाभ्यां विज्ञानमयस्तवेकेनानन्दमयेन व्याप्तः । ततस्च पूवं वंस्योत्तरोत्तरेण व्याप्त 
रज्ज्वा सपंवत्पुवस्य पुवस्योत्तस्मुत्तरं स्वरूपं सिध्यतीव्यथं; ।। १५ ॥ 

अन्तमयस्य प्राणमयेन व्याप्तत्वे तेनैष पणं इति वाक्यं प्रमाणयत्ति--तेनेति । अस्नमयस्य कल्पिता 
सिद्धेरुदाह रणमननुगुणमिव्याशङ्धयाऽऽहु--कायंत इति ।॥ १६॥ 

स वा एष पुरुषविध एवेत्यस्याथंमाहु--स वा इति ! निरवयवत्वादप्राणमयस्य शिर.पाण्यादिमच्ेन पुरूष 
२० विधत्वमयुक्तमित्याह--अमूतंत्वादिति । तस्य पुरुषविधतामित्यादिना परिहरति-हैतुरिति । स्थूख्देहस्य पुरा 

कारत्वात्तदन्तगंतस्य प्राणमयस्यापि मूषानिषिक्तदततास्रवत्पुरुषविधत्वं प्रकल्प्यते ततोऽस्य परषविधवे हैतुरनैन 
वाक्येनोच्यत इत्यथः ।। १७ ॥ 

तस्य प्राण एव शिर इत्यादेरथंमाह्-- प्राणस्तस्येति !1 १८ ॥ 

१. टैतमिति शेषः । 
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पामाल्यं बीयेवत्ता स्यादितरस्यातथास्मता । आक्ाश्च इति चात्र स्यास्मानोऽम्बरसाम्यतः । १६ ॥ 

रणानां तसतिष्ठानादात्माऽसौ श्रुतितो भवेत् । परथिवी देवता पृच्छ सैषेति श्रुतिदर्शनात् ॥ २०॥ 
असोराभ्यात्मिकस्यंषा स्थितिरहैतुः प्रकोरितः | अन्नात्मनीबेहाप्याह शोकं प्राणमयास्मनि ॥ २१॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

कोऽसौ व्यानः स्यादिष्युक्तं देहघमंसामान्यं वीयवत्ता व्यानस्य स्यादितिधमंद्रारा धमिणं निदिशति-- ५ 

सामान्यमिति } न प्राणादेस्तथाविधधमंवत्वमित्याहू-इतरस्येति। भाकाश आत्मेत्यत्राऽऽकाशशब्देन समानो गुह्यते 

समानस्य व्यापकतवेनाऽऽकाशसहशत्वादित्याह--आकाष इति चेति ।। १९ ॥ 

कुतः समानस्य व्यापकत्वमित्याश्ञद्धुय “कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित" इत्ति श्रुत्या प्राणादिवृत्तीनां समान 
प्रतिष्ठलावगमात्समानो वृत्तीनामास्मेति दर्शयन्नुत्तरमाहु--ग्राणानामिति \ "'पृथिवो पुच्छं प्रतिष्ठे"तिवाक्यमवत्तार 
यति-पथिवीति । प्राणमयस्येतिरोषः । ^ स्संषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्ये" ति श्रुते राध्यात्मिकस्य प्राणस्यषा पृथिवी 

देवता पृच्छवत्प्रतिष्ठा स्थितिहेतुरितिवाक्यं योजयति-सैषेति \ तदप्येष श्लोको भवतौत्यस्याथ माह्--अन्नात्मनी- १० 
वेति ॥ २०-२१॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

१. बृहदारण्यके तृतीयाध्याये शकल्यत्राह्मणे | २. प्र० ३.८। 
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जय क्रह्ाट्ल्यां च्ल्तीखो उच्तरव्वाव्कः 

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मास्सर्वायुष- 
च्यते । सवेमेव त आयुयेन्ति। ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि मृतानामायु 
तस्मात्सर्वायुषमरुच्यत इति । तस्येष एष शारीर आत्मा । यः पूवस्य । तस्माद्रा एतस्मासाण- 
मयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्णः । स॒ वा एष परूपविध एव । तस्य पुरप- 
विधताम् । अन्वयं पुरूषविधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋ्दक्षिणः पक्षः| सामोत्तरः 
पक्षः| आदेश्च आत्मा । अथवाद्धिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष ररोको भवति। 

| इति तृतीयोऽनुवाकः 

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । देवा अग्न्यादयः प्राणं वाय्वात्मानं प्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्मभूताः सम्तः 
प्राणन्ति प्राणनकमं कुवन्ति प्राणनक्रियया क्रियावन्तो भवन्ति) अध्यात्माधिकाराहेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु प्राणन्ति 
मुख्यप्राणमनु चेष्टन्त इति चा \ तथा मनुष्याः पल्लवश्च ये ते प्राणनकमंणेव चेष्टावन्तो भवन्ति । अतश्च नान्नमयेनैव 
परिच्छिच्चेनाऽऽत्मनाऽऽत्मवन्तः प्राणिनः । कि र्ताहि तदन्तगेतेन प्राणमयेनापि साधारणेनेव स्व॑पिण्डव्यापिनाऽऽत्म- 
वस्तो मनुष्यादयः। एवं मनोमयादिभिः पुवपुवेव्यापिभिसुत्तरोत्तरेः सूक्ष्मेरानन्दमयान्तैराकाश्ादिभूतारग्धैरविधया- 

भानन्दगिरिटीका 

पूवेपूवेकोशस्योत्तरोत्तरः कोश एवाऽसत्मेति व्याल्यातमापातदर्शनेन, तदसत् । अतत्मडब्दस्यामुल्याथंल- 
परस द्गासरकृतप रामर्शकतच्छब्दकोपास्च । अतः सवंकोशाध्याक्तायिष्ठानभूततर्चिदात्मैवात्राऽऽत्मशम्देन विवक्षित इति 

वनमाला 

तदात्मभूता इति \ सूत्रात्मभूता इत्यथैः । अग्त्यादिदेवानां सूत्रात्मविभूतितया तदात्मकतायाः ज्ञाकल्य- 
ब्राह्मणसिद्धत्वादिति मन्तव्यम् । यद्वा सूत्रात्मोपास्व्या तदात्मकतां प्रा्ठा इत्यथः । अथवा अस्मदादय इवार््याद- 
योऽपि तदात्ममूताः क्रियाशक्तिमल्राणोपाधिकाः सन्त इत्यथः । देवशब्दस्य प्रसिद्धिमात्ि्याग््यादिपरत्वमुक्तम्; 
इदानीमिन्द्रियपरो देवशाब्द इति सयुक्तिकमाह्-अध्यात्माधिकारात्विति । तुरान्दोऽवधारणाथंः स्निन्दरियाणीत्यत्र 
सम्बध्यते | प्राणमयकोशाधिकारादित्यथेः । सुख्यप्राणमन्विति । तस्मिन्निरुद्धे इन्द्रियाणां पवच्यदर्शनादिति भावः| 
न केवरूमिद्दियाणामेव प्राणाधीना चेष्टा, अपि तु शरीरादीनामपीव्याह--तथा मनुष्या इति । प्राणं देवा अनर 
प्राणन्ति" इत्यादिना केवरूदेहात्मवादो निरस्त इति तात्पयंमाह--अतश्चेति } प्राणाघोनचेष्टकत्वाच्छरीराणा 
मित्यथंः | तस्य वस्तुतोऽनात्मत्वं सूचयत्ि-परिच्छिक्ेति । आत्मशब्द स्वरूपपरः । नन्वच्चमयातिरिक्तं स्वरूपं 
नोपरुभ्यत इति शद्धुते--कि तर्हीति \! प्राणं देवा अनु प्राणन्ति" इत्यादिभरुत्तिमाध्रित्याहु-तदन्तगतेति ! तस्य 
पिण्डवत्परिच्छेदं म्यावत्तंयन्पाधारणपदं व्याचष्टे-सर्वपिण्डेति । सवंपदमेकेकस्येव पिण्डस्यावयवसाकल्यामि 
प्रायम् । अथवा सूच्रात्मरूपेण प्राणमयस्य सवपिण्डन्यापित्वमुक्तमिति मन्तव्यम् । एवमान्तरत्वेन निरूपणीय 
मात्मा प्राणमय एवेति शङ्कानि रासाथंमुत्तरकोलानामप्यात्मत्तामाहू--एवं मनोमयादिभिरिति । अत्रापि प्राण. 
मयाद्न्तगंतैरिति मनोमयादेविकशेषणं द्रष्टव्यम्, तदन्तगंतेति प्राणमयस्योक्तत्वात् प्रतिपर्ययं श्रुतावन्तरशब्द- 
प्रयोगाच्च । तथा चोत्तरोत्तरकोकेषु पूवंपूवपिक्षयान्तरत्वसृक्ष्मतव्यापित्वविरेषणानि तानि यत्र काष्ठां गच्छन्ति, 
स एव मुख्य अल्मेति ज्ञापनार्थानीति मन्तव्यम् । भविद्योपाधिकस्यानन्दमयकशब्दितजीवस्यापि प्रियादिविदिष्टत्वा- 
कारेण कायंत्वं मत्वाहु-आकाञ्चादीति । कोरानां स्वकारणेराकाश्ादिभूतैः सह् मिथ्यात्वं सूचयति--अविचा- 

१. तस्य यजुरेव शिर इत्यादौ यजुविषयकमनोवृत्तिः मनोमयस्य शिर इत्युक्तं मतान्तरे तु वृत्तः 
ज्ञानापरपर्यायस्यात्मथंत्वात् तज्जनकमनोव्यापारः इत्युक्तं तत्र लक्षणा दोषः | 
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ृतैरात्मबन्तः सवे प्राणिनः\ तथा स्वाभाविकेनाप्याकाहादिकारणेन नित्येनाविक्रतेन सर्वंगतेन् सत्यन्ञानानन्तलक्षणेन 
पच्नकोशातिगेन सर्वात्मिनाऽऽत्मवन्तः । स हि परमार्थत आत्मा स्वँषामित्येतदप्यर्थादृक्तं भवति । प्राणं देवा अनु 
प्राणन्तीत्युक्तं तत्कस्मादित्याह्--प्राणो हि यस्मादुभूतानां प्राणिनामायुर्जीवनम् । “पावद्धयस्मिञ्शरीरे प्राणो वसति 

तावदायुः" इति श्रुत्यन्तरात् । तस्मात्सर्वायुषम् ! सर्वेषामायुः सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वाधुषमित्युच्यते प्राणापगमे 
मरणप्रसिद्धेः । प्रसिद्धं हि रोके सर्वायुष्टवं प्राणस्य । अतोऽस्माहाह्यादसाधारणादन्रमयायत्मनोऽपक्रम्यान्तः 
साधारणं प्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासते येऽहमस्मि प्राणः स्वभू तानामात्माऽपयुर्जोवनहैतुव्वादिति ते सवेमेवाऽऽ्ु- 
रस्मिल्लोके यन्ति नापमूत्युना स्यन्ते प्राकप्राप्रादायुष इत्यथः । शतं वर्षाणीति तु युक्तं सवंमायुरिति धुतिध्रसिद्धेः। 
कि कारणं प्राणो हि भूतानामायुस्तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति । यो यदुगुणकं ब्रह्मोपास्ते स्र तदुगुणभाग्भवतोति 
विद्याफलप्रप्तेहत्व्थं पुनवंचनं प्राणो हीत्यादि \ तस्य पुवंस्यान्नमयस्येष एव ज्रीरेऽचछमये भवः चारोर आत्मा । 
कः । य एष प्राणमयः । |  . 

आनन्दगिरिटीका | | ` | 

तात्पयंमाह-तथा स्वाभाविकेनेति । अर्थादिति । आत्मशब्दसामर््या्रत्पितस्याधिष्टानत्वानुपपत्तेश्चेत्यथैः । 

असराधारणादिति । व्यावृत्तस्वरूपात् । अपक्रम्य तत्राऽऽत्मबुद्धि हितेत्यथंः । साधारणमिति ! स्वेन्द्रियसाधारणम् । 

प्राणकृतेनाशनादिना सर्वेषां पुष्ट्यादिदर्शनादिव्यथंः । स्व॑भूतानामात्मेति । सूत्रात्मना पूवस्य य आत्मा चिद्धातुरेष 
एव तस्य प्राणमयस्याऽऽत्मेति योजना । , _ 

वनमाला 

कृतेरिति \ स्वतश्चैतन्यस्वरूपाणां प्राणिनामन्तबंहिभविनावारकत्तया पञ्चकरोशसढावि टृष्टान्तमाह्--यथेति ! ननु 

अन्योऽन्तर आत्मा अन्योऽन्तर आत्मेति प्रकृत्य आन्तरत्वोक्तेरानन्दमये परिसमापनादानन्दमय एव परमात्मा, त्था 
च तस्याविद्याछृतव्वोक्तिरयुक्ता; नेव्याह-तथा स्वाभाविकषेनापीति । स्वाभाविकत्वमकल्पितत्वस् । तत्र दहेतु 
सुचयति--आकाश्ञादीति । सव॑कल्पनाधिष्ठानभूतनेव्यथंः । तस्य विनारित्वपरिच्छिन्नत्वपरिणामित्वानि वारयति-- 
नि्येनेत्यादिना विशेषणत्रयेण । तस्य प्रकरणित्वं सूचयति--सत्येति ! आनन्त्यविवरणरूपाणि नित्येन स्वगतेन 
सवात्मिनेत्येतानि त्रीणि विशेषणानि । आत्मवन्तः मुख्यस्वरूपवन्तः । सवे प्राणिन इत्यत्र हेतुमाह्--स हीति । 
“अयमात्मा ब्रह" इत्यादिश्रुतिभि्यंथोक्तात्मैव परमार्थंत आत्मा प्रतीयते यत इत्यरथः । अर्थादिति \ ब्रह्मण्यानन्द- 
मयादान्तरत्वोक्त्यभावेऽपि त प्रति ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वोक्तिसामर्थ्यादनन्दमयादप्यान्तरत्वं प्रतीयते; तत एतदपि 
पच्छवाक्यनिदिष्टस्य ब्रह्मणो मुख्याठ्मत्दमप्यतर कथितःप्रायमेव भवतति, तस्माच्ानन्दमयस्य मुख्यात्मत्वमिति भावः| 
तत्कस्मादित्याहिति तत् प्राणस्य सवंप्राणिचेष्टितुत्वं कस्मादित्याकाडक्नायामाहेत्यथंः । प्राणस्य सव॑भूतजीवनहैतुतवे 
कौशीतकिश्ुतिसम्बादमाहु--यावद्धचस्मिन्निति । “तस्मात्सर्वायुषमुच्यते” इति वाक्येन प्राणस्य सर्वागुष्ट्वे कोक- 
प्रसिद्धिरुच्यत इत्यभिप्रेत्य तां विवृणोत्ति-प्राणापगम इति “सवमेव त आयुयंन्ति"" “ये प्राणं ब्रह्मोपासते" वाक्य- 

दयमथं्रमेणावतायं व्याचष्टे-अत इत्यादिना । प्राणमयस्यान्नमयं प्रल्यात्मत्वात्सवंभूतायुष्ट््वाच्चेत्यतःराब्दाथंः | 
भस्मादित्यस्य चाकषुषप्रत्यक्षसिद्धादित्यथंः। असाधारणादिति । परिच्छितनादित्यथः। अपक्रम्येति । भपक्रमणमात्मत्व- 
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ुद्धिपरित्यागः; तत्र हेतुत्वेन चाक्षुषत्वाह्यत्वपरिच्छिननव्वविकशेषणान्युपात्तानीति मन्तव्यम् । सव॑भूतात्मत्वं सूत्रातम- 
बोध्यम्, तेन रूपेण प्राणमयकोशस्येहोपास्यतवात् । आयुष्ट्वमुपास्यो गुण इति मत्वाहु-अयुरिति । तस्य तद्गुण- 
कलव हेतुः--जीवनहेतुत्वादिति \ तदधेतुत्वस्य शरु्यनुभवसिद्धत्वादित्यथंः। प्रागिति । वत्तमानदेहारम्भस्तमये यावदायुः 
सप्त्यशोत्यादिलक्षणं विधिना कल्पितं तावदायुः प्रप्तायुःशब्दाथः । सवंमायुरिति । “सवंमेव त अयुयंन्ति'" इत्यत्र 
सवंशब्दसामर्थ्याच्छतं वर्षाणि यन्तोत्येव युक्तमित्यथंः । पयधंसंख्यां विहाय शतमित्यत्र हैतुमाह--धुतिप्रसिद्धेरिति । 
“शतायुः पुरुषः” इति शरुतिप्रसिद्धरिव्य्थः। आयुष्ट्वगुणकोपासतनया आयुरेव प्राप्षग्यमित्यत्र किं विनिगमकमिति 
पच्छति--कर कारणमिति । श्रतिरततरमित्याश्येनाह्-ग्राणो हीति ! नन्वत्र कि नियामकं सूचित्तं भवतीत्यत 

भह्-यो यदृगुणकमिति । । “तं यथा यथोपासते तदेव भवति" इति न्यायेनायुष्ट्वगुणकोपासनादायुःप्राप्चिलक्षणं 

फर युक्तमिव्येवं विद्याफलग्राप्तौ हेतुसूचना्थंमिदम् श्राणो हि" इत्यादिपुनव॑चनमित्यथंः । "तस्यैष एव इति 

२५ 

वाक्यमानन्दमयो ब्रह्मेति वदतां वृत्तिकराणां मतेन व्याचष्ट-तस्य पुस्येति ! अत॒ एवानन्दमयाधिकरणे ४० 
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तस्मादा एतस्मादित्युक्ताथंमन्यत् । अन्योऽन्तरं आत्मा मनोमयः \ मन इति सद्धुल्पाद्यात्मकमन्तःकरणं 
तन्मयो मनोमयो यथाऽन्नमयः । सोऽयं प्राणमयस्याऽऽम्यन्तर आत्मा । तस्य यजुरेव शिरः । यजुरित्यनियताक्षर- 
पावावसानो मन्तरविशेषस्तजञ्जातीयवचनो यजुःशब्दस्तस्य श्षिरस्त्वं प्राधान्यात् । प्रधान्यं च यागादौ सन्निपत्योप- 
कारात्! यजुषा हि हविर्दीयते स्वाहाकारादिना । वाचनिको वा श्िरआदिकल्पना सवत्र । सनसो हि स्थान- 
प्रयत्ननादस्वरवणंपदवाक्यविषया तत्सङ्ल्पात्मिका तडाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरणद्रारा यजुःसद्धतविशिष्टा 
यजुरित्युच्यते । एवमेवं साम च । एवं च मनोवुत्तित्वे मन्त्राणां वृत्तिरेवाऽऽवत्यंत इति मानसो जप उपपद्यते । 
अन्यथाऽविषयत्वान्मन्त्ो नाऽऽवतंयितुं शक्यो घटादिवदिति मानसो जपो नोपपद्यते । मन्त्रावृत्तिश्च चोद्यते बहक्षः 

आनन्दगिरिटीका 

यजुःराब्देन बाह्यो यजुर्वेद उच्यते । तस्य कथमान्तरं मनोमयं प्रति शिरस्त्वमित्याश्ञङ्कवाऽष्टू-मनसो 
हीति । यद्यपि यजुःशब्दो बाह्ये शब्दराशौ रूढस्तथाऽपि श्नुतेरनतिशङ्कुनीयत्वात्तस्प्रामाण्याद्विशिष्टमनोवृत्ियंनजु 
सद्धूतविषयभूता यजुर्वेदमधीमह् एततक्रमका वर्णा यजुवेंदतयाऽध्येतव्या इत्येवं सङ्कुल्परूपा ग्राह्येव्यथंः । भ्रुत्यु- 
प्राहिकां युक्तिमप्याह-एवं चेति । अन्यथेति । राब्दानां घटादिवद्वाह्यद्रव्यत्वे मनोविषयत्वासम्भवान्मनसो 

वनमाला | 

वृत्तिकारमते स्थित्वा आनन्दमयपर्यायस्थमिदं वाक्यं तस्य पूवंस्येत्ति पदयोरिस्थमेव व्यवहितान्वयप्रदशेनेन 
व्याख्यातमाचायेः । विवक्षिताथस्तु-पूवस्यान्नमयस्य कल्पितस्य यः परमा्थंरूप आत्मा बाका्ादिद्राय तक्रारण- 
त्वेन प्रकृतः, एष एव तस्य “अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः" इति ब्राह्मणोक्तस्य प्राणमयस्य मुख्य आत्मा; अस्य च 

शारीरत्वं दारीरे साक्षितयोपलभ्यमानत्वादुपपद्यते; एवं च सति प्रकृतप्रधानपरामशंकेतच्छम्द आत्मशब्दश्च 
मुख्यार्थो भवतः, वस्तुतः स्वरूपान्तरव्यवच्छेदकमवधारणं च सङ्गच्छते; श रीरस्वामित्वरूपं मुख्यशारीरत्वं प्राण- 
मयेऽपि न सम्भवतीति मन्तव्यम । अत एव वात्तिके यथाभाष्यमिदं वाक्यं योजयित्वा पदचादियं योजना मुख्य- 
त्वेन प्रदशिता--'सत्यादिलक्षणो वात्मा गौणो ह्यात्मा ततोऽपरः । सर्वान्तिरत्वान्न्याय्येयं यः पुर्वंस्येति हि भ्रुतिः॥" 
इति । एवमुत्तरपययिष्वपि द्रष्ट्यमिति संक्षेपः । अन्यदिति । मनोमयपदन्यतिरिक्तमित्यथं; । मयटो विकारार्थतवे 
हृष्टस्तः--यथेति । यजुःशब्दस्य प्रसिद्धमथंमाह्--यजुरितीत्यादिना । मन्वपदादूवं य इति शेषः । प्राधान्यादिति । 
शरोराङ्गाणां मध्ये शिरस इव वेदानां मध्ये यजुषः प्राधान्यादिव्य्थः। सन्निपत्येति। यागादौ स्वरूपोपकायं द्धत्वादि- 
त्यथंः । तदेव विवृणोति--यजुषा हीति । शस्त्रात्मिका ऋक् स्तोत्रात्मकं साम च स्तुतिद्रारा आरादुपकारकत्वाद. 
प्रधानमिति भावः। ननु देवतोहेशेन द्रग्यत्यागात्मकस्य यागस्य स्वरूपोत्पत्तिमन्त्रं विनापि सम्भवत्येव, परं 
त्वपुर्वीयस्य तस्य तेन विनोत्पत्तिनं सम्भवति; तथा च विवक्षितविवेकेन यजुषोऽपि ऋक्सामयोरिवादृष्टायंत्व- ` 
पयंवसानाद्यजुषः प्राघान्यमसिद्धम्, प्रत्युत “वेदानां सामवेदोऽस्मि इति भगवतोक्तत्वात्तस्यव प्राधान्यं युक्तमित्य- 
स्वरसात्पूरवोक्तां वस्तुगति स्मारयति--वाचनिकी वेति ! ननु यजुःशब्दस्य शब्दराशिविशेषे प्रसिद्धत्वात्तस्य च 
शब्दराशि विशेषस्य मनोमयकोशं प्रत्यवयवत्वाभावात्कथं प्रसिद्धयजुषि रिरस्त्वकल्पनम्, पूर्वोत्तरपर्ययेषु प्रायेण 
कोर्ावयवेष्वेव शिरस्त्वादिकल्पनादशंनादित्याहाङ्कय, तहि यजुरादौ मनोमयं प्रति शिरभादिदृष्टिविधिबलदिव 
वेदानां मनोवृत्तिविशेषरूपत्वेन तदवयवत्वं कल्प्यते प्रमाणभूत्तायाः श्रतेरनत्तिश्ङ्कुनीयत्वादित्यारयेनाह-- मनसो 
हीत्यादिना \ हिशब्दः प्रसिद्धियोतनाथंः अवधारणार्थो वा । तथा च मनसोऽवयवतवेन प्रसिद्धा वृत्तिरेव यजु- 
रित्युच्यत इति सम्बन्धः । तामेव वृत्ति विशिनष्टि-स्थानेत्यादिना । ताल्वादिस्थानेष वाय्वभिघातानुकूलेन प्रयत्नेन 
जनितो यो नादो ध्वनिः तद्रधद्घया ये उदात्तादिस्वरयुक्ता वर्णाः ते च पदानि च वाक्यानि च विषया यस्यां वृत्तौ 

` ` तथोक्ता । तत्सङ्कल्पनात्मिकेति । तेषु वणंपदवाक्येषु पूरवोक्तानियतताक्षरपादावसानत्वसङ्कुल्परूपेत्यथः । 
ूावितेति । यजुवेदोऽयमित्याकारोपेतेत्यथंः । श्रोत्राख्यं करणं दवारं यस्याः सा तथोक्ता । प्रथमं शब्दराशिविशेषं 

. गृहीतोऽपि सङ्केतः पदचात्तद्िषयकवृत्तिविशेषविषयतया कल्प्यते, यथा प्रथमं चक्षुरादिशब्दानां गोक्केषु गृहीतोऽपि 
 सद्कतस्तदतिरिक्तवक्षुरादीन्दरिविषयतया पर्वात्कर्प्यते तद्रदित्याशयेनाहू--यनुःसङ्केतविश्शिष्ठेति । यजुष इव 

४9 

ऋगादेरपि तुल्यन्याग्रतया मनोवृत्तिविशेषरूपत्वमाह--एवमिति । ऋक्सामग्रहणमथवेवेदस्याप्युपलक्षणस् । प्रुत्यनु- ` 

्राहिकां गुक्तिमाह--एवं चेति । एवंशब्द थंमेवाहु--मनोवृत्तित्वे भन्त्राणामिति । अन्यथेति । तेषां मानसक्रिया- ` 
५ 
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कमंसु । अक्षरविषयस्मृत्यावृत्या मन्त्रावृत्तिः स्थादिति चेन्न, सुख्यार्थासम्भवात् । “श्रि: प्रथमामन्वाह तरिरु्तमाम्'* 

इति ऋगावृत्तिः श्रयते । तत्र्चोऽविषयत्वे तद्विषयस्मरत्यावृत्तौ च क्रियमाणायां त्रिः परथमामन्वाहैति ऋगावत्ति- 

मुंख्योऽथश्चोदितः परित्यक्तः स्यात् । तस्मान्मनोवृच्युपाधिपरिच्छिनन मनोवुत्तिनिष्ठमात्मचेतन्यमनादिनिधनं यजुः 

शाब्दवाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति \! एवं च नित्यत्वोपपत्तिवेंदानाम् ! अन्यथा विषयत्वे रूपादिवदनित्यत्वं च 

सथान्नेतचुक्तम् 1 “सरवे वेदा यत्कं भवन्ति स मानसीन आत्मा” इति च शूर्तिनित्यात्मनेकत्वं बरुबत्यगादीनां नित्यत्वे ५ 

समञ्जसा स्यात् \ “ऋचो अक्षरे परमे व्योमस्यस्मिन्देवा अधि विशवे निषेदुः" इति च मन्त्रव्णः । 

आनन्दगिरिटीका 

बाह्येऽ्थेऽस्वातन्त्यान्मानसो जपो न स्यादित्यथ: । इतस्व मनोवृत्तित्वं मच्त्राणां वाच्यमित्याहू- मन्त्ावृत्तिश्धेति 1 

शब्दानां घटादिवद्राह्यद्रव्यत्वे मन्त्राणां घटादिवद्यवृत्तिर्नोपपद्यते क्रियैव ह्यावल्यंते । अआावृत्तिरससिद्धयनुपपत्या 

क्रियात्वं वाच्यमिव्युक्तं तत्रान्यथाऽप्युपपत्तिमाशङ्धुते--अक्षरविषयेति । मन्त्ेभ्यः स्मृतेरन्यत्वादन्याऽृत्तिर्गोणी १० 
प्रसज्यतेऽतो नान्यथास्प्युपपत्तिरिव्ुक्तमेतस्स्फ्यति--तरिः प्रथमामित्यादिना । सामिधेन्यः समिधौ यदाश्ध्वयुंणा 
हयन्ते तद्य “प्र वो वाजा अभिद्यवः” इत्येकादश चं सूक्तं होता शंसति तासां चर्चा मध्ये प्रथमामृचं सूक्तस्यान्त्यां 
चर्च होता त्रिरनूत्रूयादिव्यावृत्तिः श्रूयत इत्यथः । मन्त्राणां मनोवृत्तित्वमुक्त्वा मनोवृत्तीनां सद्य चिद्न्याप्तत्वेनेव 
सिद्धेश्चिदात्मतामाह्- तस्मादिति \! मन्त्राणां मनोवृ ् तिव्वेनाऽऽवृत्तिघेटतं इत्युक्तम् । परम्परया चिदात्मत्वेन 
नित्यत्वमपि घटत इृत्याह्--एवं चेति । चैतन्यरूपत्वे सति । अन्यथेति ! स्वप्रकाशचिदात्मत्वान ज्खीकारे रूपादि- १५ 
वद्िषयत्वादनित्यत्वमपि प्रसज्येत्त। कालिदासादिवाक्यानामप्येतेन न्यायेन निव्यत्वापातादुक्त्याभासमेतत् । 
अस्त्वनित्यत्वमित्ति न वाच्यमित्याहु-नैतद्यक्तमिति । “वाचा विरूपनित्यये”ति श्रुत्या नित्यत्वस्याऽभवेदितत्वादेदा- 

वनमाला 

रूपत्वानुपगम इत्यथः । मन्त्रो नावत्त॑यितुं शक्य इत्यत्र हैतुः--अविषयत्वादिति ! अआवृत्तिविषयत्वादक्षंनादित्यथंः । ̀ 
मास्तु मन्त्रावृत्तिरिति वदन्तं प्रव्याह--मन्त्रावृत्तिश्चो्यत इति । मन्ताणां घटादिवद्ाह्यद्रव्यत्वे तेषामावृत्तिर्नोप- २० 
पद्यते रोके क्रियाया एवावत्यंत्वदशंनात् । अत आवृत्तिविध्यनुपपतत्या मन्त्राणां क्रियात्वं वाच्यमित्युक्तम् । 
तत्रास्यथाप्युपर्पात्ति शद्खुते--अक्षरविषयेति । अन्यथोपपत्ति दूषयत्ति--न, मुख्यार्थेति । ननु कोऽसौ मुख्याः कथं 
वा तदसम्भवप्रसङ्ख इद्याकाङ्क्षायामाहू--तरिः प्रथमामित्यादिना तत्रेति । आवृत्तावित्यर्थः । अविषयत्व इति 
च्छेदः । नन्वेवम् “स्वाध्यायोऽ्येतव्यः' इत्यादौ वाचनिके जपे च मन्त्राणामुच्चारणं तदावृत्तिस्वावगम्थते; तेषां 
मनोवुत्तित्वपक्षे कथमुच्चारणकमंत्वं सम्भवति ? तथा चाध्ययन विध्यादेमुंख्याथपरिव्यागप्रसद्ध इति चेत्, न; २५ 
मानसजपविध्यनुसारेण मनोवृत्तिरूपवेदानामध्ययनादेर्बाह्यशञब्दद्वारकतया गौणत्वोपपत्तेः। न चात्र विनिगमना- 
विरह इति वाच्यस्; मानसजपस्य फलाधिक्यश्रवणेन तस्यैव मुख्यतया न्याय्यत्वात् । अनेनैवाशयेन मानसो जपो 
नोपपद्यत इति प्रागुक्तम् । वात्तिकेऽप्येतह् शितम्--'“भूयोऽल्पीयःफर्त्वं च बाह्यमानसयोजंपे । अत्तो मानसमुख्यत्व- 
मिततरस्यास्तु गौणता ॥” इति । नन्वस्मिन्पक्षे कथं वेदानां नित्यत्वनिर्वाहुः वृत्तैः क्षणिकत्वादित्यार ङ्क परिहुरन्तुप- 
संह रति--तस्मादिति \ वृत्तिविशेषानुगतं चेतत्यमेव वेदा इत्यथः । यया वृत्त्या बाह्यो वेदो विषयीक्रियते तद्वृत्त्यनु- ३० 
गतचैतन्येनापि स विषयीक्रियत इति प्रसिद्धवेदविषयकं चैतन्यमेव मुख्यवेदचैतन्यस्य तदुपाधिभूतवृत्तेश्च कत्पित- 
तादात्म्यसत्छादेदानां सृष्टिप्रकयादिश्चवणं पूर्वाक्तावत्यादिकं सर्वं चेतन्यस्यैव भवतीति न पुवंप्रन्थविरोधोऽपीति 
भावः । येनाभिप्रायेण वेदानां चैतन्यरूपत्वमुपसंहा रावसरे दशित्तं तमेवा प्रायं प्रपञ्चयति--एवं चेति । चेतन्य- 
रूपत्वे सतीद्यथंः । वेदानां च॑तन्यरूपत्वाविशेणेऽप्युपाधिभूतवृत्तिभेदा्यजुरादिमेद इत्यादिकमूह्यम् । अन्यथेति । 
अन्यथा मनोवृत्तिमात्रत्वे शब्दमात्रतवे वेदानां विषयत्वशब्दितं जडत्वं प्रसज्येत, सति च विषयत्वे रूपादिवदनित्यत्वं ३५ 
भवेदित्यथं; । "अतोऽन्यदातंम्” इत्यादिष्रुत्या चेतन्यातिरिक्तस्य सवस्य विनाक्ित्वावगमादिति युक्तिसुचनाथंः 
चकारः । त्रेष्टापत्ति वारयति-नैतदुक्तमिति | एतद्रेदानित्यत्वं न युक्तम् “वाचा विरूपनित्यया अनादिनिधना 
नित्या” इत्यादिश्चुतिस्मूतिवियोधप्रसङ्कादित्यथंः । वेदानां चैतन्यरूपत्वे भ्रुत्यन्तरमनुक् ख्यति--सवे वेदा इति । 
यत्र चिदेकरसे आत्मनि एकम् एकतां गच्छन्ति स मानसीनः मनसि साक्षितया वत्तंमानः सर्वेषां जनानाम् भात्मा 
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भदेशोऽत्र ब्राह्मणमतिदेष्टव्यविशेषानतिविहतीति ! अथवणा अद्धिरसा च दृष्टा मन्त्रा ब्राह्मणं च 
शान्तिकपोष्टिकादिभ्रतिष्ठहेतुकमंप्रधानत्वादयुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको भवति मनोमयात्मप्रकाशाकः पुर्ववत् । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयन्रहमवल्खोभाष्ये तृतीयोऽनुवाकः 

५ ˆ ~ | | आनन्दगिरिटीका 

नित्यत्वं युक्तं न भवतीत्यथंः। वेदानां जडत्वे स्वप्रकाशेनाऽऽत्मनैकल्वं न सम्भवति जडाजडउयोविरोधादतो सनोवृत्ति. 
व्यापकचिदात्मत्वं सुचितमित्यथंः । साक्षितया मनसि भवो मानसीनोऽक्नरे परमे व्योमकल्पे ब्रह्मणि ऋचो 
विधिनिषेधरूपा निषेदुस्तादात्म्येन व्यवस्थिता इति च मल्वरवणं एकत्वं दर्शयतीत्यर्थः । भतिदेष्टन्यविरेषान्कतवय- 
विरोषानिदमेवं कतव्यमिस्युपदिरदात्तीत्यथंः | 

१० इति ध्रीमतसरमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छुद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविर चितायां तत्तिरीयोपनिषन्छा ङ्कुरमाष्यटीकायां 
ब्रह्यवल्स्यां तृतीयोऽनुवाकः 

वनमाला 

वास्तवस्वरूपमित्यथेः । ऋगादीनां कायंत्वेनानिव्यत्वेऽपि कायय॑कारणयोस्तादारम्यादेकं भवन्तीति वचनं कथञ्चिदुप- 
पद्यते; तेषां नित्यत्वेन स्वरूपैक्ये तु जीवब्रह्मणोरिवैकत्ववचनं मुख्याथमेव भवतीत्याशयेनाह--समञ्जसेति । स्व. 

१५ कारणत्वात्परमे विभुत्वादिभिर्व्योमसहरो अक्षरे नाशरहिते यसिमिन्ब्रह्मणि देवा ब्रह्मादयः सवे अधिनिषेदुः उपरिभावेन 
स्थित्ताः, सवसंसा रास्पृष्टे ब्रह्मणि स्वरूपत्वेन स्थिता इति यावत्; तथेव च्छ चो वेदास्तस्मिन्स्थितता इति मन्त्रार्थः | 
अतिदेष्टम्यविशेषान्कतंन्यविरोषानु इदमेवं कक्त॑व्यमिति अत्तिदिशत्ति उपदिशषतीत्यथंः । ननु ब्राह्मणं चेति ब्राह्मण 
स्यापि प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणं न युक्तम् आदेशपदेन ब्राह्मणस्यात्मत्वेन समपितत्वादित्याशशङ्कुय अत्र ब्राह्मणपदं . 

` त्द्विशेषपरम् अतो नोक्तदोष इत्याशयेन ब्राह्मणमपि विशिनषटि--शान्तीत्यादिना । प्रधाना इति पुंलिङ्खतिर्देशो ` 
२० मन्त्रपदाभिप्रायः, तदिति निदेशः पृच्छपदाभिप्राय इति विभागः | मनोमयात्मप्रकाशक इति । मनोमयावयव- 

यजुरादिप्रकाक्क इत्यथः | 

दति तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां वनमाङाख्यायामानन्दवल्त्यां तृतीयोऽनुवाकः 



नथ तालिके व्रह्याचल्छ्यां च्युली योऽुव्याचकः 

। प्राणं प्राणन्तमन्मेव देवाः प्राणन्ति न खतः॥ १॥ 
९ ॥ = ह 

'वषेसीह यदेव त्वमथेमाः प्राणते प्रजाः । मदुष्याः पशवोऽन्ये च प्राणन्त्युसमाश्रयात् ॥ २॥ 

अभ्यासममयिदेवं च करणान्यथिदेवताः । प्राणस्वरूपमाप्य जहुृ्युभिति भुतः" ॥ ३॥ 
धटतेऽाबिदं सवं॑सवेस्यायुयेतो चुः । तस्मात्तं॑तद्विदः प्राहुः सर्वायुपमनेकशः ॥ ४ ॥ 
स्वायुषयुणेनासुं य आत्मानथुपासते । ते तं सर्वायुषं प्राणं प्राप्ठुबन्स्यभियोगतः ॥ ५॥ 

तस्य त्मयस्येष योऽयं प्राणमयः स्मृतः । भवः शरीरे शारीर आत्मा तेनाऽऽत्मवान्यतः ॥ & ॥ 
सत्यादिलक्षणो बाऽऽ्स्मा गौणो द्यात्माऽतोऽपरः | 

| सर्वान्तरतान्न्याय्येवं यः पूरस्ये्ति दहि भरुतिः॥७॥ 
मिथ्यात्मनां हि सर्वेषां सत्यादिगुणरक्षणम् । व्याविद्रादोषसंसारमात्मानं तं प्रचक्ष्महे ॥ ८॥ 
न द्यात्मवान्मषेत्सर्पो दण्डाघध्यासरूपिणा । आस्मना वितथेनेव सर्पो रज्ज्वास्मनाऽऽ्मवान् ॥ ६ ॥ 

प्राणादयेबेत्यतो न्यायादरक्ष्यमाणभ्रुतीरितात् । ग्युत्थाप्यानमयं तच्छं प्राणोऽस्मीतिन्यषस्थिः। 

यस्तं मनोमयात्मानं संक्रामयितुमुच्यते ॥१०॥। 

प्राणं देवा अननुप्राणन्तीत्यादिर्लोकाक्षराणि व्याचष्टे-प्राणसिति ॥ १॥ 
प्राणाधीना देवादीनां वृत्तिरित्यत्र श्र्यन्तरमुद्यहुरति--वषंसीति ॥। २॥। 
तत्रैवार्थे बृह॒दारण्यकश्रुति दशंयति--अध्यात्समिति ।॥ ३॥ 

अथेना मुत्युमत्यवहदित्याद्या भृतिः श्रुतिशब्देन गृह्यते । तस्मत्सर्वायुषमुच्यत इत्यस्याथं माह्-धटतेऽ- 
साविति । प्राणविषया निमित्तार्थां सप्तमी । प्राणनिमित्तं सर्वं परस्परं वधंयन्तो वतन्ते तैन प्राणः सवंस्यायु- 
भेवतीत्यथंः ।॥ ४ ॥ | 

सवेमेवेत्यादेर्थमाह-सर्वायुषेति ॥ ५॥ 

नोपासनविधानमस्मिन्प्रकरणे विवक्षितमुपक्रमोपसंहा रयो््रह्यात्मेकत्वप्रतिपादनेनैवोपक्षयान्मघ्यग्रन्थस्यो- 
पासनविधौ तात्पर्ये, वाक्येदप्रसङ्गादयस्तत्र तत्र फलभरतेरथंवादमात्रतैत्यिप्रेत्य “तस्यैष एवे"व्यादेरथमाह्-- 
तस्य स्विति ॥ £ ॥ | | 

पुक॑पुव॑कोशस्योत्तरोत्तरकोशो भवत्यालेत्यापातदर्शनिन व्याख्यातं तदयुक्तमात्मशब्दस्यामुख्यायंत्व प्रस ङ्गात् 

रकरतपरामर््येतच्छब्दग्याकोपाच्चातः सर्वकोशाध्यासाधिष्ठानभूतः चिदात्मैवावाऽऽत्मशब्देन विवल्लित इत्याह- 

` सत्थादीति । प्रतयग्भूतस्य परमात्मनो मुस्थात्मत्वात्तस्य सर्वान्तरत्वात्तदभ्यन्तरवस्त्वन्त राभावात्कोशात्मनस्च 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

गौणात्तवाद्यः ूव॑स्येति श्रतेश्चैवमुपपत्चत्वादेष शब्दस्य च प्रकृतपरामशिनो दक्षितन्यायेन युक्तत्वाच्चिदात्म॑वात्र 

 सत्यादिलक्षणो विवक्षित इत्यर्थः । ७ ॥ | | 

कोदापद्चकस्य कर्पितत्वाच्च परमात्मैवाचाऽऽ्मशब्देन गृह्यत इत्याह-मिश्यात्मनामिति । ८ ॥ 

उक्तमर्थं दृष्टान्तेन साधयति--न हीति ॥ ९॥ . 

तृतीयपर्यायस्य तात्पयंमाह--ग्राणाद्धीति \ शप्राणाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्त” इति भृगुवल्ल्या- 

१, प्रन, २.१० । २.बृ.१.२, १-१६। 

३० 
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क 

१० 

तस्मादिप्यादिवाक्यस्य त्वं पू्ेमवादिपम् । प्राधान्यं जपो ज्ञेयं हविःरक्षेपकारणात् ।॥११। 
स्वाहा स्वधा वषर् चेति सन्निपत्योपङ्कवेते ॥१२ 

| शिरआदिप्रक्ल्चिस्तु बाचनिक्ष्यथ बाऽस्त्विह । वचनं बरुवचयस्मात्पौरषेयी हि कल्पना ॥ १२ 
 पदपाक्यस्वरस्थाननादवर्णादिसंुता । यत्नोस्था मानी वरत्तियेजुःसंकेतवत्म॑ना ॥१४॥ 

५ ५ एधरज्ञानसंन्धा पदवाक्यातुरञ्जिता । भोत्रादिकरणद्वास्था यजुरित्यमिधीयते ॥१५॥ 
ज्ञानार्मत्मे हि मन्त्राणां घटते मानसो जपः । ज्ञानस्याश्चब्दरूपसवारगावत्तिनं सिध्यति ॥ 

अशक्त्यत्वान्य चाऽऽरत्तिधेटादेरिव शक्यते ॥१६॥ 
आव्र्तिश्चोयतं चचा शरुतो त्रिः प्रथमामिति ॥१४। 

अथर्चो विषयत्वेऽपि स्प्रतेरादत्तिरिप्यते । छऋगथं विषयायाेन्मेवं गौणी हि सा भवेत् ॥१८॥ 
मूयोऽल्पीयःरलखं च॒ बराहममानतयोजेपे । अतो मानसथुख्यलमितरस्याश्त॒ गौणता ॥१६। 

मुक्तत न्यायेनान्नमयं निरस्य प्राणोऽस्मीति यो व्यवस्थितस्तं मनोमयमात्मानं प्रापयितुं तृतीयकोकप्वृत्तः 
रित्यथः | १०॥ 

तस्मादितिप्रकृत्यथमुपादाय तमेव वैशब्देन स्मृत्वा प्रत्ययाथंस्यैतस्मादि्युपादानात्तदेतच्छम्दयो्च 
सामानाधिकरण्प्रातप्रृतिप्रत्ययाथंयोरेकत्वावगमात्कायंस्य कारणभ्यत्िरेकेणाभावात्का यंकारणविलक्षणं ब्रहौव तच- 
मिव्येतदन्र पदत्रये विवक्षितमिति पृवंमेवोक्तमित्याह्--तस्मादित्यादीति । अन्यत्वं मनोमयस्य प्राणमयादल्यन्त- 
विलक्षणत्वमन्तरत्वमभ्यन्तरत्वं प्रत्यगात्मत्वं तु परमार्थात्मग्याप्तत्वात्तदतिरिक्तस्वरूपाभावादित्यवधैयम् । तस्य 
यजुरेव जिर इत्यत्र यजुषः शिरस्त्वं प्राधान्यादित्यादिभाष्योक्तं व्यक्तीक रोति--प्राघात्यमिति । ११॥ 

हविषो यजुषाग्नौ प्रक्षेपमेव प्रकटयति--स्वाहेति ।। १२॥) 

कल्पात्तो वचनस्य बोयस्त्वमद्खीक्त्य पक्षान्तरमाह्--किरआदीति । १२३) 

यजु.कब्देन बाह्यो यनुर्वेदो गृह्यते तस्य कथमान्तरं मनोमयं प्रति शिरस्त्वमित्याशङ्कय मनसो हीत्यादः 
भष्येणोत्तरमाह--पदेति ! सा च पदाय्यनुरक्ता विरि मानसो वृत्तिः शोत मनरचेतिकरणाधीना गृह्यमाणा यनुः- 

 सङ्खतमहंतीति विरिनष्टि-पदवाक्येति । १४-१५॥। 

चैतन्योपरक्ता विशिष्टा बुद्धिवृ्तिश्चेतन्यं वा प्रागुक्तवुद्धिवृत्तिविशिष्टं यजुरादिशब्दवाच्यमिदयत्र 

युक्तिमाहु--ज्ञानात्मत्वे हीति \ ग्रजुरादिमस्त्राणां ज्ञानस्वरूपत्वे तेषां मानसो जपो विधीयमानो युज्यते ज्ञानस्य 

शब्दत्वमन्तरेण क्रियाव्वादावृत्तियोग्यत्वादित्यथंः । यदि तु यजुरादिशब्दानां घटादिवद्वाह्यदरव्यत्वं गृह्यते तदा 
मनसो बाह्येऽथे स्वातन्त्याभावात्तेषां मनोविषयत्वायोगान्मानसो जपो न सिध्येदित्याहु-ऋगावत्तिरिति । अराक्यप्व 

प्पञ्चयति--न चेति \ क्रियेवाऽऽवत्थेते न द्रव्यं शब्दस्य च घटादिवद्द्रन्धत्वेन मानस्यावृत्तियुक्तत्यथः ॥ १९॥ 

ऋगादेशावृत्तिरेव मा भूदित्याज्ञद्खय त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरु्तमामितिश्रुतिविरोधान्मैवमिव्याह-- 

आवृत्तिरिति ॥ १७॥ 
आवृत्तिसिद्धयन्यथानुपपत्त्या क्रियात्वमुगादेवच्यिमित्यत्रान्यथाऽप्युपपत्ति चोदयति--अथेति । सन्त्रन्यः | 

स्मृतेरन्यत्वादन्यावृत्तिर्गोणी प्रसनज्येतातौ नान्यथाऽप्युपपत्तिरिव्युत्तरमाहू--मेवमिति ।। १८ ॥ 

किञ्च वाचनिकजपस्याल्पफरत्वं मानसस्य जपस्य साहसो मानसः स्मुति इति बहुपकत्वं स्मयते । 
तदपि यजुरादेमनोवृत्तित्वे युक्तमित्याह्--भूय इति ।॥ १९॥ | 
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ताऽऽत्मानं छते गौणी युखुयाथं सति कल्पना । तस्मादेश्वरविक्नानं यजुबंद्राचयुपाश्रयम् ॥२०॥ 

एवं च सति नित्यत्वं वेदानां घटतेऽन्जसा । बाचकलमर्ब्दस्य सिद्धं न स्फोटसूपतः ॥२१॥ 
सवे बेदार यत्कं भवन्तीति भुतेवेचः । आदेशो ब्राहमणं वि्ाबस्मात् भिधिरूपभूत् ॥२२॥ 

ब्रहणो वा परस्येयमाज्ञा ब्राहणरक्षणा । तस्मादादेश् हत्येवं त्रह्णं संप्रचक्षते ॥२३॥ 
अथवाङ्धिरसास्यां ये छाः पृष्टयादिकारिणः। एत एव हि मन्त्राः स्युस्थवङ्गिरसोऽ्त्र तु ॥२४॥ 

मनोमयास्मसाष्ष्यत्र॒ श्लोकः पूषवदुच्यते । यथोक्तयेदसिद्धय्ं लिङ्गं दलोकोऽपि कीर्त्यते ॥२५॥ 

अभिधाननिव्र्तिहिं ब्रह्मणो" नान्यतो यतः । सदावगमरूप्ान्मनो यस्मान्नि्रतेते ॥२६॥ 
इति तृतीयोऽनुवाकः ` 

गौणेऽपि जपे का क्षतिरिव्याशङ्कव मुख्यसपिक्षत्वात्तस्य तेनेव चरिताथत्वादानयक्यमिव्याहू--नाऽऽत्मान- 
मिति। मन्त्राणां मनोवत्तित्वस्यावर्यकत्वान्मनोवृत्तीनां च सदा चिदात्मग्याप्तत्वेनैव सिद्धेदिचिदात्मत्वमिष्टमित्याह्- 
तस्मादिति ॥ २०॥ 

न केवरं मन्वार्णां मनोवृत्तिरेव घटते किन्तु परम्परया चिदात्मतवे सति नित्यत्वमपि सिध्यतीत्याहु-- 
एवं चेति ! यदा वेदस्य चिदात्मत्वमुक्तरोत्या सिध्यति तद्या तस्य जडं शब्दरूपं परिहाय चिदात्मरूपेणेवावस्थितस्य 
धम्िथंबोधकत्वमपि सिध्यतीत्तिखाभान्तरमाह-- वाचकत्वमिति । ननु स्फोटल्पेणाथंप्रतिषादकत्वेऽपि वेदस्या- 
शब्दस्य बोधकत्वं सिध्यति । स्फोटस्य वर्णभ्योऽर्थास्तिरत्वादव्त्याश ङ्ख्य स्फोटस्याप्रामाणिकलत्वान्मैवमित्याह्--न 
स्फोटेति । २१।। | 

मनोवत्तिष्यापकचिदात्मत्वे वेदानामुक्तं प्रमाणमाह--सवं इति । यत्र साक्षिभूते चिदात्मनि सवं 
वेदास्तादात्म्येनकतां गच्छन्ति स मानसीनः साक्षितया मनसि भवो जनानां सर्वेषामात्मेत्यथं; ।॥। २२-२३-२४ ॥ 

मनोवत्तिनिष्ठमात्मचंतन्यमनादिनिधनं यजुरादिशब्दवाच्यमिल्युक्तेभ्यं मन्वमवतारयति--मनोमयेति । 
तदेव स्पष्टयति--यथोक्तंति ।। २५॥ 

अवतारितस्य मन्त्रस्य विवक्षितमर्थं दर्शायति-अभिधानेतति। वाचां मनसां चाविषयत्वमत्र मनोमयस्योच्यते 
तच्च परमात्मपरिग्रहे परमुपपश्चते तस्य कृटस्थावगतिरूपस्य वागाद्यगोचरत्वा्स्मादेवं तस्माद्ब्रह्म वात्र ग्राह्यं न 
दाब्दरारिरित्य्थंः ।। २६॥ ` #ि 

इति तृतीयोऽनुवाकः ` 

१. ब्रह्मण इति पञ्चमो । 

१० 

१५ 

२० 

२.५ 



५ 

१०५ 

१५ 

९० 

श्य क्रह्धा्र्टयां चतुरो स्तता 

यतो वाचो निवतेन्ते | अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचनेति । 
तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूरेस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर 
आत्मा शिज्ञानमयः। तेनेष पूर्णः । सवा एष परषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । 
अन्वयं परूषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः| सस्ययुत्तरः 
पक्षः । योग॒ आत्मा । महः पृच्छ प्रतिष्टा । तदप्येष र्लोको मवति। 

इति चतुर्थोऽनुवाक 

थतो वाचो निवतन्ते ! अप्राप्य मनसा सहेत्यादि । तस्य पूवस्य प्राणमयस्येष एवाऽऽत्मा शारीरः शरीरे 
प्राणमये भवः शारीरः \ कः । य एष मनोमयः । तस्मादा एतस्मादित्यादि पुवंवत् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो 
मनोमयस्याऽऽभ्यन्तरो विज्ञानमयो मनोमयो वेदात्मोक्तः \ वेदाथंत्रिषया बरुद्धिनिश्चयात्मिका विज्ञानं तच्चाध्यवसाय- 
लक्षणमन्तःकरणस्य धमंः\ तन्मयो निश्च यविज्ञानेः प्रमाणस्वरूपेनिवंतित आत्मा विज्ञानमयः , प्रमाणविज्ञानपुवंको हि 
यज्ञादिस्तायते । यज्ञादिहेतुत्वं च वक्ष्यति श्लोकेन । 

| | आनन्दगिरिटीका 

वाड्मनसधोर्वाडमनसगोचरत्वं नोपपद्यते स्वात्मनि वृत्तिविरोधादततो वाड्मनोविशिष्टान्मनोमयाद्वाचो 
वनमाला 

तथा च यततश्चिदेकरसादानन्दान्मनसा सह वाचस्तमप्राप्य निवत्तन्ते ततं ब्रह्मणः स्वरूपभूतमानन्दं मनो 
मयस्य शिरःपक्षादिरूपं विद्वाचुपासीनः कदापि न बिभेतीति योजना । यद्वा मनोमयात्मप्रकाश्चक इत्ति भाष्यं 
यथाश्रुतमेव । न चैवमन्रह्यस्वरूपस्य मनोमयात्मनः श्छोकप्रतिपाचब्रह्यात्मत्वासम्भवादसद्धतिरिति वाच्यम्; 
अब्रह्मण्यपि तस्मिन्ब्रह्मत्वमध्यारोप्य इलोकप्रवुत्युपपत्तेः । न चारोपे निमित्तप्रयोजनयोरभाव इति वाच्यम्; 
बरह्मविज्ञानसाधनत्वेन निमित्तेन तस्मिन्ब्रह्मत्वारोपाभ्युपगमादारोपस्य चात्रोपास्यस्य मनोमयकोशस्य स्तुत्तिरूप- 
प्रयोजनसम्भवाच्चः; तथा च वक्ष्यति--“मनोमये चोदाहूतो मन्त्रो मनसो ब्रह्यविज्ञानसाघनत्वात्ततर ब्रह्यत्वमध्या- 
 रोप्येति"; तथा च अवाङ्मनसगोचरब्रह्मत्वेन स्तुतस्य मनोमयस्य स्वरूपं यजुराद्यवयवोपेतं विद्वानूपासीनः सौतं 
पदं प्राप्य जनन्दमनुभवन्न बिभेति कदाचनेत्यध्याहारेण योजना । अथ वा मन्त्रे ब्रह्मण इति मनस एव निदंशः 

 मनोमयकोशस्यात्रापरत्रहयहष्टिभाक्त्वेन विवक्षितत्वात् वागाद्यगोचरत्वं च तस्येव विशेषणम्, मनसः साक्षिप्रत्यक्ष- 
 सिद्धस्याज्ञातत्वाभावेन शब्दगम्यत्वाभावात् स्वस्य स्वविषयत्वाभावेन मनोगोचरत्वाभावाच्च। तथा च अवाद्मनस- 

९५ गोचरस्य मनोमथाख्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपं विद्वान् क्रमेणानन्दं प्राप्य न बिभेतीति योजना पूववदेव द्रष्टव्या । 
वेदात्मनि मनोमय उक्तं सति वेदार्थस्य बुद्धिस्थत्वाद्विज्ञानमय इत्यत्र वेदाथंज्ञानमेव प्रकृत्यथं इत्यारयेनाह्-- 

 वेदात्मोक्त इति । ननु मनोमयावयवत्वेन निदिष्टं यजुरादि तदवयवभूतवृत्तिविरेषानुगतं चैतन्यमेव नान्यदित्युक्तमू; 

३० 

तथा च वेदाथंविषयकं निश्चयरूपं विन्ञानमपि चेतन्यमेवेति विज्ञानमयोऽपि वेदात्मा स्यादिति मन्दराङ्धां 
वारयति--तच्चेति । यद्रा वेदाथंगोचरविज्ञानस्यात्मघमंत्वाद्रक्ष्यमाणरीत्या तन्मयत्वमन्तःक रणस्य कथमित्याशङ्कुय 
हैत्वसिद्धिमाह-तच्चेति । धमं इति । भचर प्रकृत्यथंत्वेन विवक्षितं विज्ञानमन्तःकरणधमं एव न चं्न्यमित्यथंः । 
यद्वा अतःकरणस्येव धर्मो नास्मनः तस्य कूटस्थनित्यत्वादिव्यथंः । तन्मय इति \ ननु विज्ञानमयत्वं विज्ञान- 
विकारस्वम्, तच्च कथमन्तःकरणस्य तद्धमिणस्चतु्थंकोशत्वेनात्र विवक्षितस्य सम्भवतीत्यारङ्कयाह्-निश्चयेति । 
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निश्चयविज्ञानवतो हि कर्ष्येष्वर्थेषु पुवं या शदधोत्यद्यते सा स्व॑कर्तंव्यानां ब्राथम्याच्छिर इव शिरः । ऋत- 

सत्ये यथान्याख्याते एव \ योगो युक्तिः समाधानम् । अतत्मेवाऽऽत्मा । आत्मवतो हि युक्तस्य समाधानवतोऽद्धानोव 

शरद्धादीनि यथाथंप्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति, तस्मात्समाधानं योग आत्मा विज्ञानमयस्य । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । महः 

आनन्दगिरिटीका 

मनसा सह् निवतंन्त इत्यथः । तस्य च मनोमयस्य ब्रह्मण उपास्नफलभूतमाधिदेविकमानन्दं विदान्च बिभेति 

गर्भवासादिदुःखादिल्यथंः । तथाऽध्यवसायरक्षणं खौकिकमपि विज्ञानं प्राह्यमित्यथंः । 

इति ्रीमत्परमहसपरितराजकाचार््ी
मच्डुद्ाननदपूज्यपादरिष्यानन्दलल

ानविरविताां त्तिरीयोपनिषच्छाद्कुरमाष्यटीकायां
 

ब्ह्मवल्ट्यां चतुर्थोऽनु
वाकः 

। | , : | 

वनमाला 

यद्यपि मनोमयकोक्षोऽप्यन्त-कर्णमेव तथापि संशयवृत्त्यवस्थमन्त -करणं मनोमयो निश्चयवृच्यवस्थमन्तःकरणमेव 

विज्ञानमय इत्यवस्थाभेदेन भेद इति भावः । यद्वा केवरमन्तःकरणं मनोमयः तप्तायःपिण्डवच्चेतन्यतादात्म्यापन्नं तदेव 

विज्ञानमय इति भेदः । प्रमाणस्वरूपेरिति । प्रमारूपेषिन्ञानेविश्ेषणभूतैस्तदिरिष्टतया निर्वौतितो निष्पादितोऽन्तः- ` 

करणातमा चर्मी विज्ञानमयकशब्दवाच्यतामापन्नः सन्मनोमयस्याभ्यन्तर आत्मा भवतीव्यथं; । विरिष्टरूपस्य 

विकषेषणायत्त्वानुभवाद्विशिष्टस्य विशेषणविकारत्व सम्भवतीति भावः । निश्चयरूपं वेदाथंविज्ञानमेव प्रकृत्यथं 

इत्यत्र हेत्वन्तरमाह प्रमाणविज्ञानेति ! तायते, तनोतिरिदं रूपम्; विस्तायंतत इत्यथः । ततः किम ! _ जत ाह-- 

धज्ञादीति ! “विज्ञानं यज्ञं तनुते” इति मन्त्रेण विज्ञानस्य यज्ञादिहेतुताया वक्ष्यमाणत्वादत ब्राह्मणेऽपि विज्ञानं 

यज्ञानुष्ठानहेतुवेदाथं्ञानमेवेत्यथं : । एतेन अन्नमयप्राणमयमनोमयशषब्देषु 
प्रकृत्यथंतया आधिदैविकानामन्नप्राणमनसां 

गृहीतत्वात् भुगरवल्ल्यां कोदावाक्यगताचनप्राणमनोविज्ञानपदोपात्तानामाधिदेविकान्
नादौनामिह प्रकृतिभिः प्रत्यभिज्ञाय- 

नानलाच्च विज्ञानमय इत्यत्र प्रङृत्यथंतया निक्चयावस्थं समष्टयन्तःकरणमेव ग्राह्यम्, एव सति मयड्थंभूतविकारत्व- 

मप्यस्मदाद्यन्तःकरणस्य मुख्यमेव सम्भवतीति शङ्का निरस्ता; अ्ैकार्थंविषयत्तया प्रवृत्तयोमंन्त्रब्राह्मणयोः श्रुतस्य 

विज्ञानपदस्यावद्यमेकाथंताया वक्तव्यत्वान्मन्ते च विज्ञानपदस्य वेदार्थज्ञानपरत्वस्य निश्चितत्वात् मन्त्रेणेव 

रर्यथंस्यान्यथा व्याख्याने क्रियमाणे सत्ति पूर्वोक्तधिदेविकम्रायपाटादेरकिञ्चितकरत्वादिति भावः | यद्रा 

विज्ञानपदस्याधिदैविकविज्ञानपरत्वमुक्तप्रमाणसिद्धं कत्वा वेदाथंविज्ञानपरतयापि व्याष्यानं सम्भवतीत्याशयेनास्य 
न 

भाष्यस्य प्रवृत्तिरुपपादनीया, मन्वन्राह्यणयोरेककोशोपास्तिविषयत्वमात्रेण सद्धव्युपपत्तेः; अत एव कोशवाक्य- 

विवरणरूपयोर्भाष्यवात्तिकयोस्तात्पयंनिरूपणावसरे श्रीमदानन्दगिर्याचायय रक्तम् --' अत्र प्राणो मनो विज्ञानं चेति 

प्रकृत्यथभततं कोरात्रयं सूत्रात्मरूपमन्नं विराट् कोश भनन्दः कारणकोशशः इति । एतेन तुख्यन्यायतया अानन्दमय 

इत्यत्रापि प्रकृत्यथंतया प्रियमोदादिग्रहणं व्यास्यानान्तराभिप्रायभेवेति सूचितं भवति । वस्तुतस्तु--भृगुवल्ल्यां 

पञ्चमपययि सर्व॑भूतकारणत्वेन वक्ष्यमाणमानन्दरूपं रह्मैव कारणत्वविरिष्टवेषेणानन्दमय इत्यत्र परकृत्यथंः; 

“आनन्द मात्मा” इयत्र च कारणस्वप्रयोजकमायोपदिंतत्ववेषेण तदेवानन्दपदाथं इति सवंमनवदयम् । तस्येति । 

वेदाथंनिश्चयवतो या पूर्व श्वद्धोत्पद्ते सा तस्य प्रकृतस्य विज्ञानमयस्य शिर इव शिर इति योजना । श्रद्धां विना 

वेदार्थानुष्ठानं विफलमिति शास्त्रीयप्रसिद्धिसूचनार्थो विज्ञानवतो हीति हिक्षब्दः। यथाव्याख्याते इति । “ऋतं 

वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि" इत्यत यथाव्याख्यति एव ऋतसत्ये विज्ञानमयस्य दक्षिणोत्तरपक्षावित्यथः। 

वमाधानमिति ! समाधानं समाधिः, स च तस्य आत्मा मध्यकायः । ततर दृष्टान्तः--आत्मेवेति । प्रसिददेहुमध्यकाय 

१५ 

२० 

२५ 

इवेत्यथंः । समाधानस्य प्रसिद्धदेहमध्यकायस्य च कि साम्यम् 2 अत आह--आत्मवतो हीति ॥ यथा नात्मवत 

आत्मशव्दितमध्यकायवतः प्रसिद्धदेहस्याङद्धानि शिरआदीनि स्वकायंक्षमाणि भवन्ति हि प्रसिद्धमेतत्, तथा ३५ ¦ 

मुमुक्तोयुंक्तस्य श्रद्धा ऋतसत्यानि यथार्थ॑शम्दितन्रह्यप्रतिपत्तिरूपस्वका्यक्षमाणि भवन्तीत्यथं; । एतदुक्तं भवति-- 

देहावयवानां मध्ये मध्यकायस्य प्राधान्यं ब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनश्चद्धादीनां मध्ये समाधेः प्राघान्यमित्यनेन साम्येन 

समाधौ मध्यकायत्वदृष्टिरतर विवक्षितेति । एतच्च यत्र किञ्वि्तियामकं सम्भाव्यते तत्र न त्यक्तव्यमित्याशयेनोक्प । 



५०४ ] सटीकवातिकयुक्तसटीकराद्कुरभाष्योपेता [ ब्रह्य० अनु०-४ 

इति महत्तत्वं प्रथमजम् । “महदन्नं प्रथमजम्” इति भरुत्यन्तरात् । पुच्छं प्रतिष्ठाकारणत्वात् ! कारणं हि कार्याणां 
प्रतिष्ठा । यथा वुक्षवीरधां पुथिवौ । सवबुद्धिविज्ञानानां च महत्तत्त्वं कारणम् । तेन तदिज्ञानमयस्याऽऽ्त्मनः प्रतिष्ठा । 
तदप्येष इलोको भवति पुवंवत् \ यथाऽन्नमयादीनां ब्राह्यणोक्तानां प्रकारका इलोका एवं विज्ञानमयस्यापि । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्नीमच्छ्कुरभगवतः कृतौ 
५  तेत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयन्रह्यवल्छीभाष्ये चतुर्थोऽ्तुवाकः 

वनमाला 

वस्तुगतिस्तु प्रागेवासङ्कह्क्षिता वाचनिकी वा रिरभादिकल्यना सवत्रेति। महत्तत्वमिति। समष्टवन्तःकरणाभिमानी 
हिरण्यगभं इत्यथः । हिरण्यगभंस्य वि राडपेक्षयापि प्रथममुतन्नत्वात्प्रथमजत्वम् । तत्र मानमाहु-महद्यक्षमिति । 
यक्षं पूज्यम् । ननु कारणत्वेऽपि कथं प्रतिष्ठाम् ? तत्राहु-कारणं हीति \ हिशब्दसूचितां प्रसिद्धिमुदाहूरणेन 

१० दशंयति--यथेति । नन्वस्मदादिनुद्धिरूपाणां विज्ञानमयकोश्ानां हिरण्यगभंः कारणं चेदस्तु त्तस्य प्रतिष्ठात्वस्, 
तदेवासिद्धमित्याश्ङ्कुयाह्--सवंबुदधीति । “आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माभ्रे समवत्तत" इत्यादिशास्त्रेण हिरण्यगर्भस्य 
सवंभूतकारणत्वमवगम्यते; न च भूतानां स्वतः कायंत्वमस्ति; मतो भूतशब्दितजीवोपाधिभूतानां कलिङ्खशरीराणां 
ब्रह्मा कारणं सिद्धमिति भावः। फलितमाहतेनेति । कारणत्वेनेत्यथंः । पूवंवदि्युक्तं विव णोति--यथेति । 
विज्ञानमयस्यापीति । प्रकाशकः रलोको भवत्तीति शेषः। 

१५ | इति तत्तिरीयोपनिषदद्भाष्यव्यास्यायां वनमाङाख्यायामानन्दवल्त्यां चतुर्थोऽनुवाकः 



थ ्ालिच्क वरह्छाव्ल्ख्यां न्ुर्थो ऽस्तुव्याचः 

यद्वि बाचाऽनभ्युदितं मयते मनसा न यत् | बरह्मणोऽविषयतं हि भुतिवाडमनसोऽवदत् ॥ १॥ 
नागोचरं ययोरस्ति अहम क्तवा निर्जनम् । ते मनोमयनिर्दिष्टे विचाद्वाङ्मनसे बुधः ॥ 

इतीममथं चोदिश्य शलोकं भुतिरुदाहरत् ॥ २॥ 
रहणोऽनवरत्वात्त नेह मन्त्रामिधेयता । वृतिप्रधानो वेदात्मा व्ृ्तिमान्स्यादथोत्तरः ॥ ३॥ 
व्यवसायात्मिका बद्धिश्॑तिमानित्युदीयेते । यज्ञं ॑तुत इत्येत्कदेत्वे सति युन्यते ॥  ॥ ५ 
अ।त्मचेतन्यशूपा धीः कतर्यार्मा न ध॒वत्वतः । यज्ञारम्भस्य देत॒त्वात्तदभावाद्द्रथा यजिः ॥ ५॥ 

श्रद्धाया उत्तमाङ्गं स्मतिरधद्धयेति च॥ ६॥ 
सत्यं हि धदिति प्राहुर्धतते धीः प्रत्यगात्मनि । ततस्तां महात्मानः शद्धामिस्युचिरे धियम् ॥ ७ ॥ 
योगो युक्तिः समाथानमात्मा स्यात्तदुपाश्रयात्। श्रदधादीनि यथोक्तथेप्रतिपतिक्षमाणि च॥ ८ ॥ 
महत्त्वं महो ग्राह्यं नीडं कायस्य तथतः । व्याचष्टे तन्महयक्षं शरुतिः प्रथमजं तु यत् ॥ ६ ॥ १२ 

इति चतुर्थोऽनुवाक 

ब्रह्मणो वागाद्यगोचरत्वे श्रुत्यन्तरमनुकूलयति--यद्धीति । “यतो वाचो निवतंन्त” इत्यादिश्वुत्तिः ॥ १ ॥। 
ब्रहीव वाद्मनसयोरविषयो व्यत्तिरिक्तं सर्वं ययोविषयत्वेनैव वत्ते ते वाङ्मनसे मनोमयकोशे निदिश्येते 

यजुरादयश्च प्रसिद्धा गृह्यन्ते रूढिप्राबल्यादितिपक्षान्तरमाह्-नेत्यादिना ।। २ 11 

ब्रहौव मन्त्रे प्रतिभातीत्याशङ्कय कोराप्रकरणवि रोधान्मेवमित्याहू-ब्रह्मण इति । न हि मनसः साि- १५ 
वेयतवेनानपेक्षस्य वागादिविषयत्वं वुत्तिविरोघाच्च न स्वविषयत्वं सूत्रस्य महत्तवात्तदात्मके मनसि ब्रह्मशब्दश्चोप- 
पद्यते तस्य ब्रह्मणो मनोमयस्याऽऽनन्दमुपासनाफलं विद्रानुपासनातो ब्रह्मानन्दं च प्राप्य हिरण्यगमविस्थायां 
कदाचिदपि न बिभेतीतिमन्त्राक्षराण्यपि कोरापक्षे निवंक्षयन्तीतिमावः । चतुर्थं पर्यायथमुत्थापयति--वृत्तीति । ३ ॥ 

कोऽसौ वृत्तिमानित्यपेक्षायामाह्--व्यवसायेति । विज्ञानशब्देन वृत्तिरेवोच्यते न वृत्तिमानित्याशङ्क्य 
वाक्येषविरोधान्मेवमित्याह--यक्नमिति ।॥ ४॥, २० 

विज्ञानशब्देन कतुग्रहणेऽपि यज्ञादिकतुत्वमात्मनः स्यादिव्याशङ्कुय बुद्धिरेवाऽऽत्माभासा कर्त्री न सात्मा 
कूटस्थत्वादित्याह--आत्मेति । चिदाभासाया बुद्धेरेव कतृंत्वं प्रकारान्तरेण प्रतिपादयति--यनेति । कूटस्थत्वा- 
दात्मनोऽकतृत्वात्तदाभासाया बुद्धेरेव यन्ञानुष्टानकतृंत्वात्तत्कतुंत्वानङ्खीकारे कतुरन्यस्याभावाद्यागादिस्वरूपाभावात्त- 
 दीयफरारम्भस्य दुरनिरस्तत्वाच्चिदाभासोपरक्ता बुद्धिरेव क्री वक्तव्येत्यथंः ।। ५॥ 

एवं विज्ञानशब्दाथंमुक्त्वा “^तस्य श्रद्धेव शिर” इत्यस्याथंमाह--श्रद्धाया इति ! शिरसः शरीरावयवाना- २५ 
मुत्तमत्वादलद्धिवृत्तीनां च श्रद्धायास्तथातवादश्नद्धया हृतं दत्तमिव्यादिस्मृतेश्च श्रद्धाप्राघात्याधिगमादुक्तेन सामान्येन 
शिरसि कर्तव्या श्रद्धाहृष्टिरित्यथंः ॥ ६ ॥ 

` श्रद्धाशब्दाथमाह्--सत्यं हीति । श्रच्छब्दवाच्यं सत्यवचनं तदात्मनि . स्वस्मिन्नेव धत्ते विवेकधीरित्यसौ 
श्वद्ध्युक्तवा यद्रा श्रच्छब्देन सत्यमवितथं ब्रह्मोच्यते तत्प्रत्यगात्मनि शमादिसंस्छृता धीर्धारयत्यतो यथोक्ता धीरेव 
 शद्व्यथः।॥ ७॥ २०७ 

योग भास्मेत्यस्यार्थमाह--योग इति \ देहावयवानां मध्यमात्मा तत्र योगहष्टिः कतंग्येद्यथंः । तदेवोप- 
 पादयति--तदुपाश्नयादिति \ यथा हस्ता्यङ्खानि देहमध्यमाश्चित्य स्वन्यापारसमर्थानि तथा सत्यादीनि यथोक्तं 
योगाश्चयाणि सन्ति यथाथं प्रतिपत्तौ समर्थानि भवन्तीत्यनेन सामान्येनात्मनि योगहष्टिरित्यथंः ।। ८ ॥ 

महः पुच्छं प्र तिष्ठत्यत्र महुश्शब्दाथंमाह--महदिति \ सूत्रं महत्तत्वं तस्थ सवंकार्याश्रयत्वान्हुत्वमिव्यत्र ` 
श्रुत्यन्तरं प्रमाणयति--व्याचष्ट इति ॥ ९॥ | | | २५ 
+ इति चतुर्थोऽनुवाकः | 
९६४ 



अथ च्ह्धयल्छ्यां प्वश्चस्नो उस्तुव्वाक्छः 

विज्ञानं यज्खं॑ततुते। कर्माणि ततुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः स्वे । व्रह्म उयेष्ुपासते । 
विज्ञानं बह्म चेदरद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो दिता । सर्बान्कामान्समर्चुत इति । 

विज्ञानं यजं तनुते । विज्ञानवान्ि यजं तनोति भद्धादिपुवंकम् । अतो विज्ञानस्य करतंत्वं तनुत इति कर्माणि 
च तनुते । यस्माद्विज्ञानकतुकं सवं तस्मादुक्तं विज्ञानमय आत्मा ब्रह्मेति \ किच, विज्ञानं ब्रह्म सर्वे देवा इन्द्रादयो 
जयेष्ठं प्रथमजत्वात्सवेप्रवृत्तीनां वा तत्पुवंकत्वाप्रथमजं विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति तस्मिन्विक्ञानमये ब्रह्मण्यभिमानं 
कृत्वोपासत इत्यथः तस्मात्ते महतो ब्रह्मण उपासनाज्जनेश्वयंवन्तो भवन्ति । त्च विज्ञानं ब्रह्म चेदि वेद चिजा- 
नाति न केवलं वेदेव तस्मादब्रह्मणश्वेन्न प्रमाद्यति । बाह्येष्वेवानात्सस्वात्मभावितत्वातप्ाप्तं विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्म- 
भावनायाः प्रमदनं, तचिवुस्यथेधुच्यते तस्माच्च परमा्त्ीतिं । अन्चमथादिष्वात्मभावं हित्वा केवले विज्ञानमये 
ब्रह्मण्यात्मत्वं भावयन्नास्ते चेदित्यथः । ततः कि स्थादिव्युच्यते--शरोरे पाप्मनो हित्वा । शरीराभिमाननिभित्ता हि 

१० सव पाप्मानस्तेषां च विज्ञानमये ब्रह्यण्यात्माभिमानाचिमित्तापाये हानमुपपद्यते ! छाजचपाय इव च्छायापायः। 
तस्माच्छरीराभिमाननिमित्तान्सर्वास्पाप्मनः शरीरप्रभवाञ्क्षरीर एव हित्वा विज्ञानमयन्रह्यस्वरूपापन्नस्तर्स्थान्सर्वान् 
कामान्वज्ञानमयेनेवाऽऽत्मना समदनुते सम्यगभुडःक्त इत्थ्थंः \ 

आनन्दगिरिटीका 

प्रथमजत्वादिति । हिरण्यगभमिदेनेत्यथंः । आनन्दमयः परमात्मेति वृत्तिकारंरक्तं तत्निषेधेन व्याचष्टे- 
१५ ` | . `  वत्माला | ि 

नचु विज्ञानं नाम वेदाथंविषयो निश्चय इत्युक्तम्, अतस्तस्य कथं कतुंत्वनिर्देश इत्याशङ्कय, उपचा रय- 
दित्याह--विज्ञानवान्हीति ! “य एवं विद्वान्यजते” इत्यादौ वेदाथंज्ञानवतो यज्ञादिकतृस्वं प्रसिद्धमित्ति सूचनार्थ 
हिशब्दः । कर्माणि चेति! खौकिकानीति शेषः, वैदिककमंणां यज्ञशब्देन संगृहीतत्वात् । अत्र विज्ञानमयस्य सुष्यं 
खोकिकवैदिककमंकतुंत्वम् विज्ञानस्य तु तदौपचारिकमित्ति व्यवस्था दश्शिता। सच विज्ञानमयो नानाविधानि 

२० कर्माण्पुपासनानि च कुवंत्नपरब्रह्यवज्जगतः कारणं भवति । इयांस्तु विशेषः--विज्ञानमयो ह्यृष्टद्रारा कारणम्, 
अपरब्रह्य तु साक्षादेवेश्व रवत्कारणमिति । तथा च “"विन्नानं यज्ञं तनुते" इति वाक्योक्तं सवंकमंकतुत्वं विज्ञानमय 
कोशे जगत्कारणत्वसाम्यसम्पादनद्रारा अपरब्रह्मारोपे निमित्तमिद्याक्चयेनाह--यस्भादिति । विज्ञानपर्दं कोशपरम् । 
इत्च विज्ञानमयोऽपरब्रह्याभेदेनोपास्य इत्याहू--क्र च विज्ञानमिति । विज्ञानमयमित्यथ; । ज्येष्ठपदं कारणपरं 
वेत्याह--सवंप्वत्तीनामिति । सवंप्राणिचेष्टानां सूचररूपब्रह्मकारणकत्वाद्वा ब्रह्य ज्येष्ठमित्यथंः । ध्यायन्तीति । 

२५ पूवंजन्मनि यजमानावस्थायामिति शेषः । अभिमानमिति \ अहुबुद्धिमित्यथः । पूवं ब्रह्मोपासनं देवैरनुषितमिद्यत्र 
देवत्वावस्थायां ज्ञानादेदवयंदशंनं किद्धमित्याश्येनाहू--तस्मादिति । इदानीमुपासनवि चि दशंयत्ति --तच्च विज्ञान- 
मिति । विज्ञानमयमि्यथंः । अत्र चेच्छब्दः प्रकृतोपासनदौरंभ्यसूचनाथः, कथश्चिदुपासने प्रवृत्तावपि तत प्रमाद- 
सम्भवस्यावर्यकत्वात् । अग्रमाददौरभ्यसूचनार्थो द्वितीयश्चेच्छब्दः । प्रमादप्रसक्तिमाह--बाह्येष्विति । विज्ञानमया- 
पेक्षया बाह्यानां मनोमयप्राणमयार्नमयानामपि पूवंमात्मतेन भावितत्वादित्यथः । प्रमदनमिति। विज्ञानमये 

३० ब्रह्यण्यात्मभावनायाः सकाज्ञास्रमदनं नाम पुवंकोशेषु पुनरात्मभावनमित्यथंः । फएकितमाह -अघ्रमयादिष्विति | 
सृक्ष्मशारी राभिन्ने ब्रह्मणि विषये क्रियमाणादुपासनातपाप्महानं भवतीत्यत्र युक्तिमाह--शरीराभिमाननिमिता 
हीति। मनुष्यत्वत्राहाणत्वंगहुस्थत्वादिघमंवति शरीरे "मनुष्योऽहम्" (न्राह्यणोऽहम्" ““गुहस्थोऽटम्” इत्या्यभिमानं 
निमित्तीकृत्य मनुष्यादीनां प्रतिषिद्धैः कमंभिः पाप्मानो भवन्ति । भत्राथे छोकवेदप्रसिद्धिद्योततको हिशब्दः । तत 
किम् ? तत्राहू--तेषां चेति । चोऽवधारणे । तेषां हानमुपपद्यत इति सम्बन्धः । विज्ञानमयव्रह्मण्येवाहमभि- 

३५ मानात्पाप्मनिमित्तस्य शरीरात्माभिमानस्यापाये सतोव्यथंः । निमित्तापाये नेमित्तिकापाय इत्यत्र दृष्टान्तमाह-- 
छच्रापाय इति । एवं पाप्महानफक्वचनस्योपपत्तिमुक्त्वा तस्याथंमाहु--तस्मादिति। दारीरात्माभिमानस्य निमित्तस्य 
निवृत्तत्वादित्यथैः । शरीर एवेति । जीवदुशायमेवेति यावत् । विज्ञानमयेनैवात्मनेति ! इहैव साक्षात्कारेण विज्ञान- 
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तस्यैष एव शारीर आला । यः पूषेस्य । तस्माद्या एतस्माद्िज्ञानमयात् । अन्योऽन्तर 
आत्मानन्दमयः । तेनेष पूर्णः । सवाष्प परूषि एव। तस्य पुरुषविधताम् । 

तस्य पुर्वस्य मनोमयत्याऽऽत्मेष एव शरीरे मनोमये मवः ज्ञारीरः ! कः ? य एष विज्ञानमयः \ तस्माद्रा 
एतस्मादित्युक्ताथंम् ! आनन्दमय इति कार्यात्मप्रतीतिरधिकारान्मयटुशब्दाच्च ! अन्नादिमया हि कार्यात्मानो भौतिका 
इहाधिक्ताः । तदधिकारपतितश्चायमानन्दमयः। मयदट्चात्र विकारार्थे दृष्टो यथाऽच्नमय इत्यत्र ! तस्मात्कार्यात्माऽऽ- ५ 
नन्दमयः प्रत्येतव्यः । संक्रमणाच्च, आनन्दमयमात्मानसुपसंक्रासतीति वक्ष्यति । कार्यात्मना च संक्रमणमनात्मनां 
दृष्टम् । संक्रमणकमेत्वेन चाऽऽनन्दमय आत्मा श्रुयते ! यथन्नमयमात्मानसुपसंक्रामतीति \ न चाऽऽत्मन एवोप- 
संक्रमणम् । अधिकारविरोधादसंभवास्च । न ह्यात्मनेवाऽऽत्मन उपसंक्रमणं संभवति । स्वात्मनि भेदाभावात् 

 अआनन्दमिरिटीका 

कार्यात्मप्रतोतिरित्यादिना ! संक्रामतोव्येतदतिक्रामतीत्यभिप्रायेण व्याष्यातम् | प्राप्त्यभिप्रायं कस्मान्न व्याख्यायत १० 
इत्यत आह्--न चाऽऽत्मन एवेति । अन्नमय्दोनामतिक्रमणीयतया प्रक्रतत्वादेकस्य कतुंल्वकममस्वासम्भवाच्च प्राप्िः 

वनमाला 

मयब्रहयस्वरूपापत्नो विद्वान्सर्वान्पाप्मनो हित्वा देहपातानन्तरं विज्ञानमयब्रह्यात्मभावेनतेव स्थित्वा तल्लोकस्थान् 
सर्वान्भोग्याननूभवतीत्यथः 

भत्रानन्दमयः प्रकरणी प्रर एव न संसारीति केचित्; तन्प्रत्याह--आनन्दमय इतीति । आनन्दमय इति १५ 
पदेन कार्यत्मिन एव प्रतोतिभंवत्ति न तु कारणस्य परमात्मन इत्यथैः । यद्यप्यानन्दमयो न कायंभूतः अविद्यो- 
पाधिकस्य जीवस्यानन्दमयत्वाभ्युपगमेनानादित्वात्, तथापि मयडथंवणंनावसरे तस्य प्रिधमोदादिविरिष्टतया 
्रकृत्तयर्थभृतानन्दविकारत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्कार्यातिदयुक्तम् । अधिकारं विवृणोत्ति--अन्नादिमया हीति । तेषां 
कार्यात्मत्वं प्रसिद्धमिति हिशब्दाथः । नन्वानन्दमय इत्यत्र मयटः प्राचुयर््थिकत्वाभ्युपगमान्न तस्य मयट्च्छुत्या 
कार्यास्मत्वमित्याशङ्कय द्वितीयहैतुमपि विव णोति--मयट् चेति । प्राचुर्यथत्वपक्षे प्राचुयंस्य प्रतियोग्यल्पता- २० 

 पेक्षत्वादानस्दप्रचुरस्य ब्रह्मणो दुःखाल्पत्वमपि प्रसज्येत, तस्माहिका रथं एव मयट् न प्राचुर्याथं इत्यथः । कि च 
विकारे प्राचुर्ये च मयटो विधानाविशेषात्संशये विका राथंकमयर्प्रवाहुपतिततत्वाद्धिका राथंकत्वमेवाच्र निश्चीयत 
इत्याशयेनाह--यथेति । एवमनात्मप्रायपाठाद्विकाराथंकमयदट्च्छुतिवलाच्चानन्दमयः कार्यासित्युपसंहरति- 
तस्मादिति । संक्रमणाच्चेति १ आनन्दमयस्य संक्रमणं प्रति कममंत्वश्रवणाच्च कार्यात्मत्वमित्यथंः। हत्वसिद्धि 
परिहरत्ति-आनन्दमयमिति ! व्याप्तिमाहू-कार्यात्मिनां चेति । चोऽवधारणे । अत्र प्रकरणे यत्र यत्र संक्रमणकम॑त्वं २५ 
तत्र तत्र कार्यात्मत्वमेवेति व्या्िरेषटेत्यथं: | अनात्मनामिति ! मुख्यत्मभिन्नानामन्रमयादीनामिति यावत् । हतो 
पक्षधमेत्वमाहु--संक्ृमणकमंत्वेन चेति ! तदेव दृष्टान्तेन साधयति-- ययेति । आनन्दमयस्य संक्रमणकम॑त्वकिङ्खेना- 
ब्रह्मत्वमुक्तम् । विपक्षं बाघकं वदन्नप्रयोजकत्वशद्धु निराकरोति-- नं चात्मन एवेति! संक्रमितुरेवंविदः परब्रह्म 
स्वरूपत्वादानन्दमयस्यापि ब्रह्मवे स्वस्येव स्वेनोपसंक्रमणमिति प्रसज्जेत, तच्च न युक्तमिष्य्थः । अधिकारेति ! 
 संक्रमणकरतुंरेवं विदः सकाशादन्यस्यैवान्नमयादेः संक्रमणकरम॑त्वं प्रकृतम्; भत्र स्वस्यैव स्वेनोपसंक्रमणाभ्युपगमे ३० 

१. आनन्दमय आनन्दप्रचुरः परमात्मा इति परमतं तत्र च प्राचुयंस्य विशेष्यत्वे त्राह्यणप्रचुरो ग्राम 
इत्यादौ शूद्राल्पत्वदशंनात् भत्र ब्रह्मणि दुःखास्पत्वं स्यात्) अपि च त्रियमोदप्रमोदानां विषयजन्य- 
सुखल्वानां ब्रह्मण अभ्युपगमे तस्यापि जीवत्वमेव भवेत् । एकस्यैव ब्रह्मणः पच्छित्वं पृच्छत्वमिति 
विरुद्धम् अवयवावयवित्वं च दुर्निरूपम् । न च आनन्दतवेन ब्रह्मत्वेन च तयोर्भेदः सुवचः, आनन्दत्व- 
ब्रह्मत्वयोरेव भेदस्य दुवंचत्वात् । यत्तु आनन्दरूपस्यापि प्रियमोदार्दिरूपघमंभूतानन्दप्रचुरत्वेनानन्द- ३५ 
मयत्वमिति । तन्न, प्रियादिपदानां  छोके विषयानन्दविशेषवाचित्वेन क्लुप्तानामन्याथंकल्पनायोगात् 
स्वपक्षदौबेल्यमेवेदम् । 



५०८ | सटोकवातिकयुक्तसटोकशाङ्कुरभाष्योपेतां [ ब्रह्म० अनुं ०५ 

अन्वयं पुरुषविधः | तस्य प्रियमेव शिरः) मोदो दक्षिणः पक्षः] प्रमोद उत्तरः 
पक्षुः। आनन्द आत्मा । बह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष हरोको भवति! 

इति पञ्चमोऽनुवाकः 

आत्मभूतं च ब्रह्म संक्रमितुः, शिरआदिकल्पनानुपपत्तेश्च । न हि यथोक्तसक्षण आकाशादिकारणेऽकायंपतिते शिरः 
५ आद्यवयवरूपकल्पनोपपद्यते ! अदृश्येऽनात्स्येऽनिल्येऽनिरक्तेऽस्थूलमनणु नेति नेत्यात्मेत्यादिविक्ञेषापोहभ्तिम्यश्च । 

मस्त्रोराहरणानुपपत्तेञ्च । न हि प्रियक्िरआद्यवयवविरिष्टे प्रत्यक्षतोऽनुभूयमान आनन्दमय आत्मनि ब्रह्मणि 
नास्ति ब्रहयत्याश्शङ्ाभावात् “असच्चैव स भवति \ असदुब्रह्येति वेद चेतु इति मन्त्रोदाहुरणमुपपद्ते । 
ह्य पुच्छं प्रतिष्त्यपि चानुपपन्नं पुथग्रह्मणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम् । तस्मात्कायेपतित एवाऽऽनस्दमयो न पर 
एवाऽऽत्मा आनन्द इति विद्याकमंणोः फलम् \ तद्विकार आनन्दमयः । स च विज्ञानमयादन्तरः \ यजादिहेतोविजान- 

१० भयस्यान्तरप्वश्रतेः । ज्ञानकमंणोहि फलं भोक्त्रधेत्वादन्तरतमं स्यात् । अन्तरतमश्चाऽऽनन्दमय आत्मा प्ेभ्यः । 

१५ 

३० 

आनन्दगिरिटीका 

संक्रमणं न भवतीव्यथंः । आनन्दमयस्य परमत्मत्वासम्भवे हैत्वन्तराण्याह--श्िरआदीत्यादिना । आनन्दमयस्य 
परमात्मत्वविवक्षायां मतत्रे तस्येवासत्तवाशङ्का वक्तव्या । तदसम्भवाच्च नाऽऽनन्दमयः परमात्मतया प्रतिपाद्यत 
इ्याहू-मन्त्रोदाहुरणानुपपत्तेशेति ! न हि मन्त्रोदाहु रणमुपपद्यत इति सम्बन्धः । *विशिष्टस्य विरोषणकायंत्वात्सुख्यह- 
मित्युपलभ्यमानो भोक्ताऽऽनन्दमय इत्युक्तम् । कथं तस्य विज्ञानमयादान्तरत्वमित्यत आह--स चेति ¡ कवरंपक्षया 
भोक्तत्वस्योत्तरभावित्वं प्रसिद्धमेव श्रुत्योक्तमित्यथंः । एतस्स्फुटयति -ज्नानकमंगोहीति । शरीरादिभ्य आनन्द- 

वनमाला 

कतुंकमंणोभेदाधिकारविरोध इत्यथः । असम्भवं विवृणोति--न हीति । एवंविदुब्रह्मणोभेदमाशङ्कयाह्--आत्मभूतं 
चेति अचर संक्रमणं प्राप्िबधिो वा, उभयथाप्यानन्दमयस्य ब्रह्मवे संक्रमणकर्म॑त्वायोगात्कार्यात्मत्वमेवेति भावः| 
आनन्दमयस्य कार्यात्मत्वे हैत्वन्तरमाहू--क्लिरआदीति \ ननु ब्रह्मण्यप्युपासनाथं शिरआरिकिल्पनमुपपद्यत इत्या- 
शद्धुचानुपपत्तिमेव साधयति-न हि यथोक्तरक्षण इति | सत्यज्ञानानन्तास्यस्वरूपलक्षणवती्यर्थः । तटस्थलक्षणम- 
प्याहु--आकालशादीति । कायंकोटिप्रविषट एवाच्चमयादौ शिरभादिकल्पनदशंनाच्च तद्विलक्षण ब्रह्मणि न तत्कल्पन- 
मुपपद्यत इत्याशयेनाह्--अकायंपतित इति । इत्थं मुमृक्षज्ञेये निविरेषे ब्रहमण्यतुपास्ये शिरञआदिकल्पनमनुपपन्नम्, 
निविशेषत्वे च यथोक्तलक्षण इत्यादिनोपक्रमस्वारस्यं प्रमाणत्वेन सुचितम् । तत्रैव वाक्यशेषं श्रुत्यन्तराणि च 

प्रमाणयत्ति-अदृश्य इत्यादिना । आनन्दमयः कार्यात्मा शिरआदिकल्पनावत्त्वाद्त्रमयादिवत्, विपक्षे हेतूच्छित्तिरेव 
बाधिकेति निष्कषंः । मानन्दमयस्य ब्रह्मस्वे विवक्षिते सति तद्विषयदकोके तस्यैवासत्वाशङ्धुा वाच्या, साचनं 
सम्भवति, अतो नानन्दमयो ब्रह्मेत्याह्--मन्त्रोदाहूरणेति । न हि मन्त्रोदाहुरणमुपपद्यत इति सम्बन्धः । इतदच 
नानन्दमयो ब्रह्येत्याह्-ब्रह्य पुच्छमिति । आनन्दमयस्य ब्रह्मते त्रह्यणोऽवयवित्वेन गृहीतत्वात्पुथक्तध्येव ब्रह्मणः 
पुच्छत्वेन ्रतिष्ठात्वेन न ग्रहुणमनुपपन्नम् एकत्रावयवावयविभावादिकल्पनस्यानुचितत्वादिति भावः । तस्मादिति । 
उक्तहेतुसमुदायादित्यथंः । न पर एवेति । न साक्षात्परमात्मिवानन्दमय इत्यथ; । आनन्दमय इत्यत्र प्रकृत्यथंमाह- 
आनन्द इतीति \ भानन्द इति प्रकृत्यंशेनोपासनाकमं फलभूतं प्रियमोदादिलक्षणं सुखमुच्यते आनन्दपदस्य रोके 
विषयसुखेषु प्रसिद्धत्वादित्यथः । मयडथंमाहू- तद्विकार इति ! विशिष्टस्य विशेषणविकारत्वास्क्त्यर्थभूतानन्द- 
विरि आत्मा तद्विकार इत्यथः । जानन्दमयस्य विज्ञानमयादान्तर त्वं श्रुद्युक्तमुपपादयत्ति- ज्ञानकमं्गोहि एलमिति 

२ ५ 

तयोः फलकशब्दितसुखसाधनतवं प्रसिद्धमिति द्िशब्दाथेः । भोक्व्रथंत्वादित्यत्र भोक्तुपदं भावप्रधानं सत्फरत्वेन 
विवक्लितं सुखरूपं भोगमाह्; तथा च कतुर्विज्ञानमयस्य भोक्तृशब्दितफकसाधनत्वाज्ज्ञानकमंफरभूतं सुखं साधन- 
भूतविज्ञानमयायपेक्षया अन्तर्तममित्यथंः । तथाप्यानन्दमयस्यान्तरत्वे किमायातम् ? तत्राहु-अन्तरतमश्वेति । 

१, आनन्दः विशेषणं तत्कायंः आनन्दमयः 



ब्रहा० अनु०-५ 1 तैत्तिरीयोपनिषत् ` [ ५०६ 

विद्याकर्मणोः प्रियाद्ययंत्वाच्च ! प्रियादिभ्रयुक्तं हि विद्याकमंणो ! तस्माप्प्रियादीनां फलस्वरूप,णामात्मसनिकर्षा- 
ह्विज्ञानमयध्याऽऽभ्यस्तरत्वमुपपदयते प्रियादिवासनानिवृत्तो ह्यानन्दमयो विज्ञानमथाश्रितः स्वप्न उपलभ्यते । 

तस्याऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मन इष्टपुत्रादिदशशंनजं प्रियं शिर दव च्चिर प्राधान्यात् ! मोद इति प्रियराभनिभित्तो 
हषः । स एव च प्रकृष्टो हषः प्रमोदः । आनन्द इति सुखसामान्यमात्मा प्रियादीनां सुखावयवानां तेष्वनुस्पुतत्वादा- 
नन्द इति परं ब्रह्य 1 तद्धि श्ुभक्तमंणा प्रद्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादिविषयविकेषोपाधव्रन्तःकरणवृत्तिविश्ेषे तमसा ५ 
अप्रच्छाद्यमाने प्रसचेऽभिव्यज्यते । तदह्िषययुखमिति प्रसिद्धं लोके । तद्वुत्तिविश्ेषप्रल्युपस्थापकस्य कर्मणोऽन- 

आनन्दगिरिटीका 

साधनेभ्यः सकाश्ञात्साध्येनाऽऽनन्देन विश्विष्टोऽन्तरतमः प्रसिष्यतीत्यथंः । किञ्च प्रियं च तत्साध्यं चोदय कर्ता 
विज्ञानकमंणी अनुतिष्ठति । तत उहेदयत्वादस्याऽनन्तर्यं सिद्धमिव्याह्--वि्याकमंणोरिति । प्रियादिविशिष्टस्य स्वप्ने 
साक्षिणोपलभ्यत्वाच्च न मुख्याद्मत्वमिद्याहु-प्रिधादिवासनेति । १०५ 

यदुक्तं ज्ञानकर्मणोः फलभूत आनन्दमय इति तस्य साध्यटमौपाधिक स्वमतानुसारेणाऽऽहु-आनन्द 

इति । परमिति! कथं तहि विषयसुखस्य क्षणिकत्वं सातिशयत्वं च व्यज्ञकवृत्तिनिबन्धनमित्याहु--तदुवुत्ति- 

वनम 

चोऽवधारणाथं; । अन्तरततमफरुविशिष्टः सन्नानन्दमय आत्मा पूर्वेभ्यो विज्ञानमयान्तेभ्यः कौशेभ्योऽन्तरतमो 
भवत्येवेत्यथैः । नन्वानन्दमयो न विद्याकमंफल्विशिष्टः कि तु प्रियादिविशिष्टः “तस्य प्रियमेव शिरः” इत्यादि- १५ 
श्रवणादित्याशङ्याहु-विद्याकमेणोः भ्रियाद्थंत्वाच्चेति \ चशब्दः शङ्कानिवृत््यथंः । च्रिय।देः सुखरूपत्वान्न 
विद्याकमंफलास्परियदेरमेद इति भावः । तयोः प्रिया्यथंत्वं प्रसिद्धमित्याहु--श्रियादि्रथुक्ते हीति ! प्रियाद्ुटश्यके 
इत्यथः । आनन्दमयस्यान्तरत्वभ्रतिपादनमुपसंहरति- तस्मादिति ! आत्मसल्चिकर्षादिति । अगत्मविशेषणत्वादिति 
यावतत् । अस्येति \ आन्तरः प्रियादिभिविरिष्टस्यात्मन इव्यथंः । इत्थमानन्दमयस्य विन्ञानमयादभ्यन्तरत्वं प्रसाध्य 

तस्मादन्यत्वं साधयति-ग्रियादिवासनेति \ जाग्रति प्रियाद्यनुभवजनिताभिर्वाक्तनाभिनिवंतितः; वासनाविशिष्ट २० 

इति यावत् । एवंभूत आनन्दमय आत्मा विज्ञानमयाध्निते स्वप्ने प्रियादिविशिष्टतयोपरभ्यते । स च विज्ञान 
मयादन्यः विज्ञानमयस्य जाग्रति यज्ञादिकमंकतंत्वेन व्यवस्थितत्वात् स्वप्ने चात्मनः कमंकतृत्वाभावात् स्वप्ने 
कर्मकरणादिव्यापारस्य वासनामात्नत्वात् । कि च स्वप्तप्रपञ्चस्य विन्ञानमयशब्दितसाभासान्तःकरणपरिणामत्वा 
द्वि्ञानमयो विषयतवेनैवोपक्षीणः; ततो विषयभूताद्विन्ञानमयादानन्दमयस्य स्वप्नद्रष्टुरन्यत्वमावश्यकमित्याशयेन 
विज्ञानमयाधिते स्वप्न इत्यक्तमिति मन्तव्यम् । स एव चेति ! लाभनिमित्त एव हर्षो छन्धस्योपभोगादिना प्रकर्षं २५ 

प्राप्तः सन्प्रमोदशब्दवाच्यो भवतीव्यथंः । आनन्द इति पदेन सुखसामान्यमुच्यते; तच्च शिरआद्यवयवरूपेण 

कस्पितानां प्रियादीनामात्मा मध्यकाय इत्यथैः । आनन्दस्य सामत्यरूपत्वे युक्तिमाहु--तेष्विति । प्रियादिष॒ 

सुखविकशेषेष्वित्य्थः । ननु सूखसामान्यं नाम कि जातिरूपमर् ? नेत्याहु--अानन्द इतीति ! सुलसामान्यवाचिना 
सानन्द इति पदेन परं सुखरूपतयोच्छृष्टं ब्रह्मोच्यत इत्यं: । यथा घटादयुपदहितानि च्छिद्राण्याकाराविशेषाः तेषु 
स्वरूपेणानुध्यतमाकाशमाकाशसामान्यमिति प्रसिद्धम्, तथा वृ ् िविशेषोपहितानि ब्रह्यस्वरूपसुखान्येव सुखविशेषाः ३० 
तेष स्वरू्पेणानुस्य॒तं ब्रह्मसुखमेव सुखसामान्यमुच्यते, न जातिरूपमिति मावः । वृत्तिविरेषैरमिन्यक्तं तदुपहित- ` 
स्वरूपसुखमेव विषयसुखं सदत्र प्रियमोदादिरब्देरभिधीयतत इतीममेवाभिश्रायं प्रकटयति-तद्धीत्यादिना । 
परव्युपस्थाप्यमान इति पदं वृत्तिविशेष इत्यस्य विशेषणम्; उत्पद्यमान इत्यथः । समस्तपार प्रद्युपस्थाप्यमाना 
प्राप्यमाणाः पूत्रमित्रादिविषयविशेषा उपाधयः कारणानि यस्य वुत्तिविशेषस्येत्ति विग्रहः । क्रोधादिवृत्तिवैलक्षण्यरूपं 
वृत्तेविशेषमेवाह्--तमसेति । भप्रच्छादलफरमाह--प्रसच्च इति । अभिव्यज्यत इति । निवृत्तावरणं भवत्ीत्यथंः । ३५ 
ततः किमिव्यत्त आहु--तद्िषयेति । तदव्तिविशेषोपहितं तेनेवामिव्यक्तं ब्रह्मस्वरूपसुखमेव लोके विषयजनितं 
सुखमिति प्रसिद्धं न तु वस्तुगत्या विषयजनितमन्यत्सुखमस्तीत्यथंः । ननु विषयसुखस्य ब्रह्यानन्दस्वरूपत्वे क्षणिकत्वं 
न स्यात् ब्रह्मानन्दस्य नित्यत्वादित्यारङ्कयाह-तदृवृत्तीति । स्वरूपसुखन्यञ्जकेवृत्तिविदशेषोत्पादककर्मणः क्षणिकत्वा- 
दिव्यथैः । नन्वेवमपि स्वरूपयुखस्य वृत्तिविशेषेष्वभिष्यक्तस्याप्येकरूपत्वात्कथं विषयसुखेषूरषंतारतम्यमित्या- 
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घस्थितत्वात्सुखस्य क्षणिकत्वम् । तद्यदा अम्तःकरणं तपसा तमोध्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येण धद्धया च निमंखत्वमावद्यते 
यावद्याव सावत्तावद्धिविक्तं प्रसन्नेऽन्तःकरण आनन्दविशेष उक्छृष्यते विुलोभवति । वक्ष्यति च- “रसो वै सः। 
रसं -द्यवायं रब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । एष ह्येवाऽऽनन्दयाति । एतःस्थैवाऽऽनस्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" 
इति च भरत्यन्तरात् ! एवं च कामोपकशमोत्कषपिक्षया शतगुणोत्तरोत्तरोत्कषं आनन्दस्य वक्ष्यते । एवं चोक्ृष्य- 

५ माणस्याऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मनः परमाथब्रह्य विज्ञानापेक्षया ब्रह्य परमेव यल्परकृतं सत्यज्ञानानन्तलक्षणं यस्य च 
प्रतिपत्त्यर्थं पच्चान्नादिमयाः कोका उपन्यस्ताः । यच्च तेभ्योऽभ्यन्तरं येन च ते सवं आगत्मवन्तस्तदब्रह्य पुच्छं 
प्रतिष्ठा । तदेव च सववंस्थाविद्यापरिकल्पितस्य द्ेतस्य अवसानभूतमद्रेतं ब्रह्म प्रतिष्ठा । आनन्दमयस्येकत्वावसान- 

आनन्दगिरिटीका 

विशेषेति । ब्रह्मण ानन्दस्वभावत्व एव कि प्रमाणमित्यत आहू--वक्ष्यति चेति \ अन्तःक रणशुद्धयत्कषदिवाऽऽ- 
१० नन्दस्य सातिक्चयत्वमिव्यत्र लिङ्धमाह--एवं चेति । यदि विषयविशेषजन्यत्वेनाऽऽनन्दो्कषंस्तदा निष्कामस्य 

विषयविशेषोपभोगासम्भवादानन्दोतकर्षो न श्राव्येत्त, । आत्मस्वभावस्येवाऽऽनन्दस्य व्यज्ञकान्तःकरणशुद्धयतकर्षा- 
देवोत्कषं इत्येवं तु -सत्यकामहतत्वोकर्षादुकषः सम्भाव्यत इत्यथः । उक्तप्रकारेण विषयानन्दस्य सातिशयतवै सति 
तद्विरिष्टस्याऽऽनन्द मयस्यात्रह्यत्वं सिद्धम् । सातिरायतेन प्रतिशरीरं भिन्नत्वात् । ब्रह्य तु तदध्यासाधिष्ठानमद्ितीय- 
मित्याह-एवं चेति । एतस्मिन्नप्यथं इति 1 भानन्दमयस्य प्रतिष्ठामूतन्रहप्रकाशनपर इत्यथै; | 

१५ इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृदधानन्दपुज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरोयोपनिषच्छाङ्करमाष्यटीकायां 
ब्रह्मवल्त्यां पन्चमोऽनुवाकः 

वनमाला 

शङ्धयाह्--तद्यदेति \ तमोघ्नत्व विशेषणं दमादिसाधारणं बोध्यम् । विद्यया उपास्त्या । विविक्त इति ! तमसेत्ति 
शेषः । अतःकरणशुद्धितारतम्यात्तारतम्योपेतास्तदवृत्तयो भवन्ति, वृत्तितारतम्याच्च. तदभिव्यङ्गयमात्मयुखमपि 

२० तरतमभावेनामिव्यज्यत इत्यथ; । आनन्दविशेष इति । वृत्तिविशेषोपहितानन्द इत्यर्थ; । विषयसुखानां ब्रह्य 
सुखावयवत्वे मानमाह -- वक्ष्यति चेति । सः प्रकृतः परमात्मा रसः सारः आनन्द इत्यथंः। अयमिति ब्रह्यादिस्तम्ब- 
प्रयन्तो खोक इत्यथः । एष ह्येवेति \ आनन्दरूपः पर एव निजेनानन्देनानन्दयतीत्यथंः । वाजसनेयश्रुतिमाहु- 
एतस्थैवेति । आत्मानन्दस्यैवेत्यथंः | आत्मानं ज्ह्यणः सक्राशादन्यत्वेन मन्यमानानि भूतानि प्राणिनो मात्रां 
लेरमेवानुभवन्तीत्यथंः । सुखतारतम्यस्य चित्तशुद्धितारतम्यानुरोधित्वे सत्येव वाक्यरेषोऽप्युपपद्यत इत्याशयेनाह-- 

२५ एवं चेति । कामोपशमः शुद्धिः । वक्ष्यत इति ! श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” इत्यत्रेत्यथं; । "(ब्रह्म पृच्छ प्रतिष्ठा" 
इति वाक्यं व्याचष्टे--एवं चेति । उक्तरोत्यैवोक्कृष्यमाणस्य उत्कषंतारतम्योपेतप्रियादिविरिष्टस्यानन्दमयात्मनः 
परमेव ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति सम्बन्धः । नन्वानन्दमयं प्रति ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वं किमथंमुपदिश्यते ? तत्राहु- 
परमार्थेति। परमाथंस्य ब्रह्मणः सर्वान्तरत्वज्ञाना्थमित्यथंः। पुच्छशब्दप्रयोगेऽपि ब्रह्मणोऽच प्राघान्यसूचनाथंप्रकरणित्व- 
माहु--यत्प्रकृतमिति \ ब्रहयप्रक रणस्य कोशावाक्यैविच्छेदमाशङ्कय तेषां प्रकरणिब्रह्यसम्बन्धित्वमाहु--यस्य चेति । 

३० यस्य ब्रह्मणः सर्वान्तरत्वप्रतिपच्यथंमन्तबहिभविन पञ्च कोरा: श्रुत्योपन्यस्ता इत्यर्थः । ननु सर्वान्तरत्व मानन्दमय- 
कोशस्यैव न पृच्छनब्रहमणः तस्यान्तरत्वाश्रवणादिद्याश द्याह यच्चेति ! अन्नमयादिवदानन्दमयस्यापि कार्यात्मक- 
तायाः प्राक्साधित्तव्वान्न तस्य सर्वान्तरत्वम्; पुच्छब्रहण्यान्तरत्ववाचिपद्यभावेऽपि प्रतिष्ठात्वलिद्धेनानन्दमयान्त- 
कोशजातं प्रत्यान्तरत्वरूपं सर्वान्तरत्वं सिध्यतीति भावः । “आत्मन आकाशः इट्यादौ ब्रह्मण्येवात्मशब्दश्रयोगात्त- 
देव कोशानां वास्तवं स्वरूपमित्याह-येन चेति ! ननु प्रतिष्ठापदेन ब्रह्मण आनन्दमयं प्रत्याधारत्वोक्त पुच्छपदेन 

३५ पौनरुक्त्यं प्रसज्येत तेनापि तदाधारस्य लक्षणीयत्वादित्याश ङ्च प्रतिष्ठापदस्यानन्दमयोपलक्षितसवंद्॑ताघा रपरत्व- 
माहू-तदेव चेति ! आनन्दमयस्येति । यदद्रैतं ब्रह्म आनन्दमयस्य प्रतिष्ठा प्रतिष्ठात्वेन श्रुतं तत्सवेस्येव द्वैतस्य 

अवसानभूतमधिष्ठानभूतमिह् विवक्षितमित्यथंः । दैत्य सवस्य साधिष्ठानत्वे युक्ति सूचयत्ति--अविद्यापरिकल्पि- 

तस्येति । शुक्तिरूप्यादिवन्मिथ्याभूतस्येव्यथंः । पृच्छवाक्यनिदिष्टन्रह्मास्तित्वसाघनपरत्वेन श्छोकमवतारयितुं 

१. ततश्च उत्तरपययिषु श्रोतरियस्याकामहस्येद्युक्तिनं स्यात् । 
४० २. अकामहतत्वस्योत्कषंः अस्पतरकामह्तत्वम् । 
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त्वात् । अस्ति तदेकमविद्याकत्पितस्य द्रेतस्थावसानभूतमद्रेतं ब्रह्य प्रतिष्ठा पुच्छं तदेतस्मिन्नप्यथं एष इरोको 
भवेति । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
 तंत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रहमवल्लीमाष्ये पञ्चमोऽनुवाकः 

वनमाका | ५ 

तदस्तितवमुपक्षिपत्ति--एकत्वावक्षानत्वादस्तीत्यादिना \ एकत्वमद्रेतमविद्यापरिकल्पितस्य दैतस्याद्रेतावसानत्वाद्धे- 

तो्य॑त्तस्यावसानभूतमदरैतं ब्रह्म पृच्छप्रतिष्ठाशम्दित्तं तदेकमस्तीति योजना । ननु पुच्छपदेन ब्रह्मणं आनन्दययं 
प्रत्यवयवत्वावगमात्कथं शोकस्य तद्विषयत्वं पूवंपययिषु ररौकानामवयविकोशविषयत्वदरंनादिति चेत्, न; 
पर्रत्रापि मनोमयपर्यायस्थस्य “यतो वाचः” इति श्लोकस्य मनोमयावयंवभूतयजुरादिविषयव्वेन तथा नियमा- 
भावात् पृच्छपदस्यापि प्रियादिविशिष्टानन्दमयाधारमात्रलक्षकस्यावयवपरत्वाभावेन तेन ब्रह्मणोऽवयवत्व प्रतीत्य- १० 
भावाच्च । न च ब्रह्मणि पृच्छहष्टिलक्षकस्य पुच्छपदस्य कथमाधारलक्षकत्वमिति वाच्यस्; अत्र पूवंपर्यायेषिववो- 
पासनाविधिफलश्रवणयोरभावेनानन्दमयकोरस्यानुपास्यत्व(त् प्रियादिषु रिरःपक्षादिकल्पनस्यानन्दमये का्यात्मिस्व- 
प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजनकत्वोपपत्तेः । एतच्च प्रयोजनं प्रागेव भाष्ये शिरभादिकल्पनानुपपत्तेश्चेत्यादिना प्रपञ्चितम् । 
अतोऽत्र पुच्छवाक्यनिदिष्टस्य ब्रह्मण एव प्राधान्यात् “असन्नेव स भवति" इति दलोकस्य॒तद्विषयत्वे नानुपपत्तिः; 
्रतयुत्त तस्यानन्दमयविषयत्व एवानुपपत्तिरुक्ता वक्ष्यते चेति संक्षेपः । १५ 

हति तंत्तिरीयोपनिषहद्भाष्यव्याख्यार्यां वनमालास्यायामानन्दवत्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः 
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विज्ञानं तयुते यज्ञं कर्माण्यन्यानि यानिच | स्वे च देवा विज्ञानं जहम व्येषु्पासते॥ १। 
परमेव हि तदुत्रहम वुद्धिकञ्चुकमूत्स्यम् । षटादाविव विज्ञपौ धीरारमानं ततोऽपेयेत् ॥ २॥ 
अग्रजं ह्म विज्ञानं देवा अग्न्यादयः सदा । उपासते तदाप्ट्यथं ते देवा इति च श्रुतिः. ॥३॥ 
यथोक्तेन प्रकारेण विज्ञानं रह्म वेद् ॒चेत् | प्रमाद्यति न चेत्तस्मादुक्तकोशात्मशक्तितः॥ ४॥, 

५ पाप्मनामाश्रयो यस्माद्रपनामक्रियारमकः | देहोऽतस्ततप्रहाणेन हानिः स्यात्सवेपाप्मनाम् ॥ ५॥। 
विज्ञानमहमस्मीति ताघन्मात्राभिमान्यतः | शरीरे पाप्मनो हिता सरवान्कामान्समर्सुते ॥ &॥ 
अणिमादियुणेशरयो बुद्धयास्मा कायरूपिणः । कायं हि कारणन्याप्तमतः कामान्समर्सुते ॥ ७॥। 
ज्ञानकमंफलोपाधिविज्ञानं प्रत्यगात्मनः । आनन्दमय इत्यत्र भण्यते कठ् शान्तये ॥ ८॥ 
चिज्ञानमयशञब्देन कर्ता व्याख्यायि पूया । तस्य प्रत्यक्तया चाथ भुस्या भोक्तोच्यतेऽधुना ॥ & ॥ 

१० शुद्स्यापि खतो वुद्धौ प्रियाधाकारतोदये । जायते तदुपाधिताद्धोक्ताऽऽत्मा स्यादत्िचया ॥१०॥ 

विज्ञानमयस्य महत्तत्वं पुच्छवस्प्रतिष्ठात्वेन ध्येयमित्युक्त्वा ब्राह्मणोक्तेऽ्थे मन्तरमवतारयति--विज्ञान- 
मिति।। १॥ 

बरह्यशब्दाथंमाहु-परमेवेति । यथोक्तस्य ब्रह्मणो ग्रहणे प्रयोजनमाह-घटादाविति । यथा घटादौ 
विषये धीरात्मानमपंयन्ती घटादिविषयं प्रकाशयति तथा विज्ञप्तिरू्पे ब्रह्मणि धीरात्मानमपंयन्ती ब्रह्य प्रकाशयत्ति 

१५ ततो बुद्धधुपर्त ब्रहयत्युक्ते मुमुक्षोबरह्य प्रतिपत्तिः सुकरा भवतीत्यथं; ।। २॥ 

ब्रह्मणो यल्प्रकृतमुपासनं तत्प्रकटयति--अग्रजमिति । तत्रेव शरुत्यन्तरं सम्बादयति-ते देवा इति ॥ ३॥ 

प्रकृतस्योपासनस्य पापक्षयः सव॑कामावापिस्चेति द्विविधं फलम् । तत्र पापक्षयं एकर विज्ञानं ब्रह्य चेत्यादि- 
वाक्यव्याख्यानेन कथयति--यथोक्तेनेति । प्रकृतोपासनस्य प्रमादप्रसन्ञं दशंयत्ति--उक्तेति । प्रथमजबुद्धयुपाधि- 
ब्रह्मोपासने प्रवृत्तो यद्यात्मबुद्धि प्राचीने कोशत्रये न करोति तदोपासकस्य शरी राभिमानाभावात्ापक्यः 

२० सिध्यतीत्यथैः ।॥ ४ ॥ 

शरीरे पाप्मनो हितवेत्यस्यार्थ प्रपञ्चयति--पाप्मनामिति । देहाभिमाननिमित्तत्वात्पाप्मनां देहामिमानामावे 
सवंपापहानिः सिध्यततीव्यथंः । ५ ॥ 

अवशिष्टमुपासनाफकं सर्वान्कामान्समस्नुत इति वाक्यव्याख्यानेन कथयति-- विज्ञानमिति ।॥ ६॥ 

उपासकं हिरण्यगभंरूपमापन्नं विशिनष्टि-अणिमादीति \ कामनां विशेषणं का्य॑रूपिण इति कामानां 
२५ कायरूपित्वे कथमुपासकस्य तत्परापतिरित्याशङ्कयाऽऽह-कायं हीति । उपापतकस्य हिरण्यगभंभावें प्राप्तस्य सवकम 

फलकारणत्वात्कारणस्य च कायंव्यापकत्वादुपासकस्य युक्ता सवंकामावाप्षिरित्यथः ॥ ७॥ 
पञ्चमपर्यायस्य तात्पर्यायंमाह- ज्ञानेति । सुखादि ज्ञानकमंफलं तदात्मकं यदन्तःकरणं तदुपाधि यत्रत्य 

गात्मनो विज्ञानं चैतन्याभासः सोऽत्राऽऽनन्दमयश्ब्देनोच्यते । आत्मनि यत्कतृंत्वमुक्तं तच्निवृत्त्यथं भोक्तृत्वं तस्यं 
कथ्यत इत्यथः | ८ ॥ 

२० उक्तमेव व्यक्तौकरोति--विन्ञानेति ॥ ९॥ 

नित्यशुद्वुद्धमुक्तस्वभावस्याऽऽत्मनो न भोक्तुत्वमिव्याशङ्कयाऽऽह्-श्ुदढस्यापीति । प्रत्यगात्मनः शुद्ध 

१. ते देवाः सत्यमेवोपासते ( बु° ५.५.१ ) | 
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अपरे पण्डितम्मन्याः परमेतं प्रचक्षते | दृहैबोपरमादृध्वं भ्रमो वरणस्य च॥११॥ 
अपि चाऽऽनन्दरूपस्य त्रह्मत्वं बहुशः श्तम् । तथा चाऽऽनन्दबन्लीति व्यपदेशोऽपि युज्यते ॥१२॥ 
कार्याधिकारगस्वान्त नैतद्घ्रह्म परं भवेत् । अन्नादिमयवत्कायं स्यादानन्दमयोऽप्ययम् ॥१३॥ 
मयद् चात्र विकारार्थे यथेवान्नमयादिषु । वेरूप्यलक्षणो दोषः प्रायोऽथत्वे प्रसज्यते ॥१४॥ 
अपि संक्रमणादस्य कायंताऽध्यवसीयते | कार्यालमनां हि संक्रान्तियंज्यते कारणात्मनि ॥१५॥ 
अव्ययो बाऽथ संप्राप्तिः संक्रान्तिः स्थात्परात्मनः। नाऽऽत्मतादात्मनःप्रा्निस्तदु नात्येति कथन ` ॥१६॥ 
न चाऽऽत्मना स्वमात्मानयपसंक्रामतीश्वरः । नारं स्वस्कन्धमारोदं निपुणोऽपीह साधकः ॥१७॥ 
शिरथ्याकृतेरर मूर्तामूर्तायसम्मवात्् । असम्भवः प्रे त्वे नेति नेतीतिशास्त्रतः ॥१८॥ 
अदृ्येऽनात्म्य इत्येवं पूर्वोत्तरविरुद्रता 1 न स्यादाकाख्खाद्वि अस्ति नास्तीतिसंशयः ॥१६॥ 1. 

स्वभावस्यापि बुद्धौ प्रियादिपरिणामोदये सत्ति तदुपरक्ततया चैतन्याभासो जायते तदा तदुपाधित्वादविद्ययाऽऽत्मा 
भोक्ता स्यादित्यथ; ।। १० 

आनन्दमयशब्देन चे्तन्याभासो जीवो गृह्यत इति स्वसिद्धान्तमुक्त्वा पुवंपक्षमाह्--अपर इति \ भानन्द- 
वल्ल्यामानन्दमयशब्देनोक्तस्य मुगुवस्ल्यामानन्दाद्धयेवेत्यानन्दत्वेन परामर्शात् । मृगुवरुणयोश्च सषेति पञ्चम- 
प्ययिणेवोपसंहा रादानन्दमयस्याब्रहयववे तदयोगादिव्युक्तंऽथें हेतुमाह--इहैवेति ॥ ११॥ 

आनन्दमयक्षब्देनोक्तस्याऽऽनन्दक्षब्देनाभ्यासाच्च तस्य ब्रह्यत्वमितति हित्वन्त रमाह्--अपि चेति ! आनन्द 
वल्लीत्तिसमाद्यायाश्चाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं प्राधान्येन व्यपदेशाद्ब्रह्मणः प्रधानत्वाज्जीवस्य तदभावान्मयटर्च 
प्राचुयथित्वेनाविरुद्धत्वादित्यमिप्रेत्याऽऽह--तथा चेति ॥ १२॥ 

विकारप्रकरणमाश्चिव्य सिद्धान्तयत्ति--कार्येति ।॥ १३ ॥ 

विका राथंमयदट्शब्दरुतेडचाऽऽनन्दमयो न परमाल्मेव्याह्--मयद् चेति \ आनन्द्मये मयटो न विका रार्थत्वं 
किन्तु प्राचुयथित्वमिव्युक्तमाश ङ्कयाऽऽहु--वैषूप्येति ! न चात्राथंवि रोधोऽस्त्यानन्दस्य ब्रह्यत्वेऽपि मयडन्तस्य तस्थ 
ब्रह्मत्वे हेत्वभावात्तस्मासरक रणभ्रुतिभ्यां कार्यात्मेवाऽऽनन्दमय इत्यथः ।। १४ ॥ 

आनन्दमयस्य परमात्मत्वाभावे हित्वन्तरमाहु--अपीति \ एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतीत्ति संक्रमण- 
कमंत्वक्नवणेऽपि कथमानन्दमयस्य कायतेत्याशङ्कयाऽष्ट॒-कार्यात्मनामिति ॥ १५॥। 

मानन्दमयस्य परमात्मनः संक्रान्तेरसम्भवमभिधातुं संक्रान्ति विकंल्पयत्ति--अस्ययो वेति । जीवस्य 
परमात्मनोऽमिन्नत्वाच्च परमात्मनि प्राप्तिर्नामि संक्रान्तिः सम्भवतीति द्वितीयं प्रत्यादिशति--नाऽऽत्मत्वादिति । 
तद्त्रह्य कश्चिदपि नाप्येतीतिश्रुतेनं ब्रह्मादिक्रमणं जीवस्य घटते ब्रह्माभेदात् । ब्रह्मणः सवंगतत्वास्चेति प्रथमं 
प्रत्याहु--तदु नेति ॥ १६ ॥ 

स्वेनेव स्वस्यातिक्रमो वा प्रापिर्वा न सम्भवतीत्युक्तम्थं दृष्टान्तेन साधयति--न चेति । १७ ॥ 

इतरचाऽऽनन्दमयस्य नास्ति ब्रह्मत्वमित्याह--क्षिरआदीति\ आनस्दमये शिरओद्यवयवकल्पनया सविशेषत्व- 
सिद्धत्ंह्यणि च परस्मिन्नेति नेतीतिशशास्तरानमूर्ता्रोषविशेषासम्भवाच्च सविशेषस्याऽऽनन्दमयस्य ब्रह्यत्व- 
मित्यथैः ॥ १८ ॥ 

` पूर्वापरविरोधप्रसङ्खाच्चाऽऽनन्दमयस्य न ब्रह्मत्वमित्याह्--अदृष्य इति ! मानन्दमयस्य सविशेष्वेनास्ति- 
त्वस्य प्रसिद्रत्वात्तत्रास्ति नास्तीति संशयायोगाद्ब्रह्मणि च तहशंनान्नाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्यतवमित्याह--न 
स्यादिति ॥ १९॥ 

१. कठ० २-१-९२ २. बु० ३-९-२६ ३. तै० २-७। 
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कार्यात्माऽयमतो ग्राहो यथोक्तन्यायगौरपात् । भगोषूपरमाच्चेति कार्यामस्वेऽपि युज्यते ॥२०॥ 
आनन्दवल्ल्यां ब्रह्मोक्तं तदुपायविधित्सया 1 अधीहि भगवो ब्द्यस्यवोचद्रर्णं मूः ॥२१॥ 
व्याख्याततखादुपेयस्य दयुपायोऽत्राविप्यते । उपायाः कोशलाः पञ्चापि यस्माच्तस्तं प्रपते ॥२२॥ 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां कोरोशत्मसमीक्षृणप् । करियते हि यतस्तेषायुपायत्वं प्रतीयते ॥२३॥ 
स्वादन्ज्यं यत्र कतः स्यात्तत्रेवासौ नियुज्यते | पलं कवंनधीनलात्म्बन्धायेव शक्यते ॥२४। 
पश्च ॒कोशानतस्तस्मै वाक्याथं्रतिप्तये । सखतः प्रभिद्धः शेषस्य द्युपरेमे भगुस्ततः ॥२५॥ 
नह्यताऽऽनन्दसूपस्य केन वा प्रतिषिध्यते ¦ निरस्ताशेषमेदस्य सूपं तत्परमात्मनः ॥२६॥ 
्रियाचानन्दरूपाणां मेदो यत्र॒ निवतेते । अमनोविषयेऽत्यन्तं तमानन्दं प्रचक्ष्महे ॥२७॥ 
कोशश्च  एतस्मिनि षिद्धेऽन्तानहेतुके । नाऽऽनन्दमयता न्थास्या धियां वाचामगोचरे ॥२८॥ 
परानन्दस्वभावेन पूर्णां दयन्नमयादयः । कायात्मानोऽपि तद्वेतोरानन्दमयता भवेत् ॥२६॥ 

उक्तयुक्तिफलं कथयति-- कायत्सिति । यदुक्तमानन्दमात्रमुक्त्वा--सेषा भागंवीति भुगुवरूणयोरूपरमण- 
मानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं गमयति स्थानप्रामाण्यादिति तत्राञह्--मुगोरिति ॥ २०॥ 

तदेवोपपादथितुं सम्प्रतिपन्नमथंमाह--अआनन्देति । २१ ॥ 

त्रहूात्मेक्यज्ञानोपायविधानाथं मुगुबल्ल्यारम्भ इत्यत हितुमाह-ग्याख्यातत्वादिति ! तमेवोपाय- 
मुपल्यस्यत्ति--उपाया इति ॥ २२॥।। 

कशानामास्मन्ञानोत्पत्तिहेतुखेनोपायत्वमुपपादयति--अन्वयेति । अआनन्दवस्ल्यां ब्रह्मार्मैक्यज्ञानमुपेयमुक्तं 
भुगुवल्ल्यां तदुपायत्वेलान्नप्राणादिकोशपञ्चकोक्तिद्वारेणान्वयण्यतिरेकाद्यन्यापारो विहितस्तथा चोपायोपेययोः 
सिद्धत्वद्क्तव्यानवशेषादव्रैव भृगोरपरमणमुचितं न तु पश्चमपर्यायस्य ब्रह्मविषयत्वादानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं शङ्धुितन्य- 
मानन्दशब्दस्यात्रापि कोशविषयत्वादित्यथंः ।। २३॥ 

अन्ययव्यत्तिरेकाख्यो व्णपारो चात्र विधीयते । “आनन्दो ब्रह्येत्ति व्थजानादि''तिविन्ञानस्योक्ततात्तस्येव 
विघेयत्वादित्थाशञङ्कयाऽऽह्-स्थात्त्यमिति । ज्ञानस्य विघेयत्वाभावे “ब्रह्मविदाप्नोति परमि" "त्यादौ ज्ञानसङ्कीतंनं 
किमथंमित्ति चेत्तत्राऽऽह--फलमिति । अन्वयव्यतिरेकव्यापारस्य साधनत्वमैक्यज्ञानस्थ च साध्यत्वमित्येवं साध्य 
साधनसम्बन्धसिद्धयथं प्रकते वाक्ये फलमेक्यज्ञानलक्षणं विवक्ष्यते न तु विघेयत्वसिद्धयर्थं तदुच्यते तत्र कत्र॑धीनत्व- 
राहित्यादेव विध्ययोग्यत्वादिद्यथं; ।। २४ ॥ | 

यतो ज्ञानस्य विघेयस्वं नोपपद्यतेऽतो वाक्यारथप्र्तिपत्युपायत्वे नाच्नादीनानन्दान्तान्पञ्च कोशान्भूगवे वरुणे 
नोक्तान्प्रतिपाद्यावशिष्टस्य ज्ञानस्य स्वतो विधिव्यत्तिरेकेण वाक्यादेव सिद्धत्वाद्भुगुरपरतवान्च त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं 
प्रतिपन्चवानित्युपसंहरति--पच्चकोशानिति । ततःशब्देन वक्तव्यरोषाभावः परामृश्यते । २५॥ 

आनन्दी ब्रह्मेति ग्यजानादित्यत्राऽऽनन्दराब्दस्य कोज्ञविषयत्वमुक्तमिदानीं तस्य ब्रह्मविषयत्वेऽपि नानुप- 
पत्तिरित्याह्-त्रह्यतेति । प्रियमोदादिसवंविशेषशुन्यस्याऽऽनन्दस्यात्राऽऽनन्दसब्देन ग्रहणात्तस्य ब्रह्मत्वात्तदेवानन्द- 
शब्दवाच्यं न साभासमन्ञानमित्यथंः । २६॥। 

आनन्दो निविशेषो ब्रहवेव्येतदेव प्रकटयत्ति-श्रियादिति । २७॥। 

आनन्दो ब्रह्मेत्यत्राऽऽनन्दसब्देनाऽऽनन्दमयो गृ ह्यते स्थानप्रामाण्यादित्याशङ्कयाऽऽ्ह-- कोक्ेति । अगनन्दस्य 
निदिकशोषत्वेन वाड्मनसपौरगोचरत्वादज्ञानतत्कार्यात्मककोरापश्चकानन्तर्भावाघ्न त्तस्याऽऽनन्दमयत्वमतो नाऽऽनन्द- 
मयस्य स्थानावष्टम्भादब्रह्मत्वं तस्य प्रागुक्तशरुव्यादिविरुद्धस्याप्रमाणव्वादित्यथः । २८ ॥ 

तिनैष पूणं इति वाक्यावष्रम्मेनाङऽनन्दमयस्याब्रहात्वे हेत्वन्तरमाह ---परानन्देति! यथा कार्यात्मानोऽन्नमया- 

दयश्चत्वारोऽपि कोशा ब्रह्मणा परमानन्दस्वभावेन पूर्णा व्यन्त तथाऽनन्दमयस्यापि कार्यासिताविशेषात्तद्धेतो सा- 
1 
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तस्माज्जञानक्रियाकायं प्रियाघार्तवुद्धिमम् । आनन्दमयमात्ानं श्रुतिः सोपाधिकं जगौ ॥३०॥ 

प्रियादिवासनारूपो द्यानन्दमय रक्ष्यते । वि्ञानसयसंस्थो यः स्वप्ने वै स्वप्नदर्चिभिः ॥२१॥ 
पत्रादिषिषया श्रीति्वासना शिर उच्यते । प्रियलछामनिभिततोप्थो हर्ष मोदः प्रकीितः ॥२३२॥ 

प्रकपेगुणसंयुक्तः प्रमोदः स्यात्य एव तु । सुखतामान्यमात्मा स्यादानन्दो मेदसंश्रयात् ॥३३॥ 
उत्कृष्यमाण आनन्दो निष्ठां यत्राधिगच्छति । तदेकं सकर ब्रह्म॒ पुच्छं स्वांश्रयत्वतः ॥३४॥ ५ 
आनन्दः पर एषवाऽऽत्मा मेदसंसगेवजितः । स॒ एव सुखसूपेण व्यज्यते पुण्यकमेभिः ॥३५॥ 
यावदयावत्तसोऽपेति वुद्धो धरमसमाहतम् । तावत्तषद्धियः स्वास्थ्यं तावन्त घत्पुखोन्नतिः ॥२६॥ 

तारतम्यं सुखस्यापि वैचित्यादुपएते । पण्यस्य कमणस्तस्मादात्मैवाऽऽनन्द् उच्यते ॥२३७॥ 
तस्मात्कामादिहानेन द॒त्तरीतखद्धितः । श्रोत्रियस्यतिवाक्येन काष्ाऽऽनन्दस्य भण्यते ॥३८॥ 

तत्रेतस्मिन्यथोक्तेऽथे श्लोकोऽप्युच्चेनिगचते । मन्त्रदारेण वाक्यार्थं कथं नाम॒ प्रपर्स्यते ॥२६॥ १० 

इति पञ्चमोऽनुवाकः 

नन्देन ब्रह्मणा पू्णत्वादानन्दमयता न तु ब्रह्मत्वादतो यथा विज्ञानमय भात्माऽनन्द्मयेन पुणंस्तथाऽऽनन्दमयोऽपि 
पुच्छन्नहूमणा पूर्णो न स्वयं ब्रहयेत्यथंः ।) २९ ॥ 

आनन्दमयस्योक्तप्रकारेण ब्रह्मत्वासम्भवे फरितं निगमयति- तस्मादिति ।) ३० ॥ 

स्वप्नावस्थायां प्रव्यगात्मना हरयत्वाच्चाऽऽनन्दमयस्य न ब्रहयत्वमित्याहू--्रियादीत्ि ।। ३१ ॥ १५ 

तस्य प्रियमेव शिर इत्यादिवाक्यचतुष्टयार्थं संक्षिप्य दर्शयत्ति--पृत्रादीत्यादिना । ३२-२३ ॥ 

ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठत्यस्यार्थं कथयत्ति-उत्करुष्यम(न इति ॥ ३४ || 

कमंफलस्थाऽऽनन्दस्य सातिश्चयत्वान्तिरततिश्लयात्परमानन्दादर्थान्त रत्वमापते दित्या द्ुचाऽऽह-- अगनन्दं 
इति । ३५ ॥ | 

सात्मरूपस्थैवाऽऽनन्दस्य पुण्यकरम॑वश्ञात्तत्फकुत्वेनाभिव्यक्तिमुक्तां प्रकट्यति-- यावदिति ।। ३९ ॥ २० 

ग्रह्यानन्दस्येव कमंफरतवे कथं तस्य त्ारतम्थमित्याह्-- तारतम्यमिति ॥ २७ ॥ 

परमानन्दस्य परमात्माभेदाज्जीवपसरयोक्व भेदाभावाइ्ब्रहम विदि निरस्तकामसम्बन्धे ब्रह्मानन्दस्य काष्टा 

परिसमाप्त सर्वात्मनाऽभिव्यक्ति श्रुतिरादशंयतीद्युक्तेऽ्थे लि माह तस्मादिति | ३८ ॥ 

स्वस्य प्रतिष्ठाभूते स्वप्रधाने ब्रह्मणि ब्रह्यमणोकति मन्त्रमवततायं तदथं संक्षिपति--तेत्रेति ।। ३९ ॥ 

इति पच्मोऽनुवाकः | | २५ 
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९० 

२५ 

२० 

९५ 

२० 

अथ लनहच्छद्ट्य ॥ ष्नष्टो<क्त॒व्ाच्छ ¦ 

असन्नेव स भवति । असदुतरहयेति वेद चेत् । अस्ति ब्र्मेति चेद । सन्तमेनं ततो बिदुरिि। 

असच्नेवासत्सम एव, यथाऽसन् अपुरुषाथसम्बन्ध्येवं स भवति अपुरुषाथंसम्बन्धी । कोऽसौ ? योऽसदविद्यमानं 
ब्रह्येति वेद विजानाति चेद्यदि । तद्विपयंपेण यत्सवंविकत्पास्पदं सवेप्रवृत्तिबीजं सवंविशेषप्रत्यस्तमितमप्य्ति 
तद्बरह्येति वेद चेत् ! कुतः पुनराश्षद्धा तन्चास्तित्वे ? भ्यवहारातीत्वं ब्रह्मण इति ब्रूमः \ व्यवहारविषये हि वाचा 
रम्भणमात्रेऽस्तित्वभाविता बुद्धिस्तद्धिपरीते व्यवहारातीते नास्तित्वमपि प्रतिपद्यते \! यथा घटादिव्यंवहारविष- 
तथोपपन्नः संस्तदिपरीतोऽसन्चिति प्रसिद्धम्! एवं तत्सामान्यादिहापि स्यादूब्रह्यणो नास्तित्वप्रत्याश्दङ्का। तस्मादृच्यते- 
अस्मि ब्रह्मेति चेेदेति \ क पुनः स्यात्तदस्तीति विजानतस्तदाह-सन्तं विद्यमानब्रह्यस्वरूपेण परमाथंसदात्मापघ्न 
मेनमेदंविदं विदुङ्गह्यविदस्ततस्तस्मादस्तित्ववेदनात्सोऽन्येषां ब्रह्यवद्धिजेयो भवतीत्यथंः । अथवा यो नास्ति ब्रह्येति 
मन्यते स सवेस्यैव सन्मागंस्य वर्णाभमादिव्यवस्थालक्षणस्याश्रहधानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यतेऽब्रह्यप्रतिपत््यथंत्वात्तस्य। 
अतो नास्तिकः सोऽसन्नसाधुरुच्यते रोके । तद्विपरीतः सन्थोऽस्ति ब्रह्मेति चेदेद स तदब्रह्यप्रतिपत्तिहैतुं सन्मागं 
वर्णाधषमादिन्यवस्थालक्षणं श्रहूधानतया यथावत्प्रतिपद्यते यस्मात्ततस्तस्मत्सन्तं साधुमागंस्थमेनं विदुः साधवः, 
तस्मादस्तीत्येव ब्रह्य प्रतिपत्तव्यमिति वाक्याथंः । 

वनमाला 

अश्त्यम एव भवतीति । वन्ध्यापुत्रसम एव भवतीत्यर्थः । तदेव साम्यं प्रपञ्चयत्ति--यथेति \ ब्रह्मणो 
नास्तिते स्वयमपि नास्त्येवेति पयं वस्यति, स्वेषां तत्स्वरूपत्वात्, तथा च असत्त्वमापन्नस्य ब्रह्यासत्त्ववेदिनो 
युक्तमेव वन्ध्यापुत्रस्येव भोगाद्यसम्बन्धित्वापादानमिति मन्तव्यम् । तद्विपयंयेण “अस्ति ब्रह्मेति वेद चेदि" ति 
सम्बन्धः । तदस्तिते छिद्धं सूचयति--सवेविकत्पास्पदमिति । सरवंस्य विकल्पस्य द्वैतस्याधिष्ठानमित्यथंः | विमतं 
जगत्सदधिष्ठानं कल्पितत्वाद्रज्जुसर्पादिवदिति चिद्धेन तदस्तित्वसिद्धिरित्ति भावः । तत्रैव किद्धान्तरं सूचयत्त-- 
सवप्रवुत्तिबीजमिति । स्व॑सुष्टिकतित्यथं; । क्षित्यादिकं चेतनकतुंकं कायंत्वाद्घटवदिति रीत्या सवंजगत्कर्तृवेन 
च तदस्तित्वसिद्धिरिति भावः । सवंयाधारत्वेनापि तदस्तित्वं सूचयति--सव॑विशेषेति । सवे विषाः प्रत्यस्तमिता 
विरीना यस्मिन्निति विग्रहः । ननु यदक्तप्रमाणबलादस्ति ब्रह्म कथं तत्र नास्तित्वाशङ्का हत्वभावाद्त्याक्षिप्य 
समाधत्ते-का पुनरित्यादिना \ तदेव प्रपञ्चयति. व्यवहारविषये हीत्यादिना । विकारमात्रे अस्तित्वभावनीपेता 
खोकबुद्धिः व्यवहारविषये अस्तित्वमिव तद्विपरीते शशम्पङ्गादौ नास्तित्वमपि व्यवहारकाले निरिचनुयादिलयथः। 
अस्मिन्रथं हिशब्दसूचितां प्रसिद्धिमुदाहूत्य दशंयति--यथा घटादिरिति । एवमिति । तं शराश्यृद्धादिभिः सह् 
इहापि ब्रह्मण्यपि व्यवहा रातीतत्वस्य समानत्वादेवं शजब्ण्ङ्कादीनामिव ब्रह्मणोऽपि नास्तित्वमिति निर्चयो 
भवतीत्यथं; । तस्मादुच्यत इति ! यस्मादब्रह्मण्यसत््वाशङ्का जायते तस्मात्तन्नियकरणा्थंमस्तित्वमुच्यत इत्यथः । 
स इति । सवेप्रत्यग्भूतं ब्रह्मास्तीत्ति श्रुव्युपपत्तिभ्यां यो विजानाति स ब्रह्यवित्ेनान्येषां वेदनीयो भवतीत्यथः। 
ननु वस्तुतः सदूपे ब्रह्मण्यसतत्ववेदनमाव्राद्रेदितुरसत्तवं नोपपद्यत इत्यस्वरसाद्यह--अथ वेति । सन्मागंस्य नास्तिल- 
मेव निश्चिनुयादित्यत्र हेतुमाह-ज्रह्येति \ सन्मार्गेण निष्कामनयानुष्ठितेन प्राप्यं यन्मोक्षरूपं फलं तदुब्रह्मैव, 
तदपरपे नास्तिकः स्यादित्यथैः । तस्मादिति ! ब्रह्मनास्तित्ववेदिनो नास्तिकत्वाद्यापत्तेरिव्यर्थ; । अस्य मन्तरस्या- 

१. यच्चासन्नेव स भवतीत्यादिर्लोकाः पुच्छवदानन्दमयविषय इति तन्न । तथा सत्ति आनन्दमयपद- 

प्रयोगापत्तेः | प्रियादिविशिष्टजीवस्य सद्धावे सन्देहाभावाच्च । अपि चात्र ^तस्थैष एव शारीर भतमा 

यः पूरवस्ये"त्यनेन आनन्दमयस्य आनन्दमय एवात्मा इत्युक्तं भवतति इदमनन्वित्त पूवपर्यायार्थविलक्षणं 

चेति बोध्यम् । 
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कदचन गच्छतीर् । आहो दिद्रानुं रोकं म्रेत्य। कर्विस्समश्नुता उ 
तस्य पूर्व॑स्य चिज्ञानमयस्यंष एव शरीरे विज्ञानमये भवः शःरीर आत्मा । कोऽसौ ? य एष आनन्दमयः । तं 

प्रति नास्त्याशङ्धःा नास्तित्वे \ अपोटसवेविश्ेषत्वात्तु ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रत्याश्चङ्ा युक्ता \ सवंसामान्याच्च ब्रह्मणो 
यस्मादेवमतस्तस्मात् । अथानन्तरं श्रोतुः शिष्यस्यानुप्रहना आचार्थोक्तिमम्वेते प्ररना अनुप्रदनाः । ५ 

सामान्यं हि त्रह्याऽऽकाज्ञादिकारणत्वािदुषोऽविदुषश्च । तस्मादविद्रुषोऽपि ब्रह्यप्राप्िराशङ्चते--उतापि । 
अविद्वानभुं लोकं परमात्मानमितः प्रेत्य कश्चन ! चनक्षब्शोऽप्यथे \ अविद्वानपि गच्छति प्राप्नोति ? क्वा न गच्छति ? 

| आनन्दगिरिटीका | 

आनन्दमयस्य प्रकाशकोऽयं श्लोक इति केचन तान्प्रत्याह--तं प्रतीति ! सविशेषततया प्रत्यक्षव्वादिव्य्थः । 
सर्वेषां साधारणत्वाच्च ब्रह्मणो व्यवहायंतवं स॒वन्प्रिति मवेन च हृष्यते ततोऽपि नास्तित्वाशङ्का जायत इत्यथः | १० 

आाश्ञादिकारणत्वादिति \ भृतविलिष्टसवंजीवकारणत्वादित्यथंः । कस्य सामर्थ्येन प्राप्तं प्रदनान्तरमित्यतत 

` वनमाखा ` 

नन्दमयविषयत्वं वत्तिकारामिमतं निराकृतमपि दादर्याथं पूर्ननिराकरोत्ति--तं प्रतीति । आनन्दमयं प्रति या 
आशङ्का आनन्दमयनास्तित्वगोचरा वृत्िकारैवंक्तव्या सा कास्ति नास्त्येव, प्रियादिवििष्स्य तस्य प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वादित्यथंः । तस्य स्वाभिमतं पुच्छवाक्यनिदिष्रहु\विषयकत्वं निष्प्रवयूहुं ब्रहमण्यानन्दमयविलन्षणे नास्तित्व- १५ 
शङ्काया उपपादितत्वादित्याक्चयेनाह--अपोढेति । ननु ब्रह्मणि सवेव्यवहा रापोहोऽसिद्धः विद्ठद्रयवहारविषयत्वा- 
दित्याश्षद्कयाहू--सवेसमत्वाच्चेति । चशब्दः शङ्ानिरसाथंः । ब्रह्मणः सवंजोवसाधारणत्वात्सरवन्प्रिति तस्य 
व्यवहायंत्वं स्यात्, न चैतदस्तोत्यतः सवंसाधारण्येन व्यवहू्ाररविषयत्वाभावात्तत्रासत्तवश द्धा युक्तेत्यथं: । यस्मादेव- 
मिति । सवंसमं ब्रह्यवयेवंशन्दा्थः । अतस्तस्मादिति । अयमतःशब्दः श्नुतिगत इति बोद्धव्यम् । आचार्योक्तिमिति । 
ब्रह्मविद्बरह्य प्राप्नोति, विद्याप्राप्यं च ब्रह्म सवंकारणं सर्वात्मकमित्येवमा्याचार्योपदेशमिद्यर्थः । श्रुतावविदुषो २० 

ब्रहप्रा्िप्ररनो दृश्यते, तस्यारम्बनमतःशब्दोपात्तं विवणोति--सामान्यं हीति । समानमित्यधः । विद्वदविदुषोः 

समानं बहोत हिशब्दसूचितं हेतुमाह--भाका्ञादीति ! प्रकृतस्याकाशादिकारणमूतत्रह्मणः सवप्रत्यक्तया पुच्छ- 
वाक्ये प्रतिष्ठापदेनोक्तत्वादित्यथः । यद्रा आकाशादिक्रमेण सवंभृतकारणत्वाच्रायंभृतानां विदूषामविदुषां च 

माधारणं ब्रह्मेत्यथं; । जीवानां स्वत्तः कायंत्वाभावेऽपि स्थूलसूक्ष्मोपाधिविशिष्ठतया कायंत्वाभ्युपगमादिति भावः । 
अमुमिति । वुद्धयादिसाक्षितया प्रतयक्षसिद्धस्यापि परमात्मन इन्दरियागोचरत्वविवक्षया अदःशब्देन परोक्षतया २५ 
निदेश इति बोध्यम् । खोकमिति \ छोकनं लोक इति व्युत्पत्त्या चेततन्यैकरसमित्य्थः । इतः प्रत्येति । मृत्वेत्यथंः | 

ष वाका | 

१. तस्यैष एव शारीर इत्यादेः तस्य पूर्व॑स्य विज्ञानमयस्य एष एव शारीर आत्मा एष आनन्दमयः 

इति यथाश्रृतार्थः । मतान्तरे तु-तस्य विन्ञानमयान्तस्यात्मभूत एवानन्दमयः जनन्दमयस्याप्यात्मा- 

ततश्वानन्यात्पत्वमुक्तं भवतीति व्याख्या | अत्रस् एव तस्याव्मेति व्यथंम् । ब्रह्मपुच्छं प्रतिषठेत्यनेन 

तस्य प्रतिष्ठात्वोक्तथैव सर्वान्त रत्वे सिद्धे अनपे्षित्तं च । | 

२. अथातोऽनुप्रश्नाः--अथ आवचार्योपदेशचानन्तरम्, अतः ब्रह्मणः सवंसमत्वात् इमे प्रश्ना इत्यथः । 

अव्र मतान्तरम्--उत्ताविद्ानित्यत्र उतेति छान्दसो दीघं: अविद्रानितिच्छेदे आद्युदात्तत्वं स्यादित्याहुः । 

तत्न ] आरण्यकस्वरस्य विजातीयत्वात् । अथातः संहिताया इत्यादौ दशतवात् आरण्यकस्व रविङेष- 

विघायकग्रन्थस द्धएवाच्च। अपि च उत भविद्वानित्यक्त्वा जाह विद्वानिति द्वितीयपक्षे विदुष उपादानात् 

प्रथमपक्षे अविद्वानिल्येव साधु । उभयत विद्वानिति पदच्छेदे द्वितीयपक्ष विद्रत्पदपौनस्क्त्यात् एकदा ३५ 

विदुष उपादानेनैव अभीष्टसिद्धिः । अपि च अमुं लोकं गच्छति समदनुते इति उभयोः प्रर्नयोः तुल्य ̀ ` 

विषयत्वे स्पष्ट प्रथमः गतिविषयः द्वितीयः भोक्तृत्वविषयः इत्यप्यसङ्गतमेव । 

२७ 



१० 

१५ 

० 

२५ 

२० 

२५ 

५१८ 1 सटोकवात्तिकयुक्तसटक्रशाङ्ुरभाष्योपेतः [ ब्रह्म अनु०-६ 
इति द्वितीयोऽपि प्रन दरषटव्योऽनुप्रर्ना इति वहुवचनाषिद्रासं प्रत्वन्यौ प्रहमौ । यद्यविद्वान्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म न 
गच्छति तते विदृषोऽपि ब्रह्मागमनमाशङ्कुयते। अतस्तं प्रति प्रम आहौ विद्टानिति विद्रन्ब्रह्मधिदपि कश्चिदितः प्रत्यास 
सोकं समदनुते प्राप्नोति समशनुते उ इत्येवं स्थितेऽयादेते यशेषे च एदैऽकारस्य ष्टुतिः समहनुता उ इत्थुकारं 
वक्ष्यलाणसघस्तादपकृष्य तकारं च पुवस्नादुतशब्दाष्रयासज्याऽऽहो इत्येतस्यतपु वेसुतशब्दं संयोज्य पृच्छयत उताऽ 
वेदानिति । विहन्समरचुतैऽधुं लोकम् । 

{वा यथाभविद्रानव विष्रानसि न समहृत इत्यपरः प्रदनः । द्वादेखे वा प्रदनौ चिद्रदविद्रष्िषयौ । बहुपचनं 
तु लामण्यप्राघ्रत्रहनान्तरपेक्षय घटते । “असदून्रह्येति उद घेत्* “अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद ' ददि धवणादस्ति सास्तीति 
संसयस्ततोऽथप्राप्तः किमस्ति चास्तीति भरयपोऽनुप्ररयः । ब्रह्यणोऽ्पस्लपातित्वाष्टविद्रान्गच्छति म गच्छतीति हितीयः । 
ब्रह्पणः समद्देऽप्यतिदुष इव विदुषप्धगसनमाशद्ुयते\ ।क विद्ान्तमस्नूते = समहनुत इति तुतीयौऽनुप्रपनः । एतेषा 
प्रतिवचनाथेमूत्तरग्रन्य अगरभ्यते तत्रास्तित्वभेः तावदृच्यते \ भच्चोक्तं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" इति, तञ्च कथं 
सल्यल्धमिध्यैतटक्छन्यसिवोदयुच्यते सस्वोक्त्यंवे पल्यलत्नेमुच्यत । उक्त हि “सदेव सत्यम् इति । तस्मास्सच्वोकस्येव 
तत्पत्वसुव्यते । फथपैवमयताऽवगन्यतेऽस्य म्रन्यत्य शन्यनुगमादनेनेदं दयर्थेनान्वितान्युत्त राणि वाक्यानि 1 
“तत्सत्यमित्धाचक्षते'" “यदैव आशाश्च आनन्पे न स्यात्" इत्यादीनि । 

आनन्दगिरिटीका 

भह-असद्ब्रह्येतीति \ चेच्छब्दात्पाक्िकसत्वावगमसामर््यादिव्यथंः । सत्त्वं चेदुपपन्नं ब्रह्मणस्तावत्तंव सत्यत्वं 
सिध्यति सतो वाधासम्भवादित्यथंः । एवमथंतेति । स्पोपपादमेन सत्यवस्मुविषयतेत्यथंः | 

वनमाला 

नन्वविद्वानपि कि ब्रह गच्छति ? कि वान गच्छति ? इति कोरिद्रयोपेतः प्रद एकं एव यथा विष्णुमित्रो विष्ण्वाख्यं 
गच्छति न वेत्यादौ, ततश्च कथं त्स्य द्ित्वकल्पनमित्यारङ्कय बहुधचनानु रोधादिव्याहू--अनुप्रहना इतीति । 

यो द्वाविति \ न्यायसाम्याद्ति भावः| ननुं पिदुषो ब्रहयप्राप्ल्यमावजद्धुा निराटम्बनेव्याशङ्कयाह-- 
यद्यविद्रानिति । विष्णुमित्रविषयकप्रहनन्याथमनुसरति-~.द्ध्विति \ बहूव धनस्य गतिमाह--द्ति । पूवेत्रास्तित्व- 
नास्तित्वरूपकोटिद्रयश्चवणसामथ्यंगप्राप्तं प्रहतान्तरमपेक्ष्य वहुवचनं भविध्यतोत्यथंः । तुकाब्दोऽस्य पक्षस्य श्रुत्यभि- 
मत्तत्वरूपविशेषद्योत्तनाथंः । प्रथमग्याख्याने हि “सोऽकरामयत्त"' इत्यारमभ्मैव विद्रदविहद्िषय प्रश्ननिणंय एव कतंब्य- 
तया प्राप्नोति; न चासौ सोऽकामयत” इत्यारभ्य हृरयते, तस्माद् “सोऽक्रामयत' इत्यादेरसद्धतत्वपरिहूा रायायमेव 
प्तः श्रुत्यथिमत इति गम्यत्त इति मन्तव्यम् । सामथ्यं प्राप्तैत्येतदैव विवुणोति--असदित्यादिना । यद्यपि पूवत्रा- 
 सत्तववेदने दोषाभिधानेन गणाभिघानेन च ब्रह्मणः सत्त्वं निर्णत्तिं निर्णीतित्वाच्च न संशया नापि तन्मूलकः प्रर्नो 
घटते, तकेष् भ्रवीणस्य ब्रहमजिज्ञासोरल्पोपपत्तिमात्रेणपरितुष्यतः श्रुव्यपदशितास्तित्वनास्तित्वहूपकोटिद्रसं चौप- 
श्युण्वतः संशयो न निवत्तंत इति तन्मूलकः प्ररनः श्रुव्यभिमत इति भावः। अपन्नपातित्वादिति । विद्रदविद्रस्साधारण- 
त्वादित्यथं: । 

 उत्तरग्रन्थेऽप्यव्यव हितस्य “सोऽकामयत” इत्यादेरवान्तरतात्पयंमाह-त्ास्तित्वमेवेति । ताव च्छन्द 
प्राथम्यार्थः। ननु "ब्रह्मविदाप्नोति परम्” इति सूत्रस्य संक्षेपतो व्याख्धानरूपेण “सस्यं ज्ञानम्" इति मन्त्रेण 
सह् सूत्रं प्रति विस्तरतो व्याख्यानरूपस्यास्य ग्रन्थस्य समानाथंताया वक्तव्यत्वात्केनांेन मन्वस्य “सोऽकामयत” 
इत्यादित्राह्यणस्य च विवरणविवरणिभावेन समानाथंत्वमिति जिज्ञासायां त्दृशंयितुमनुकदति--यच्बक्तमिति । 
तत्रेति । तत्र मन्त्र संग्रहुणोक्तं सत्यत्वं कथमित्याकाङ्क्षायामेतद्टिस्तरेण वक्तव्यमित्यर्थः । ननु ब्रहण्यसच्वरङ्धुा- 
निवृत्तिपरे ग्रन्थे सत्त्वमेवोच्यते न सत्यत्वमित्याशङ्कय सत्सत्यश्ञब्दयोः पर्यायत्वमुक्तं स्मारयति--उक्तं हीति । 
हिक्षब्दस्तयोः पर्यायस्वप्रसिद्धि्योतकः, तथा च सरवसत्यत्वयोरेकत्वाच्ोक्तशङ्काधकादा इत्याशयेनाह-- तस्मादिति । 
एवमयतेति । सत्तवसाधनपरतेत्यथंः । शब्दानुगमादिति परिहारं विवृणोति--अनेनैवेति  सत््वलक्षणेनवाथन, न 
तु विद्वदविदुषोब्रह्यप्राप्त्यप्रा्षिलक्षणेनेद्यथंः । इत्थं तात्पयंमुपवरण्यक्षयणि व्याचिख्यासुरुत्तस्ग्रन्थव्यावत्य पुवपन्ञ- 



ब्रहा० अनु०-६ ] तँ त्तिरोपौपनिषत् { ५१९ 

यथा शक्षविषाणादि \ तथा नोपलभ्यते ब्रह्य । तस्माद्रजेदतोऽग्रहुणान्नास्तीति । तश्च, आकाश्चादिकारणत्यार् 
ब्रह्मणः \ न नास्ति ब्रह्य क्षस्मादाकाषादि हि स्वं काय ब्रह्मणे जातं गह्यते । यस्माद्यं जायते किचिसदस्तीतति द्प्ं 
लोके थथा घटाङ्रारिकारणं भद्रीजादि 1 तस्मादाकाक्ञादिकारणत्वादस्ति ब्रह्य 1 न चासित्ये जातं चित्तदुगृहते 
रोके काम् । अंसतध्ेन्नामरूपारि कायं निरासमकत्वाकीपलम्पेद 1 ̀  उपलभ्यते त, तस्मादस्ति ब्रह्य । असतश्धेत्काय 

गृह्यमाणमष्यस्दन्वितमेव तत्स्यात् । न चैवं तस्मादस्ति श्रय) 

तच्च कथमसतः सज्जघेते'' ति धल्यन्तरमदल्तः सज्जन्मासंभवमन्वाचष्टे स्यादतः तस्मात्सदेव ब्रह्मेति युक्तम्! 

तद्यदि मृद्रीजादिवस्कारणं स्यादचेतनं ताहि, न, काम्यतुत्वाद् । न हि कापयित्रचेतमनमस्ति खोके । सवसं हि ब्रह्ल्य- 

आनन्दगिरिटीका 

ब्रह्मणः सत्वसाधनं नामापतत्वव्यावृत्तिरेवेव्यरभिप्रत्यासत्वश द्रुामूदद्धावयति--तत्रासदेदेति । विप्रतिपद्च- 
माकाशादि सत्पुकेकं कायंत्वादघटवदिति लौकिकठ्याप्ठ्यवष्टम्मेन सत्कारणं तार्वात्सिद्धम् । तस्य च देशाद्कारण- 
त्वेन देलाद्यनवन्छिन्नत्वादुब्रह्मपदवाच्यत्वं सिद्धम् । तस्य विशेषतोऽनुषलम्भेनासच्छद्धुा जायते | सा कारणत्वेन 
व्यावत्येतेऽनेन तु कारणल्वात्सत्ं साध्यत अआश्वयासिद्धिधरसद्खादिति भावः। इतोऽपि जगदुपादाने नासत्वाशङ्का 
कार्यत्याहु- न चासत इति । 

व्यायत इति! असदन्वयादर्शनादिति युक्तित इत्यथंः ! एवसस्वाशङ्कां निरस्याचेतनत्वाशङ्धं प्रधानवादिनः 
प्रस द्धा्धिराचष्र-त्धदीति ! यद्यपि सस्यमते चेतनस्य निविकारत्वात्कामयितुत्वमसिद्धं तथाऽपि खोकिकव्यापषि- 
बलेन कामयितुत्वादवेतनत्वशङ्का निवसत इत्याह--न हीति । तहि सोकिकव्याप्िबटेनेवानाप्तकामत्वमपि प्राप्त 

वनमारा 

मुद्धावयति-- तत्रासदेवेति । पूर्वोक्तसंशये सतीत्यथंः । विशेषत इति । व्यवह्ारगोच रत्वेनेत्यथंः | ̀ इदं सवमसृजत, 
यदिदं कि च इति श्रुत्युक्तं ब्रह्णौ जगत्कारणत्वं मवरम्ब्य शङ्कं निराकरोति-- तच्चेति \ तश्चेति प्रतिज्ञां 
विवृणोति--न नास्ति ब्रह्मेति ! आकाङ्क्षापूवंक देतु विवृणोति--कस्मादिस्यादिना । कस्मादित्यनन्तरमाकाशादि- 
कारणत्वादिति रोषः । हैतं साघयत्ति-आकाक्षादि हीति! कायंतवेनाभिमतमाकाज्ञादिवं सवं ब्रह्मणः सकाला- 
उजातत्वेन "इदं सवंमसुजत'” इति श्रुत्या गुह्यते, अतौ ब्रह्मणि नाकाल्लादकारणत्वहेतोरसिद्धिरित्यथः । आकाशादः 
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ब्रह्मकायंतवे श्रुत्यन्तरप्रसिद्धिसू चनार्थो दिशन्दरः । इदानीं व्परा्षिमाहु--पस्माच्चेति । चशब्दोऽधारणाथंः सत्नस्तीत्य- 
नेन सम्बध्यते। रके किञ्चि्यस्माज्जायते तदस्त्येवेति हष्टमित्य्ं;। यडावका्यं तत्सद्पादानकमिति व्याप्निनिषक७ः । 
निगमयत्ति- तस्मादिति । उक्तव्याप्तिबलाद्वित्यथंः, अव्र विमतं जगत्सदपादानकं कायंत्वात्सम्मतवदिति सृष्ट 
शरुत्यभिमतोनुमाननिष्कषेः । तन्व जगदुपादार्नभूतं सदुब्रह्य॑व तदतिरिक्तस्य सवस्य कृल्पिततत्तायाः प्रायव तत्र तत्र 
साधितत्वात्; तथा च न ब्रह्मण्यसत्त्वर ङ्केति मावः । नन्वस्तु ब्रह्मण अआकाशादिकारणत्वं मास्तु सत्त्वमित्य- 
प्रयोजकत्यरद्कां निराचष्रू- प चासत इति ! ननु लोके कायंस्यासज्जन्यत्वाग्रहेऽपि सर्गाद्यकायमसदुपादानक- 

मेवास्तु; नेत्याह--असतश्चेति । कायंमिव्यनन्तरं जायेतेति शेषः । कांस्य ह्युपादानमात्मा सत्ताप्रदमिति यावत्; 
तथा च असत उपादानत्वे तामरूपकर्मातकस्य जगती निराह्मकत्वात्सत्ताहोनत्वासत्त्वेन रूपेण जगघ्रोपलभ्येतेत्यथंः। 

तकस्य विपये पर्पैवसानमाह् -उपलभ्यते त्विति । “'सन्वटः' ^सन्पटः'” इत्येवं सत्वे नैव जगदृपरभ्यत इत्यथं; । 

फलितमाह- तस्मादिति । हेतोरप्रयोजकत्वासम्भवादित्यथंः । यद्रा कारणत्वादित्यथंः । विपक्षे बाधकान्तर- 

प्रदशंनपूवंकं पुनस्तदस्तित्वमुपसंहरति-- असतश्चेव्कायंमित्यादिना । असत उपाद्ानभृतात्कार्यं जगज्जायेत चेत्तर्हि 
यथा जायमानं जगदसदन्विततं जायते तथा गुह्यमाणमप्यसदन्वितत्वेनैव गृह्येतासज्जगदिति, यथा मुद्टिकारजातं 
मुदन्वित्ततत्वेनैव गृह्यते तद्त्; न चैवं गृह्यते जगत्. तस्माज्जगति सदुपादानकत्वानुमानस्याप्रयोजकत्वाभावात्कारणं 

ब्रह्मास्तोल्यथंः । स्यायत इति ¦! अमदन्वयादशंनादिगुक्तित इत्यर्थः । तस्मादिति । श्रुत्यन्तरबलादपीत्यथः । 
मान्तर्वणिकरसव्यत्वविवरणवन्मान्त्रवणिकचेतनत्वविवरणसंप्यत्र कामयितुल्ववचनेन क्रियत इत्याक्षयेन तद्वचनाभि- 
प्रायं शङ्कापूर्वकं कथयत्ति-तथदीत्यादिना । तदब्रहय । ननु कामस्याचेतनघमंतायाः श्रतिस्म॒तिसिद्धत्वत्कथं कामेन 

हयणोऽचेतनत्वन्यावृत्तिरभ्यत इत्याशय लौ किकन्या्िबलेनेत्याशयेनाहू-न हीति । यद्वा भ्रसङ्गात्सष्यशङ्का- 
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वोचाम । अतः कामयितत्वोपपत्तिः । कामयितत्वादस्मदादिवदनाप्तकामं चेत्, न । स्वातन्त्यात् यथाऽन्यान्परवश्नी- 
कृत्य कामादिदोषाः प्रवतंयन्ति न तथा ब्रह्मणः प्रवतंकाः कामाः । कथं ताह, सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वाद्िशयुढा 
न तैबरहय प्रवस्येते ! तेषां तु तस्प्रनतंकं ब्रह्य प्राणिकमपिक्षया । तस्मात्स्वातन्न्यं कामेषु ब्रह्मणः ! अतो नानाप्नकामं 
ब्रह्म साधनान्तरानपेक्ष्वाच्च । किच यथान्येषामनात्मभूता घर्मादिनि्रित्तपेक्नाः कामाः स्वात्मव्यतिरिक्तकायं- 
करणसाधनान्तरपेक्षाश्च न तथा ब्रह्मणो निमिचादपेक्षत्वं कि तहि स्वात्मनोऽनन्यास्तदेतदह- 

आनन्दभिरिटीका 

मित्यारङ्कयाऽऽ्ट् - कामयितुत्वादित्यादिना । जीवानामनापतानन्दत्वं परवशत्वान्न तदस्ति ब्रह्मण इत्यथ; । कथं- 
भूतास्ताहि ब्रह्मणः कामा इत्याशङ्कायामाह-सल्यज्ञानलक्षणा इति । सत्यज्ञान(नं) क्षणं स्वरूपं येषां ते तथोक्ताः। 
एतदुक्तं मवति, मायाप्रतिविम्बित्तं हि ब्रह्य जगतः कारणं मायापरिणामैरेव कामैः कामयितु । तेषां च 
परिणामनामविद्याद्यनभिभूतचिद्रवाप्तत्वात्सत्यज्ञानात्मकत्वं ब्रह्मतादाटम्याच्चाधर्मा्यननुस्पृ्टव्वेन शुद्धत्वम् । ततो 
जीवकामवेलक्ण्यं सिद्धमिति । तदहि ब्रह्मणः कामाः पुण्यकारिणामप्यनिष्टफलप्राप्त्यनुकूखाः स्युः स्वातत्त्यादित्या- 
शङ्कयाऽऽहु-तेषां त्विति । कामस्य शरी रादिसम्बन्धजन्यत्वप्रसिदधत्रंहयणः शरी रादिमत््वप्रस द्ध इति नाऽऽशङ्कनीय- 
मित्याह् - साधनान्तरानपेक्षत्वाच्चेति ! कामसंस्कारवत्या मायया ब्रहमतादात्म्यात्तत्परिणामानां कामानां ब्रह्य 
तादात्म्यान्न शरीरादिनिमित्तपिक्लाऽस्तीत्यथंः | 

वनमाला 

मुद्धाग्य कामश्नुत्या निराकरोत्ति-तखदीत्यादिना । तदाह सूत्रकार--“कामाच्च नानुमानपेक्षा” इति । 
अनुमानशब्दितं प्रधानं कारणत्वेन नपेक्षितव्यं कारणस्य “सत्यं ज्ञानम्" इति चिद्रूपत्वश्रवणात्कामयितुत्व- 
श्रवणाच्चेत्ति तदर्थं; । मनत्रेऽपि संग्रहेण ब्रह्मणद्चेतनत्वमुक्तमित्याहू-सवंज्ञमिति । अवोचामेति ! सन्त्रगतज्ञानपद- 
विवेचनावसर इत्यथः । यद्रा कामयितृत्ववचनादिना ब्रह्मणश्चेतनत्वसिद्धावपि सृष्टेः पूरकं क्षरीराद्यभावेन ज्ञाना- 
सम्भवात्सुष्टयनुकूलकामानुपपत्तिरित्याशङद्धुयाह्-सवं्मिति । ““परयत्यचक्षु" इत्यादिश्रुत्या परमेश्वरन्नानस्य 
चेतन्यरूपस्य मायावृत्तिरूपस्यर वा करणाद्यनपेक्चत्वश्रवणान्नोक्तराङ्कावकाश्च इति भावः । अत इति । चेतनत्वात् 
सवंजञत्वाद्वेत्यथंः । ब्रह्मणः कामयितूत्वे तस्याप्तकामत्वश्रुतिविरोघमाश्ञङ्कुते--कामयितुत्वादिति । अनाप्तकामत्व 
कामयितृत्वं न प्रयोजकप्, आप्तकामानामपि ब्रह्मविदां परानृग्रहार्थं विद्यासम्प्रदायप्रवर्तनादौ कामयितृतवदर्शनात्; 
कि तु कामवश्यत्वम्, तच्च ब्रह्मणो नास्ति, अतो नाप्तकरामत्वश्त्या सह् कामयितृत्वशनुतेविरोध इति परिहरति- 
न; स्वातनच्त्यादिति । ब्रह्मणः कामेषु स्वातन्त्यमस्मदादिकामवंलक्षण्योक्तिपुवेकं प्रपञ्च यति--यथाऽन्यानित्यादिना 
ननु ब्रह्मकामा दोषरूपा ब्रह्य प्रवतंकार्च न भवन्ति चेततहि ते कथम्भूता यतस्तंबह्य न प्रवत्य॑त इति पृच्छति- 
कथं तीति । विशुद्धा इत्युत्तरम् । ब्रह्मकामानां विशुद्धते ब्रह्म वोपमानमिच्याशयेनाह--सत्यन्नानलक्षणा इति । 
"सत्यं ज्ञानम्” इति मन्त्रोक्तत्रह्मण इव लक्षणं दोषरहितं स्वरूपं तेषां ते तथोक्ताः । तेषां विशुद्धत्वे हेतुमाह~-- 
स्वात्मभूतत्वादिति ! स्वस्य ब्रह्मण आत्मभूता या माया तत्वात् तत्परिणामत्वादिति यावत् । आत्मभूतत्वं च 
मायायास्तादल्म्यापन्नत्वमुपाधित्वं वा । एतदुक्तं भवति--ब्रह्मोपाधिभूतमायाया विशुद्धत्वात्तसरिणामरूपाणां 
कामानां विशुद्धत्वं मायाया ब्रह्मवश्यत्वात्तामानामपि तद्वश्यत्वं चेत्ति । ननु तहि ब्रह्मणः कामाः पुण्यकारिणामप्य- 
निष्टफलग्रात्प्यनुकूखाः स्युः स्वात्तन्त्पादित्यारङ्य।ह्- तेषां त्विति , तुशब्दोऽवधारणाथंः । तद्ब्रह्म प्राणिकर्मा 
पेक्षयेव प्राणिकर्मंफलघ्रदानां स्वकामानां प्रवत्त॑कं न प्राणिकर्मानिपेक्षया, यथा सेवकानां कमपिक्षया राजा स्वकामानां 
सेवकफलग्रदानां प्रव्तंकस्तथेत्यथंः । एतैन ब्रह्मणः स्वकामेषु सपिक्षत्वे कथं स्वातन्त्यमित्ति शङ्कापि निरस्ता, 
रोके सेवपेक्षस्यापि राज्ञः स्वानन्त्यप्रसिद्धिदशंनेन ब्रह्मणोऽपि “सर्वव रः" इत्यादिश्रत्िसिद्धस्वातन्त्योपपत्तेरित्या- 
शयेनाह-- तस्मादिति । कामानां विशुद्धत्वादित्यथं; | अत इति ! स्वातन्त्यादित्यथं; । साधनास्तरेति । ब्रह्मण 
स्वकामेषु स्वकोयसाधनान्त रानपेक्षत्वाच्च नानाप्तकामं ब्रहयोत्ति प्रतिपत्तव्यमित्यथं; । साधनाभ्तरानपेक्षत्वमेव 
व्यतिरेकोदाहरणेन प्रपञ्चयति--कि चेत्यादिना । अनात्मभूता इति ! अस्वाधीना इत्यर्थः । यद्वा दोषरूपा इत्यथैः 
अथ वा आत्मव्यत्िरिक्तप्राधनोद्भूता इत्यथः । अस्मिन्पक्षेऽस्येव विवरणम्- घर्मादीत्थादि ! कामनां साधन पक्नतवे 
हि साधनविलम्बात्कामितार्थालाभप्रसक्त्या ब्रह्मणोऽनाप्तकामत्वं स्यात्, साधनान्त रानपेक्षते तु नायं दोष इति 
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"सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । इदश्छ्सवेभसूजत । 

सोऽकामयत स आत्मा यस्मादाकाश्ः संभूतोऽकामयत कामितवान् । कथं, बहु स्यां बहु प्रभुतं स्यां 
भवेयम् } कथमेकस्यार्थान्तराननुप्रवेशे बहुत्वं स्यादित्युच्यते \ प्रजायेयोत्पदयेय । न हि पृत्रो्पच्येवार्थन्तरदिषथं 
बहुभवनं कथं तद्यत्मिस्थानाभिष्यक्तनामरूपाभिन्यक्त्या । यदाऽऽत्मस्थे अनभिव्यक्तं नामरूपे व्याक्रियेते तदा 
नामख्पे आत्मध्वरूपायरित्यागेनेव ब्रह्मणोऽप्रविभक्तदेशकाडे सर्वादस्थासु व्याक्रियेते तदा तन्नासरूपव्याकरणं ब्रह्मणो ५ 
बहू भवनम् । नान्यथा निरवयवस्य ब्रह्मणो बहूत्वपत्तिरुपपयतेऽल्पत्वं वा ।! यथाऽऽकाशस्याद्पत्वं बहुत्वं च 
वस्त्वन्तरकृतमेव । अतस्तदृद्वारेणेवाऽऽ्त्मा बहु भवति । न ह्यात्मनोऽन्यदनात्मभूतं तत्प्रविभक्तदेशकारं सूक्ष्मं 

आनन्दगिरिटीका 

 तदृद्रेणेवेति । नामरूपशक्तयातसकमायापरिणामद्रारेणैव । नामरूपशक्त्यात्मिका जडरूपा मायाऽङ्ीकरता 
चेर्ताहि सा प्रधानवत्पुथक्सतीत्यद्रैतहानिरिव्यारङ्कयाऽश्- न हीति । आत्मातिरिक्तं कि स्वतः सिध्यति परतो १० 

वनमाला 

भावः । कार्यं स्थूक्शरीरम्, कारणं लिङ्धशषरीरम्, स्वात्मव्यतिरिक्तानि कायकारणान्येव स्वात्मापश्चया 
साधनान्तरयणीत्यथंः । न तथा ब्रह्मण इति । कामानामिति रोषः । कि तर्हीति । यदि ब्रह्मणः कामाः स्वात्म 
व्यतिरिक्तसाधनपिक्षा न भवन्ति तहि कि तेषां साधनमितव्यथंः । उत्तरमाहु-स्वात्मनोऽनस्या इति । स्वात्ममात्र- 
साध्या ब्रह्मणः कामा इत्यथः । तदेतदिति । तद्धिरुद्धववेन निरूपितमेतत्स्वात्ममाचसाध्यत्वेन च निरूपित्तं कामानां १५ 
स्वरूपमसिप्रेत्य ब्रह्मणः कामयितृत्वमाहं श्रुतिरित्यथंः । प्रकृते ब्रह्मणि स इति पुंलिङ्ग निदंशो न स्निहितन्रह्य- 
प्रदापेक्षः, कि तु “आत्मन आकाश्ञः सम्भूतः” इत्यादौ ग्यवहितात्मपदपेक्ष इत्याश्येनाह्--प अस्मेति । कामना- 
प्रकारं प्ररनपूवंकं दर्शीयत्ति--कथमित्यादिना । एकस्य बहुभवनं विरुद्धमिति शङ्खुते--कथमेकस्येति ! नन्वेकस्यापि 
मृद्रस्तुनो विकारात्मना बहुभवनं दृष्टमित्याशङ्कयाह--अर्थान्तिराननुप्रवेश इति! यद्यप्यर्थान्तरानुप्रवेशाभावे सत्यकस्य 
बहुत्वं विरुद्धं तथापि प्रकृते न बहुभवनस्यानुपपत्तिः अर्थान्तरानुप्रवेशोनैव बहुत्वस्य विवल्लितत्वादित्ति परिह रति-- २० 
उच्यत इति । उत्पथेयेति । पूवंसिद्धस्य ब्रह्मणः स्वत उत्पच्ययोगादाकाराद्य्थन्ति रानृप्रवेशे्नवोत्पत्तिविवक्षित्ता 
वाच्या, अतः प्रजायेयेत्येतदर्थान्तरानुप्रवेरोन बहुभवनस्योपपादकमिति भावः । ननु पितुरर्थान्तरभूततः पुत्रादिभियंथा 
तस्य बहुभवनं तथा कि ब्रह्मणोऽर्थान्तरभूते राकाल्ादिविकारे बहुभवनं विवक्षितम् ? नेत्याह--न हीति \ अर्थान्तर- 
पदं भिन्नसत्ताकवस्तुपरम्, तत्प्रयुक्तस्य बहुभवनस्यामुख्यत्वेन प्रकृते तद्ग्रहणे हेत्वभावादिति भावः । नन्वसद्ध- 
स्वभावस्य ब्रह्मण आकाशादिविकारतादालम्यमादायापि बहुभवनं न सम्भवतीत्यमिप्रायेण शङ्धते- कथं तहीति । २५ 
वस्तुतस्तदसम्भवेऽपि काल्पनिकं तादात्म्यमादाय तदुपपद्यत इत्याशयेन परिह रति--आत्मस्थेति । आत्मनि स्थिते 
मनभिव्यक्ते ये नामरूपे तयोः सर्गाद्यवभिव्यक्त्या आभिमुख्येन तादत्म्येन व्यक्त्या स्थूलोभावापत्या नाम- 
रूपाधिष्ठानभूतस्यात्मनो बहुभवनमित्यथेः । उक्तं विवृणोति-यदेति । अत्सस्वरूपापरित्यागेनेवेति \ कारणमभूतात्म- 
तादात्म्येनव, न ततो मेदेनेत्यरथंः । तमेवापरित्यागं विवृणोति-ब्रह्मणोऽप्रविभक्तेति । ब्रह्मणः सकाशादप्रविभक्तौ 
प्रविभागरहितौ देरकारो ययोरिति विग्रहः । त्न्माचावस्था स्थूकभूतावस्था अण्डावस्था तदन्तवेतिविकारावस्था ३० 
चेत्येताः कायंगता अवस्थाः सर्वावस्थाशब्देनोच्यन्ते । नान्थथेति । अन्यथा विविधपरिणामिविकारतया बहुत्वा- 
पत्तिर्नोपपद्यत इत्यत्र हेतुं सूचयति--निरवयवस्येति । रोके सावयवस्यैव मृदादेः परिणामित्वदशंनादित्ति भावः| 
अल्पत्वं वेत्ति दृष्टन्ताथंम् । एवं परिणामित्तया बहुत्वादकं निरस्य नामरूपोपाधिङ्ृतमेव ब्रह्मणस्तदित्यत्र ह्टान्त- 
माह्--यथेति वस्त्वन्तरकृतमिति । घटाद्युपाधिकृतमिव्यर्थः । इदं च ब्रह्मणो नानाजीवमावेन बहुभवने उदाहु रण- 

१. सोऽकामयतेत्यादिना सृष्टिवचनं ब्रह्मणः भस्तित्वे प्रमाणप्रदशंनपरं भाष्यम् । मतान्तरे तु २५ 
गुणविशिष्टस्य प्राप्यत्वप्रदशंनपरम् । तश्र च ब्रह्मगतानां सुक्तप्राप्यगुणानां बहूनामग्रहुणात् 
न्यूनता । | 

६ | 
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व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवःदू विष्यद्वा वस्तु विद्यते | अतो नामरूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणेवाऽऽत्मवती, न ब्रह्म तदात्मकम्! 
ते तस्प्रत्याल्याने न स्त एवैति तदात्मके उच्येते ! ताभ्यां चोपाधिभ्यां लातुेयज्ञानशब्दार्थादिसवसव्यवहारभाग्रह्य । 
स आत्मेवंकामः संस्तपोऽतप्यत ! तप इति ज्ञानमुच्यते! "धस्य ज्ञानमयं तपः" इति श्रत्यन्तरादाप्रकामत्वाच्चेतरस्या- 
सम्भवे एव तापसः । तत्तपोऽतप्यत तप्तवान् । सृज्यमानजगद्रचनादिविषयामारोचनामकरोदात्मेत्यथंः। स एव- 

५ मालोच्य तपस्तप्त्वा प्राणिकर्मादिनिमित्तानुरूपमिदं सवं जगदेश्षतः कालतो नाम्ना रूपेण च यथानुभवं सर्व 
प्राणिभिः सवविस्थेरनुभुयमानमसुजत सृष्टवान् \ 
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वा ? नाऽऽयः । जाडयहानेरतिरेकहानेक्च । न द्वितीयः । प्रमासंसर्गानिरूपणात् । न च भिच्लदेशकालयोः संयोगादि 
सम्भवति विषयविषयिभावो वा । नियामकगवेषणात् । न च स्वभाव एव सम्बन्धः । हयोः स्वभावयोः सम्बन्धते- 

१० नंवोपक्षये सम्बन्ध्यभावप्रसङ्गात् । न हि स्वात्मानं प्रति स्वस्यैव सम्बन्धित्वमात्माश्रयापातात् । तथाविधार्थाभवि 
भ्यवहारमात्रप्रवत्तकत्वे च मिथ्याव्यवहारापातादनिवचनीयवाद एव पयंस्यतीति भावः । यस्मादात्मात्तिरिक्तं वस्तु 
न सम्भाव्यते तस्मादात्मतादात्म्येनेव नामरूपयोः सिद्धिरित्याह्--अत इति \ तर्हि ब्रह्मणः सप्रपञ्चताप्रसङ्ख इति न 
वाच्यमित्याह्--न ब्रह्मेति । न ब्रह्म तादात्म्यकमजडत्वात्तत्परिहारेणापि सिद्धिसम्भवादित्यथंः । कथं तहि ते 
ब्रह्यात्मके तत्राऽऽहु--ते तदिति । स्वप्नावबुद्धनभोभक्षणवदारोपितस्यानुभव प्रत्याख्यानेन सिद्धयसम्भवादनुभाव्ये 

१५ नामरूपे भनुभवात्मकब्रह्यात्मके कथ्येते न त्वेक्याभिप्रयेणेत्यथः । न केवलं ब्रह्मणो बहुरूपत्वं मायोपाधिकं 
सवन्यवहा सस्पदतवं चेत्याहु- ताभ्यामिति । प्रवेशस्यानिर्वाच्यताद्योतनेन जीवस्य ब्रह्यात्मतायां प्रवेशवाक्यस्य 
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मिति बोध्यम्। जगदात्मना बहुभवने तु रज्ज्वादेः सप॑दण्डधारादिभावेन बहुभवनमुदाहूत॑व्यम् | अतस्तदृद्रारेणेवेति । 
परिणामितया बहुत्वासम्भवास्स्वाध्यस्तनामरूपद्वारेणेवात्मा बहुत्वमापद्यत इत्यथ; । नामहूपयोौ रविभक्तदेशकालत्वं 

२० साधयति-न हीति । अन्यदित्यस्य विवरणमनात्मभूतमिति । यच्सृष्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतवत्त॑मानभविष्यदादि- 
रूपं वात्मनोऽन्यञ्जगद्रस्तु तत्तस्माद्ब्रह्मणः सकाशास्मविभक्तदेशकारं यथा भवति तथा न हि विद्यत इति योजना | 
कल्पि्तस्य जगतोऽधिष्ठानब्रह्मतादात्म्यशून्यतयावस्थानायोगादिति भावः । नामरूपयोब्रेह्यणि कल्पितत्वे स्थिते 
फकलितमाह्--अत इति । ब्रह्मणेवात्मवती इति । जहयसत्तयेव सत्तावती इत्यथः । न स्वतः सत्तावत्ती इत्येवकारार्थः | 
वेपरीत्यं निषेधति- न ब्रह्मेति । स्वप्रकाशस्य ब्रह्मणो नामशूपात्मके जगत्यध्यस्तत्वेन तत्सत्तया सत्ताव््े स्वीकृते 

२५ सति जगदान्ध्यं प्रसज्येत, जगतः स्वतःप्रकाशात्मकत्वाभावादध्यस्तस्य जडत्वनियमेन ब्रह्मणोऽपि स्वध्रकाशत्वा- 
सम्भवाच्च; तस्मादुतब्रह्म नामरूपसत्तया सत्तावन्न भवतीत्यथंः । ब्रह्मणेवात्मवतो इत्युक्तं सहेतुकं विवृणोति -- 
ते तदिति । तस्परत्याख्याने ब्रह्यप्रव्याख्याने, ब्रह्मसत्तां विनेति यावत्, ते नामल्पे न स्त॒ एवेति कृत्वा ते तदात्मके 
ब्रह्मात्मके उच्येते इत्यथंः । ब्रह्मणो नामरूपोपाधिकबहुभवनं कीहशमित्याकाङ्क्षामाह- ताभ्यां चेति । ताभ्यामेव 
न स्वत इत्यथः । तत्रायं विभागः--नुद्धचुपाधिकं ब्रह्य ज्ञातृव्यवहारभाक् बुद्धिवृच्युपाधिकं ब्रह्म ज्ञानमिति 

२० व्यवहारभाम्, विषयोपाधिकं ब्रह्म ज्ञेयव्यवहारभाक्, नामोपाधिकं ब्रह्म शब्दन्यवहारभाक्, सामान्यतो जडी. 
पाधिकं ब्रह्माथेव्यवहारभागिति । आदिपदं कर्मादिसंग्रहार्थ॑म् । एवं सव॑ग्यवहा रभाग्ब्रह्मेत्यथः । श्रुत्यन्तरे मयद् 
स्वाथिक इति भावः । इतरस्य कायक्टेशादिरूपस्य तपसः सम्भवः एव नास्तीत्यत्र हित्वन्तरमाह--अप्र- 
कामत्वाच्चेति । इदमुपलक्षणम्; प्राक्सु्ब्रह्यणः कायाभावाच्चेस्यपि द्रष्ट्यम् । आलोचनमिव्यनेन "तपः 

भारोचने"' इति वैयाकर्णप्रसिद्धिरपि प्रकृते तपो ज्ञानमित्यत्र हेतुरित्ति सूचितं भवति । सृज्यमानजगद्रैचिव्ये 
२५ निमित्तं सुचयति- प्राणिकर्मादिति ! उपासनादिलक्षणं श्रृतमादिपदाथंः, “यथाकमं यथाध्रुतम्" इति श्रुतेः। 

भानुरूप्यमेव विवृणोति-देशत इत्यादिना । सर्वावस्थैरिति । देवत्वमनुष्यत्वतियंक्त्वा्यवस्थैरित्यथं; । यत्कि 
चेदमवरिष्टं जगत् तत्सर्वे सृष्टवानिति योजना । “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तदनुप्रविश्य" इत्येषु तच्छब्दा 

जगत्पराः | 
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यदिदं किश्च। 'तत्सुष्टरा। तदेवानुप्राविश्षत्। तदनुप्रविश्य । सच्च त्यचचामवत्। निरुक्तं चानिरुक्तं च। 

यदिदं किञ्च यक्किच्चेदमविरिष्म्। तदिदं जगत्तृष्टवा किसकरोदित्युच्यते-तदेव सृष्टं जगदनुभाविश्दिति। 
तत्रेतच्चिन्त्यं कथमनूप्राविशदिति ! कि यः खटा स तेनेवाऽऽत्मनाऽनुप्राविकशदतान्येति ? कि तावद्युक्तम् ? 

क्त्वाप्रत्ययश्रवणाद्यः स्रष्टा स एवानुप्राविशदिति । 
ननु न युक्तं, भहच्चेत्कारणं ब्रह्म तदात्मकत्वात्कायंस्य \ कारणमेव हि कार्यात्मना परिणतमित्यतोऽप्रविष्टे 

इव कार्योत्पत्तेरूध्वं पुथक्कारणस्य पुनः प्रवेश्षोऽनुपपन्चः। न हि घटपरिणामग्यतिरेकेण मदो घटे प्रवेशोऽस्ति। यथा घटे 
चूणत्मिना सृदोऽनुप्रवेश्च एवमन्येनाऽऽत्मना नामरूपकार्येऽनुप्रवेश आत्मन इति चेच्छुत्यन्तराच्च “अनेन जीवेनाऽऽत्म- 
नाऽनुप्रविशय'' इति \ नेवं युक्तमेकत्यादुब्रह्मणः । सूदात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वान्च युक्तो घटे मृदश्चूर्णात्म- 

अआनस्दशिरिशेका 

तात्पय द॑शंयितुं विचारमारभते-तन्रेतच्चिन्त्यमित्यादिना । विमशे सति क्त्वाश्रुत्यनुरोधात्छष्टुरेव प्रवेश इत्युक्तं 
सिद्धान्तिना । पुक्वाद्याहू--ननु न युक्तमिति । सृष्टप्रवेराक्रिययोः पुर्वापरकारीनत्वसम्भवे सति कर्वेक्यं क्त्वाश्रुत्या 
ोध्येत न तु प्रवेरास्योत्तरकालता सम्भवति । सृषटिसिमय एवोपादानस्य कार्यास्मिनाऽवस्थितत्वादित्य्थंः । एतदेव 
विवृणोति-कारणमेव हीति । अप्रविष्ट यथा मठादौ देवदत्तस्य प्रवेशो दृष्टस्तथा कार्योत्प्तेरूध्वं पुथक्पवेशो न 
सम्भवतीत्यथंः । सिद्धान्त्येकदेशिनां मतमुद्धाग्य पुवंवादी दूषयति--यथा घट इत्यादिना \ सष्टुरन्यस्य वा प्रवेशो 

वनमाला 

पवेशपदाथंनिणयप्रयोजनकं विचारमारभते--तत्रेतच्चिन्त्यमित्यादिना ! कथंशब्दसुचित्तं विमरशमिव 
विवुणोति--किमिति \ कि परमात्मा स्वेनेवात्मनानुप्राविन्ञत्, कि वा स्वविकायद्यात्मनानुप्राविश्शदित्ययंः | तत्र 
प्रथमं सिद्धान्तमाह--कि तावचयुक्तमित्यादिना \ अन्येनात्मना प्रवेश इति स्वमतमुत्थापयितुं प्रथमं पूवंवादिसिद्धान्तं 
निराकरोति- ननु न युक्तमित्यादिना ! कायस्य बुद्धवादेरुत्पत्तिप्रभृतिकारणात्मकत्वात्कारणेन व्याप्तत्वात्कायभूत- 
देहायुत्प्तिव्यत्तिरेकेण कार्ये देहादौ प्रवेश इत्येतच्च युक्तमित्यथंः । उक्तमेव विवृणोति--कारणमेव हीति) कारणमेव 
कार्यात्मना परिणतमिति प्रसिद्धमित्यथं; । त्तः किम् ? अत आहु-तत इति । कारणेन कायस्य जन्मप्रभृति 
व्याप्तत्वादित्यथंः | अप्रविष्टस्येवेति ! देवदत्तादेरिति शेषः । उपादानकारणस्य कार्याकारपरिणत्तिष्यतिरेकेण काय 
प्रवेशो नास्तीत्यत्र दृष्टस्तमाह्--न हीति) एवं ब्रह्मणस्तेनैवात्मनानुप्रवेश्च इत्ति सिद्धान्तं निराकृव्यान्येनात्मनानुप्रवेशे 
इति स्वमतं टृष्टन्तेनाह--यथा घट इत्यादिना ! पार्थिवानि रजास्यत्र चूण॑शब्दाथं; । घटोपादानमूताया मुदो 
मृज्जातोयचूणंत्मना घटे यथानूप्रवेशः तथां परस्यान्येन जीवेनात्मनानुप्रवेश्च इह विवक्षित इत्यथः । अत्रा 
छन्दोगश्नूतिसम्वादमाहू--शरुत्यन्तराच्चेति । सिद्धान्ती निराकरोति--नैवं पुक्तमेकत्वदुब्रह्मण इति \ परमात्मनो 
जीवेनैक्याच्चूर्णस्य मुदन्यत्ववज्जीवस्य ब्रह्मान्यत्वं नास्ति, तथा च मुदरवचूर्णात्मनेव ब्रह्मणोऽ्येव जीवेनात्मना 
पवेशकल्पनं त य॒क्तमेवेत्यथः । श्रुत्यन्तरेऽपि जीवस्यान्यत्वाध्रवणात् "तत्वमसि" इव्यभेदस्यैव श्रवणाच्च अन्ये 

नात्मनेति वदतः पूर्व॑वादिनो न तदप्यनुकूरमिति भावः । संग्रहवाक्यं इष्टान्तवैषम्योक्तिपुवंकं विवृणोति-- 

१. तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्--दइत्यत्र सृष्टयनन्तरं तत्र॒ विशेषाभिव्यक्तिरेव प्रदेशो नाम पूरव॑मेव 
ब्रह्मणः सवैव्यापित्वात् इत्युक्तम् । अत एव सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा जभिवदत् 
यदास्ते इत्यत्र प्रवेशमथंघिद्धं मत्वा अभिवदनादिकमेव तत्कायंमुक्तम् । मतान्तरे तु परमेश्वरघ्य प्रवे 
तत्र विशेषाभिव्यक्तिरिति वक्तुं न शक्यं जीवेशभेदात् ईश्वरस्य जीवरूपेण प्रवेशानङ्खीकारात् । भत 
गोत्वादेः अभिनवोत्पन्निरौ सम्बन्धवत् सम्बत्ध इत्युक्त॒तत् प्र वेशपूर्वोत्त रकालयो रविशेषात् अनन्त- 

पदेनैवोक्तत्वाच्च अनपेक्षितम् सम्बन्धमाच्रपरत्वे प्रवेरापदासामञ्जस्यातु । सृष्ट्वा प्राविशत् इत्युत्तरः 
कालवाचिक्त्वाप्रत्ययायोगश्च । उत्पत्तिकाले ब्रह्यसम्बन्धाभावप्रसद्धश्च । यो वेद निहितं गुहाया- 
मित्यनेन स्पष्रतरमुक्तस्य उपपादनानपेक्षणाच्च । अस्माक तु प्रवेशः प्रतिबिम्बत्वम् पुवमपि यद्यप्याला 
सर्वत्र विद्यते इदानीं तु बिम्बरूपेण प्रति बिम्बरूपेण च वतत इति विशेषः । 
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नाऽनुप्रवेशः । मृदशचूणंस्थापविष्टदेश्षवत्वास्च न तस्वामन एकत्वे सति निरवयवत्वादप्रविष्टदेशाभावास्छ प्रदेश उप- 
पद्यते 1 कथं तहि प्रवेशः स्यात् ? युक्तश्च भवेशः, शरुतत्वात्तदेवानुप्राविश्शदिति \ सावयवमेवस्तु ताहि सावयवत्वाम्मुखे 
हस्तप्रवेशवन्नामरूपकार्ये जीवात्मनाऽनुप्रवेश्षो युक्त एवेति चेन्नार॒न्यत्वात् । न हि कार्यात्मना परिणतस्य नामरूप- 
कायदेशव्यतिरेकेणाऽऽत्मशन्यः प्रदेशोऽस्ति यं प्रविशञेज्जीवात्मना । कारणमेव चेत्प्रविशेज्जीवात्मत्वं जद्याद्यथा 
घटो सूतप्रवेके घटत्वं जहाति । तदेवानुप्राविक्षदिति च श्रुतेन कारणानुप्रवेश्लो युक्तः । 

कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत्-“तदेवानुप्राविक्ञादि"' ति जीवात्मरूपं कायं नामरूपपरिणतं कार्यान्तरमेवाऽऽपद्यत 
इति चेन्न \ विरोधात् 1 न हि घटो घटान्तरमापद्यते व्यतिरेकश्नुतिविरोधाच्च ! जीवस्य नामरूपकायंग्यतिरेकानु- 

आनन्दगिरिटीका 

न सम्भवतीति चेत्थं तहि प्रवेशो वाच्य इति सिद्धान्त्येकदेश्याह--कथमिति । नास्त्येवेति न वक्तव्यभित्याह- 
यु्तश्चेति । स एवाऽऽ्ह गति--सावयवमेवेति । पूवंवादौ दूषयति-नाशून्यत्वादिति। कार्यात्मना परिणतस्य ब्रह्मणो 
नामरूपात्मकं कायंमेव देक्षस्तद्रयत्तिरेकेण न ह्यन्यः प्रदेदोऽस्ति। यत्कारणभेव कार्याक्रारेण परिणतं तस्ति 

कायंविरोषो जीवात्मा प्रवेक्ष्यतीति न शङ्कुनीयमित्याहु-कारणमेव चेदिति ।! कायंविशेषस्य प्रवेशमङ्खी्त्य 
दूषणमुक्तं स न सम्भवति श्रुतिविरोधादित्याहु-तदेवेति । 

कारणपरामशेकेन तच्छब्देन कायंमुपलक्ष्य कार्यान्तिरस्य तचत प्रवेशो विधीयतेऽप्रा्तदेशसम्भवात्। भतो न 
शरुतिविरोध इति सिद्धान्तेकदेशिमतमु द्धाग्य दूषयति--कार्यान्तरमेवेत्यादिना । 

वनमाला 

मृदात्मनस्त्वित्यादिना । मृज्जातीयस्य तवित्यथः । सावयवत्वाच्चेति । मूतंतया प्रवेशयोग्यत्वाच्चेत्यथंः । चू्णस्येति 1 
तस्य स्वेनाप्रविष्टदेशवत्तवाच्चेत्यथं : । एकत्वे सतीति ! एकत्वादित्यथं; । ननु यदि जीवस्य ब्रह्मानन्यत्वादुब्रहमणदच 
स्वतो व्यापकत्वादित्यादियुक्त्वा अन्येनात्मना प्रवेशस्त्वया निराक्रियते, तहि तवापि कथं प्रवेशनिर्वाहूः 

तेनैवात्मनानुप्रवेशासम्भवस्यपप्युक्ततवादिति मत्वा पुवंवादी पृच्छति--कथं तर्हीति \ मास्तु प्रवेश इति त्वयापि 
वषतुं न शक्यत इत्याह-युक्तश्चेति \ तस्मादन्येनात्मनानुप्रवेश इति वदता मयैव प्रवेशनिर्वाहुः कतव्य इति भावः। 
कथमित्याश द्धुयाह्-पूवं वादी--सावयवमेवास्तु तर्हीति । यदि ब्रह्मणो निरवयवत्वे प्रवेशायोग्यता तहि सावयवमेव 
ब्रह्मास्तु उपादानत्वास्मृदादिवत् । ततश्च प्रवेदोपपत्तिरिव्याहु- सावयवत्वादिति । यथा शिरपाण्यादिमतो 
देवदतस्य हृस्तादिरवयवः तथा नामरूपशब्दितकायंप्रपच्चाकारेण परिणममानस्य ब्रह्मणोऽप्यवयवविक्षेषो जीवः, तथा 
च देवदत्तस्य हस्तत्मना मुखबिले प्रवेशवत्स्वावयवभूतजीवात्मना ब्रह्मणः शरीरलक्षणकार्ये प्रवेष उपपद्यत इत्यथः । 
उक्तं पूवंवादिना प्रवेशनिर्वाहुं सिद्धान्त निराकरोत्ति--नाशुन्यत्वादिति । प्रवेष्व्यप्रदेशशन्यत्वाद्रह्मणो नोक्त 
विधयापि प्रवेशो युक्त इत्यथः । उक्तमेव विवृणोति--न हीति । कार्यात्मना परिणतस्य ब्रह्मणस्तावन्नामहूपात्मक- 
कायदेशे प्रवेशो वक्तुं न शक्यते, मृत्कायंस्य मृदा तदवयवैरिव च ब्रह्मकायंस्य सवस्य ब्रह्मणा तदवयवजीवैश्च 
लन्मप्रमृत्येव व्याप्तत्वात्, नापि तदतिरकेणात्मना शून्यः कशचस्प्रदेशोऽस्ति यं प्रदेशं स्वाव यवभूतेन जीवेनात्मना 
ब्रह्य प्रविशेदित्ययः। निष्कलशरुत्या विरोधेन ब्रह्मणः सावयत्रत्वसाधकानुमानानुत्थानाच्चैत्यपि द्रष्टव्यम् ! इत्थमन्ये- 
चात्मना ब्रह्मणः कारये प्रवेश इति वदतः पूवंवादिनो निरासं श्रुत्वा तदेकदेशी प्रव्यवतिष्ठते--कारणमेव चेतरविशि- 
दिति । नत्र कारणस्य कायं प्रवेशः कथ्यते, कि तु कायंविरोषस्थ जीवस्य कारणे, तस्य च परिच्छिघ्नत्वात् 
प्रवेषटत्वोपपत्तिरित्ति चेदित्यथंः । सिद्धान्ती तमपि निराकरोति--जीवात्मत्वं जह्यादिति ! यदि जीवः स्वकारणे 
प्रविशेत्तदा स्वकीयं जीवात्मत्वमेव जद्यात्परित्यजेदित्यर्थः। जीवस्वरूपस्यैव विख्यनप्रस ङ्खादित्ति यावत् । विकारस्य 
प्रकृतो प्रवेशे ख्य एवं स्थादित्यत्रोदाहुरणमाह्--यथेति । इतद्व न कारणे कायंस्यानुप्रवेशो युक्त इत्याहु--तवेदेति। 
तच्छब्दोपात्तस्य कायंस्यैव प्रवेशकमत्वश्रवणादित्यथेः । एवं पुवंवाचकदेरिनि निरस्ते पुनः पूव॑वादी प्रकारान्तरेण 
प्वेशनिर्वाहिकमाशङ्धुते--कएयन्तिरमेव स्थादिति । तदेव विवृणोति-- तदेवेति । “तदेवानुप्राविशत्” इत्यत नाम- 
रूपात्मना परिणतं ब्रह्म जीवात्मरूपं कायं सदेहादिरूपं कार्यान्त समेवापद्यत् इत्ययमर्थो विवक्षितः, “स्थलोहुम्" 
(“कृशोश्हम्” इप्यादिषूपेणाहंशन्दाथंस्य जौवस्य शरीराद्यमेदानुभवादनुभवानुसारेण भ्रुत्यथंवणंनस्य स्थाय्यतवात्, 
तथा च ज्रह्यमणोऽन्येन जीवेनात्मना प्रवेश इति सिद्धमिति भावः। सिद्धान्ती निराकरोति--न, विरोधादिति, 



ब्रहम० अनु०-६ । तत्तिरीयोपनिषत् 
[ ५२५ 

वादिन्यः श्रुतयो विरुध्येरन् । तदापत्तौ मोक्षासंभवाच्च । न हि यतो मुच्यमानस्तदेवाऽऽपद्यते । न हि पु ङ्खलापत्तिकंदस्य 

तस्करादेः। बाह्यान्त्ेदेन परिणतमिति चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीराद्याधारत्येन तदन्तर्जीवात्मनाऽऽधेयत्वेन च परिणत- 

भिति चेन्न, बहिष्ठस्य प्रवेश्लोपपत्तेः \ न हि यो यस्यान्तस्थः स एव तत्प्रविष्ट उच्यते \ बहिष्ठस्यानुप्रवेश्षः स्यातपरवेशञ- 

शब्दा्थंस्यैवं दृ्टस्वात् । पथा गृहं करवा प्राविशादिति \ जलसु्ंकादिभ्रतििम्बवतप्रवेशः स्थादिति चेच \ अपरिच्छिन्न 

त्वादमूतंत्वाच्च \ परिच्छिन्नस्य मूतंस्यान्यस्यान्यत्र प्रसादस्वभावके जरादौ सूयंकादिप्रतिविम्बोदयः स्यात् 1 न ५ 

त्वात्मनः, अमूतंत्वादाकाश्षादिकारणस्याऽऽमनः, व्यापकत्वात् तद्धिपरङ्ष्टेशप्रतिविम्बाधारवस्त्वन्तराभावाच्च प्रति- 

बिभ्बवत्प्वेदे न युक्तः! एवं तहि नैवास्ति प्रवेशो न च गत्यन्तरमुपलभामहै । “तदेवानुप्राविश्षत्" इति च श्नुते; 

आनन्दगिरिटीका 

कारणवाचकेन तच्छब्देन कार्यलक्षणायामविवक्षितलक्षणा चेलपरसज्येत तहि कारणपर एव तच्छम्दोऽस्त्वित्या- 

हान्यः सिद्धान्तकदेश्षी-बाह्येति । अस्मिन्पक्षे परवेशश्रतेमुख्यार्था न लभ्येतेदयाह--न बहिष्ठेति। अन्यस्य वेदान्तिनो १ 

मतमु-दाव्य दूषयति--जल इत्यादिना \ 

एवं सिद्धान्तैकदेशोयं निरस्य पूवंवादयुपसंहरति-- एवं तर्हति । नैवास्ति प्रवेशो बरह्मणस्तततोऽन्यस्यापि 

वनमाला 

कार्मान्तरस्य कार्यान्तरतापत्तेधिरुदत्वादित्यथंः । अत्रोदाहूरणमाह--न हीति ॥ जीवस्य देवादिभावो वास्तव इति 

पक्षे विरोधान्तरमाह--ष्यतिरेकेति । जौवस्यावस्थात्रये बाल्यादिषु चानुवृत्तिरवस्थात्रयस्य बाल्यादीनां च १५ 

व्यावृत्तिश्चानुभवसिद्धा; तथा चानुवत्तिव्यावृत्तिलक्षणाभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव जीवस्य देहादिभ्यः सकाशाद्यो 

व्यतिरेकः सिद्धः तदुपोद्ररकतया तं व्यतिरेकमनुवदन्त्यः योऽयं "विज्ञानमयः" इत्याद्याः श्रुतयो विरुध्येरच्चित्यथः । 

भत एव “स्थूलोऽहस्'' इत्यादिश्रतीतेरप्रमाल्वान्न तदनुसारेण प्रवेशवाक्या्थंकस्पनं युज्यत इति भावः । जैरवेस्य 

देहादिभावो वास्तव इत्यत्रैव बाधकोन्तरमाह--तदापत्ताविति ! जीवस्य देहादिलक्षणकार्यान्तरतापत्तावित्यथंः । 

असम्भवमेव विवृणोति--न हीति \ यत इति । देहादिलक्षणाहन्धादित्यथंः । दृष्टान्तमाहन हीति । यथा २० 

्ुद्खलया बद्धस्य चौ रादेर्या शृह्कुखापत्तिविद्यते संव तस्करादेनं हि मोक्षो भवति तदित्यर्थः । ननु यदि जीवस्य 

देहादिभावापत्तौ व्यतिरेकश्चुतिविरोधः प्रसज्येत तहि तदविरुद्ध एव परवेशोऽस्त्वित्ति पू्व॑वादी प्रत्यवतिष्ठते- 

बाह्यान्त्भेदेनेति \ एतदेव प्रपञ्चपति--तदेवेति । ्रकृतमाकाशादिकारणं ब्रह्मैव प्रथमं जीवं प्रत्याधारमृतदेहाद्या- 

कारेण परिणमते पश्चाहेहादावाधारे तदाघेयजीवरूपेण च परिणमते; तथा च ब्रह्मणो देहाद्याकारेण परिणतिः 

सृष्टिः जीवरूपेण परिणतिः प्रवेश इति सृश्प्रविशक्रिपरयोमंदः समानकतुंकत्वं च सिध्यति, तर हयणोऽन्येन जीवेनात्मना २५ 

प्रवेश इति स्वाभिमतार्थोऽपि सिध्यतीत्यथंः । येयं शरीरा्न्तजीवात्मना परिणतिः सा फ ब्रह्मणो मुख्यप्रवेशत्वेन 

त्वदमिमता कि वौपचारिकप्वेरत्वेन ? नादय इट्याह्- नः बहिष्ेत्यादिना ! न दवितीयः, ब्रह्मणः परिणामित्वस्या- 

सम्भवात् । एतच्च ब्रह्मणः परिणामित्वनिराकरणं स्मृतिपादे विस्तरेण कृतमिव्याकषयेनात्राचार्थैनं कृतम् । सूचिं 

चात्रापि संग्रहेण प्राक् "नान्यथा निरवयवस्य ब्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुपपद्यते” इत्यत्र । तस्मादन्येनात्मना ब्रह्मणः 

प्रवेश इति पूवंवादिमत्तमनुपपन्नमेवेत्ति स्थितम् । इथं पूवंवादिनं निरकृत्य सिद्धान्ती स्वैकदेशिन^प्युत्थाप्य ३० 

निराकरोति-जलमूर्येत्यादिना । यथा सू्यदिजंलादौ प्रतििम्ब भावलक्षण प्रवेशोऽस्ति, तथा बुद्धयादौ ब्रह्मणः 

प्रतिबिश्बभाव एव प्रवेशपदार्थः “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान् इत्यादिश्रुतिषु “आमास एव च ' द्त्यादि- 

सूत्रेषु च ब्रह्मणः प्रतिबिम्बभावस्य प्रसिद्धत्वेन तस्थैव प्रवेशपदाथंस्वकल्पने बाधकाभावादित्याशयः। अपरिच्छिन्नत्वा- 

दिति ! व्यापकल्वादित्यथैः । अमूतंत्वाच्चेति । मू्तिरवयवसंस्थानविशेषः, तद्रहितत्वातु, निरवयवद्रव्यत्वादिति 

यावत् । व्यापकत्वे हेतुं पुवंवाक्येनाह--आका्ादीति ॥ ननु निसयवत्वव्यापकत्वादिना प्रसिद्धस्य गगनस्य २५ 

मेधालोकायवच्छेदेन जलादौ प्रतितिम्बोदयदंनादात्मनोऽपि तथा कि न स्यादित्याशङ्कयाह--तष्धिभरृष्टेति । 

रोके बिम्बसूर्यादयपेक्षया विग्रढृषटदेशवद्रूपवच्च परतितिम्बोदययोग्यं जलादिकं यथास्ति, न तथा ब्रह्मण प्रतिनिम्बा- 

धारवस्त्वस्ति, बुद्धवादेर््यापकात्मपिक्षया विप्दृष्टदेशत्वा मावात् उदभूतरूपरहितत्वाच्चेत्यथः । अत एव पूर्वोदाहुत- 

श्रुतिसूत्राणामनयेव रीत्या प्रतिबिम्बभावपरत्ं निरस्यार्थान्तरे तात्पयंम् “वृद्धिहठासभाक्त्वम् ' इति सूत्रत-द्वाष्य- 

योम॑हता प्रपञ्चेन प्रतिपादितमित्ति न तद्विरोध इति भावः॥ प्रतिबिम्बमावलक्
षणस्य प्रवेशस्य निराकरणे प्रवेदावाक्यं ४० 



५२६ |] सटौकवा्तिकयुक्तसटीकलाद्कुरभाष्योपेता [ ब्रह्य० अंनु०-\ 

श्रुतिश्च नोऽतीन्धियविषये विज्ञानोत्पत्तौ निमित्तम् । न चास्माटराक्याद्यत्तवतामपि विज्ञानमुत्पद्यते । हस्त तर्नं. 
कत्वादपोद्यमेतद्राक्यं “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" इति ! न । अन्याथेत्वात् । किमथेमस्थाने चर्चा । प्रकृतो ह्यन्यो 
चिवक्षितोऽस्य वाक्यस्यार्थोऽस्ति स स्मतेव्यः। “ब्रह्मविदाप्नोति परम्” “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" “यो वेद निहितं 
गुहायाम्" इति ¦ तद्विज्ञानं च विवलितं प्रकृतं च तत् ! ब्रह्यस्वरूपावगमाय चाऽऽकान्ञाद्यन्नमयान्तं कार्यं प्रदशितं 

१५ 

१५ 

२० 

२५ 

२५ 

ष्/9 

ब्रह्मावगमश्चाऽऽरब्धः । तत्रा्मयादात्मनोऽन्योन्तर आत्मा प्राणमयस्तदन्तमेनोमयो विज्ञानमय इति । विज्ञानगुहायां 
प्रवेशितस्तत्र चाऽऽनन्दमयो विशिष्ट आत्मा प्रदितः। अतः परमानन्दमयलिद्खमधिगमहारेणाऽऽनन्दविवृद्धचवसान 

आनन्दभिरिटीका 

प्रवेशो न सम्भवतीत्युक्तमित्याह्--न चेति । इतरस्यापि प्रवेशः कल्पयितुं न शक्यत इत्याह्-तदेवानुप्रा विशदिति । 
सा च श्रुतिः खष्टुः प्रवेशमाह् । सा चास्माकं मौमांसकानां प्रमाणं ततस्तद्विसोधेनान्यस्य प्रवेशकल्पनाभ्युकति 
भावः । तर्हि श्रुतिदारणतयैव ब्रह्मण एव प्रवेश उच्यतामिद्याशङ्कयाऽऽह--न चेति । तस्मादन्धो मणिमविन्ददिति. 
वदथंशृन्यमेवेदं वाक्यमिति निगमयतति--हन्तेति । शक्तिगोचरस्याथंस्यासम्भवादथंशुन्यत्वं तात्पयंमोचरस्य वा ! 
ताऽऽद्यः | आकाशादेरविप्रक्ष्टदेेऽपि जलेऽमूतंस्य प्रतिविम्बभाववदमृतंस्यापि ब्रह्मणोऽनिर्वाच्याविद्यासु प्रतिबिभ्बि- 
तस्य सृष्युत्तरकारमन्तःकरणादिषु प्रतिबिम्बभावसम्भवादित्याहु-नेति । न द्वितीय इत्याह--अन्याथंत्वादिति । 
एतस्स्फुटयति--किमथंमित्यादिना । अतः परमिति । बुद्धिगुहाप्रवेशादनन्तरमानन्दमय एव विशिष्टोऽर्थ विशेष्यस्य 
चिद्धातोर्िङ्खं वििष्टस्य विकेष्याव्यभिचारदशंनात्तदधिगमद्वारेणाऽऽनन्दविवृद्धववसान आत्मा ब्रह्मरूपोऽस्यामेव 
गृहायामधिगन्तव्य इत्यभिप्रेत्य जले सूयं प्रवेरावदनिर्वाच्यः प्रवेशोऽभिधीयत इत्यथंः । 

वनमाद् 

निविषयं स्यादिति सिद्धान्त्येकदेश्याह--एवं तर्हीति ! प्रकारान्तरेण प्रवेरावाक्यस्य विषयसाशङ्कय प्रकारान्तराणां 
निरस्तत्वादित्यारयेनाह्- न चेति । प्रवेशवाक्यस्य निविषयत्वमुक्तं श्नुतिवाक्यत्वादित्याहू-- तदैवेति । प्रवेडादेर- 
तीन्द्रियत्वेन तत्राज्ञाते श्रुतिप्रामाण्यस्यावाभ्यां स्वीकृतत्वाच्चैत्याह-श्रुतिश्चेति । तह्यंस्तु प्रवेशावाक्यादतीद्धरियाथं- 
बोध इत्याश ङ्धुयाह्--न चास्मादिति। प्रतिबिम्बभावानुपगमे सत्येतद्टाक्याथंनोघे यत्नवतामप्यस्माकमस्माद्राक्यादथं- 
ज्ञानं न चोत्पद्यते, तस्मास्रतिबिम्बभावनिराकरणे प्रवेशवाक्यं निविषयं स्यादित्यर्थः। एवमेकदेरिना प्रवेशवाक्यस्य 

निविषयत्वापादने कृते तच्छुत्वा तटस्थ आह-हन्त तहींति। इदानीं सिद्धान्ती प्रवेशवाक्यस्य निविषयत्वादिकमपा- 
करोति-न, अन्याथत्वादिति । प्राडनिरकृतेभ्योऽरथेभ्यः सकाशादन्यस्य प्रकरणाविरुद्धस्य प्रकरणपिक्षितस्य 
चाथस्य सत्वान्न वाक्यस्य निविषयत्वप्रसङद्धौ न वापोद्यतेव्यथंः । संग्रहवाक्यं विवुणोत्ति--किमथंमिति ! वाक्यस्य 
निविषयत्वाद्यापादनमस्थाने न युक्तम्, अत इदं किमर्थं क्रियत इत्यथः । निविषयत।यापादनस्यायुक्तस्वे हेतुमाह-- 
प्रकृतो हीति । हिशब्दो हैत्वर्थः । प्रकृतस्याच् स्मर्तुं योग्यस्यार्थान्तरस्य सत्तवादित्यथंः । कोऽसौ प्रकृतोभ्यं 
इत्याकाङ्क्नायां तं दशंयत्ति-ज्रह्यविदिति । “श्रह्मविदाप्नोत्ति" इति सूत्रे “सव्यं ज्ञानम् इति मन्वे च तस्य 

बरह्मणः प्रत्यक्त्वेन विज्ञानं प्रकृतम्, न केवलं प्रकृतं विवलितं च तत्। “अह् ब्रह्य” इति ज्ञानस्यैव परप्रा्षिसाधनत्वा- 
दिल्यथं : । एवं सूत्रमल्त्रयोः प्रकृतस्य ब्रह्मावगमस्य प्रवेशवाक्यपयंन्तमनुवृत्तिमाह् ~ ब्रह्यस्वरूपेत्यादिना । ब्रह्माव- 
गमश्चेति । “आत्मन आकाशः सम्भूत" इत्यादिवाक्ये यत्तो ब्रह्मस्वरूपावगमायैव शरीरान्तं कार्यं प्रदशितम् 
अतस्तद्वाक्येऽपि ब्रह्मावगम भारग्धोऽनुवृत्त इत्यथः! एवं सृष्टिवाक्येऽनुवुत्तस्य च तस्य विज्ञानमयवाकयेऽनुवृत्तिमाह-- 
तत्रान्नसयादिति । कोशवाक्येषु मध्य इति ततरशञब्दाथंः । स्थृलसूक्ष्मक्रमेण कोशानामान्त रत्वोपदेशस्य सवान्तर- 
ब्रह्मप्रतिपत्तिरेषत्वाष्विज्ञानकशब्दलक्षितायां बुद्धिगुहायां ब्रह्यावगमस्यानुवुत्तियुक्ता । अत्र प्रवेशवाक्यपयंन्तमनुवृत्ति- 
कथनावसरे प्राणमये प्रवेशितो मनोमये प्रवेरित इत्यनुक्त्वा विज्ञानमयपर्याये प्रवेशित इत्युक्तेः कोऽभिप्राय 
इत्याकाङ्क्षायां तमभिप्रायं गुहाशन्दप्रयोगेण सूचयति। एतदुक्तं भवत्ति-'“यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्" इत्यत्र 
हार्यकादानिष्ठा गृहा का ? इत्याकाङ्क्षायां सा गुहा विज्ञानमयपयपि बुद्धिरूपेण निरूप्यते, अतो बुद्धौ निहितत्वेन 
ब्रह्मणोऽवगमः सम्पादनीय इति गृहानिहितवाक्यतात्पयंसूचना्थं विज्ञानगुहायां प्रवेशित इत्युक्तिरिति । नन्वेव- 
मानन्दमयस्य मुख्यात्मत्वं सिध्येत “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" इति वाक्येन तस्यव बुद्धिगुहास्थत्वासिघाना- 
दित्याश्कयाह्--तत्रेति \ प्रियादिविशिष्ट एवात्मा तत्र प्रेरितो न शुद्धचिद्धातुः विरिष्टड्चामुख्य आस्मेदयुक्त- 
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निरुयनं चानिरुयनं च । विज्ञानं चानिज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् 

आत्मा ! ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा सवंविकल्पास्पदो निविकल्पोऽस्यामेव गुहायामधिगन्तव्य इति तसप्रवेश्षः प्रतप्यते 

न ह्यन्यत्रोपलस्यते ब्रह्म॒ निविशेषत्वाद्विशेषसंबन्धो ह्युपलन्धिहेवुर्टः । यथा राहोश्वन््राकविशिष्टसंबन्धः । 

एवमस्तःकरणगृहात्मसंबन्धो ब्रह्मण उपरुन्धिहैतुः। सलनिकर्षादवभासात्मकत्वाच्चान्तःकरणस्य । यथा चाऽऽ्टोक- 

विशिष्टा घटाद्यपकन्धिरेवं बुद्धिप्रत्ययारोकविशिष्टात्मोपलब्धिः स्यात्तस्मादुपलब्धिहेतौ गुहायां निहितमिति प्रकृत- 

मेव 1 तदृवृत्तिस्थानोये त्विह पुनस्तत्पृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदि्थुच्यते । | 

तदेवेदमाकाल्लादिकारणं कायं सृष्ट्वा तमनुप्रविष्टमिवान्तगुहायां बुद्धौ द्रष्टु श्रोतु मन्त्र विज्ञात्नि्येवं 

आनन्दगिरिटीका 

बद्धिगुहायामेव ब्रह्मण उपरुन्धिसम्भवात्तत्रैव प्रवेशोऽभिधित्सितत इत्याह--न हीति । नन्वन्यत्रोपलन्ध्यनहं 

ब्रह्म बुद्धौ वा कथमुपलभ्यत इत्याशङ्ुयोपाधर्योग्यताविशेषासम्भवादित्याहू--विेषेति । स्चिकर्षादीति । भन्तः- 

करणसंसगदिव देहवटादिषु चैतन्याभिव्यक्तिनं स्वतः । अन्तःकरणं चाव्यवधानेनैव चेतन्याभिव्यञ्चकमन्वयन्यति- 

रेकाभ्यामित्यथं; । यथा चास्वच्छस्वभावके घटादौ मुखं न प्रतिबिम्बते जलादौ स्वच्छस्वभावके प्रतिविम्बते तथा 

पत््वप्रधानस्यान्तःकरणस्य प्रसादस्वाभाव्याद्घटते तत्र ब्रह्मोपरुन्धिरिस्याहू--अवभासात्मकत्वाच्चेति । किच्च यथा 

जाडयसाम्येऽपि तमोलक्षणावरणाभिभवसमथं आलोकोऽङ्खीक्रियते तथा जाडयसाम्येऽप्यन्तःकरणस्थैव प्र्ययाकार- 
परिणतस्याज्ञानलक्षणावरणाभिंभवसामथ्यंम क्गीकतैव्यमित्याह--यथा चेति । 

चतंमाङ्ा 

मित्यथः । कथं तहि बृद्धिगुहानिहितत्वेन सुद्ध्रह्माकगमसिद्धिरिप्याशङ्कयाह्-ततः परमिति । जआनन्दमयाधिगमा- 
नन्तरमित्यथं; । नन्वानन्दमयाधिगमस्यानन्त्योक्तिसिद्धविशुदधब्रह्माधिगमोपायत्वं कथमित्यत्त आहू--अगनन्दमय- 
किङ्केति । आनन्दमय एव विलिषटोऽ्थो विशेष्यस्य शुद्धविद्धातोरिङ्खम्, विशिष्टस्य विरेष्याग्यभिचारित्वादशंनात् । 
आनन्देति । आनन्दवद्धेवंक्ष्यमाणाया अवसानः अवधिभूतः, निरत्तिशयानन्दरूप इत्यर्थः । प्रतिष्ठाशब्दार्थमाह्-- 
सर्वविकल्पेति \ सव॑कल्पनाधिष्ठानत्वादेव वस्तुतो निविरेषत्वमाह्--्निवकल्प इति । तथ!{ च अगनल्दमयरूप- 
किङ्काधिगमदारेणानन्दवृ द्वयवसानभूत आत्मा यथोक्तोऽस्यामेवानन्दमयगुहायाभेवाधिगस्तव्य इत्याभिप्रेत्य बुद्धो 
द्रष्टत्वादिरूपेणोपरन्धिरेव तस्य ब्रह्मणः प्रवेशत्वेन प्रवेशवाक्ये कल्प्यते गौण्या वृत्त्योपचयत इत्यथ; । तथा च 
वक्ष्यति--तदनुप्रविष्टमिवान्तर्गृहायां बुद्धौ द्रष्ट् श्रोतु मन्तु विज्ञातु इत्येवं विशेषवदुपलभ्यते तदेव तस्य प्रवेश 
इति । बुद्धावेव प्रवेशकल्पने हेतुमाह-न हयन्यत्रेति । बुद्धेः सकाशादन्यत्र ब्रह्मचेतन्यस्यानुपलम्भादित्य्थः । तत्र 
हेतुमाह--नि्िशेषत्वादिति । व्यञ्जकपदाथंरूपो या विश्षेषस्तस्सम्बन्धरहितत्वादिःव्यर्थः । बुद्धिसम्बन्धस्य ब्रह्मोप- 
रब्धिहेतुत्वं सदृष्टान्तमाह--विक्तोषसम्बन्धो हीति । व्यज्जकपदार्थो विरेषपदस्याथंः । ननु बुद्धावेव ब्रह्मचैतन्यस्योप- 
रन्धिरित्ि न नियमः, घटः स्फुरति पटः स्फुर्तीत्यादिप्रकारेण बुदधेरन्यत्रापि तस्योपरन्धिददं नादित्याशङ्धुयाह-- 
सन्निकर्षादिति । वृत्तिद्रारा बुद्धिसम्बन्धादेव तत्राप्युखन्धिरित्य्थः । बुद्धेश्चंतन्यग्यञ्जकत्वे युक्तिमाह्-अवभासात्मक- 
त्वाच्चेति , प्रकाशात्मकत्वादित्यथेः । अन्तःकरणस्य प्रकाशात्मकत्वमारोकादेरिव स्वाभाविकमेव, न तु तप्तायः 
पिण्डादेरिवान्यकृतमिति सूचनाथंश्चकारः । बुद्धिवृत्तेघंटादिषु चेतन्यन्यञ्जकत्वं सृष्ान्तमाह--यथा चेति । 
आदिपदं नीक्पोत्तादिसंग्रहा्थ॑म् । यथा नीलपीतादचुपब्धिरालोकसम्बन्धकृता तथा विषयेष्वात्मनः स्फुरणकूपेणोप- 

कन्धिरन्तःकरणवत्तिलक्षणालोकसम्बन्धप्रयुक्तेस्यथं: । एवमन्वयनव्यतिरेकाभ्यां बुद्धेरेव ब्रह्मापन्धिसाधनत्वमिति 
प्रसाध्य प्रकृतमुपसंह रत्ि-तस्मादिति। “मन्त्र यदुगुहायां निहिततमि"ति गुहानिहितत्वं प्रकृतं “तदेव प्राविशञदि "त्यनेन 
पुनरुच्यत्त इत्यथः । तहि पौनरुक्त्यं स्यादिति शङ्खं वारयति--चृत्तिस्थानीय इति । वृत्तिव्यष्या । तथा च 
व्याख्यानव्याष्येयभावापन्नयोगृहानिहितप्रवेशवाक्ययोनं पौनस्क्त्यदोष इति भावः| 

इदानीं प्रवेशशब्दार्थं कथयति-- तदेवेदमित्यादिना । यदाकारादिकारणं प्रकृतं तदेव ज्य इदं प्रव्यक्षादि- 
सच्धिधापित्तं कार्य सृष्ट्वेव्यथंः। अचुप्रविष्टमिवेति। गृहादावनुभ्रविष्ठ देव दत्तादिवेस्तु यथा तदन्तरपकुभ्यते तथा ब्रह्मापि 

| ॥। 
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यदिदं कश्च | तत्सत्यमित्याचक्षते। तदप्येष ररोक्ो मवति 

इति षष्ठोऽनुवाकः 

विशोषवदुपलम्यते। स एव तस्य प्रवेशस्तस्मादस्ति तत्कारणं ब्रह्य \ अतोऽस्तित्वादस्तीत्येवोपरुब्धव्यं तत्} तत्कायंमनु- 
प्रविश्य, क्र ? सच्चं मतं त्यस्चामूतंमभवत् \ मूर्तामूतं ह्यनव्याक्रतनामरूपे आत्मस्थे अन्तगतेनाऽऽत्मना व्याक्रियेते 
व्याहरते च मूर्तामतंशब्दवाच्ये ते आत्मना त्वप्रविभक्तदेशकारे इति कृत्वाऽऽत्मा ते अभवरदित्थुच्यते । किच निरुक्तं 
चानिरुक्तं च, निरुक्तं नाम निष्कृष्य समानासमानजातीयेभ्यो देशकारलविशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्तं तद्विपरीतं 
निरक्तानिरुक्तं अपि मूर्तामृतंयोरेव विशेषणे \ यथा सच्च त्यच्च प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा निलयनं चानिरयनं च । निलयनं 
नोडमाश्रयो मतस्येव धमः । अनिरुयनं तद्विपरीतममतंस्येव धमः \ त्यदनिरुक्तानिख्यनान्यमूतंधरमत्वेऽपि व्याकृत- 
विषयाण्येव \ सगंत्तिरकारुभावभ्वणात् । त्यदिति प्राणाद्यनिरक्तं तदेवानिरुयनं च । अतो विेषणान्यमतंस्य 
व्याकृतविषयाण्येवेतानि । विक्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं पाषाणादि सत्यं च व्यवहारविषयमधिकाराघ्न 
परमाथंसत्यमेकमेव हि परमाथंसत्यं ब्रह्य । इह पुनव्यंवहारविषयमपेक्षिकं सत्यं मृगत॒ष्णिकाद्यनृतपिक्षयोदकारि 

आनन्दगिरिटीका 

निख्यनं गृहप्रासादाविमृत्तंसन्निवेशविरोषोऽवयवसंस्थानविकशेष राहिस्यमनिख्यनम् । अनिरुक्तत्वाध्मूतं- 
धमंश्चेदुब्रह्मण एव कि न स्यादित्यत आह्--त्यदनिरुक्तानिरुयनानीति । 

नमाला 

ृद्धेरन्तरूपलभ्यते चान्तरूपलभ्यमानत्वसाम्यात्पवेशशब्दो गौण इत्ययं; । द्रष्टुत्वादिरूपेणोपरुन्धिलक्षणे विवक्षिते 
प्रवेशे बुद्धयुपहितच॑तन्यरूपस्य जीवस्व कतृंतवेऽपि जीवब्रह्मणोर्वास्तवैक्यमादाय सृष्टप्रवेशक्रिययोः समानकतुंत्वसत्त्वात् 
यः सरष्टा स एवानुप्राविशत् क्त्वाप्रत्ययश्चवणादिति सिद्धान्तो निष्प्रत्यूह इति मावः । एवमक्षराणि व्याख्याय प्रवेशष- 
वाक्यस्यापि ब्रह्यसच्वसाधने उपयोगं कथयत्ि-तस्मादस्तीति । तस्प्रकृतमाकाशादिक्रारणं ब्रह अस्ति नास्तीतिन, 

प्वेष्टृत्वात् असतःप्रवेशादशंनादित्यथैः, ब्रह्मणो नास्तित्वाभावे फल्ितिमाह--अत इति। पुथिन्यादिभूतत्रयं सूत्त॑मव- 
शिष्टं भूतद्रयममूतंमिति विभागो बोध्यः । ब्रव मूर्तामूर्ते अभवदित्यनेन तयोनब्रैह्यतादात्म्यमुच्यते, तत्रोपपत्तिमाह- 
मुर्तामूतं हीति ! प्रागुत्पत्तेरव्या्ृतनामरूपतयात्मनि स्थिते मूर्तामूर्ते एव सर्गादौ स्वान्तगंतेन परमात्मना व्याक्रियेते 
इत्यथः । तयोरव्याकृतनामरूपतया प्रागवस्थाने "तद्धेदं तह्यंन्याकृतमासीत्"' इति भ्रुतिप्रसिदधि्योतनार्थो हिशब्दः । 
तत्त: किम् ? अत याह्-वंयाकृते चेति \ आत्मना त्विति । परमात्मना अविभक्तदेशकाटे परमात्मना तादात्म्यापनन 
एव, प्रामुत्पत्तेरात्मनोऽद्वितीयत्वश्चवणादित्ति भावः। एतदुक्तं भवति-मूर्तामूत्तंयोरव्याकृतयोरात्मतादात्म्यात्तयोरेव 
व्याङ्ृतयोरपि तत्तादात्म्यमुपपद्यत एवेति कृत्वा तत्कारणभूत आत्मा ते मूर्तामृततं अभवदिति श्रुत्योच्यत्त इति । 
इदं तदित्युक्तमिति । यवया पुष्टं तदिदमिति निदिष्टमिव्यथैः । इहैदानीमयं विष्णुमित्र इत्यादिप्रकारेण निरूपितं | 
वस्त्वित्यथंः । विशेषण इति } निरु्तं मूतंस्यैवामेदेन विदोषणम् अनिरुक्तममूतंस्यैवा मेदेन विशेषणमिति विभागः | 
यथेति ! यथा सच्छब्दवाच्यं प्रत्यक्षं भूतत्रयं मूतेस्याभेदेन विशेषणं त्यच्छब्दवाच्यं च परोक्षं भूतद्रयममूतंस्याभेदेन 
विशेषणं तथा निरुक्तानिरक्ते अपीत्यथ; । तथेति । निलयनं च तथा निरुक्तवन्मू्तस्यैव धमं इति सम्बन्धः । धमं 
इति \ तथा च सन्निरुक्तनिरख्यनानि मूतंधर्माः, त्यदनिरुक्तानिख्यनान्यमूत्तंघरमा इति विभागः कृत इति बोध्यम् । 
ननु त्यदादीनाममू्त॑धमंत्वे सति ब्रह्मधमंत्वं प्रसज्येत ब्रह्मणोऽप्यमृत्तंतादिति, नेत्याहू-त्यद्निंहक्तेति। व्याफतेति। 
व्याकृतं कायम्, तद्विरोषणान्येव न कारणब्रह्यविशेषणानि, तेषां तद्विशेषणत्वे सगस्प्रागपि सत्तवापत््या तदत्तरकाल- 
भावित्वश्रवणविरोधादित्यथंः । व्याकृतविषयत्वमेव विवृणोत्ति-त्यदितीत्यादिना ! प्राणो वायुः, आकाशसंग्रह्थ- 
मादिपदम् । अत इतिं । व्यदनिरुक्तानिख्यनशब्दैरसिहितस्य प्राणादेः का्यत्वादेतान्यमूतंस्य विशेषणानि व्याकृतः 
विषयाण्येवेति योजना । सत्यं चेति \ (सत्यं चानृत्तं च इत्यत सत्यशब्देन व्यावहारिकसत्यमेवोच्यते न तु परमाधं- 

सत्यमित्यत्र हैतुः--अधिकारादिति । सच्च त्यत्वेत्यादीनां व्यवहारविषयाणामेव विकाराणां प्रकरणादित्यथंः। 
किच “सत्यं च इत्यत्र परमाथंसत्यग्रहुणे परमाथंदरयं प्रसज्येत, “(सत्यमभवत् इत्यत्रापि परमाथं््यस्य 
गृहीतत्वात् । भवत्विति चेत्, तत्राहु--एकमेव हीति ! परमाथंसत्यस्याद्वितीयत्वं श्रुतिस्मृतिन्यायसहसभ्रसिद्धमिति 



ब्रह्य० अनरु०-६ ] तेत्तिरीयोपनिषत् | [ ५२९ 

सत्यमुच्यते । अनृतं च तद्विपरीतम् । कि पुनरेतत्सवंममवत्, परमाथंसत्थं कि पुनस्तदुन्रह्य । “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
हो "ति प्रक्रतत्वात् \ यस्मात्सत्यदादिकं मर्तामतधमंजातं ्यात्किचेदं सवमवििष्टं विकारजातमेकमेव सच्छब्दवाच्यं 

बरह्माभवत्तद्रयतिरेकेणाभावान्नामरूपविकारस्य, तस्मात्तद्ब्रह्य सत्यमित्याचक्षते ब्रह्मविदः । 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रदनः प्रकृतस्तस्य प्रतिव्चनविषय एतदुक्तम् -'भत्माऽकामयत बहु स्यामिति! 

स यथाकामं चाऽऽकान्ञादिकायं सत्यदादिरक्षणं सृष्ट्वा तदनु प्रविह्य पयजञ्म्पुष्वन्मस्वानो विजानन्बह्ुभवत्तस्मात्त- ५ 
देवेदमाकाश्ादिकारणं कायस्थं परमे व्योमन्हृदयगुहायां निहितं तस्प्रत्ययावभासविशिषेणोपलभ्यमानमस्तीत्थेवं 
विजानीयादित्यक्तं भवति । तदेतस्मिन्नर्थे ब्राह्मणोक्त एष रोको मन्त्रो भवति । यथा पूर्वेष्वन्नमयाद्यात्मप्रकारकाः 
पञ्चस्वपि, एवं सर्वास्तरतमात्मास्तित्वप्रकाशकोऽपि मन्त्रः कायहारेण भवति 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवसप्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्धुरभगवतः कती 
तैत्तिरीयोपनिषदि ह्ितीयत्रह्मवल्लीभाष्ये षष्ठोऽनुवाक १० 

भानन्दगिरिटीका 

"“तत्सत्यमिव्याचक्षत"' इत्यध्योपपत्तिमाह--यस्मादिति । पदानि व्याख्याय प्रकृतानु प्रश्ननिराकरणे प्रकरणस्य 
तात्पर्यं "सोऽकामयते'"तव्यदेद्छयत्ि--अस्ति नास्तीव्यादिना। तस्या बुद्धिगृहायाः अहु कर्ता भोवेतेत्यादयस्त एवाव- 

भासविकेषास्तैग्यंज्यमानं विशिष्टस्य विषयत्वेऽपि स्वरूपस्याविषयत्वादित्यथंः" । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमन्दद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्ति रीयोपनिषच्छा ्कुरमाष्यटीकायां १५ 
द्वितीयन्रह्यवल्ट्यां षष्ठोऽनुवाक 

तनमाखा 

द्योतनार्थो द्वश्ञब्दः, अतो न परमाथं्रये इष्टापत्तिरिति भवः। ननु व्यवहारविषयाकाल्ञादिभ्रपश्चस्य कल्पितत्वात्कथं 
तत्र सतव्यशब्दप्रवृत्तिरिति शङ्कां निराकुवन्संत्यं च व्यवहारविषयमिद्युक्तं विवृ णोति--इहु पुनरिति \ “सत्यं 
चानृत्तं च" इत्यत्रेत्यर्थः । आपेक्षिकं सत्यमुच्यत इति सम्बन्धः । किमपेक्षयोदकादिलक्षणस्य सत्यस्यपेक्षिकत्वमित्या- २० 
काङ्क्षायामाह -मृगतुष्णिकादीति । “सत्यं चानृत्तं चः" इत्यत्र व्यावहारिकं वस्तु सत्यशब्दार्थः प्रातिभासिकं 
वस्त्वनुतशब्दाथं इति निष्करषंः । कि पुनरिति ! एतस्प्रकृतं निरुक्तादिकं सवं किमिति प्ररने सत्यमभवदिति प्रति- 
वचनम् । तत्र सत्यं विरिनष्टि-परमार्थेति । इदं च विशेषणं सत्यं चेत्यत्र गृहीततसत्यग्यावृत््यथंमिति प्रागेव 
व्यक्तम् । परमा्थ॑सत्यस्वरूपं प्ररनपुवकं विलिष्य दर्शयति-कि पुनस्तदित्यादिना । यत्सत्यादिशब्दरपात्तं यच्चेदं 
कि चाविश्ञेषितं विशिष्यानुपात्तं तत्सर्वं परमाथंसत्यमभवदिति रीत्या श्तौ “यदिदं किं च” इति वाक्यस्य पूर्वेणेक- २५ 
वाक्यता बोध्या इमामेवेकवाक्यतां प्रदर्शयन् ^तत्सत्यमित्या चक्षते" इत्यस्योपपत्तिमाह्-यस्मादित्यादिना ! पूव- 
ग्रन्थस्य विवक्षितमर्थं दर्शयितुं तत्र वृत्तमनुवदति--अस्तीत्यादिना । इदानीं तत्र विवक्षितं कथयति--तस्मादिति । 
शर्या ब्रह्मण्यसत्वाशद्कानि राकरणपुवंकं सत्तवप्रतिपादनायंव तस्य मोक्तुभोग्यात्मनावस्थानग्रतिपादनादित्य्थः | 
अस्य हेतोरस्तीति विजानीयादिव्यनेन सम्बन्धः । तदेवेति । ब्रह्मवेत्यथः। इदंशब्दाथमेवाह-कायंस्थमिति 
का्यंकरणसङ्खाते साक्षितया स्थितमित्यर्थः । बुद्धौ विशिष्य तस्योपरन्धिममिप्रेतयाह्-परम इत्यादिना । व्योम्नि ३० 
या गृहा तस्यामिति सप्तम्योर्वेयधिकरण्यम् । हाद॑मेवाकाशं परमं व्योमेति च प्रागेव दशितम् । मुख्यस्य निधानस्या- 
सम्भवं मनसि निधाय हृदयगुहायां निहितमिव्यस्या्थंमाह्-ततप्रत्ययेति । तस्मिन्हूदयगुहाराब्दिते प्रत्यये 
साक्षिणा प्रतीयमानेऽन्तःकरणे योऽयमात्मचैतत्यस्थावमासमानो विशेषः “पश्यन् श्युण्वनुः' इत्यादिभाष्येण प्रदरितो 
दरष्टत्वादिरूपभेदस्तेन रूपभेदेनोपलभ्यमानं प्रकाशमानं ब्रहयेत्यथंः । ननु “असद्वा इदम्" इति रेलोके 
न सर्वान्तरालमास्तित्वप्रतिपादकः तदस्तित्ववाचिपद्यभावात्, प्रत्युत आकाशा्दिकारणे वस्तुस्यसच्छब्दश्नवणेन २३५ 

तदसत्तवस्यैव प्रतीतेस्वेत्याशङ्कव् विशिनष्टि--कायंद्रारेणेति । असतः कायंकारणत्वासम्भवादसच्छब्दनिरदिषटस्यापि 
सत्त्वं कारणस्य सिध्यतीत्याशयः। 

इति त॑त्तिरीयोपनिषद्राष्यव्याख्यायां वनमाराख्यायामानन्दवत्त्यां षषटोऽनुवाक 

१. सोपाधिकस्यात्मनः पदयत् श्युण्वनु इत्यादौ विषयत्वं न तु शुद्धस्येत्यथं : । 
१७ 



जथ वासिक व्रह्धाव्ल्ल्यां ष्नष्ठो <नव्याच्छः 

असत्समोऽसौ मवति योऽसदुव्रह्मेति वेद चेत् | अस्ति ब्रह्मेति चेदेद सन्तं तं ब्राह्मणा विदुः ॥ १॥ 
सदप्यात्मस्वरूपेण ब्रह्मासदिति वेद॒ वेत् । सोऽसन्नेवेह मवति कोशात्मत्वामिमानभाद् ॥ २॥ 
न हि कोगास्मना सन्वमृते ब्रह्म समदनुते । इतः स्पातमना समते रज्जं सदास्मिकाम् ॥ ३॥ 
असद्धयः खलु कोशेभ्यः सदेकं ब्रह्म वेद चेत् । दशे सूपान्तरास्वास्सन्तं तं बाह्मणा पिह; ॥ ४॥ 

५ यस्मादेवमतो शिखा कोश्चानज्ञानकन्पितान् । निवरिंक्ारमना्न्तं परमात्मानमाश्रयेत् ॥ ५॥ 
यतः कोशातिरेकेण नासखं विद्यते परम्  'म्युवां असदित्येवं घटते भ्रुत्युदीरणम् ॥ ६ ॥ 
अस्तीत्येषोपलन्धव्यः सदेवेति च त्रासनम् | ब्रह्मात्मव्यतिरेकेण सत्वमन्यत्र दुरुभम् ॥ ७ ॥ 

त्येष एव शारीरो योऽशरीरः सदेकलः 
आनन्दान्तस्य पूवस्य च्यात्मा नाऽऽत्मवतः परः[नात्मा ततः परः]॥ ८ ॥ 

१० उक्तं ब्रह्मविदाप्नोति परं नाज्ञोऽसदाश्रयः { इत्यस्य निर्णयार्थाय परो प्रन्थोऽतायंते॥ 8 ॥ 
साधारणं परं ब्रह्म षिदुषोऽविदुषश्च चेत् । प्राप्तयप्राप्ठी समे स्यातां नियमे हेस्वसम्भवात् ॥१०॥ 
कायमात्रावबद्रान्तःकरणतात्तमसिनः । नशक्याऽस्तीति धीः कतुं सखतःसिद्ारमवस्तुनि ॥ 

अतोऽस्यास्तित्वसिद्भयथं कन्पनातीतरूपिणः ॥११॥ 

भस्नेव स भवति । असदृब्रह्येति वेद चेदित्यस्य इखोकभागस्यार्थ प्रपञ्चयति-- सदपीति ।॥ १-२॥ 
१५ किमित्यालनोऽसक्वं कोरूपेण सतत्वादित्याशङ्घुयाऽऽह॒-न हीति । दृष्टान्ते सर्पो दार्टीन्तिके चाऽऽत्मा 

कतृत्वेन सम्बध्यते । २३1 
अस्ति ब्रहोति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरित्िदलोकस्योत्तरार्धं प्रपञ्चयति--असनदूच इति । दृेरात्मनो 

बरह्मणः सकाशाद्रूपान्तरस्यासत्वादुब्रह्मणश्च सच्वाभ्युपगमादिति हेत्वथंः ॥ ४॥ 
यत्तो ब्रह्मरूपेणेवाऽऽत्मनः सत्त्वं न कोशकूपेण कोशानां कल्पितत्वेनासत््वादततश्च कोरान्विवेकज्ञानेन 

२० विहाय परमात्मानमात्मव्वेन जानीयादित्याह् - यस्मादिति ।। ५॥ 
परमात्मरूपेणापि कोशचरूपेणेवाऽऽत्मनोऽसत्त्वं स्यादित्याशङ्कयाऽऽह् -यत इति । कोशात्मन॑वा सत्तव- 

मित्यत्र प्रमाणमाहु-मृघ्थु्वेति । ६ ॥ 
 कोकशपच्चकं म॒त्युश्षब्देन विवक्षितं ब्रह्मात्मना तु नाऽऽत्मनोऽसत््वमित्यत्रापि प्रमाणमाह् -भस्तीत्येवेति | 

 इोकाथंमुपसंह रति-ब्रह्यात्मेति ।। ७ ॥। 
२५ तस्येष एव शारीर आत्मा । यः पुव॑स्येव्यस्याथंमाह--तस्येति ।। ८ ॥ 

अथातोऽनुप्रश्ना इत्यादेसुत्तरग्रन्थस्य तात्पयंमाहू--उक्तमिति । ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यत्र ब्रह्मविदेव परं 
ब्रह्य प्राप्नोति नाज्ञोऽविद्रान्कत्पितकोशपञ्चकमात्मत्वेन गतत्वादिव्युक्तमस्येवार्थस्याऽशक्षेपद्रारा समाधानाथमुत्तर- 
ग्रन्थप्रवृत्तिरित्यथैः ॥ ९ ॥ 

श्रुत्या विवक्षितमाक्षेपमेव दर्शयति--साधारणमिति । विदुषोऽविदृषद्च साधारणं स्वरूपं यदि परं ब्रह्य 
२० तदा योरपि ब्रह्यप्राप्तिस्तदप्रापिरवा समाने युज्येते न तु विदृषो ब्रह्यप्रापिविदुषड्च तदप्रा्िरिति नियमो नियामका- 

भावादिव्याक्लिप्य नियमसमथंनाथंमुत्तरग्रन्थप्रवृत्तिरिव्यथंः ॥। १० ॥ 

उत्तरग्रन्धस्यैव तात्पर्यान्तरमाहु-कायंमात्रेति ! कोशपञ्चकस्याऽऽत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्परमात्मा नास्त्य 

वेतिशङ्धुायां तदस्तित्वसाधनायावरिष्टप्ररनद्रयसमाघानाय च समनन्तरग्रन्थसमुत्थानमित्यथः ॥ ११॥ 

१. वृ० १-३-२८ । २. क० २-३-१३ । ३. छा० ६-२-१। 
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अथात इत्यनुप्रशना वक्ष्यन्ते निर्णयाथिने ॥१२॥ 
अथानन्तरमस्येव साधारण्याप्रमेयतः । आचार्योक्तिमयुप्ररनाः शिष्यस्य गुरुसन्निधौ ॥१३॥ 
अप्यव्िद्रानयुं लोके प्रेस्य कथिस्समह्नुते । न चेदबिद्रानाप्नोति विद्वानेतीतिं का प्रमा ॥ 

॑ स्यान्न बेस्यपरः प्ररनल्ित्वाद्धि बहुबागियम् ॥१४।॥। 

"्लुतिश्वात्र विचारार्थं विचायं वस्खिदं यतः । एतेषां खटु॑चोदयानायत्तरा्थोत्तरा भुतः ॥१५॥ ^ 
रयोः सद्धावपूवेत्वादस्तित्वं तावदुच्यते ॥१६॥ 

घटाइङरादि यत्काय दष्टं स्ारणं हि तत् । आक्रालचादि च नः कायं तदप्येवं प्रतीयताम् ॥१७॥ 
असतश्चदिदं कायं सवं स्यादसएदन्वितम् | असतः कारणत्वं च निरात्मलान्न सिद्रयति ॥१८॥ 
ध॒वः सन्छुरुते कायंमयस्कान्तो मणि्ेथा । कारणत्वं भवेदेवं इवेतोऽतिशयः इतः ॥१६॥ 
साविद्यः प्रत्यगारमा यो बिय्ोनिः पुरोदितः । सोऽकामयत नाविद्यां विना कामोऽस्ति कस्यचित्॥२०॥ 
अलातस्येकरूपस्य वैश्वरूप्यं यथाऽन्यतः । सूषामिधानभरान्त्युत्था बहुतेयं परात्मनः ॥ 

प्रजायेयेस्यतो बक्ति नामशूपात्मना प्रभुः ॥२१॥ 

एवं तात्पयंमुकत्वा पदार्थान्कथयति--अथेति । ब्रह्मात्मेकयज्ञानस्य फखवत्त्वकथनान्तयमथशब्दाथंः । यतो 

विदुषोऽविदुषद्च साधारणं ब्रहम यतक््चाप्रमेयमतः प्ररना भवन्तीत्यतःशब्दाथं; । आचार्योक्तिरनन्तरमिस्यनु- 

राब्दाथंः ॥ १२-१३ ॥ 

प्रश्नानेव विभज्य कथयत्ति-अपीति \ अविद्वान्कर्िन्पृतः सन्कवल्यं प्राप्नोत्युत न प्राप्नोती्येकः प्ररनः। 
आत्मत्वे सत्यपि ब्रहमणोऽविद्रान्विद्याबकाभावान्न प्राप्नोतीति चेत्तदा विद्वानपि प्राप्नोत्युत नेत्ति द्वितीयः । ब्रह्म 
प्रप्तेरविद्यानिवृत्तेरतिरेकादुबरह्यास्ति नास्तीति तृतीयः । तेन बहुवचनमित्यथः ॥ १४ ॥1 

प्टुतेविचारविषयत्वोक्तिपूव॑कं “सोऽकामयते""त्यादयत्तरसन्दभंस्य तात्पयंमाह्--ष्टतिश्चे ति ।॥ १५॥ 
क्रममतिक्रम्य तुत्तीयप्रश्नस्य प्राथम्येन निणंये हेतुमाह्--द्वयोरिति ॥ १६॥ 

ब्रह्मणः सत्त्वमनुमानेन साधयति-घटेति । आकाशादि सलूरवकं कायंत्वाद्टादिवदिति रौकिंक- 

ग्याप्ट्यवष्टम्मेन सत्कारणं तावदधिगततं॒तस्य च देशादिकारणव्वेन देशाद्नवच्छित्रात्वाद्ब्रह्मस्वं सिद्ध 

मित्यथंः । १७॥ 
जगत्कारणस्य ब्रह्मणो विश्षेषतोज्नुपकम्भेनासस्वादसदेव कारणं जगतः स्यादिव्याश _्याऽऽ्-असतश्चेदिति) 

किञ्च कारणत्वं कायपिक्षया नियतप्राक्काखसत्तवं तस दूल्यस्य सम्भवतीत्याह--असत इति ॥ १८ ॥ 

ब्रह्मापि जगतो न कारणं कूटस्थत्वादिव्याशद्कुयाऽऽह्-घरुवः सन्निति । कुरवत्कारणमित्य ज्गीकरणान्न 

कूटस्थस्य कारणत्वमित्याशङ्खयाऽऽह्-करुवंत इति ! सदा कुरवच्चेत्कारणं तदाऽतिशयस्य विशेषस्याभावादेक- 

रूपत्वात्कूटस्थस्यैव कारणत्वमापचेतत कदाचित्वुवंच्चेत्कारणं तहि कारणत्वमकूुवंत एव कुवंदरपस्थाकुवेत्कायत्वा- 

दित्यर्थः 1 १९॥ 

आकालादिकारणस्य प्रत्यगात्मनः सद्धावं प्रसाध्य तत्रैवार्थे समनन्तरवाक्यमवतारयति--साविद्य इति । 
आकाश्चादिकारणस्याज्ञातस्य प्रल्यगानः सशब्देनोपादाने हेतुमाह्--नाविचयामिति ॥ २० ॥ 

अविद्यया कामयितुत्ववत्परस्याऽऽत्मनो बहुभवनमपि तथैवेति दशंयच्चनन्तरं वाक्धमुत्थापयति- 
अरातस्थेति \ तस्य नैरचल्ये सति तेजोमात्रतेनैकरूपस्य बहुरूपत्वदीघंत्वव क्रत्वादि चल्नविश्ेषाद्यथोत्पदयते तथा 
परस्याऽऽत्मनः स्वारस्येनंकरूपस्य नामरूपात्मकाविद्याजनितश्रान्तिवशाद्रहुभवनं भवति । अत्तो बहूभवनस्य 
भविद्यामन्तरेणायोगान्नामाद्यात्मना 'शप्रजायेये""ति श्रुतिरित्यर्थः ॥ २१ ॥ | | 

१. पा० अश्ा० ८-२-९७ । 
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आत्मस्थे नामस्पे ये देश्कालादयपेक्षिणी । जगत्कमेवशषादीच्चादथन्येते बहुधाऽऽत्मनः ॥२२॥ 
व्याकृतियां तयोविष्णोः प्रस्यहं नामरूपयोः । भूयो भवनमेतत्स्यान्मायिनोऽनेकता यथा ॥२३॥ 
न ॒द्यनवयवस्यास्य बहुत्वं युज्यतेऽञ्जसा । तस्माद्भाक्तं बहुं स्याद्रयोम्नो यद द्घटादिभिः।।२४॥ 
श्रौतं सृष्टयादिविषयमीकश्वरारोचनं तपः । कायत्वान्लौकिकस्येह तपसोऽसम्भवो मवेत् ॥२५॥ 

५ यथाश्रुति समारोच्य ससे जगदोधरः । यथाक्रमं यथारूपं यथाकमं यथाकृति ॥२६॥ 
मायावी जगदुत्पा्य माययेवेश्वरेश्वरः । सपादीन्कल्पितान्छम्वत्तदेवानुषिवेश्च सः ॥२७॥ 
मृ च्चेत्कारणं ब्रह्म कायं सवं तदात्मकम् । तदात्मतातिरेकेण प्रवेश्ोऽन्यो न शिते ॥२८॥ 
न चान्यः प्राविश्गदधिष्णोः श्रयते द्येककरेता । सृष्टा जगत्तदेवानुध्राधिश्चच्चेति हि भ्रुतिः॥२६॥ 
कपारादयात्मना इम्मं मृद्रच्चेस्प्रा विश्ज्जगत् । सरदोऽनेकास्मकत्वात्त घटते नक्तो द्दशः ॥३०॥ 

१० अनाप्नदेशवन्मृदस्वेशो व्यापिनः कथम् | प्रवेजञश्रवणात्तर्हिं परिच्छिन्नं प्रकल्पताम् ॥२३१॥ 

खे हस्तादिवच्चायं प्रवे्षोऽपि षटिष्यति । अभूतस्यापि नैवं स्यास्का्यव्या पिस्वहेतुतः ॥३२॥ 
व्यापि वाऽव्यापि वा कायं व्याप्नोस्येव हिं कारणम् । 
न ्ात्मशुन्यो देशोऽस्ति यं जीबेनाऽऽविशेत्परः ।। ३३ ॥ 

अविद्यया बहुभवनं परस्य प्रपञ्चयति - आत्मस्थ इति । जगच्छब्देन प्राणिजात्तं गृह्यते । वात्तिकट्रयेऽपि 
१५ नामरूपशब्देनाविद्योच्यते । २२.२२ ॥ 

परिणामित्वादुब्रह्मणो मुख्यमेव बहुभवनं नाविद्याक्त्तमित्याशङ्कुधाऽष्॒- न हीति ।। २४॥ 

स तपोऽ्तप्यतेत्यत्र तपःरान्दाथंमाह-श्रोतमिति । किमत्ति तपःशब्देन प्रसिद्धमेव कृच्ादि नोच्यते तस्य 
कार्यत्वेन वर्णाश्रमादिसर्गोत्तरकार्त्वाद्तब्रह्मणि चासम्भवादित्याहु--कायेत्वादिति ।) २५ ॥। 

स तपस्तप्तेत्यादेरथंमाह्-यथाभतोति ।। २६॥। 

२० तत्सुष्टवेत्यदेरथं कथयति--मायावीति ।। २७॥ 
जगत्सृष्ट्वाऽतर प्रविष्टं खष्ट् ब्रहोप्युक्तं प्रवेशमाक्षिपत्ति--मृददिति ॥ २८ ॥ 

कायंस्योपादानाव्यतिरेकादुपादानस्य ब्रह्मणोऽप्रविष्टदेशाभावाप्रवेशो न सिध्यति वेरत्ताह ब्रह्मणोऽन्यस्य 
केस्यचित्पविष्त्वमेष्ट्यमित्याश द्य सृष्प्रवेशयोरेककतुंत्वश्रुतिवि रोधान्नेव मिव्याहू--न चेति । २९।। 

यथा घटस्य समवायिकारणमेव कपारचणदिषंटे प्रवेशो सति तदात्मना चट प्रविक्षतीत्ति व्यपदिश्यते तथा 

२५ जगतः समवायिकारणमेव ब्रह्य जगदुत्पाद्य ततर प्रविष्टमिति व्यपदेशः सिध्यतीति रङ्कुते-कपालादिति । वंषम्य 
प्रदरोनेन प्रत्यादिशति--मृद इति ।) ३० ॥ 

वेषम्यमेव स्फोरयति--अनाप्तेति । प्रवेशश्रुत्या परिच्छिन्नत्वं छष्ट॒रिष्यतामित्याशङ्ते-- प्रवेशेति ॥।२३१॥ 

परिच्छिघनत्वाङ्गीकारेऽपि कथं प्रवेशोपपत्तिरित्याङ्कयाऽऽहु--मुख इति । मूतंस्य मूर्तान्तरे प्रवेश 
दशनात्परस्य चामूत्तत्वात्न काय प्रवेशो युज्यते । तस्य कार्यन्यापित्वादग्याप्तकायेदेश्षाभावादिव्य॒त्तरमाह- 

३० अमतस्येति ।। ३२॥ 

तस्य परिच्छिन्नत्वा द्खीकाराक्कथं कायंव्यापित्वमिव्याशङ्कयाऽऽहू--व्यापि वेति समवायिकारणं परिच्छेदे 
अपरिच्छेदे च स्वकार्यं व्याप्नोत्येव तथा च सृष्ट्वा प्रविष्ट इत्येतदनिष्टमित्यथंः | परस्य व्परापित्वैऽपि जीवस्या 
व्पापित्वात्तेनाऽत्मनाऽऽस्य कायं प्रवेशः स्यादित्याशङ्कयाऽऽ्-न हीति ॥ ३३ ॥ 



ब्रह्य अनु०-६, भा० वा०-३४-४४ | तैत्तिरीयोपनिषर् | | ५३३ 

अथ कारणस्पेण का्यमीशः समाविशेत् । अदं॑शरह्येतिवञ्जह्याकायं कायारमतां तथा ॥२४॥ 

मतं जीबास्मकं कार्यं याति कार्यान्तरं यदि। विरोधान्नैवमप्येतन्नेति कम्भः सरावताम् ॥२५॥ 

नामसूपादिकार्याच्च व्यतिरेकाडुवादिनि । शरुतिः इष्येत मोक्ष तदापततौ सुदुरुभः ॥३६॥ 

जराकेवत्यवेश्षदचेन्नापरिच्छिन्नरूपतः | अभूतेखास्च नास्यैवं प्रवेश उपपद्यते ॥३७॥ 

एवं तहि प्रवेशोऽस्य दिरष्यते न कथश्चन । न च गव्यन्तरं विद्मो येन वाक्यं समथ्यते ॥३८॥ ५ 

आनर्भक्यादिदं तदि त्यज्यतां शिगयाक्यवत् । प्रवेशवाक्यं नैवं तद्गत्यन्तरसमाश्रयात् ॥२६।। 

बरहमवित्परम)प्नोतीस्युक्सवा सत्यादिलक्षणम् । प्रावेश्चयद्गुहां तच्च तदनात्मत्यशान्तय ॥४०॥ 

अन्रह्लनिवृत्यथं त्रद्मा्मेतिविेषणम् । तन्निवृत्ताववाक्याथं कैवल्यं प्रतिपद्यते ॥४१। 

यस्मादेवं फलं तस्माज्ज्ञानमत्र विवक्षितम् । गुह्यायामद्रयं तह तस्मान्निहितभरुच्यते ॥४२॥ 
ॐ 

तद्रपाजुगमा यान्नमयान्त कायमाद हि ॥४३॥ १० 

पूवपूर्वातिरेकेण त्रीन्कोक्ञानतिरङ्गय च । विज्ञानमयषूपायां गुहायां दशितः परः ॥४४॥ 

यथा कार्यं कारणकूपेण पय॑वस्यति तथेश्वरो जगदुत्पाद्य तत्र भविश्चतीत्यभ्युपगमान्न प्रवेशानुपपत्तिरिति 

चोदयथति--अयेति । यथा ब्रह्यास्मीत्यत्राहङ्कुतृंत्वनि रासेनात्म नो ब्रह्मत्वं बोध्यते तथा यथोक्तं प्रवेशे कायस्य 

कार्यासतात्यामः स्यात्तथा सति न कारये प्रवेशः सिध्यतीदृत्तरमाह--अहमिति ॥ ३४॥। 

परमात्मका्यंस्य जीवस्थाहङ्कारादिकार्यात्मकत्वं परस्य प्रवेशो नामेति पुनः शङ्धुते-मतमिति ! घटस्य १५ 

शरावत्वादर्शनादन्यस्यान्यभावासम्भवान्न जीवस्याहङ्कारा्यात्मत्वमिति दषयति--विरोधादिति ॥ ३५ ॥ 

किञ्च जीवस्य प्रमात्मकायंस्याहृद्कारादिकायं भावे सत्यनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविद्येति नामरूपक्रियराट्मक- 

का्यतिरेकं जीवस्यानुवदन्ती शुतिविरुध्येतेस्याह्-नानेति। कायस्य जीवस्य कार्यान्तरापरत्तौ तस्य ब्रह्मभावो मोक्षोऽपि 

दुरुंभो भवेत्स्वरूपनाशमन्तरेणाच्यस्यान्यभावाक्षम्भव [दत्तोऽपि यथोक्तप्रवेशा
नुपपत्िरित्याह्-मोक्षश्चे ति ॥ ३६ ॥ 

प्रकारान्तरेण प्रवेरामाशङ्य प्रत्यादिशति--जलाकंवदिति ।! ३७ ॥ | | २० 

यथोक्तानां प्रत्रेशप्रकाराणामन्यतमोऽपि प्रकारो दश्शितरोत्या नोपपद्यते चेत्तहि परस्याऽऽत्मनो न कथञ्चिदपि 

प्रवेशो युज्यत इत्युपसंहरति--एवं तरहौति । प्रवेशवाक्यं तहि प्रागुक्तास््रकारान्परिहाय प्रकारान्तरेण समध्यंता- 

मित्याशङ्कयाऽऽह--न चेति ॥ २८ ॥ | 

कथं ताहि प्रवेशवाक्यस्य प्रामाण्यमित्याशङ्कुय पवंपक्षमुपसंहरति--अआनयेक्यादिति । भ्रव शवाक्यं न 

त्याज्यं तस्य गव्यन्तरसम्भवादिति सिद्धान्तयति-- नैवमिति ॥ २९ ॥ २५ 

ब्रहमात्मनोरेकल्वज्ञाना्थ प्रवेशस्याप्रतिपाद्यस्येव कस्पितत्वान्नोक्तदोषाणामवकाकश्लोऽस्तोति गत्यन्तरमेव 

स्फोरयति--ब्रह्मविदिति ।। ४० ॥ 
“यो वेद निहितं गृहायामि"ति गुहा प्रवेशवचनं ब्रह्मणोऽनात्मत्व निवृत्यर्थमिति 

यथोच्यते तथैव “अयमात्मा 

ब्रह '"ति ब्रह्मणो विदोष्यत्वमात्मनोऽप्य्रह्यत्वश्ङ्कानिवृच्यथंमित्याह--अन्रह्यत्वेति । ब्रह्मणोऽनाव्मत्वनिवृत्तिरात्म- 

नरचान्रह्यत्वनिवृत्तियंदा विरेषणसाम्याल्लभ्यते तदा सिद्धमर्थं कथयति--तच्निवृत्ताविति ॥ ४१ ॥ ३० 

 सोक्षफलस्यैवयज्ञानस्यात्र विवक्षितत्वे तादथ्यंन मन्त्रे ्राह्यणे च प्रवे्कल्पनेत्याहु-- यस्मादिति । ४९ ॥ 

कथमेकत्वज्ञानमनत्र॒ विवक्षितमिः्युच्यते कोरपञ्चकोपन्यासस्यापीह् दर्शनादिव्याशङ्कयाऽऽह--तदरपेति । 

बरह्मातमैकत्वस्वशूपानुगमस्तदवगतिस्तदथंमानन्दमयादयन्नमयान्तं कोक्षपञ्चकमिहोपन्यस्यते तस्मादेक्यज्ञानमेवाच्र 

विवक्षितं कोशपञ्चकवचनस्य तदुपायत्वादित्य्थः ॥ ४३ ॥1 | 
& 

प्वेदावचनमेकत्वज्ञानाथंमिल्युक्तं प्रपञ्चयति-- पव ूर्वेति \ पुव॑स्मादल्नमयाद्रा ह्यादतिरेकेणानन्तरं प्राणमयं ३५ 

तत्तोऽपि चात्तिरेकेण मनोमयं ततश्चातिरेकेण विज्ञानमयं गृहीत्वा त्रीन्कोशान्ूर्वोक्तानेवमतिक्रम्य विज्ञानमयखूपा 

या बुद्धिलक्षणा गुहा तत्र परमात्मा प्रविष्टो दर्शितस्तथा च जीवपरयोरेवयं सिध्यतीत्यथं; । ४४ ॥ 



५३४ 1 सटोकवार्तिकोपेता [ त्रह्य° अनु०-६, भा० वा०-४५-५३ 

तत्राऽऽनन्दमयो यस्माल्लक्ष्यते राहुचन्द्रवत् । मानुषादधि यत्रेदं ॑सुखं निष्ठां प्रपद्यते ॥ 
उच्ृष्यमाणं क्रमशस्तदूजह्यासीति बोधयेत् ॥४५॥ 

विकल्पयोनावेतस्यां निविकल्पोऽधिगम्यते । तस्मात्तस्यां प्रवशोऽस्य कल्प्यते नाञ्जसोच्यते ॥४६॥ 
प्रकाशात्मक एतरिमन्द्षटशरोत्रादिरक्षणम् । मोहादीक्षामहे यस्मा्प्मविषटस्तेन कल्प्यते ॥४७॥ 

५ "तस्यैष एव॒ शारीर आत्मेत्येव बुबाणया । एेकात्म्यञुच्यते श्रुत्या हसरविषटाप्रविष्टयोः ॥४८॥ 

प्वेशदेतुदोषाणासध्यस्तानां परात्मनि । यदाहीत्यादिना ध्वंस एवं सत्युपपद्यते ॥४६॥ 
अप्रविष्टस्वभावस्य ग्रवेशषस्तेन कल्प्यते । कषत्रह्ञेरहानेन द्येकारम्यं स्यात्कथं सिति ॥१०॥ 
ूर्तमूर्तामकं कायं यत्सषटरा प्राविश्चप्मुः । रजतं शुक्तिकेवाऽऽत्मा तदात्मेवाभवन्मृषा ॥५१॥ 

मृतं मतत्रयं सस्स्यादितरस्यदिहोच्यते । अव्याकृतादाशरीरादेताबदस्तु नापरम् ॥५२॥ 
१० समानेतरजातीयानिनर्धा्येदंतयोच्यते | यनिनिरुक्तं तदत्र स्यादनिरुक्तमितोऽन्यथा ॥५३॥ 

कोशान्तरं परित्यज्य बुद्धावेव परस्य प्रवेशवचने हेतुमाह- तत्रेति \ ब्रह्मात्मेकल्वज्ञानस्यात्र विवक्षि 
तत्वादाचार्यो योग्यं रिष्यं दष्ट्वा त्वं ब्रह्योत्युपदिशेदित्याहु-मानुषादिति । ४५ ॥ 

एकत्वक्ञानाय प्रवेशकल्पनेव्युक्तमेव प्रकारान्तरेण प्रकेटयति--विकल्पेति । एषा हि वुद्धिविकल्पयोनिः 

सवंविकल्पाश्रयत्वात्तच्र प्रत्यगात्मप्रवेदो सत्येव निविकल्पः सर्वाविद्या्त्कायेवि निमुक्तोऽहुं ब्रह्मास्मीति यस्मास्परो 
१५ ज्ञातुं शक्यते तस्मात्तत्र प्रवेशकल्पना भवत्यंक्यज्ञाना्थेत्यथेः ।। ४६ ॥ 

आत्मनो दर्शनश्रवणादिविश्लेषज्ञानस्यान्तःकरणद्वारा चक्षुःश्रोत्रादिकृतत्वाच्च तस्य तत्र प्रवेशो भवती. 
त्याहु-प्रका्चात्मक इति ! एतस्मिन्नित्यन्तःकरणमुच्यते तस्य च प्रकाशात्मकत्वं ज्ञानाकारपरिणामाद्खीकरणात्ततर 
द्रष्टा श्चोतेव्यादिरूपं मोहास्तीयते तस्य च परिशुद्धस्य परमात्ममात्रत्वा देक्यसि द्वयथंत्वेनेव प्रवेशकल्पनेत्यथंः ।॥४५॥ 

इतदचाच्न ब्रह्माद्मनोरेकत्वं विवक्षितमित्याहु-तस्थेति ! यो हि परमात्माऽसन्नेव स भवतोत्यादिश्छोके 

२० निदिहयते त्स्य सच्चिधानादेषशब्देन पराम्रष्टुं शक्यत्वादसवेव परमात्मा तस्य पूर्वोक्तस्य कोशपञ्चकस्य शारीर 
आस्मेव्युक्ते जीवब्रह्मणोरेकत्वमेव सिध्यति परस्यैव कोशपञ्चकानूप्रवेशेन जीवभावादिव्यथंः ।। ४८ ॥ 

जीवन्रह्मणोरेकान्तेनैकत्वे प्रवेशनिमित्तकातुत्वादिदरोषाणां ब्रहयण्यध्यारोपितानां यदाहीत्यादिवाक्योत्थः 
जानात् निवृत्तिः सिध्यतीति फलितिमाह--प्रवेक्ञेति ।। ४९. ॥ 

जीवन्नहयणोरेकते ब्रह्मणोऽसंसारित्वात्तदमेदाज्जीवेऽपि भातसंसारस्य कल्पितत्वादेकत्वज्ञानान्मोक्षोपपत्तर- 
२५ कत्वज्ञानाय प्रवेशकल्पना युक्ते्युपसंह रत्ति--अप्रविष्टेति । तेनेव्युक्त प्रवेशकल्पनाकारणमेव स्फो रयति--क्षेचरजेति ॥५०॥ 

तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवदित्यस्य तातपर्यायंमाह्-मूर्तेति \ यत्कायं मूर्तामूर्तात्मक भूतपञ्चकं तद. 
विद्यया सृष्ट्वा परमात्मा प्राविशप्रविरय चायमात्मा तत्तदात्मैव मिथ्या संवृत्तः । यथा शुक्तिका मिथ्या रजत 
भवति तद्दित्यथंः ॥ ५१ ॥ 

पृथिव्यापस्तेजश्चेति भूतव्रथं मूर्तं सच्छब्दवाच्यं वायुराकाशश्चेति भूतद्रयममूर्तं त्यच्छब्दवाच्यमित्यवान्तरः ` 
२० विभागमाह्-मूतंमिति, प्रतीचो भूतपञ्चकात्मकत्वकथनेऽपि कार्यान्तरं पुथगवशिष्टमस्तीत्याश द्खयाव्याकृतादवागन्तयः 

कायंपयन्तं सवं भूतपञ्चकात्मकमित्याहु--अव्याकृतादिति ॥ ५२॥ 
निसक्तं चानिरुक्तं चेत्यस्याथंमाह्-समानेति ! सजात्तीयाद्विजातीयाच्च पुथक्कृत्य येन विकशेषेणेरन्तया 

वस्तु निदिश्यते स विहेषो निरुक्तशब्देनोच्यते । सजातीयविजातीयाभ्यामनव्यावत्तंको विशेषस्त्वनि सक्तशब्दवाच्यो 

भवतीत्यथं : ।। ५३ ॥ 

३५ १. ते०२.६। त° २.७। 
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साक्षास्यरोक्षस्पे त॒ म॒र्तामूते परोदिते | निरकतेतरसूपे ये तयोरेव विरोषणे ॥५४॥ 
निरयो मृतेधमेः स्यादृत्तरोऽमतेसंश्रयः | विज्ञानं चेतनं विधादविज्ञानमेतनम् ॥५५॥ 
व्यावहारिकमेवात्र सस्यं स्यादधिकारतः। पारमाथिकृसत्यस्य वाक्यान्ते सथुदीरणात् ॥५६॥ 

मृगतरष्णादिवन्मिथ्या तदिहानृतञ्चुच्यतं । इत्येतदमभवस्खष्ट ह्यवि्ोत्थमपिद्यया ॥५७। 

प्रत्याख्यानेन स्वस्य सन्यदाद्यास्मकस्य हि । व्यादृत्ताविरुनानासमहं ब्रह्मेति बोध्यते ॥५८॥ 
नैतदस्ति न नास्तीदं द्वयोर्मोदिद्धवस्वतः । 'न सत्तज्नासदित्येवं प्राह विद्वेश्वरोऽपि हि ॥५६॥ 
आविर्मावतिरोभावौ वृद्धेयेतसाक्िकािह । तमेकमन्तरात्मानं विवाद्व्यभिचारिणम् ॥&०॥। 
तस्मादस्ति परे त्रह्म यस्याविधाविकल्पिताः । सन्तीव सत्तामालम्न्य काय॑कारणलक्षणाः ॥&६१।। 
रिवादभोचरापन्नं यत्किञ्चिद्रचनात्मकरम् । तस्सवं वुद्धिमस्पूवं तदात्मताद्षटादिवत् ।॥६२॥ 
तत्रैतस्मिन्यथोक्तेऽथे दसोकः पूेवदुच्यते । भरुत्युक्ता्थादुवादी तु द्रढिम्ने पुधियोऽधुना ॥६३॥। 

इति षष्टोऽनुवाकः 

तिरुक्तानिरुक्तयोः स्वातन्त्यं व्यावत्त यति-- साक्षादिति \ मूतत्नयमपरोक्षं सच्छब्दवाच्यं भूतद्वयं परोक्षं 
त्यच्छब्दवाच्यमित्यक्तयोरेव निरुक्तानिरुक्ते यथाक्रमं विशेषणे स्यातामिव्यथंः ।। ५४ ॥ 

निरुक्तानिरुक्तयोरुकन्यायं निलयनं चानिखयनं चेत्यत्रापि योजयत्ति- निर्य इति ! विज्ञानं चाविज्ञानं 
चेत्यस्याथमाह्--चिन्ञानमिति ।) ५५ ॥ 

सत्यं चानृतं च सत्यमभवदित्यत्र प्रथमसत्यशब्दाथं माहू-~व्यावहारिकमिति । सत्यदादिव्यावहारिक- 
पदाथोक्तिप्रकरणे सत्यमियुक्तत्वादनृतसन्निधानाच्चेति हैतुमाह्--अधिकारत इति । तत्रैव ॒हैत्वन्तरमाह-- 
पारमाथिकेति ॥ ५६ ॥ 

अनृतशब्दाथेमाह--मृगतुष्णादीति। “सच्च व्यच्चे"'त्यादिवाक्यानामुक्तमथंमुपसंहुरत्ति--इत्येतदिति ।।५७॥ 

प्रत्यगात्मनोऽविद्यया समस्तजगदात्मत्वमिल्युक्तं फलितमथं कथयति--गप्रव्याख्यानेनेति । सवं विशेषनिरा- 
करणेन सवंस्याऽऽत्मभूतमखण्डं वस्तु “यदा दयेवे"त्यादिना बोध्यते तदेवं सल्थुपपन्नं भवतीत्यथंः ।। ५८ ॥ 

सत्य दाद्यात्मकस्य जगतो यदि कल्पितत्वं तदि ब्रह्मणोऽपि कल्मितत्वं सदन्तभविादित्याश _्ुयाऽऽट्-- 
नेतदिति। न तावदत्र सत्त्वं निषेध्यं तस्य सिप्ताधयिषितत्वादत व्यभिचारित्वात्कायंकारणयोरक्रह्यत्वं श्रूतिस्मुत्योरभि- 
प्रेतमित्यथंः ।। ५९ ॥ | 

ज्ञानात्कायंवत्कारणस्यापि व्यभिचारे कस्याव्यभिचारः स्यादित्यशङ्कवाऽऽह--अआविभविति ।॥ ६० ॥ 

सर्वानिात्मकल्पना कृूटस्थत्रहयचैतन्याधीनेव्युक्ल्या प्रकृतं ब्रह्मणोऽस्तित्वं सिद्धमिति फलितमाह-- 
तस्मादिति ॥ ६१॥ 

प्रकृते ब्रह्मणोऽस्तित्वे सम्भावनाहैतुलेनानुमानमास्वयति--विवादेति । यत्किञ्जिद्िशिष्टस्वनाटमकं तत्सवं 
बुद्धिमलयूवैकं यथा घटघटिकादि तथाऽभिमतं जगदपि चेतनपुव॑कं विटिष्रचनादमक्रत्वात्सम्मतवदित्थथंः ।। ६२ ॥ 

ब्रह्मणः सच्चे ब्राह्यणानुमानाभ्यामुक्ते तदप्येष श्लोको भवतीति मन्त्रमवता रयति--तच्रेति ॥। ६३ ॥ 

इति षष्ठोऽनुवाकं 

१. गी° १३.१२ । 

१० 

१५ 

२७ 

२५ 

२० 



५ 

१५ 

जथ व्नह्धाच्ल्छया स्तस्चस्नो <च्तुव्ात्कः 

असदा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदालान ` स्वयमङ्करत । तस्भात्तत्सुकृतषच्यत इति | 

असद्रा इदमग्र आसीत् \! असदिति व्याकृतनामरूपविक्ेषविपरोतरूपमविकृतं ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्य्त- 

मेवासत् ! न ह्यसतः सस्जन्मास्ति । इदमिति नामरूपविशेषवद याकृतं जगदग्रे पुं प्रागुत्पत्तेबरहयवासच्छन्दवाच्यमा- 
सीत् । ततोऽसतो वे सत्प्रविभक्तनामरूपविशेषमजायतोत्पन्नम् । कि ततः प्रविभक्तं कायंमिति पितुरिव पुत्रः ? 

नेत्याह \! तदसच्छन्दवाच्यं स्वयमेवाऽऽत्मानमेवाकरुरत कृतवत् । यस्मादेवं तस्मात्तदृननह्यंव सुकृतं स्वयं कर्तुच्यते । 

स्वयं कतं ब्रह्मेति प्रसिद्धं रोके सवंकारणत्वात् 1 यस्माद्वा स्वयमकरोत्सर्व सवत्मिना तस्माप्पुण्यरूपेणापि तदेव 
ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते \ सवंथाऽपि तु फकसम्बन्धादिकारणं सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्धं लोके ! यदि पुण्यं यदि 
वाऽन्यत्सा प्रसिद्धिनित्ये चेतनवत्कारणे सत्युपपद्यते । तस्मादस्ति तद्ब्रह्म सुकृतप्रसिद्धेः \ 

अनन्दभिरिटीका 

सुक्कतमिति । क्तप्रत्ययः सुष्टु क्रियत इत्ति कर्माभिधायकोऽपि च्छान्दस्या प्रक्रियया सुष्टु करोतीति 
केतंरि व्याख्यातः | 

तनमाला 

असदिति पदेनाव्याकरतं ब्रह्मोच्यत इति सम्बन्धः । तत्रासच्छब्दभ्रयोगे हेतुमाह--ग्याकृतेति । व्यातौ 
व्यक्तीक्ुतौ नामरूपात्मकौ विशेषौ यस्य जगतस्तस्मिन्सच्छब्दस्य प्रसिद्धत्वात्तद्विपरोते कारणे ब्रह्मण्यसच्छब्दप्रयोग 

१५ इत्यथः । नन्वसत्पदस्थ शून्यवाचित्वमेव कि न स्यात् ? तत्राह--न पुनरिति। तत्र हेतुः--न हीति ! हि यस्मादसतः 

९ ५ 
क्ति 

२५ 

सकाशात्सतः कायंस्य जन्म लोके नास्ति तस्मादत्र सनज्जन्महेतुतेन श्रूयमाणमसदत्यन्तासन्न भवतीत्यथैः । इदमिति 
पदस्याथंमाह--नामरूपेतिं \ तत इति । कारणादित्यथः। स्वयमिति । स्वयमन्यानधिष्ठितं सदात्मानमेव जगदात्मना 
कतव दित्यथंः । यस्मादेवमिति । यस्माद्ब्रह्म स्वयमेव कृतवदित्यथः । सूपसगंस्य शोभनवाचिनः स्वयंशब्दनिरदिष्टम- 
परतन्त्रत्वलक्षणं शोभनमर्थः । कमथिंकस्यापि क्तप्रत्ययस्य च्छान्दस्या प्रक्रियया कतुंत्ववाचित्वस्वीकारालृत- 
मिल्यस्य क्रथं: । तथा च तस्मादिति हेतुत्रचनानुसारेण स्वयं कतुंत्ववेषेण ब्रह्मैव सूुक्ृतमित्युच्यत इत्यथः । ननु 
ब्रह्मण एव स्वयं कतृंत्वा्सुक्ृतशब्दवाच्यत्वमित्ययुक्त ब्रह्यान्यस्यापि कस्यरचित्स्वयं करतुत्वसम्मवादित्यारङ्ुयाह- 
स्वयमिति \ सोकरब्दिते शास्त्रे समस्तजगत्कारणत्वाद्ब्रहयैव स्वयमन्यानधिषश्िततया जगत्कत्रिति प्रसिद्धं नान्यत्, 
अतो नातिप्रसङ्ग इति भावः | “तदात्मानं स्वयमकुरुत” ` तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते" इति वाक्यद्रयं पुनरपि 
योजयन्प्रका रान्तरेण ब्रह्मणः सुकृतशब्दताच्यत्वमाहू--यस्माद्रेति ! यद्रा ब्रह्म स्वथमात्मानमेव सर्वं जगदकेरोत् 
यस्मादात्मानमेव सवंजगदात्मनाकरोत्तस्मात्तदेव कारणं ब्रह्म पुण्यरूपेणाप्यवस्थितं सत्सुकरृतमुच्पत इति योजना । 
“असद्वा इदमग्र आसीत्" इति प्रकृतरछोके “"तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते"' इति मागस्थ ब्रह्मणः सूकरृतशब्दवाच्यत्वसाधने 
त तात्पर्यं वैफल्यात्, कि तु ब्रह्मास्तित्वसाघन एव तात्पर्यं तत्परतयैवास्य दलोकस्यावतारितत्वादित्याशयेन 
सुकृतशब्दवाच्येऽनास्थां प्रदर्शयन्ब्रह्यास्तित्वसाधने उपयोगं सृटृतवाक्यस्य दर्हायति-- सर्वथापि त्विस्यादिना । यदि 
प्रसिद्धिनरत्पुण्यं सुक्रतशन्दवाच्यं यदि वास्मदुक्तरीत्या ब्रहम उभयथापि सुक्रृतदाब्दवाच्यं स्वर्गादिसम्बन्धादिकारणं 

रोकशब्दिते शास्त्र प्रसिद्धमित्यर्थः । तत्र पुण्यस्य फलप्म्बन्धतत्साधनदिव्यदेहादिसम्बन्धकारणलत्वं कम॑काण्ड 
प्रसिद्धम्, स्वयं केतुंत या सुक्रृतशब्दवाच्यस्य ब्रहमणोऽपि फटसम्बन्धादिकारणत्वम् “"श्रतत्वाच्च' इति सूत्रोदाहूतः 

श्रुतिध्रसिद्धमिति विभागः । फरदातृतवस्य श्नुत्िसिद्धत्वादुपपत्तेश्च ब्रहैव फलदातु, न कमं आशुतरविनाशित्वादिति 
सूवार्थः । ततः किम् ? अत आह--स प्रसिद्धिरिति । सुकृतशब्दवाच्यपुण्यस्य सा फलसम्बन्धादिक्ारणत्वप्रसिद्धिः 
आलुतरविनाशिनो जडस्य पृण्यकमंणः स्वतः फल्दातुत्वायोगा्नित्ये सवज ब्रह्मणि स्येवोपपद्यत्त इत्यथः । ब्रह्मणः 

सुक्रतशब्दवाच्यत्वपक्षे तु सा ब्रह्मणि फलसम्बन्धादिकारणत्वप्रसिद्धिस्तस्यासत्वे नोपपद्यत इति बहिरेव द्रष्टव्यम् । 
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यदवे तत्मुद्तम् । रसो वै सः। रस॒ “ द्येवायं ठन्ध्वाऽऽनन्दी भवति । को 
दयेवान्यात्कः प्राण्यात् । यदेष आकक्च आनन्दो न स्यात् ! एष द्येबाऽऽनन्दयाति | 

इतश्चास्ति ! कुतः ? रसत्वात् ! कुतो रसत्वप्रसिद्धिश्रह्यण इत्यत आह्- यदे तत्सुक्रुतम् ! रसो वै सः। 
रसौ नाम तप्रिहेतुरानन्दकरो मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके \ रसमेवाथं रुब्ध्वा ्राप्याऽऽनन्दी सुखी भवति । नासत 
आनन्दहैतुत्व दुष्टं रोके । बाह्यानन्दसाधनरहिता अष्यनीहा निरेषणा ब्राह्मणा बाह्यरसलाभादिव सानन्दा द्श्यन्ते ५ 
विद्वांसो नूनं ब्रह्मैव रसस्तेषाम् । तस्मादस्ति तत्तेषामानन्दकारणं रसवदब्रह्य 1 इतश्चास्ति । कुतः ? प्राणनादि- 
्कियाद्ंनात् । अयमपि हि पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्यपानेनापानिति । एवं वायवीया रेन्ियकाश्च चेष्टाः संहतेः 
कायंकरणेनिवत्यंमाना दुश्यन्ते । तच्चेकाथेवुत्तित्वेन संहननं नान्तरेण चेतनमसंहतं सम्भवति ! अन्यत्रादशंनात् । 
तदाह-यद्यदि । एष आकाशे परमे व्योम्नि गुहायां निहित आनन्दो न स्यान्न भवेत्ो ह्येव लोकेऽन्यादपानचेष्टां 
ूर्यादित्यथेः । कः प्राण्यातप्राणनं वा कुर्थात्तस्मादस्ति तद्ब्रह्म । यदर्थाः कायंकरणप्राणनादिचेष्टास्तत्कृत एव १० 

आनन्दगिरिटीका 

एकाथवुत्तित्वेनेति \ एकमप्रयोजनसाधनत्वेन परस्परायत्ततेत्यथः । अन्यत्रेति । गुहपरासादादिषु स्वतन्त्र 

वनमाला 

उपसंह॒रति- तस्मादिति । सुकृतस्य फर्सम्बन्धाद्िरणत्वप्रसिद्धेरिव्यर्थः । रसत्वादिति । आनन्दत्वादिति यावत् । 
यत्ुकृतशब्दवाच्यत्वेन प्रसिद्धं ब्रह्म तदेव रसः । विधेयपेक्षया पुलिङ्खनिर्देशः। रसशब्दो ब्रह्मानन्दे गौण इति १५ 
मत्वा गुणज्ञानाय मुख्याथंमाह--रसो नामेति । तुप्तिपदं तुष्िपिरम् । एवं ब्रह्मानन्दोऽपि स्तव प्रधानेऽन्तःक रणेऽभि- 
व्यक्तः सन्प्राणिनामानन्दकर इति प्रागभिहितम्; तथा चानन्दकरत्वसाम्याद्रसशब्दो ब्रह्मानन्दे गौण इति भावः | 
रसमिवायमिति ! अथं खोक: प्रसिद्धरससहशमात्मानन्दं वृत्तिद्रारा भ्ध्वेत्यथंः । सुखी भवतीति । तथा चानन्द- 
करत्वादानन्दरूपं ब्रह्यास्तीत्ति भावः । ननु ब्रह्मणः सत्वाभावेऽप्यानन्दहेतुत्वमस्तु, नेत्याह-नासत इति । ननु 
विषयाणमेवानन्दहेतुत्वं न ब्रह्यानन्दस्येत्याशङ्कय विषयशुन्थानामप्यानन्ददर्शनान्मैवमित्याह--बाह्येति \ बाह्यत्वं २० 
साधनविरोषणम् । निरीहाः समस्तकरणवेष्टावजिताः, समाधिनिष्ठा इति यावत् । निरेषणाः नीरागा विद्वांसः, 
साक्षाकृतब्रह्यतत्तवा इति यावत् । तेषामानन्दकारणं ब्रह्मैवेति निश्चीयत इद्याह--नूनमिति ! एवं विपया मवेऽप्या- 
नन्ददर्शनाद्विषयानुसन्धानस्थरेऽपि विषयाणां वृत्तिविशेषद्वारा स्वरूपानन्दन्यञ्जकत्वमेव, नाविद्यमानानन्द- 
स्वरूपोत्पादकत्वमिति प्रागावेदितम्; अतः सर्वप्राण्यानन्दहेतुत्वादस्ति सदानन्दकारणं ब्रहीत्युपसंहरति- 
तस्मादिति। तेषामिद्युपलक्षणम्, सवंप्राणिनामिव्यथंः। इतश्चेति। वक्ष्यमाणहेतोरपि ब्रह्मास्ति । तमेव हेतुमाकाङ्क्षा- २५ 
पुवकमाह्-कूत इत्यादिना \ हतुं साघयति--अयमपि हीति । अपिशन्दोऽनुकसमुच्चयाथः सन्नाधिदंविकादिपिण्ड- 
संप्रहा्थः। भध्यात्माधिभूताधिदैविकेषु पिण्डेषु प्राणनादिक्रिया प्रत्यक्षानुमानादिप्रसिद्धेति सूचनार्थ हिशब्दः। 
मृतदेहं व्यावतंयति--जीवत इति। “को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्" इति श्रुतौ प्राणापानग्रहणमुपलक्षणमित्याशयेनाह- 
इत्येवमिति । संहतैरिति ! यथा मृहारुतुणादीनि गृहप्रासादादिभावेन संहन्यन्ते तथा रारोरभावेन कायंकरणानि 
संहन्यन्त इति भावः । ततः किमित्यत आह-तच्चेकार्थेति । कायंकरणानामेक्रस्य चेतनस्यार्थं प्रयोजनं प्रति ३० 
साधनत्वेन मेकनमित्यथंः । असंहतमिति । संहतकाय॑क रणव्यतिरिक्तमित्य्थंः । अन्यत्रेति । गृहुप्रासादादिषु स्वत्वं 

चेतनं स्वामिनमन्तरेण संहननस्यादर्शनात्काय॑करणसङ्कातिऽपि तद्विलक्षणः स्वामी वेतनोऽस्तीति निश्चीयते । 
स च चेतनः प्रतिशरीरं भेदेऽनन्यथासिद्धप्रमाणाभावास्सर्वात्मकः ब्रहयैवेति तदस्तित्वसिद्धिरित्यथंः। इतश्चेव्यादिना 
प्रसाधितेऽये वाक्यमवतारयति-- तदाहेति ! तत्कायंकरणचेष्टारोषिल्वेष ब्रह्मणोऽस्तित्वमाह श्रुतिरित्यथंः। ननु 

काञ्च आनन्दो न स्यात्" इत्यत्राकाशानन्दपदयोः सामानाधिकरण्यमुचितम्, योगेन निरूढया वा आकराशपदस्य ३५ 
ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात्, अत एव “आकाशस्तटि्लिङ्खातु" द्त्यधिकरणे अत्रत्याकारापदस्यानन्दत्वरूपब्रह्या- 
साधारणगुणश्रवणादुब्रह्मपरत्वमाचार्थेरेव दशितम्; तथापि गृहानिहितवाक्यारुसारात् सरूढयनुसाराच्च वेयधि- 
करण्यमुक्तमिति मन्तव्यम् । न भवेदिति । सन्न स्यादित्यर्थः । अपानचेष्टं निःश्वासमिति यावतु । धवर्था इति | 

६८ 
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ष् 

पदयते । कंथमभयहेतुत्वमित्युच्यते-यदा दयेव यस्मदेष साधक एतस्मिन्ब्रह्मणि किविश्तिष्टेऽटृक्ये दहयं नाम 
द्रष्टव्यं विकारो दशेनाधेत्वादिकारस्य \ न दुक्यमवृदयमविकार इत्यथः । एतस्मिन्नदृशयेऽविकारेऽविषयभूतेऽनात्म्ये 

न ५ (५, ् + ५ ष्ठ 

यदा द्यवेष एतस्मिन्नदस्येऽनात्म्येऽनिश्क्तेऽनिटयनेऽभयं प्रतिष्ठां षिन्दते । 
अथ सोऽभयं गतो मवति। यदा देवेष एतस्मिन्नदरमन्तरं इरुते' 

चाऽऽनन्दो रोकस्य । कुतः ? एष ह्येव पर आत्माऽऽनन्दयात्यानन्दयति सुखयति रोकं धर्मानुरूपम् । स एवात्मा 
आनन्दरूपोऽविद्यथा परिच्छिन्नो विभाव्यते घाणिभिरित्यथेः। 

भयाभयहेतुत्वाद्धद्रदविदुषोरस्ति तद्ब्रह्म \ सदस्त्वाध्रयणेन ह्यभयं भवति नासदस्त्वाश्रयणेन भयनिवत्तिरप 

अशरीरे यस्माददृश्यं तस्मादनास्म्यं यस्मादनात्म्यं तस्सादनिरक्तम् ! विशेषो हि निरुच्यते । विशेषश्च विकारः । 
अविकार च ब्रह्म! सवंविकारहैतुत्वात्तस्मादनिरुक्तम् ६ यत एवं तस्मादनिखयनं निलयनं नीड आश्चो न् 

१५ 

२० 

निलयनमनिरयनमनाधारं तस्मिचचेतस्मिन्नदृश्येऽनत्म्येऽनिसक्तेऽनिरुथने सवंकायंधमं विलक्षणे ब्रह्मणीति वाक्या्ंः । 
अभयभिति क्रियाविशेषणम् । अभयामिति वा छिद्धान्तरं परिणम्यते । प्रतिष्ठां स्थितिमात्मभावं विन्दते लभेते । 

आनन्दगिरिटीका 

गृहाद्यनारभ्यं स्वामिनमन्तरेण संहुननस्यादर्शानात्कायंकरणसङ्घातिऽपि विलक्षणः स्वामी श्री रोपचयादिभिरप 
चयादिरह्तोभेगम्यते । स च चेतनत्वेन भेदाभावाद्ब्रहवेति तदस्तित्वसिद्धिरित्यथंः | 

वनमाला 

कायंकरणानां प्राणनाद्यपलक्षिताः सवशचेष्ठा यदर्थाः यस्यासंहृतस्य चेतनस्य भोगार्था: स चेतनोऽस्त्येव अन्य्रथा 
भोक्तुरभावेन कायेकरणचेषटानां वैयथ्यंप्रसङ्खात् तस्य च चेतनस्य वस्तुगत्या ब्रह्मत्वादस्ति तदब्रहयतयुक्तम् । तत्कृत 
एव चेति । आत्मानन्दङ्रत एव छोकस्यानन्दरचेत्यथः । ननु परस्यवानन्दरूपत्वादानन्दहेतुत्वमयुक्तम् आनन्दभेदा- 

भावादित्याशङ्कयाह् -स एवेति \ अविद्येति} भ्रान्त्या नानातेनानुभूयत इत्यथः । “यदा ह्येवैष: इत्यादेस्तासयं- 
माह-भयाभयेति । नन्वसतः सकाशदेव भयनिवृत्तिरस्तु; नेत्याहु-सद्रस्त्वाभयण इति ! लोके श्रीरामादेः सत 
एव भयनिवृत्तिहैतुत्वप्रसिद्धे रसतः शराम्पु क्गादेस्तद प्रसिद्धेश्च असद्ब्रह्याश्चयणा दयनिवृत्तिर्नोपपद्यत इत्यथः । ब्रह्मणो 

 विद्वदभयहेतुतवे मानं प्रश्नपूवंकं दर्शयति--कथमित्यादिना } विकार इति । अध्यस्तमिति । यावत् । अविषयीभूत 

२५ 

इति । सवंहरश्यर्वाजित इति यावत् । आत्म्यपदेनात्मीयं शरीरमुच्यत इत्याशयेनाहु-अश्षरीर इति ! यस्माच्चेति । 
 चदाब्दोऽवधारणाथं; । यस्माद्धेतोस्नात्म्यं ब्रह्य तस्मादेव हैतोरनिरुक्तमपीत्यर्थः । अच्रात्म्यनिरुक्तनिख्यनानां 
हश्यविरोषत्वाददृश्यपामान्यनिषेघस्य ““व्यापकनिवृत््या ग्याप्यनिवृत्तिः'" इति न्यायेनात्म्यनिरुक्तनिख्यननिषेध- 
हेतुत्वमच्र विवक्षितमिति मन्तन्यम् । विशेषो हीति \ स विदोषः पदाथं इत्यथंः | निरुच्यते समानासमानजातीयेभ्यो 
निष्कृष्योच्यत इत्यथः । घटादिरतव्रोदाह्रणमर । यत एवमिति । यतः अदृश्यत्वाद्धेतोरनिरुकतं ब्रह्य तस्मादेव हैतोर- 

 निख्यनम् आधाररहितमित्यथः । यद्रा यथाश्रतानुरोधेन पूर्व॑पूवनिषेधस्यैवोत्तरोत्तरनिषेधहेतुत्वं बोध्यम् । एवं 

२३० 

व्याख्यातानि पदान्यनूय वाक्याथंमाह्-तस्मिच्वेतस्मिन्नित्यादिना । सवंकायेपदं हदयमात्रोपलक्षणाथंम्, अल्थथा 
मूलाविद्यादिवैलक्षण्यसिद्धयभावप्रस ङ्गादिति बोध्यम् । क्रियाविकेषणमिति । अभयं य॑था भवति तथा विन्दत इति 
साभक्रियाविदोषणमित्यथंः । प्रतिष्ठाविशेषणं वेत्याहु--अभयामिति वेति । अआतत्मभावमिति । सवंविशोषरटितं 

३५ ` 

१. यत्तु उदरमन्तरं कुरुत इत्यत्र अल्पमपि ध्यानविच्छेदं करोतीव्यथंः इति । तन्न । आत्मनि अन्तरं भेद 
एव । ध्यानपदाध्याहारे तु ध्यानेऽवकाशं विच्छेदं इत्यर्थो भवेत् तच ध्यानपदाध्याहार एव दोषः । 

 . वस्तुतस्तु “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते” इत्यस्य भयराहिव्यहेतुभूतां प्रतिष्ठामव्यन्तामेदं विन्दत इत्यथं एव 
युक्तः अभयपदप्रयोगात् द्ितीयाद्रं भयं भवती"ति शाखान्तरवचनात् । यस्मात् अभयं यथा तथा 
ब्रह्मामेदं प्राप्नोतीत्यथंः। यत्तु ब्रह्मैकत्ववादिनामस्माकं ब्रह्मणि नानात्वनिषेघो न प्रतिकूक इति । 
तन्त । नह्यत्र ब्रह्मनानात्वं प्रतिषिध्यत इति ब्रूमः भपि तु जीवनब्रह्यभेदः । निषिध्यत इति ब्रूमः तन्न 
त्तस्य सम्मत्तम् । ततः इदं परमततापरिज्ञानमूखम् । 
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अथ तस्य भयं भषति । केव भयं बिदुषोऽमन्वानस्य । तदप्येष रोको मवति । 
इति सप्तमोऽनुवाकः 

अथ तदा स तस्मिन्नानात्वस्य भयहेतोरविद्याक्ृतस्थादशंनादभयं गतो मवति \ स्वरूपप्रतिष्ठो ह्यसौ यदा भवति तदा 
नान्यत्पहयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति ! अन्यस्य ह्यन्यतो भयं भवति नाऽत्मन एवाऽऽत्मनो भयं युक्तं 
तस्मादात्मेवाऽऽत्सनोऽभयकारणम् \ सर्व॑तो हि निभंया ब्राह्यणा कृयन्ते सत्सु भयहेतुषु तच्चायुक्तमसति भयनत्नाणे ५ 
ब्रह्मणि \ तस्मात्तेषामभयदशेनादस्ति तदभयकारणं ब्रह्मेति । कदाऽसावमयं गतो भवति साधकः ? यदा 

नान्यत्प्यत्यात्मनि चान्तरं भेदं न कुर्ते तदाऽभयं गतो भवतीत्यभिप्रायः ! यदा पुनरविद्यावस्थायां हि यस्मादेष; 
अविद्यावानविद्यया प्रत्युपस्थापितं वस्तु तैमिरिकदितीयच्रवत्पकष्यत्यात्मनि चेतस्मिन्ब्रह्मणि उदपि, अरमल्पमप्यन्तरं 
छिद्रं भेददर्ंनं कुरते । भेददश्लनमेव हि १अन्तरकरणम्, अल्पमपि मेदं पयतीत्यथेः । अथ तस्माद्धददशेनाद्धेतोरस्य 
भेददशिन आत्मनो भयं भवति \ तस्मादात्मैवाऽऽत्मनो भयकारणमविदषस्तदेतदाह \ तद्ब्रह्म त्वेव भयं भेदद्शिनो १० 
विदरष ईश्वरोऽन्यो मत्तोऽहमन्थः संसारीत्येवं विदुषो मेदद्ष्टमौश्वराख्यं तदेव ब्रह्याल्पमप्यन्तरं कुवेतो भयं भवत्येकत्वे- 
नामन्वानस्य । तस्माद्िद्रानप्यविद्रानेवासौ योऽयमेकमभिन्चमात्मतत्तवं न पतयत्युच्छेदहेतुदल्ंनादय॒च्छेद्याभिमतस्य 
भयं भवति ¦! अनुच्छे्यो ह्यच्छेदहेतुस्तत्रासत्यु च्छेदहैतावुच्छेचे न तहुकंनकार्यं भयं युक्तम् ! सव च जग्डूयवद्- 

आनन्दगिरिरीका 

दासोऽहं तस्य देवस्य ममाऽऽयध्यः परमेश्वर इत्ति भेदं विद्वान्कथमन्ञ इत्युच्यते त्राऽ्ट--असौ १५ 
योऽयमिति \ यथा चनद्रभेदं पश्यत्नप्यविद्वानुच्यतेऽत्वदर्षित्वात्तयेत्यथेः । कथं तहि तस्य भयसम्भावनेत्यत आह-- 
उच्छेदेति । संहर्ता हि परमेदवरो मां संहर्ष्यिति नरके वा निक्षेप्स्यतोति पश्यतो भयं भवतोत्यथंः । ब्रह्मवोच्छद- 

वनमाला 

ब्रह्माहमिति साक्षाकताराभिष्यङ्कघमिति शेषः । अदश्षंनादिति । वस्तुत इति शेषः । विदुषोऽपि बाधितद्रेतदर्शनाभ्युप- 
गमादिति मन्तव्यम्| अभयप्राप्षिमेव विवृणोति ~ स्वूपप्रतिष्ठो हीति \ यत्र यस्मिन्स्वरूपे स्थितो विद्वान्वस्तुतोऽन्यन्न २० 
परयति अन्यश्च श्यणौति अन्यन्न विजानाति च, ताहसस्वरूपप्रतिष्ठोऽसौ विद्वान् तदा विद्याकाले मवत्तीत्ि 
मन्तव्यमित्यर्थः, अद्वितीयं ब्रह्मैव तद्या भवतोति यावत् । तत्र “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति” इत्यादिश्रुति- 
प्रसिद्धिसूचनार्थो हिशब्दः । ननु विदुषोऽन्यदर्शनाभावेऽपि कथं भयर्निवृत्तिरित्यत आह्--अन्यस्थ हीति 1 
ननु स्वस्मादपि स्वस्य भयं कि न स्यादित्याशङ्कयाट्- नात्मन इति । तथा सत्ति द्वितीयाद्वै भयं भवति" 
इति श्रतिवि रोधप्रसद्धादनुभववि रोधप्रसङद्धाच्चेति भावः| अनात्मेति! स च विदुषो वस्तुतो नास्ति, अतः २५ 
“अथ सोऽभयं गतो भवति” इति वचनमुपपद्चमिति भावः । यदुक्तं विद्रदभयहेतुत्वादस्ति ब्रह्मेति तदनुभवेन 
साधयति--स्वंत इति । ब्राह्मणा ब्रह्मविदः । भयषेतुष्विति । शरो रप्रतिकूरेषु सपेव्याघ्रादिष्वित्यथेः | उक्तमर्थं 
संक्षिप्य प्रश्नपुवंक माहू--कदाऽसावित्यादिना । तेमिरिकेति । यथा तंमिरिको दुष्टनेवः पुरुषो वस्तुत्त एकस्मिन्नेव 
चन्द्रं चन्द्रभेदं प्यति तथा एतस्मिन्नेवात्मस्वरूपे ब्रह्मष्यविद्यया कल्पितं भेदरूपं वस्तु यदा परयतोव्यथः। यविद्या- 
प्रत्युपस्थापितमेदवस्तुदर्यनमेवाक्षरग्याख्यानपूवंक विवृणोति--उदित्यादिनां ! नन्वत्रान्तरशब्दितस्यात्मब्रह्मभेदस्य ३० 
अनादित्वादन्तरं कुरुत इत्यनुपपन्नमित्याश ङ्याह्--भेददशंनमिति । इतश्चान्तरपदं मेददर्शनपरमेव न भेदपरः- 
मित्याह-भेददशंनमेव हीति । अल्पमपीति । उपास्योपासकभावपेत्तमपोत्ययंः । आत्मन इति । भेदेन दृष्टा- 
दोश्व रादित्यथः । उक्तमथं संक्षिप्याह-- तस्मादिति । स्वरूपभूताऽपि परमात्मा त्-ुःददशिनो भयकारणमित्युक्त 
भवतोत्यथंः । अस्मिन्नर्थे उत्तरवाक्यमवतायं व्याचष्टे-तदेतदाहेति। विहानपीति ! य एकरूपमद्वितोयमात्मनस्तत्तवं 
न परयति, सोऽयं विद्वानपि सककर्वेदयास्त्रविदपि अविद्वानेव भयमध्यस्थत्वादित्यथंः | नन्वविदुषः स्वस्येश्व राद ३५ 
प्रयतोऽपि कथं भयसम्भावना ? तत्राहु--उच्छेदेति । उच्छेदो नारपीडादिः, तत्कारणवस्तुज्ञानादुच्छेयतवेनाभि- मतस्य प्राणिवर्गस्य भयं भवतीत्यथ॑ः । तच्च सर्वोच्छिदहेतुभूतं वस्तु ब्रहटैवेत्याश्यः । कुत इत्यत आहू--अनृच्छेदय 

१, भवकारणम् इत्यपि पाठः | | `. 
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हश्यते । तस्माञ्जगतो भयदश्ेनादृगम्यते नूनं तदस्ति भयकारणमृच्छेदहेतुरनुच्छेद्यात्मकं यतो जगद्विभेतीति । 
तदेतस्मिन्नप्यथं एष शोको भवति । | 

इति श्चौमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कःरभगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि ितीयब्रह्मवल्लीभाष्ये सप्तमोऽनुवाकः 

५ आनन्दगिरिटीका 

हेतुः कत शस्यत आह--अनुच्छद्यो हीति । उच्छेदहेतोरप्युच्छेयतवेऽनवस्थाप्रसङ्खालिव्यल्वं वक्तव्यं तच्च ब्रह्मणो 
तान्यस्य सम्भाव्यत इत्यथः | 

इति श्नरौमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमच्छरृद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां 
तं त्िरीयोपनिषच्छाद्ुरमाष्यटीकायां ब्रह्मवर्त्यां सक्तमोऽनुवाकः 

१० | वनमाला 

हीति । उच्छेदहेतो रप्युच्छे्यत्वे तस्य तस्यान्य उच्छेदहेतु्वंक्तव्य इत्यनवस्थाप्रसद्धाचचित्यत्वं वक्तव्यम्; तच्च 
ब्रह्मणोऽन्यन्न न सम्भाव्यते, ““भतोऽन्यदाततम्” इति श्रुत्या तदतिरिक्तस्य सवस्य नाशप्रतिपादनादिति भावः । 
एवं भेददशिनः प्राणिवर्गस्य भयकारणं ब्रहत्ति वदतो वाक्यसन्द्भ॑स्य ब्रह्यास्तित्वसाघने तात्प्यंमादौ संगृहीतं 
प्रपञचयति-त्लासतीति ! तस्माद्च्छेदहैतुदर्शनका्यं भयं जगतो हदयमानं स्वयमनुच्छेयस्वभावे परेषामुच्छेद- 

१५ देतावसति न युक्तमिति योजना । ननु तदर्शनकार्यं भयं जगतो नास्तीति वदन्तं प्रस्याहू-स्वं चेति! अनुच्छेदात्मक- 
भिति ! नित्यमिति यावत् । यत इति \ यतो जगद्विमेति तद्धयकारणसस्ति नुनं निश्चय इत्यथः | 

इति तेत्तिरीयोपनिषद्धष्यव्याख्यायां वनमालास्यायामानन्दवत्त्यां सक्तमोऽनुवाकः 



उनष्य त्ासिक्क व्नल्छाचच्टयां स्तघ्वस्नो ऽस्तुव्ाच्छः 

यदिदंशब्दधीमभ्यं प्रागसत्तदभृञ्जगत् । असच्छब्देन चात्र॒स्यादू्रहेवानामरूपकम् ॥ १॥ 
नामरूपात्मकं कायेमनात्मलास्स्रतो द्यसत् । यस्सदकं परं जह ततो वे सदजायत ॥ २॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्तदुपेतमविद्यया । स्वात्मने स्वमात्मानं सत््यद्रुपमचीक्लृपत् ॥ ३॥ 
यस्मार्स्वयमिदं सवमकरोन्निपणः प्रभः । सुकृतं प्रभमेवातो महात्मानः प्रचक्षते ॥ ४॥ 
यदि वेश्वरनिन्रत्तं कायं सुदतघठुव्यते | निष्टास्ंभ्रवणास्सक्षान तु क्तश्च उच्यते ॥ ५॥ ५ 
लोकेऽपि स्वामिना साक्षात्कृतं कमं यत्नतः । तदेष सुकृतं प्राहुने तु भूत्येस्तथा कृतम् ॥ ६ ॥ 
यद्धे तत्कृतं प्रोक्तं सच्यदादिस्वभाषकम् । नीरसस्यास्य कायस्य रसोऽसौ परमः स्परतः ॥ ७॥ 
रसः सारोऽगृतं जह्म आनन्दो हाद उच्यते ¦ निःसारं तेन सारेण साखल्लक्ष्यते जगत् ॥ ८॥ 
रसस्यातीन्दरियस्यास्य त्वानन्दस्वं तो न्विति । अतस्तत्प्रतिपस्यथं रसं दीत्युत्तरं वचः ॥ &॥ 
एतस्मादपि हेतोस्तदस्तीस्यस्युपगम्यताम् । इतद्चास्ति परं ब्रह्म रसत्वस्य प्रसिद्धितः ॥१०॥ १० 

वसिहेत् रसो नाम मधुराम्लादिरक्षणः ॥११॥ 
अन्नादिरिसराभेन यथा तृप्ताः समास्ते | आनन्दिनिः कामहीना निरीहाः साध्यसिद्धये ॥१२॥ 
अपविद्धेषणास्तदद्बाद्योपादानव्जिताः । निः्म्बोधं परानन्दं प्राप्राः संन्यासिनोऽमलाः॥१३॥ 

असदा इदमग्र आसीदित्यस्याथंमाहु-यदिति । इदंशब्देनेदंधियाऽवगम्यमानं यदिदानीं जगदनुभूयते 
तस्रागवस्थायामस्दभूदित्यथं; । असच्छ्दस्य शून्यविषयत्वं व्यावत्तंयत्ति--असच्छब्देनेति । शून्यस्य जगज्जन्म- १५ 
हेतुत्वायोगादित्यथंः ।॥ १॥ 

जगतः स्वतःसत््वसम्भवात्ततो वै सदजायतेत्ययुक्तमित्याशद्धुयाऽऽ्टू-नामेति। सत्त्वं तुच्छव्यावृत्त्वम्॥२॥ 

तदात्मानं स्वयमकुर्तेत्यस्याथं माहू- सत्यमिति ।। ३ ।। 

तस्मात्तत्युकृतमुच्यत इति वाक्यस्याथं माहु-- यस्मादिति । ४ ॥ 

तत्सुकृतमिति खष्टब्रह्मविषयत्वेन व्याख्यायार्थान्तरमाह्--यदि वेति ॥ ५॥। २० 

ईश्वरेण कृत्तं सुकृतमिस्यत्र खोकप्रसिद्ध दर्शयति--लोकेऽपीति ।। ६ ॥ 

यद्वै यत्सुक्रृतमित्यादेरथंमाहू-- यदे तदिति ।। ७ ॥! 

रसश्चन्दाथं दर्शायन्नुक्तमेव विरादयति-रस इति ॥ ८ ॥ 

रसस्याऽऽनन्दत्वमुक्तमुपपादयितुमनन्तरवाक्यमादत्त- रसस्येति ।! ९ ॥ 

“रसं हीशत्यादिवाक्यस्यार्थान्तरमाह-एतस्मादिति \ न केवलं कारणत्वादेव ब्रह्मास्ति किन्तु ब्रह्मणो २५ 
रसत्वस्य श्रतिसिद्धत्वाच्च तदस्तीघ्युक्तमेव प्रपश्चयति-इतश्चेति ।। १०॥ 

प्रसिद्धरसशब्दाथंकथनमुखेन ब्रह्मणि रसत्वस्य सत्त्वसाधकत्वं साधयति--तुप्रिहैतुरिति ।! असतस्तुप्ति- 
हेतुत्वायोगाद्ब्रहमणश्च रसत्वेन तुपिहेतुत्वादस्ति ब्रह्येत्यथंः ॥ ११ ॥ 

तदेव स्पष्टयितुं हष्टान्तमाह--अन्नादीति । १२ ॥ 

दारष्टन्तिकं दर्शयति--जपविद्धेति ।) १२३॥ ३० 
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१०९ 

ननं तेषां परं स्वास्थ्यं चेतास्याह्दयन्त्यलम् । प्रहादचेतसां यानि तानि लिङ्गानि तेषु दि ॥१४॥ 
उपाग्नि पामनस्येव सुखसंसक्तचेतसः । लिङ्गं कण्डयमानस्य रक्षयाम्यात्मवेदिषु ॥१५॥ 
अज्ञातानन्दत्ानामजुमानमिदं भवेत् । साक्षात्कृतात्मतखानां प्रत्यक्षृतममेव तत् ॥१६॥ 
याद्यन्द्रियाणामभ्यातमं संहतिर्येह रक्ष्यते । एकाथृ्तिष्पेण सा दृशाऽसंहते सति ॥१७॥ 
अतः सक्षेपमाहेयं को द्यवान्यादिति श्रुतिः । आकाशे परमे व्योम्नि द्यानन्दो न भवेद्यदि ॥१२८॥ 
आन्रह्मस्तम्बलोकेऽस्मिन्पुण्यकममायुरूपतः । आनन्दः प्रमो यस्मादानन्दयति नः सदा ॥१६॥ 
सोऽयं लोकिक आनन्दो निष्ठां साधनसम्पदा । यत्र प्रपद्यते भूम्नि सोऽस्त्यानन्दः परो रसः ॥२०॥ 
अस्तित्वे हेतवः सम्यग्बह्मणोऽभिष्टिता यतः । 'उताविद्रानिति प्रश्नः श्रुत्याऽऽविष्कियतेऽधना॥२१॥ 
विद्ानेवेति तदत्रह्म द्यभयं मयहेत॒ यत् । तमोमात्रावरुद्रस्वात्त्मापरनान्यदस्ति दि ॥२२॥ 

 विषयोपभोगविहीनानां विरोषविज्ञानरहितं परमानन्दं प्राप्तानां परमहंसपरत्राजकानां परमं स्वास्थ्य- 
मस्तोतिस्थिते कि सिध्यतीत्याराङ्धयऽऽह् -न्नमिति । तत्र गमकमाह प्रह्वादेति ॥ १४॥ 

तान्येव लिङ्घानि शष्टन्तोपन्यासेन स्पष्टयति--उपाग्नीति । अग्निसमीपे वतत॑मानस्य पाम्ना व्याधि 
` विष्ण संयुक्तस्य विशेषतोऽग्निसन्तापपुकंकं लि द्ादिकण्डूयने प्रवृत्तस्य जायमाने सुखे संसक्तान्तःकरणस्य परमं 

स्वास्थ्यं प्राप्तस्य यदिद्ियवुद्धयादिप्रसन्नत्वमुपरुभ्यते तदेव विषयरसानाघ्रातचेतःस्वात्मवेदिषु परमहं सपरित्राजकेषु 
लक्ष्यते- तस्मादस्ति यथोक्तरीत्या तृ्तिकारणं ब्रहेव्यथंः । १५ ॥ 

परत्यक्षस्याऽऽत्मसम्वेद्यस्य सुखस्थ॒पुरुषाथत्वाभ्युपगमादानन्दस्य प्रागुक्तलि द्ानुमेयत्वे पुमथंत्वासिद्धि- 
रिव्याशङ्कुयाविद्रदुहष्टयाऽनुमानोपन्यासाद्विदरदहृष्टया चाऽऽनन्दस्य प्रत्यक्षत्व ेतदित्याहु--अज्ञातेति ।। १६॥ 

“रसं ही"त्यादिवाक्यमेवं व्याख्याय “को ही"'त्यादिवाक्यमवतारयितुं भूमिकां करोति--बाह्येन्द्ियाणामिति। 
या हि व्यवहारभूमौ शयनास्तनादोनामेकस्मिन्भोगास्येऽथे संहू्य वृत्तिरूपेण संहतिरहष्टा सा शयनादिभिरसंहुते 
ेषिणि देवदत्ते सत्येव भमवतीत्युपलब्धं तथा च वायुभेदानामिन्द्रियाणां बुद्धय देश्चाध्यात्मं शरीरे संहति रा- 
लक्ष्यमाणा करस्मिरिचदसंहते सत्येव भवितुमहंत्ति विमता संहतिरसंहतचेतनार्था विशिष्टसंहृतितवास्सम्प्रतिपन्न- 
दायनादिसंहुत्तिवद्यदर्थयं संहृतिस्तदस्ति ब्नद्येत्यथंः । १७ ॥ 

उक्तऽ्थं वाक्यद्रयमवतारयति--अत इति । संहतेरसंहताथंत्वस्यानुमानसिद्धत्वादित्ति यावत् । सप्तम्यन्तं 
` पदं छित्वा श्रुति योजयति--जकाश इति । यदि हूदयावच्छिनने सवंदोषरहिते व्योम्न भूताकाशरूपे समस्तबुद्ध- 

२५. 

३० 

३५ 

वृत्तिसाक्षिभूतो निरतिरयसुखात्मकः प्रत्यगात्मा न भवेत्तदा प्राणापानादिसंहतिद्रारा चेष्टा न सिध्येदित्यर्थः | 
अथवा प्रथमन्तमाकाशपदमानन्दसमानाधिकरणं ततस्वाऽऽकाक्चामिधानः परमानन्दः परमात्मस्वभावो यदिन 
स्यात्तदा प्राणादिसंहतिद्रारा प्रवृत्तिरनुपपचेत्यथः ।। १८ ॥ 

एष द्योेवानन्दयातीत्यस्याथमाह् -आब्रह्येति । सातिरायस्य सखौकिकानन्दस्य निरतिशयन्रह्मानन्द- 
व्यत्तिरेकेणायोगात्तेन भवितव्यमित्यथं; ॥ १९॥ _ | | | 

तदेव पञ्चयत्ि--सोऽयमिति । साधनसम्पदेत्यत्र कम्धात्मकः सच्चिव्यध्याहरणोयम् ।। २० ॥ 
“यद्या ही ""त्यनन्तरवाक्यस्य सद्खति वक्तुं वृत्तं कोत्तंयति--अस्तित्व इति ! “सोऽकामयते"त्यारभ्यातौतेन 

ग्रन्थेन ब्रहमणोऽस्तित्वे यतो बाघविधूरा हेतवो दरितास्ततोऽस्ति नास्तोति प्रश्नस्योत्तरं सिद्धमित्यथं; । परिशिष्ट- 
प्रहनद्रयनिणंयाथंवेनोत्तरग्रन्थमवत्तारयति--उतेति ॥ २१ ` 

तच्च विद्रानेव तद्ब्रह्म प्राप्नोतीत्यस्याथंस्य समथेनार्थं “यदा ही%त्यादि “अथ सोऽभयं गतो भवतीव्येतदन्तं 
वाक्यमित्याहु--विद्रानेवैति ! विद्रानेव ब्रह्म प्राप्नोतीत्यत्र हेतुमाह--तमोमात्रेति। ब्रहयप्ाप्तेस्तमोमावव्यवहितत्वम- 
सिद्धं देशकारदेरपि तद्थवधानत्वादित्याशङ्कयाऽऽह्- नान्यदिति ।। २२॥। 

१. त° २.६। 



ब्रह्म जनु०-७, भा० वा०-२३-३२ 1 संत्तिरीयोपनिषत् [ ५४३ 

व्यवधानं हि यचयस्मात्त्न्मोदैकरेतुकम् । यस्मा्तस्मादविचैव मोक्षाप्तेव्यवधिभवेत् ॥२३॥ 
 अविदयासाक्ष्यपि प्रत्यक्षदाऽनस्तमितोदितः । अव्या व्यवहितस्तद्बलेनेव तद्वचः ॥२४॥ 
विदत्ताव्यतिरेफेण यदि तत्प्ािषच्यते | चोधमेवत्तदा युक्तं न त्वेषं सति युक्तिमत् ।२५॥ 

यातु साधारणी प्रा्निरात्मतादूघ््मणः स्वतः विदुषोऽविदुषो बाऽसावस्माभिनं नियम्यते ॥२६॥ 

अतोऽवि्यानिपेणेन सर्वदाऽ्वाप्तषटपिणः । प्राकषिः स्यादासरमहेतुखादिति पू्ेमवादिष्म् ॥२७॥ 
अतः प्रीयते श्रूत्या तदिदानीं प्रयत्नतः । िद्वानेवेति नाविद्वान्यदा दीर्येषमाद्या ॥२८॥ 

 विषयाचुपातिनी या तु द्य्ेषकरणाश्रया । लौकिंकत्वात्पदाथस्य टश्िरघ्रा भिधीयते ॥२६॥ 
` विशेषषद्वबेद्च््यं तद्वि दर्शनमहैति। नित्या दृष्टिरभावो वा नैव दर्शनमहेति ॥२०॥ 

दर्यान्वयि हि यद्वस्तु तदासम्यमिति भण्यते । खतो हयस्याऽऽर्मदाद्रियादाथं समते च यत् ॥२१॥ 
स्याद्वा जाग्रदवस्थेयं दृश्यत्वेन प्रसिद्धितः । कोशत्रय मिहास्य स्यादारमा्थत्वसमन्वयात् ॥३२॥ 

अविद्याततिरिक्तं मोक्षव्यवधानं नास्तीत्येतदुपपादयति--व्यवधानं हीति ।॥ २२ ॥ 

आत्मनः स्वयंप्रकाशस्याविद्यासाधकस्य कथमविद्याऽपि व्यवधानं स्यादित्याश्षद्धुयाऽऽहु--अविद्ेति । 

आत्मनो यथोक्तलक्षणस्यैवाविद्याव्यवहितत्वमविद्याबलादेवोच्यते । तस्मादात्मविद्यावशादुब्रह्यात्मप्रा्षिविदष 
एवेत्यथं; ।। २४ ॥ 

| ब्रह्मणः सव॑स्वरूपत्वादविदृषोऽपि तत्प्राप्तिः स्यादिव्याशद्धय कि संसारहैत्वविद्यानिरासेन ब्रहयप्राप्षि 
अविदुषोऽपि स्यादित्युच्यते कि वा ब्रह्मणः स्वरूपत्वेन प्राप्तिरविदुषोऽपि समानेति विकद्प्याऽऽं दूषयति--विद्वत्तेति । 
ज्ञानस्य ब्रहप्राप्तावकारणववे स्पादविदुषोऽपि ब्रह्मध्राप्तिरित्ि चोद्यते। ज्ञानादन्थहेत्वज्ञाननिवृत्तिद्रारा ब्रह्य 
प्राप्तिरित्यङ्खीकारे तु नाविदुषो ब्रह्यप्राप्िचयमुल्कसतीत्यथः ।। २५॥ 

दवि्तीयमद्खीकरोति--या त्विति | २६॥ 

ज्ञानादनथंहेत्वज्ञाननिराकरणे ब्रहयप्राप्िधिद्रदसाधारणीत्यत्र "ब्रह्मविदाप्नोति परमि"तिवाकयं प्रमाणयति-- 
तत इति ! तत्त्वज्ञानं पञ्चम्या परामश्यते । धात्महेतुत्वादिति । ब्रह्मणः सवंप्रत्यगास्त्वाद्धेतोरित्यथः ॥ २७॥ ` 

यत्तो विद्ष एवाविद्यानिवृत्या ब्रह्यप्रा्तिर्नाविदुषः सम्भवस्यततस्तदेव वस्तुनिरूपणद्रारेण प्रतिपाद्यते 
समनन्तरवावयेनेत्यत्तरवाक्यमादत्ते--अत इति । २८ ॥ 

तस्मिन्वाक्ये पदानि व्याकुवंचहदयपदाथंस्य ददयाधीनत्वात्तस्य च हरिनिबन्धनत्वादहशिशब्दाथमाह-- 
विषयेति । अदृश्य इत्यत्र हरिशब्देन विषयविषयं चक्षुःशोत्रादिजन्यं सवं ज्ञानमुच्यते । पदाथंस्य रौक्रिक्वेन : 
अपुवल्वायोगादित्यथंः । २९॥ 

दश्यशब्दाथंमाह--विशेषवदिति । सविशेषस्य वस्तुनः सवंदर्शनयोग्यत्वादित्युक्तेऽथे हेतुमाह--तद्धीति । 
न कूटस्थबोधो नापि शून्यं हर्य त्यो साधारणदर्शनयोग्यत्वाभावादिति व्यावव्यंमंशं दर्शायति--निस्येति ! अदृश्यं 
यथोक्तहर्य रहितं तरिमन्त्रह्यणीव्यददयशन्दाथंः । ३० ॥। 

भात्मशब्दार्थं कथयत्ति--दृक्षयेति ! सामान्यमात्म्यक्षब्दवाच्यं तस्य व्यक्तिपरतन्त्रत्वात्तदतिरेकेण स्वरूपा- 
भावादात्मानमहंतीत्यात्म्यमित्ति यत्प्र्यया्थ॑माह--स्वतो हीति । अनात्म्यमिति निःसामान्यं ब्रह्म तस्मिन्निल्थंः।।३१॥ 

ह हश्यशब्देन पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मको विराडात्मा जागरितश्षब्दवाच्योऽ्रमयकोकशषो गृह्यते ततइच समस्त 
मेव स्थूरं कार्यं टृद्यश्न्दवाच्यमिति पक्नान्तरमाह--स्याद्रेति । अल्न्यशब्देलापि प्राणमयमनोमयविज्ञानमयास्यं 
सूत्रमपच्चीकरृतपच्चमहाभूतात्मकं विवक्षते । तथा च सवमेव सूक्ष्मं कायंमात्म्यशब्दवाच्यं तस्याऽऽत्मरेषत्वादित्याहु- 

 कोशत्रयमिति ॥ ३२॥ | 

१०५ 

१५ 

०0 

२० 

२५ 
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पश्चमोऽ निरुक्त; स्यास्पारिरेप्यात्फरात्मकः । अत्यानन्दमयं नह्य त्वनिरुक्तं परं पदम् ॥२२॥ 

निरीयते जगद्मि्निलीनं जायते यतः । निलयं, तत्परं बूमः कोशपश्चककारणम् ॥२४॥ 
सचत्यादि वाऽपेय॒निषेधोऽयमिदहोच्यते । पराद्य मवदित्युक्ता चारु प्राप्रनिषेधनम् ॥२५॥ 

ूर्तामृतों हि राशी ढौ स्चस्यश्चादिनोदितौ । ̀  भरुत्यन्तरेण सं गानात्तयोरेवास्त्वपहुतिः ॥३६॥ 
५ अस्मिन्पक्षे तु निरयो बासनानिलयो भवेत् । एवं च नेति नेतीति सक्षात््यादूत्रहमदरानम् ॥ २७॥ 

भावामाबात्मिका द्धिव॑त आत्म।पचारिणी ) भावामावनिषेधेन प्रतीचि स्थाप्यते ततः [३९८॥ 
ददयादिप्रतिरेधोक्स्या प्रतीचि बरह्म बोध्यते | न॒तदन्यत्तदन्यस्य परमार्थात्मता इतः ।।२६॥ 

न नञर्थो विकल्पो घा परमाथेमकन्पितम् । असंप्रविश्य संसिद्धि ठमभते क्वचिदन्यतः ॥४०॥ 

दद्यादि गुणहीनस्य स्वत आस्मत्रकारणात् । वेत्ति विन्दत इत्यस्मादेका््यादुपसंहतिः । ४१), 

१० आनन्दमयकोशः शरीरदयावच्छिन्नो ज्ञानकमंफलात्मकश्चेतन्याभासो जीवोऽत्र पारिहोष्याल्िरुक्तदाम्द- 

वाच्यो भवतीत्याह-पच्चम इति! कायंकारणविनिमुंक्तं॑त्वंपदलक्ष्यं॑चिन्माघ्रमनिरुक्तशन्दवाच्यमिव्याह-- 
अत्यानन्देति ! तस्मिन्ननिरुक्त त्वंपदलक्ष्यात्मके चिन्मात्रे ब्रह्मणीत्यर्थः ।। २३ ॥ | 

अज्ञातं ह्य सवंस्यापि जगतः कारणं निलयनशब्दवाच्यमित्याहु--निलीयत इति \ अनिख्यनशब्देन 

तत्पदलक्ष्यं नित्यशुद्वुद्धमुक्तस्वभावं लक्ष्यं त्वंपदाथंस्वरूपभू्तं ब्रह्मोच्यते । तस्मिन्ननिरुक्तऽनिखयने ब्रह्मणीति 
१५ सामानाधिकरण्यात्तच्वमर्थयोरेक्यं लक्ष्ययोविवक्षित्तमित्यथं; ।॥ ३४ ॥ 

| अहृर्यादिवाक्यस्यार्थान्त रमाह--सच्चेति । “सच्च त्यच्चाभवदि'्यादिना ब्रह्मणि साविद्यस्य जगतः 

सर्व॑स्य प्राप्धिरूच्यते । तस्य च प्राप्तस्याहश्यादिवाक्ये निषेधः क्रियते । वाक्यस्य निषेधरूपत्वात्प्राप्तनिषेधस्य च 
युक्तत्वादित्यथंः ।। २५ ॥ | | ह 

निषेधपक्षे श्रुत्यन्तरेण “नेति नेती'"त्यादिना सहैकवाक्यत्वसिद्धिरित्ति खाभान्तरमाह--सूर्तेति ।! ३६॥ 
२० निषेधपक्षे च मूककारणं निलयनशब्देन न गृह्यते किन्तु वासनानां निल्यत्वादन्तःकरणं सवासनं निख्य- 

शब्दवाच्यं ततश्च सवासनमन्तःकरणमनिख्यनशब्देन निषिध्यते । भहश्यादिपदैरेव मूर्तामूतंप्रतिषेधेन कारणस्यापि 
निषिद्धत्वा्निराकाङक्षब्रह्यप्रतिपत्तिसिद्धिरित्यभिप्रेत्याऽ्ट्--अस्मिन्निति । सवंप्रतिषेध्यानामुक्तन्यायेन प्रत्तिषिद्धत्व 
सति वाक्याथ्॑ञानं निराकादुक्षं सिध्यतीति फलितमाह--एवं चेति ॥ २७ ॥। 

नतु प्रत्यगात्मप्रतिप्येव पुरुषाथंपरिसमाप्तिसम्भवात्कायंकारणप्रपञ्चप्रतिषेधो वृथेत्याक्ङ्धुयानात्म- 
२५ प्रपच्वस्याऽऽत्मन्यनयंहेतुत्वान्नषेधेन ततो व्याव्यात्मन्येव बुद्धिः स्थिरीकतत॑व्या ततोऽनात्मनिषेधोऽयंवानित्याह-- 

भावाभावेति । प्रत्यगात्मन्यन्तःकरणे प्रविष्टे सति तस्य ब्रह्यस्ववुद्धया पुरूषाथंपरिसमापिरित्यथंः ।। ३८ ॥। 
हृश्यादिवाच्यस्य निषेघपरत्वे प्रतीयमाने कृतो वस्तुपरत्वमित्याशद्धुयाऽऽत्मब्रह्मणोरैक्यं स्वतःसिद्धं 

निषेधमुखेन बोध्यतेऽतो निषेधस्य वस्तुसिद्धौ दारत्वान्न निषेधपरं वाकयं किन्तु वस्तुपरमित्याहु--दयादीति । 
प्रतीचि ब्रह्य बोध्यमिति नि्देशादात्मनोऽर्थान्तर ब्रह्येत्याशङ्कुयाऽऽह्--न तदिति । तद्धि ब्रह्य नाऽऽ््मनोन्य-द्धवितु- 

३२० मलमात्मनोऽन्यस्य मिथ्यात्वादुबरह्मणोऽप्यन्यव्वे तस्प्रसङ्धादब्रह्मात्मनोरैक्यमेवेद्यर्थ ।। ३९ ॥ | 
आत्मनोऽन्यस्य नास्ति परामथंत्वमिति कल्पितत्वामिघानातकल्पिताकल्पितयोर्भेदः स्यादित्याञद्धुयाह्-- 

नेत्यादिना । शुन्यस्य कल्पितस्य वा कूटस्थानुभवादन्यत्र सत्वोपलब्ध्यो रसिद्धः सच्चिदेकतानं कूटस्थं तत्त्वमास्थेय. 
मित्थं; ।। ४० 1  _ 7 | 

ञ ब्रह्मविदाप्नोति परमि"तिविदिनोपक्रम्य “अभयं प्रतिष्ठां विन्दत" इति विन्दतिनोपसंहारे श्रुतेरभिभ्राय- 
३५ माह--हश्यादीति । अदृश्यादिवाकगोक्तय्य ब्रह्मणः स्वारस्येनाऽऽत्मस्वरूपत्वात्तस्य वेदनव्यतिरकण काभायोगादवेति _ विन्दत इत्यनयोरेकाथंतव विन्दत इत्यनयोरेकाथंतवाद्ेतोवतती्यपक्रम्य विन्दत इत्युपसंहार न कश्चिहोषोऽस्तीत्यथंः ॥ ४१॥ ` 

{वृ ५४.२२। २, वृ० ३.९.२९ 
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हदयादिगुणदीनेऽस्मिन्निरबि्यो यदाऽमयम् । सा्षादरेति तदेवायमभयं विन्दते परम् ॥४२॥ 

रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति यदभाणि पुरा सकृत । तेनेकवाक्यता्थांय प्रतिष्ठामिति भण्यते ॥४२। 
अथाधना यथाऽदिद्रपरे्य नेति परं पदम् | व्याख्यायते तथा स्पष्टं यदा दीत्येवमाद्यया ॥४४॥ 
सदा छब्धात्मकस्यापि यतोऽज्ञानमनाश्िह्त् । अवादयुच्चेरतः भ्रुस्या विद्वानेतीति सादरम् ॥४५॥ 

यस्मादेषं ततोऽविद्ाल्लंमते न तमीश्वरम् । अरिवाव्यवधानाद्वि रन्ध एव न रम्यते ॥४६॥ ५, 

यदा धेवैष आत्मेको द्द्यत्वादिविविंतः । एतस्मिन्वतेमानोऽपि पञशितोऽबिधयेव हि ॥४७॥ 
हस्तप्राप्षमपि द्रव्यमप्राप्षमिव मन्यते | मोहादेवमनाक्षिःस्यादात्मनोऽपि ममाऽऽत्मनः ॥४८॥ 
अविद्या तदोदुत्य रज्ज्वा रज्छमिब स्वयम् । अदितेनाद्रय द्बोधा्रुते करं मोक्वभिः ।४६॥ 
अरं छिद्रं भिदाऽन्यत्वं वेचवेत्तुत्रक्षणम् । यस्मादुत्कुरुते मोहादास्मनो बरह्मणः स्वतः ॥५०॥ 
अन्योऽसावीश्वरो मन्तस्तस्माच्चाहमनीश्वरः । इति च्छिद्रयतोऽच्छि्रं चिद्रऽ्थों मवेद्धयम् ॥५१॥ १० 
निभेयोऽपि स्वतोऽविद्वानेकं सन्तमनेकधा । प्रकल्प्या वि्ययाऽऽत्मानं तमेव भयमाप्ुयात् ॥५२॥ ` 

अभयं विन्दत इत्यस्याथ॑माह--कयादीति । नि्पिरेषे ब्रह्मणि प्रकृते यदा साक्षादहमस्मीतिप्रत्यगमेदमव- 
गच्छति तदैव विद्वाल्निरविद्यः सच्चभयं कवल्यं रन्ध्वा कृतकृत्यो भवतीत्यथः।॥ ४२॥ । 

प्रतिष्ठापदप्योगे ब्रह्मज्ञानफरं ब्रह्येवं नान्यदितिप्रदर्शनमभिसंहितमित्याह--ब्रह्मेति । ब्रह्मवि्ाप्राप्ते 
अनन्तरं सा विद्वानभयं ब्रह्य प्राप्य कृतकृत्यो निविष्णो भवतोत्यथ सोऽभयं गतो भवतीति वाक्यमर्थाद्रयाख्यात- १५ 
मिति भावः ।। ४३॥ 

विद्रान्ब्रह्म प्राप्नोद्युत्त नेतिप्रक्े प्राप्नोत्येव विद्रान्बरह्योति निर्धारितम् । इदानीमविद्रानपि ब्रह्म प्राप्नेति 
न वेतिप्ररनं प्रत्याहु-मथेति । ४४॥। ,  _ 

ज्ञानस्य ब्रहप्राप्तिहेतुत्वविधानादज्ञस्य ब्रह्प्राप्तिरयुक्तेलयेतदुपपादयति-सदेति॥ ४५॥ 
विद्यावतो ब्रहयलाभे सिद्धे फलितमाह्--यस्मादिति । “अ विद्वान्न रभते ब्रह्य "त्ययुक्तं तस्याऽऽत्मत्वेन सदा २० 

लन्धत्वादित्याशङ्कुयाऽऽह् -अविचयेति ॥ ४६॥। 

यदा दयेवैष एतस्मित्धितिवावयाक्षराण्यपेक्षित्तं पूरयन्योजयति- यदा देवेति । तत्वं स्वरूपमप्राप्तमिव 
पश्यतीतिरोषः । ४७ ॥ | 

` आतत्मंच्वेन प्राप्तमेवं ब्रह्म मोहन्यवहितत्वादप्राप्तवदद्धवतीत्येतद्दृष्टान्तेन स्पष्टयति--हेस्तेति। ममाऽत्त्मनोऽपि 
बरहाणः प्रत्यगभृत्तस्य मोहादनाप्िरिति सम्बन्धः ।। ४८ ` ` २५ 

एवममिद्यया वश्चिततवे किं स्थादित्याह्--अविच्येति ! यदाऽथमात्मा प्रागुक्तेन स्यायेनाविद्यया वच्चितौ 
वतते तदा' यथौ रज्जुः स्वाविद्यया स्वात्मानमहितवेनं करोति तथाध्यंमप्ात्मा स्वाविद्यया स्वमीत्मा्तिमद्रयाद्रोधाद् 
ब्रह्मणः सकाशात्पृथवक्रत्य कतृभोक्तृत्वरूपेण करोतोत्यथं; ॥ ४९ ॥ ॥ | 

उदरमन्तरं कुरुतं इत्य॑स्पा्थमाह्--अरमिति । य॑दाऽऽत्म॑न्यविद्यया कतुतवादिकमारोप्य ` पश्यति तदा 
बरह्मात्मनोभेदं यस्मान्मन्यते तस्मान्मिथ्यान्ञानी भवत्तीत्यथंः ॥ ५० ॥ | ३० 

मिथ्याज्ञानफलं कथयन् “मथ तस्ये" 'व्यादिवीवेयस्याथं माह-अन्योऽसाविति ॥ ५१॥ ` ` ` । 

आत्मब्रह्मणोरभभेदं पश्यतः संसारभयप्रौपिरित्येतदेवं प्रपश्चयति -निर्भयोऽपीति ! विभागेन दृष्मासानं 
तच्छब्देन परामुशति ॥ ५२॥ ! ` ५. | | | ; 

६९ 
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मयहेतोिंतीयस्य हिशब्देन परिग्रहात् । "हि तीयाद्व मयं हीति भुतिरुच्चेरतोऽन्वश्षात् ।॥*५२॥ 

ईशितव्याद्विभक्तो यथचस्मादीशो भयङ्करः । इति कल्पयतस्तस्मादभयं जायते भयम् ।॥(५४।। 

अहौ बरमविद्यया अतिशेते न कद्वन । अग्न्यादिभयहेतोर्यां ब्रह्मणोऽपि भयङ्करी ॥५५।। 

निभेयो मयकृदेव ईधराणामपीश्वरः । भयं तस्यापि जनयेन्नाज्ञानस्यास्त्यगोचरः ॥५६॥ 

५ यज्ज्ञात्वा विन्दते विद्ानभयं दीस्यवादिषम् । तच्वेषामयदृदुत्रह्म स्यान्मोहादात्मनो भयम् ॥५७॥ 

निषिद्धद्शयत्वा्यकममयं मोहनिहवात् । यत्तस्यैव भयं तस्स्यादविच्यावक्षवतिनः ॥५८॥। 

अपि बालाग्रमत्रेण विदुषः प्रत्यगात्मनः । भितं ब्रह्मेति संमोहादास्मेवास्य भयं भवेत् ॥ 

व्याख्यानं वा परोक्तस्य च्छिद्रस्य क्रियतेऽनया।।५६॥ 

अमन्वानस्य तदुत्रह्म विदुषोऽपि भयङ्करम् ॥६०॥ 

१० वेदयवेन्तत्वशुन्यत्वादि दरत्ताऽपि तमोमयी । रजतत्व दिवच्छुक्ताचमन्वानो भवेदतः ॥६१॥ 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्यनवेद सः `विदिताविदिताभ्यां तदन्यदेवेति दि श्रुतिः ॥&२॥ 

अन्यदेव हि तद्वेवादवे्ादन्यदेव तत् । बेधवेत्तदर याच्चान्यदिति भरुत्यजुशासनम् ॥६२॥ 

यदा ॒हीत्यत्र हिशब्देन दोतित्तमर्थं कथयति-भयहेतोरिति \ द्ितीयदिनो मयमवश्यंभावीव्येतद् 
होच्यते तदेव श्रुत्यन्तरेऽपि ददहितमित्याह्-द्वितीयादिति । यतो द्ितोयं भयकारणमतः भश्रुतिरेवमनु- 

१५ शास्तीत्य्थः ।। ५३ ॥ 

त्वेवेत्यादिवाक्षयमवतारयितुं भूमिकां करोति--ईङितव्यादिति । यस्मान्मद्विच्छेदादीरितव्याञ्जीवाद् 

विभक्तत्वेन दृष्टः सन्नीश्वरो विभागदक्िनो भयङ्कुरो भवति तस्मादभयमेव ब्रह्म विभागेन परिकल्प्य विभक्तं 

पश्यतस्तदेव भयं जायते भेददर्धनस्य भयकारणत्वादित्यथंः । ५४॥। 

ब्रहोवाभयमात्मा चेत्वूतस्तस्य भयमित्याशद्धुयाविचासामर्थ्यादित्याहू--अहो इति ॥ ५५ ॥ 

२०  अविद्यासामर्थ्य प्रपञ्चयति-निभय इति ।। ५६॥ 

उवतेऽ्थे तत्त्वमेव भयमिति वाक्यभागं विभजते- यज्ज्ञात्वेति ॥ ५७॥ 
तदेव स्पष्टयति--निषिद्धेति ॥ ५८ ॥। 

विदुषोऽमन्वानस्येतिभागं योजयत्ति-अपीति । प्रत्यगात्मनः सकाशादीषन्मात्रेणापि भिन्नं ब्रह्मेति परयत 
सम्भोहवशवतिनो मोहादात्मैव भयं मवत्तीत्यथंः । अविद्याया नास्ति दुष्कर मित्येवं परत्वेन ““तच्वेवे"'त्यादिवाक्यं 

२५ व्याख्याय व्याल्यानान्तरमाहु--व्याख्यानं वेति ।। ५९ ॥ 

व्याख्यानप्रकारमेव प्रकटयति--अमन्वानस्येति । यथा शुक्टयादौ रजतत्वादि तमोमयं वस्तुतो नास्ति 
तथा ब्रहमण्यात्मनि विद्रत्ताऽपि तमोमयी वस्तुतो न विद्यते ब्रह्मात्मनो वेद्यवेत्तृत्वविभागदुत्यत्वादतद्चावेद्यं 
बरह्मात्मव्वेनामन्वानो यो भवेत्तस्यकत्वेन ब्रह्यामन्वानस्यावेद्यमेव तद्वेयतया भिन्नस्वेन पश्यतोऽपि भयङद्कुरमापद्यते । 
अन्यथादश्ित्वादित्यथंः ॥ ६०-६१ ॥ 

२० वेदवेत्तत्वशून्ये ब्रहोत्यत्र श्नुत्यन्तरमुदाहरति-- यस्येति ।। ६२॥ 

उदाहूतश्ुत्यन्तरस्य विवक्षितमथंमाहु--अन्यदेवेति । ९२ ॥ 

१. बु १,४.२। २.के०२.३। ३.के° १.३। 



रहम अनु०-७, भा० वा०-द्४देष ] तेत्तिरोयोपनिषव् | ५४७ 

वेदयवेद्यात्मता यस्माच्छब्दवर्थाहुपाततिनी । वेचवेत्तृखमप्येवमन्यथा तदसंगतेः ।॥६४॥ 
व्युत्थाप्य वेचाद्विदयाया वेत्तुधाज्ञानकल्पितात् । तदन्येभ्यश्च जानीयादृहं ब्रकषेतिवाक्यतः ॥६१५॥ 

इति सप्रमोऽनुवाकः 

ब्रह्मात्मनो वेद्यत्वमवे यत्वं वेत्तत्वं च नास्तीत्यत्र श्रुतिमुदाहुत्य तत्रैव भ्ुतिसिद्धेऽं युक्ति समुच्चिनोति- 
वेद्येति । न्ानोदये वेद्यरूपता जडष् शब्दार्थेष्वनुप्रविष्य वतत॑ते ज्ञानानुदये च तदविषयत्वमवेद्यात्मत्वं तेष्वेव तिष्ठति । ५ 
एवमेव वेद्येष्वर्थेषु वेत्तत्वं ज्ञानकर्तृत्वं च साभासान्तःकरणस्य परिणामवतो जडस्येव युज्यते यस्मादात्मन 
संविदेकतानस्याजडस्य वेद्यत्वादि नोपपद्यते तस्मात्तस्य कूटस्थहष्टिरूपस्य सिद्धमविषयत्वमित्यथः। यद्यात्मनो 
वेद्यत्वाद्यभ्युपगम्येत तदा तस्य कूटस्थाद्रयहछब्रह्यत्वं शास्वरसिद्धमसम्बद्धमापययेतातो न तस्य वेद्यत्वादीदयुक्तामेव 
युक्ति व्यनक्ति--अन्यथेति ।। ६४ ॥ 

मात्मनः सवं विशेषविलक्षणत्प्रे कथं प्रतिपत्तव्यतेत्यास द्ुयाऽश्ट--ज्युत्थाप्येति वेद्यं विद्यावेत्तेति त्रयम १० 
वेद्यमविद्याञेत्तेति च त्रयं तस्मादेतस्मादल्ञानकस्पितादशेषात्पुथक्क्रत्याऽऽत्मानं तच्वमस्यादिवाक्या दहु ब्रह्मास्मीति 
विद्या ददेन तु सविशेषतया हृष बरहम भयावहं भवत्तीत्यथंः । ६५ 

इति सप्तमोऽनुवाकः 



१० 

१५ 

२५ 

अथ ज्नह्धीवलल्यास्नष्टट म्नो ऽच्त॒व्वाच्छः 

भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति प्रयः । भीषाऽस्मादग्निद्चेनदरश्च ! 
 सत्यु्धाबति प्श्चम इति। सेषानन्दस्य मीमांसा भवति, 

भीषा भयेनास्माद्रातः पवते \ भीषोदेति सूयः! भोषाऽस्मादग्निश्येन्रश्च । भ्रव्युर्धावति पञ्चम इति, 
वातादयो हि महार्हः स्वयमौश्वराः सन्तः पवनादिकार्येष्वायासबहूरेषु नियताः प्रबत॑न्ते । तदयुक्तं प्रशास्तरि 

॥ ९ ९. सत्यन्यस्मि्चियमेन तेषां प्रवतंनं तस्मादस्ति भयकारणं तेषां प्रशास्त ब्रह्य \ यतस्ते भृत्या इव राज्ञोऽस्मादुब्ह्मणो 
भयेन प्रवक्तन्ते ! तच्च भयकारणमानन्दं ब्रह्म । तस्यास्य ब्रह्मणः आनन्दस्येषा मीमांसा विचारणा भवति, 
किमानन्दस्य मीमास्यमित्युच्यते--किमानन्दो विषथविषयिसम्बन्धजनितो लोकिकानन्दवद्यहोस्वित्स्वाभाविक इत्येव- 

 मेषाऽऽनन्दस्य मीमांसा । 

तत्र रोकिक आनन्दो बाह्याध्यात्मिकसाधनसस्पत्तिनिमित्त उत्कृष्टः \ स य एष निदिद्यते "ब्रह्मानन्दानुग- 

आनन्दगिरिटीका 

तच्च भयकारणं ब्रह्याऽऽनन्दरूपमुक्तं यदेष आकाश भनस्दो न स्यादिति । तत्राऽऽनन्दश्च कोके जन्यः 
प्रसिद्धस्ततो विचारमारभते--तस्यास्येत्यादिना । 

ब्रह्मानन्दस्य चेन्मीमांसा प्रस्तुता किमथंस्ताहि सावंभौमानन्दाद्युपन्यसस्तत्राऽऽह--तत्र छोकिक इत्यादिना! 
लौकिक आनन्दः क्वचित्काष्ठां भप्त: सातिश्यत्वात्परिमाणवदिति ब्रह्यानन्दानुमानार्थो लकिकोपभ्यास इत्यथः 

वनमाला 

अस्मादिति । प्रकृतादुब्रह्मण इत्यथेः। अग्निश्चेन्द्रश्च स्वस्वकायंमनुतिष्ठत इत्यथं:। धावतीति ! समाप्तायुषः 
प्रतीति शेषः । पञ्चमः पञ्चत्वसंख्यापुरक इत्यथः । इरोकस्य भयकारणन्रह्यास्तित्वे तात्पर्यं दर्सयति--वाताद्यो 
हीति । महा्हा इति । पूज्यतमा इत्यथ; । यदा वाय्वादीनामपि भयकारणं ब्रहम तदान्येषां किमु वक्तम्यमित्याशषयेन 
श्रुतौ वातादय उदाहूताः, तमाशयं प्रकटयितुं महाहुत्वादिविशेषणमिति मन्तव्यम् । नच स्वयं दिगीदवराणामपि 
तेषां नियता प्रवृत्तिः स्वत एवास्तु यथेश्वरस्थ सृष्ट्यादौ नियता प्रवृत्तिरनन्यायत्ता तदिति; नेव्याह-- तदुक्तमिति) 
बहूनां दिक्पालानां प्रायेण तुल्यैदवर्याणां विरुद्धेषु कार्येषु प्रवतंमानानां विनिगमनाविरहादिना लोकवदेव कठ 
प्रृत्तेरावश्यकत्वान्नियतं तेषां प्रवत्तंनमसत्यन्यस्मिचचियन्तरि न युक्तमित्यर्थः । यत इति । यतस्ते वातादयो रज्ञो 
भृत्या इव बिभ्यति तत्तेषां नियन्तृ ब्रह्मास्तीति योजना । ननु सैषा ब्रह्मणो मीमांसा भवतीति वक्तव्यं तस्येव 
भयादिहेतुत्वेन प्रकृतत्वात् नानन्दस्येत्याशङ्धुं वारयन्मीमांसावाक्यमवतास्यति--यस्मादित्यादिना । आनद्द 
ब्रह्मेति । “यदेष आनन्दो न स्यात्” इति ब्रह्मण एवानन्दरूपत्वस्योक्तत्वान्नासद्धतिरिति भावः। नन्वानन्दस्वरूपस्य 
दुःखादिस्वरूपवत्प्रसिद्धत्वादानन्दस्वरूपं न विचारणीयमिति मत्वा शङ्धुते--किमानन्दस्येति । ब्रह्मस्वरूपतया श्रुत 
आनन्दो विषयानन्दवज्जन्यो नित्यो वेत्ति संशयनिवृत्र्था मीमसेत्याहू--उच्यत इति । सक्चन्दनादिविषयः, 
तदनुभविता पुरुषो विषयी, तयोः सम्बन्धेनेत्यथंः । 

नु ब्रह्मानन्दस्य चेन्मी मांसा प्रस्तुता किम्थ॑स्तहि मानुषाद्यानन्दोपन्यासः ? तत्राहु-- तत्र खौकिकं इति। 
२० बाह्यसाधनानि विषयाः, अध्यात्मिकानि साधनानि देहूमधिकरत्य वत्तंमानानि यौवनादीनि, तेषां द्विविधानां 

१. आनन्दमोमांसायाम् । ब्रह्मानन्दानुगमाथं = ब्रह्यानन्दानुमानयथंम् । अनुमानं दोकायां श्रदशित्म् । तर 
प्रथमपययि अकामहुतश्नोत्रियम्र्यक्षत्वं नोक्तम् । यतः मनुष्यानन्दभुक् तजाकामहतश्वेति विरुद्धम् । 
दवितीयादिपययिषु तु प्रथमादिपर्याये अकामहतः द्वितीयादौ कामनावांस्व यः तस्य द्वितीयपर्यायानन्दः 
अनुभूयत एव । यथा लक्षाधिकारिणः सुखे वितृष्णः द्िलक्षं कामयमानः तद्वस्पुरषानन्दं प्राप्नोति । 
प्रव्यक्षसिद्धमेतत्। 



हय भनु-८ 1  तंत्तिरीयोषनिषत्ं [ ५४९ 
= युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः । आरिष्ठो द्रहिष्ठो वरिष्ठः । तस्येयं पृथिवी स्वा 

 वित्तस्यपूणा स्यात् । स एको माुष आनन्दः । ̀ ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ॥१॥ ` 
सार्थम् । अनेन हि प्रसिद्धेनाऽनन्देन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगम्तं शक्यते । लो किकोऽप्थानन्दो ब्रह्मानन्द- 
स्येव मात्रा, अविद्यया तिरस्कियमाणे विज्ञान उछृष्यमार्णायां चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कमंवक्चाद्यथाविज्ञानं विषयादि- 
साधनसम्बन्धवश्षाच्च विभाव्यमानश्च लोकेऽनवस्थितो लोकिकः सम्पद्यते, स एवाविद्याकामकर्मापकर्षेण मनुष्यगन्धर्वा- 
दयुत्तरोत्तरभुमिष्वकामहतविद च्छौचरियप्रत्यक्षो विभाव्यते शतथुणोत्तरोत्करषेण यावद्धिरण्यगर्भस्थ ब्रह्मण आनन्द इति\ 

निरस्ते त्वविद्याक्कृते विषयविषयिविभागे विद्यया, स्वाभाविकः पूरिपुणं एक भानन्दोऽदेतो भवतीत्येतमर्थ 
विभावयिष्यत्नाहु--युवा प्रथमवया: \ साधुयुवेति सुश्चासो युवा चेति यूनो विशेषणम् । युवाऽप्यसाधुर्भवति 

` आनन्दमिरिटीका ` 

|> 
विषयेभ्यो व्यावृत्ता व्यावृत्तविषया अविषयत्रह्ात्पैकत्वदश्लिनस्तदबुद्धिगोचर इत्यथः । प्रकारान्तरेण ब्रह्मानन्दानु- 
गममाहु--लोकिकोऽपीत्यादिना | ~ | 

. ̀  ` ! 

` `-कवनमाला ` “ 

साधनानां सम्पत्तिर्मेखनं निमित्तं यस्यानन्दस्य स तथा 1: अत एवानन्दस्योत्कर्षो निदिदयते “स एको मानुषः” 

ष्क ५ 

१०७ 

इत्यादिनेति रोषः । ब्रह्यानन्दानुगमा्थंमिति । लौकिक भानन्दः क्वचित्काष्ठं प्राप्तः सातिश्यत्वात्परिमाणवदित्या- 
नन्दतारतम्यावधितवेन निरतिशयस्वाभाविकानन्दरूपत्रह्यानन्दानुमानार्थं लौकिक भानन्दो निद्ियत इत्यथः । 
अनुगममेव विक्चदयत्ति--अनेन हीति । ब्रह्मानन्दस्य विषयानुसन्धानविमुखविद्दुनुद्धिविषयत्वाच्च न विषयविषयि- 
सम्बन्धजनितत्वमित्याशयेनाह-- व्यावृत्तेति। व्यावृत्ता निवृत्ता विषया यस्या बुद्धेः सकाशात्सा तथा । प्रकारान्तरेण 
रौकिकानस्दानां ब्रह्मानन्दावगमोपायत्वमभिप्ेत्याह--लौकिकोऽपीति ! मात्रा अवयवः । कौकिकानन्दानां हिरण्य- 

गर्मानन्दादर्वाक्तारतम्येन निकषः, मानुषानन्दाटूर्ध्वे तारतस्येनोत्कषं इति व्यवस्था । तत्र खौकिकानन्दस्य 

ब्रह्मानन्दमावारूपत्वं प्रपञ्चयन्नादौ तत्र निकषंप्रयोजकमाहू--अविष्ययेति ।  तिरस्करियमाणे विज्ञान इति ¦ विवेके 

 तारतम्येनाभिभूयमान इत्यथः; तथा च विवेकामिभव एको निकषंप्रयोजक इति भावः | तत्र प्रयोजकान्तरं 

 सुचयति--उल्ृष्यमाणायां चेति । कामक्रोधादिलक्षणैः स्वकायंविशेषेनिबिडायामित्यथं; । कमापकृषतारतम्यमप्यप- 
कर्षप्रयोजकमि्याशयेनाह-कर्मवशषादिति } ' यथाविज्ञानं विभोन्यिमान इति सम्बन्धः | विषयाप्कर्पादिकमपि तत्र 
परयोजकमित्याशयेनाह--विषथादीति । चलः क्षणिकः, अनवस्थितः अनेकरूपः, अपकषंता रतम्योपेत इति यावत् । 

सम्पद्यते, ब्रह्मानन्दो लौकिकः सम्पद्यत इत्यर्थः । योऽयं ब्रह्मानन्दस्य विषयविरेषादिकृतवृत्युपहितो भागः एष एव 

मात्रा्म्दितो रोकिकानन्द इति भावः । स एवेति ! व्यावृत्तविषयनुद्धगम्य इत्यत अकामहतविद्च्छोतरियप्तयक्ष- 

गम्यत्वेन प्रकृतो ब्रह्मानन्द -एव मनुष्यगन्धर्वाचत्तरोत्तरभूमिषु ब्रह्मण बौनन्द इत्यन्तासु शतगुणोत्तरोत्क्षण 

विभाग्यत इति सम्बन्धः | उत्तरोत्तरमानन्दोत्कषे ूर्वोक्तानामविदयादीनामपकष॑तारतम्यं प्रयोजकमाह-अविद्या- 

कामकर्मापकरषेणेति । अकामहतेति । अकामहतविद्च््रौतरियपंदानां कमारः । ' शनोज्ञियस्य चाकामहतस्य " 

इत्यत्राकामहतत्वं सातिशयमिति वक्ष्यति, तद्रदरापीति शङ्कानिरासाथ विद्वत्पद तच्च ब्रह्मसाक्षात्का रवत्परमिति 

मन्तव्यम् । ब्रह्मण इत्यस्य विवरणम्--हिरण्यगभंस्येति । ‰ = _ ` ` ` ` । 

॥ । माभू लौलिनानन्दनतिनवगन्म्यं ब्रह्मानन्दं दर्शयति-निरस्ते त्विति । सायनसम्पत्तकृतवृत्ति- 

विेषोपहितस्वरूपानन्दो विषयः, तदनुभविता जीवो विषयी, तयोविभागो मूलाविद्यपरयुक्त, तस्मि्ञविदयक़ृते 
ब्रह्मास्मैक्यविद्यथा निरस्ते सति य मानन्दः समाधावभिव्यज्यते स एव स्वाभाविकः परिपूणं एकरूपो ब्रह्मानन्द 

 इ्यवगतो भवतीत्यर्थः । एतद्क्तं भवत्ति--यथोक्ताः ' सवे लौकिकानन्दा यस्य माराः समुदराम्भस इव विरुषः, 

स स्वाभाविक आनन्दो विद्वत्मत्यक्षसिद्धोऽस्ति, स एव ब्रह्मानन्दं इत्येवं मा्रारूपलोकिकानन्दंनित्यो (ल ब्रह्मानन्दा 
विदितो भवतीति| एतम्थ॑मिति । अदेतानन्दावगमोपायमूतं लौकरिकानन्दं विभावयिष्यन्प्रदर् शरुति- 

रिर्यथैः । प्रथमवया इति । पूवंवया इत्यथंः। साधूरयथोक्तकारी । आश्चुतम इति १ भोग्येषु वस्तुषु यथाकालम् 

१५ 

० 

२५ 

२३० 

२५ 
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स॒ एको मलुष्यगन्र्बाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुध्यगन्धर्वा- 
णामानन्दाः । स एको देवगन्धर्बाणामानन्दः । ओरोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतं 
देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोकोकानामानन्द्ः । श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य । ते ये शतं पितृणां चिररोकोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः ॥२॥ 

५ साधुरप्ययुवाऽतो विशेषणं युवा स्यात्साधुथुवेति । अध्यायकोऽधोतवेदः । आशिष्ट आशास्तृतमः । दृष्टो दृढतमः 
बरिष्ठो बलवत्तमः । एवमाध्यात्मिकसाघनसम्पन्नः । तस्येयं पृथिव्धुर्वो सर्वा वित्तस्य वित्तेनोपभोगसाधनेन 
ृष्टा्थनादृष्टर्थेन च कमंसाधनेन सम्पन्ना पूर्णा राजा पुथिवीपतिरित्यथंः । तस्य च य आनन्दः स एको मानुषो 
मनुष्याणां प्रकट एक आनस्वः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । मानुषानन्दाच्छत- 
गुणेनोत्क्ष्टो मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति । मनुष्याः सन्तः कमंविद्याविजेषादृगन्धवत्वं प्राप्ना मनुष्यगन्धरवाः | 

१० ते ह्यन्तर्धानादिशक्तिसम्पत्नाः सुक्ष्मकायंकरणाः । तस्मातप्रतिधाताल्पत्वं तेषां दरन्द्रप्रतिघातश्चक्तिः साधनसम्पत्तिश्च । 
ततोऽप्रतिहन्यमानस्य प्रतीकारवतो मनुष्यगन्धर्वस्य स्याच्चित्तप्रसादः । तत्प्रसावविशेषात्सुखविशशेषाभिव्यक्तिः ! एवं 
पुस्यः पुवस्या भूमेरुत्तरस्यामृत्तरस्यां भूमौ प्रसादविजेषतः शतगुणेनाऽऽनन्वोत्कषं उपपद्यते । प्रथमं त्वकामहता- 
ग्रहणं मनुष्यविषयभोगकामानभिहतस्य श्रोत्रियस्य भनुष्यानन्दाच्छतगरुणेनाऽऽनन्दोत्कर्षो मनुष्यगम्धवेण तुल्यो 

आनन्दशिरिटीका 

१५  मनुष्यगन्धर्वानन्दस्योक्छृष्टत्वे निमित्तमाह--ते ह्यन्तर्धानादीति । प्रथममकामहताग्रहणस्य तात्पयंमाह्- 
प्रथमसिति | यदि प्रथमपर्याय एवाकामहतो गृह्येत तदा तस्यैव सावंभौमानन्देन तुल्य आनन्दः स्यात्तदा च 
व्याघातो भवेत् । मानुषानन्दे निस्पृहो मानुषानन्दभोगभागो चेति । ततो मनुष्यगन्धर्वानिन्देन तुल्यमानन्दं तस्य 
दर्शयितुं प्रथमपययि तदग्रहणमित्यथंः । अवृजिनत्वमपापत्वं यथोक्तकारित्वं तत्साधुपदाल्लछभ्यत इत्यथः । 

वनमाला 

२० अविलम्बेन प्रवृत्तिमानित्ि यावत् । दृढतम इति । युद्धादिषु प्रवृत्तौ मनोधेयंवानित्यथंः । बल्वत्तम इति ! कायिक 
बखातिदहायविश्षेषवानित्यथः । “युवा स्यात् इत्यदः पिण्डिताथंमाह--एवमाध्यात्मिकेति । आत्मानं देहमधिकृत्य 
यानि साधनानि सम्भाव्यन्ते तैः सवं: सम्पन्न इत्यथः । वित्तस्य हृष्टाथंत्वमेव विवृणोत्ति-उपभोगेति । अदृष्टाेल- 
विवरणस्-कमंति । मनुष्याः सन्त इति । भस्मिन्कल्पे मनुष्याः सन्त इत्यथंः । तेषामानन्दोक्कषें दैतुमाह- 
ते हीति । आकाशगमनादिदक्तिसंग्रहाथंमादिग्रहणम् । उक्तगक्त्यादिसम्पत्तिः शास्तरप्रसिद्धेति सूचनार्थ हिशब्दः । 

२५ कायंकरणानां सूष्ष्मत्वं प्रायेण शीतोष्णाद्रन्द्राभिघातायोग्यत्वम् । तस्मादिति । सृक्ष्मकायंकरणवच्वादित्यथंः। 
दन्देति । अल्पानां दन्द्रानां प्राप्तावपि तेषां प्रतिघाते निवारणे या शक्तिः या च स्क्चन्दनादीनामानन्दसाधना्ा 
सम्पत्तिः सा चास्तीत्यथंः । फलितमाह--अत इति । प्रसादो विक्षेपराहित्यम्, शुद्धिविशेष इति यावत् । मनुष्य. 
गन्धर्वाणां स्वरूपं वात्तिके दशितम्--' सुगन्धिनः कामरूपा अन्तर्धानादिशक्तयः । नृत्तगीतादिकुडखा गन्धर्वाः 
सयुनुखौकिकाः।'' इति| देवगन्धर्वादोनामपि यथोक्तसामग्रचयुत्कषंतारतम्यक्ृतचित्तप्रसादविरोष अगनन्दोक्तष॑तारतम्य- 

३० प्रयोजक इत्यतिदिशति--एवमिति । भूमिः पदम्, देवगन्धवत्वाचवस्थेति यावत् । “स एको मानुष्य आनन्दः 
इत्यत्र प्रथमपर्याये “श्वोत्रियस्य चाकामहतस्य" इति कुतो न पठ्यते ? तत्राहु- प्रथममिति । मनुष्येति 1 मनुष्यस्य 
सावंभौमस्य यो विषयभोगः विषयानन्दः तद्गोचरकामरहितस्य मनुष्यगन्धर्वानन्दप्रािसाधनसम्पत्ति विनव 
तमानन्दमव्रैव कोके कामयमानस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दाच्छतगुणितेन मनुष्यगन्र्वानन्देन तुल्यः स्नानन्दो 
भवतीति वक्तव्यमित्येत्तदथमित्यथंः । मानुषानन्दे कामाभावप्रयोजकविवेकोपयोगित्वेन मनुष्यगन्धर्वानिन्दे कामोप- 

३५ यो्िगुणदर्रनोपयोगित्वेन च साद्धाध्ययनवत्वरूपं श्रोत्रियत्वमुपात्तमिति मन्तव्यम् । ननु सनृष्यगन्धवस्य 
नृत्तगीतादिसामग्रीविशेषमहिम्ना यो हषविकशेषो भवति स॒ कथमत्रवाकामहतश्नोत्रियस्य भवेदिति चेत्, अत्राहु 
मा भूदयं हषंदिशेषः तस्य क्षणिकस्य मुख्यानन्दत्वाभावात्, कस्तहि तस्य मुख्यानन्दः ? उच्यते--मनुष्यगन्धवस्य 
स्वोचितविषयप्रप्त्या तदिच्छायां शान्तायां नृत्तगीतादिजनितर्षविरोषेषु च शान्तेषु या तृक्तिरनुगच्छति सव 
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्रोप्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः। स एकः कमैदेवारना देवानामा- 
नन्दः। ये कमंणा दबानपियन्ति। भरोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । 
णको देवानामानन्दः, भोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देवानामानन्दाः। स एक इन्द्रस्यानन्दः॥३॥ 

वक्तव्य इत्येवमथम् । साधुयुवाऽध्यायक इति शरोत्रियत्वावुजिनत्वे गृह्येते । ते ह्यविरिष्टे सर्वत्र । अकामहूतत्वं तु 
विषयोत्कर्षापकषतः सुखोत्कर्षापकर्षाय विक्गष्यते । अतोऽकामहतग्रहणम्, तद्विशेषतः शतगुणमुखोत्कर्षोपरन्धेर- 
कामहतत्वस्य परमानन्दप्रात्निसाधनत्वविधाना्थम् । भ्थास्यातमन्यत् । देवगन्धर्वा जातित एव । चिरलोकलोकाना- 
मिति पितृणां विश्ञेषणम् । चिरकालस्थायी लोको येषां पितृणां ते चिरलोकलोका इति ! आजान इति देव- 
लोकस्तस्मिन्नाजाने जाता आजानजा देवाः स्मातंकमेविेषतो देवस्थानेषु जाताः । 

कमेदेवा ये वैदिकेन कममंणाऽग्निहोत्रादिना केवलेन देवानपियन्ति । देवा इति त्र्याल्रशद्धविर्भुजः! इन््रस्तेषां 

वनमाला 

मुख्य आनन्दः, तथा च स्मयते--“यच्च कामसूखं रोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् । तुष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः 
षोडशीं कलाम् ॥” इति । स च तुप्तिरूपो मुख्यानन्दो मनुष्यगन्धर्वेण समानः भोत्रियस्य सम्भवति | न चास्य 
श्रोत्रियस्य मनुष्यगन्धर्वानन्दे कामनावत्त्वान्न तुष्णाक्षय इति वाच्यम्, तथापि मनृष्यगन्धर्वाणां तत्पर्यायपछित- 
श्रोत्रियस्य च मानुषानन्दगोचरतृष्णाक्षयसाम्येन तुप्तिलक्षणानन्दसाम्ये बाधकाभावादिति | मनुष्यगन्धवंपर्याये पठितस्य 
श्रोत्रियस्य मनुध्यगन्घर्वानिन्दगोच रकामनावन्तवस् “मनुष्यविषयभोग'” इति भाष्ये मनूुष्यग्रहृणसुचितम्, वात्तिकेऽपि 
स्पष्टमेव दरशितम्--“मार्व्याद्धोगाद्िरक्तस्य ह्युत्तराह्लादकामिनः ।'' इति । एवमुत्तरत्रापि तत्तत्पर्पापपटित्तस्य 
्रोतरियस्य तत्पुवंपूवंभूम्यन्तानन्देषु कामानभिभूतत्वं तत्तदभूमिगतानन्दकामनावत्तवं चोहनीयम् । ननु सावंभौमस्य 
अश्रोतरियत्वासूर्वे वयस्यतिक्रान्तमर्यादत्वाच्च न तस्य मानुषानन्दः सम्पूणं इत्याश्ावारणायोक्तं स्मारयति- 
साध्विति। साघुपदाद्यथोक्तकारित्वरूपमव् जिनत्वं गृह्यते, ततो न तस्यातिक्रान्तमर्याद्त्वाश्चङ्धा, तथा अध्यायक- 
पदाच्दरोप्रियत्वं गद्यत इत्यथ) । एवम् “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य इति प्र्िपर्यायं श्रुतस्य श्रोत्रियस्यापि यथोक्त 
कारितरूपमवुजिनत्वमपेक्षितम्, अन्यथा अधोतसताङ्स्वाध्यायत्वेन भरोत्रियस्यापि त्स्य यथोक्तकारिभिः श्रोचियः 

निन्धमानस्य मनुष्यगन्धर्वादितुल्यानन्दपराप्त्यसम्भवग्रसङ्गात्, अत एव श्रुत्यन्तरे तदपि प्यते---““यश्च श्चोत्रियोऽ- 

वृजिनोऽकामहतः” इति । ननु द्ितीयपर्यायमारभ्य श्रुतानां श्रोत्रियाणां मध्ये कस्यचिन्मनुष्यगन्धवनिन्देन तुल्य 
आनन्दः कस्यचित्तु देवगन्धर्वानन्देनेत्यादिलक्षणो विशेषः किकृतः श्रोत्रियत्वा वृजिनत्वाकामहुतत्वानामानन्दसाधना- 

५ 

१५ 

{५ 

९० 

नामेकरूपत्वादिति; नेत्याह-ते हीति । हिलब्दोऽवधारणाथंः । सवत्र सर्वेषु श्रोत्रियेषु श्रोत्नियत्वावृजिनत्वे २५ 
एवाविरिष्े तुल्ये, न ॒स्वकामहतत्वमपि, ततत तत्ततपर्यायगतस्य श्रोत्रियस्य विशिष्यते भिद्यते । तद्धदे हेतु-- 

विषयेति \ मनृष्यगन्धवपर्यायस्थश्चोतियस्य मानुषानन्दमात्रे कामाभावः तस्य तदतिरिक्तानन्देषु सवत्र साभिलाष- 

त्वात्, तथा देवगन्धवंपर्यायस्थस्य श्रोत्रियस्य मानुषानन्दे मनुष्यगन्धर्वानन्दे च विषये कामाभावः तस्य तदतिरिक्ता- 

नन्देषु सवत्र साभिलाषत्वात् । एवमुत्तरत्रापि । एतदुक्तं भवति--कामस्य विषयबाहुल्यरूपोत्कषं सति तल्िवृत्ति- 

रूपस्याकामहूतत्वस्यापकषंरूपो विरेषो मवति, कामस्य विषयाल्पत्वरूपापृकषे सति तच्निवृत्तिरूपस्याकामहुतत्वस्य 

उत्क्षरूपो विशेषो भवतीति । तथा चाकामहूतत्वोकर्षदत्तरोत्तरमानन्दोतकषः श्नोत्रियाणामिति स्थित्तम् । एवं 

यावद्यावदकामहतत्वोत्कषंस्तावत्तावच्छोत्रियानन्दोतकषं इति श्रुत्यर्थे स्थिते फलितं श्रुतितात्पयंमाहु--अत इति । 

तद्विशेषत इति । अकामहृतत्वविशेषतः श्रोतियेष्वानन्दाक्र्षोपरुभ्ध्या सर्वात्मना कामोपशमे सति सर्वोक्कृष्टः 

परमानन्दः प्रा्ठो भवेदिति यतः प्रतिभाति अतः अकामहृतग्रहणं निरतिशयस्याक्रामहत्तत्वस्य परमानन्दग्रापत- 

साधनतविधानाथंमिति गम्यत इत्यथः । “ते पे शतं मनूष्यगन्धर्वाणामानन्दाः'' इत्यादिपदजातं न व्या्येयं 

प्रथमपर्यायव्यास्थानेन गताथंत्वादित्याशयेनाह--व्यास्यातमन्यदितिः । जातित इति । जन्मत इत्यथः । एतदुक्त 

भवति--कल्पादावेव देवलोके जाता गायका देवगन्धर्वा इति । कमंदेवत्वं विवृ णोति--ये वेदिकेनेति । केवलेनेति । 

उपासनासमुच्चयरहितेनेत्यथं; । देवानपियन्ति देवैद्चन््ादिभिरधिषठिताल्लोकान्यान्तीत्यथंः) “ते ये रातं प्रजापतेरा- 

२०५ 

२५ 
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श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतमिन्दरस्यानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । भोभियस्य 
चाक्ामहतस्य। ते ये शतं ब्हस्पतेयनन्दाः। स एकः प्रजापतेरानन्दः) श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 
ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः। "स. एको ब्रह्मण आनन्द्ः। ओरोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥४॥ 

स्वामी 1 तस्याचार्यो ब्हस्पतिः । प्रजापतिचिराटत्रेलोम्यशरीरो ब्रह्मा समष्टिव्यष्टिरूपः संसारमण्डरुव्यापी । यत्त 
आनन्दभेदा एकतां गच्छन्ति । धमंश्च त्निमित्तो ज्ञानं च तदहिषयमकामहूतत्वं च निरतिशयं यत्र स एष हिरण्यगभो 
ब्रह्मा, तस्थेष आनन्दः श्रोत्रियेणावुजिनेनाकामहतेन च सवतः प्र्यक्षमूपरुभ्यते \ तस्मदेतानि जीभि साधना 
नीव्यवगस्ते । तत्र भोत्नियत्वाबुनिनत्वे नियते. अकामहूतत्वं तुत्कृष्यत इति प्रङष्टसाधनताऽवगम्यते । तस्य 

आनन्दगिरिटीका ` 

त्रयस्तिशत्--अष्टौ वसव, एकादश र्द्रा, ादशाऽदित्या, इन्द्रः, प्रजापतिश्चेति । यदथं मीमांसाऽऽरब्धा 

, तस्य निरतिशयानन्दस्य सिद्धौ वाक्यतात्प्यं दर्शयतुमाह--तस्याकामहतत्वेति । तस्य ब्रह्मणो हिरण्यगरभंस्य 

आनन्दस्तदुपासकप्रव्यक्षो यस्य मात्रा स एष परमानन्दः स्वाभा विक इति सम्बन्धः । हिरण्यगर्भानिन्दस्य मात्रातव 

वनमाला 

नन्दाः, स एको ब्रह्मण आनन्दः इत्यत्रानन्दस्य परिमाणकथनलिद्धेन ब्रह्मशब्दस्य हिरण्यगभंपरत्वमाहु-- 
ससष्टीत्यादिना । समष्टिव्यष्टिरूपः व्याप्यव्यापकरूपः | तत्र कार्यात्मिना व्याप्यः कारणात्मना व्यापक इत्यरथः | 
तदीयब्याप्तेसवधिमाह--संसारेति ! ब्रहाण्डन्यापीत्यथं: । यत्रेत इति ! यत्र हिरण्यगमें प्रकृता आनन्दविशेषाः 
परिमाणत एकत्वमिव गच्छन्ति सांसारिकानन्दोत्षंसवंस्वं यत्रेत्यथंः | तल्िमित्त इति \ तस्यानन्दोत्कषंसर्व॑स्व 
भूतस्य फलस्य निमित्तभूतो धम॑ङ्व यत्र निरवधिक इत्यथः । तष्िषयमिति । यथोक्तफलतन्निमित्तधर्मादिविषयकं 
जञानं च यत्र निरतिशयमित्यथः । अकामहतत्वं चेति! हिरण्यगभंस्य तावत्पूवंभूमिषु नास्ति कामना, स्वभूम्यपेक्षया 
तासामलत्यन्तनिक्रष्टत्वात्; स्वभूमावपि नास्ति कामना, तस्याः - प्राप्तत्वात्, अप्राप्तवस्तुगोचरत्वात्कामनाया 
अतस्तघ्याकामहतत्वमपि निरतिकश्षयमित्यथेः । तथा च स्मृतिः--न्ञानमप्रतिघं यस्य वंराग्यं च जगत्पतेः । एश्वयं 
चैव ध्मश्च सह सिद्धं चतुष्ट्रम् ।।” इति। ननु मानुषानन्दोऽस्माकं प्रसिद्ध एव, मनुष्यस्य प्र व्यक्षत्वेन मुखप्रसादादि 
किङ्खैस्तदीयानन्दस्योष्प्क्षितुं शक्यत्वात्, अन्ये त्वस्माकमप्रसिद्धा इति कथं तदुष्रारा ब्रह्मानन्दानुगमसिद्धिः अप्रसिदधेन 
अप्रसिद्धबोधनायोगात्, अतोऽन्यैरप्यानन्दः प्रसिद्धैरेव भवितव्यम्, तेषां प्रसिद्धमाश्ित्य ब्रह्मानन्दानुगम इत्ययमथंः 
प्रागाचार्यैरेव दशितः “अनेन हि प्रसिद्धेनानन्देन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगन्तुं शक्यते इत्यादिना | ` 
तेष दोषः, मनुष्यगन्धर्वाद्यानन्दानां प्रसिद्धिसम्पादनायेव प्रतिपर्यायं मनुष्यलोकस्थश्चोत्रियप्रत्यक्षत्वकथनात् | 
इममेवाभिप्रायं प्रकटयितुं हिरण्यगर्भानन्दस्य तत्पर्यायस्थश्रोत्रियप्रव्यक्षत्वमाहू--तस्यैष आनन्द इति! हिरण्य- 
गर्भादयानन्दस्य ब्रह्मानन्दावगमोपायत्वसिद्धयुपयोगितया प्रसिद्धत्वकथनपरेण “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” इति 
वाक्यजातेनान्यदपि सिध्यतीत्याहु--तस्मादिति ! मनुष्यस्य सतः श्रोचियस्य श्रोचियत्वादित्रित्तयमहिम्ना हिरण्य- 
गर्भादितुल्यानन्दकथनात्रीण्यप्येतान्यानन्दप्राप्तौ साधनानीति गम्यत इत्यथः । तरिषु मध्ये विदोषमाहू--तत्रेति । 
सर्वेषां श्रोत्रियाणां श्रोतियत्वावृजिनववे नियते साधारणे, अकामहततत्वमेवोक्ृष्यमाणं सदानन्दोत्कषं कारणमित्यत 
रक्रष्टसाघनता अकामहतत्वस्यावगम्यत इत्यथः । यदुक्त प्रकारान्तरेण ब्रह्मानन्दानुगम प्रदर्शनाय ौकिकोऽप्यानन्दो 
ब्रह्मानन्दस्यैव मात्रेति, तमेव प्रकारान्तरेण ब्रह्मानन्दानुगममिदानीं लौ किकानन्दानां ब्रहमानन्दमात्रात्वप्रदरशनपूरवक 
दर्शायति-- तस्येत्यादिना । तस्य ब्रह्मण इति सम्बन्धः । आनन्द इत्यनन्तरमपिशब्दोऽध्याहतंव्यः। स च पूरवोक्ता- 

२५ 

१. स एको ब्रह्मण ञनन्द इति हिरण्यगर्भानन्द उक्तः सोऽपि अकामहतश्चोत्रियप्रल्यक्षः। मतान्तरे 
तु श्रोत्रियस्याकामहतस्येति मुक्तस्य स्वँ आनन्दा इत्यथः कृतः । तत्र उत्तरोत्तरपर्यािषु आनन्दोकषः 
प्रतिपादनवि रोधः \ तेन हि सातिशय. आनन्दो रक्ष्यते, न च मुक्तानन्दस्य सातिशयत्वं ते मन्यन्ते । 
भतः कृच््रण तत्समर्थनम् । . | | (र 
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`स यश्चायं पुष्पे । यथासाबादित्ये । स एकः । 
अकामहतत्वप्रकषेतश्चोपरम्यमानः शोत्रियप्रत्यक्षो ब्रह्मण आनन्दो यस्य परमानन्दस्य सात्रेकदेश्लः “एतस्यैव 
आनन्दस्यान्थानि भुतानि मात्रामुपजीवन्ति" इति श्रुत्यन्तरात् स एष आनन्दो यस्य मात्रा समुद्राम्मस इव विभुर 
प्रविभक्ता यत्रकतां गता सघ एष परमानन्दः स्वाभाविकोः, अदैतत्वादानन्यनन्दिनोश्चाविभागोऽच । 

 तदेतन्मीमासाफलमुपसंद्धियते--स यश्चायं पुरुष इति । यो गहायां निहितः परमे व्थोम्न्याकाश्ञादिकायं 
मृष्ट्वाऽ्वमयान्तं तदेवानुप्रविष्टः स य इति निद्छिधते । कोऽस्तावयं पुरुषे । यश्चासावादित्ये यः परमानन्द श्रोत्रिय- 
प्रत्यक्षो निदिष्टो यस्येकरेश्ं ब्रह्मादीनि भूतानि सुखार्हाण्युपनीवन्ति स यश्चासावादित्य इति निदिश्यते ¦! स एको 

आनन्दगिरिटीका 

श्रुत्यन्तरं प्रमाणयत्ति--एतस्येवेति । न केवलं हिरण्यगर्मानन्द एव मात्रा यश्च प्रागुपन्यस्तः सावंभौमाद्यानन्दः 
स एष यस्य मात्रा प्रविभक्ता नानात्वमापन्ना सत्ती यत्र निरतिश्शयानन्देऽकामहतब्रह्मवित्प्रत्यक्षे कैवल्य एकतां गतेति 

योजना । अकामहुतप्रत्यक्षत्वाभिघानाद्धदप्राति निरस्यति--आनन्दानर्दिनोश्वेति । प्रत्यक्षत्वाभिधानमज्ञान- 
संरायादिव्यवधानाभावासिप्रायं न तु विषयविषयिभावा्िप्रायम् । “अहृद्येऽनातम्ये" “उदरमन्तरं कुरत” इत्यादिना 
तिषेधादिव्यथंः। | 

मीमांसया निरतिशयानन्द ब्रह्यास्तीति निर्धारितम् } तस्याकामहतप्रव्यक्षत्वाभिधानादमेदसिद्धिः । न हि 
परमानन्दः परस्य प्रत्यक्षो भवतति । तस्मा्धिरतिशयानन्दब्रहौकत्वं जीवस्य ब्रह्मविदाप्नोति परमि"त्युपक्रान्तं 

| वनमाला 

नल्दानामनुक्तानां च संग्रहाथं इति मन्तव्यम् । स्वेषामेव रौकिकानन्दानां ब्रह्मानन्देकदेशत्वे मानमाह--एतस्येवेति। 

अन्यानीति । ब्रह्मणः सकारादास्मानमन्यत्वेन मन्यमानानि भूतानि प्राणिन इत्यथंः | कोकिकानन्दस्य परमानन्द- 
मात्रात्वे मानसिद्धे फलितमाह-स एष इति । पूर्वोक्तो खौकिकानस्दो यस्य मात्रा यस्मादुपाधितो भिन्नो यत्र॑वौपाचि- 

विख्ये पुनरेकतां गच्छति स॒ भानन्दः स्वाभाविको नित्योऽस्तीत्यत्र हितुमाहु--अद्वेतत्वादिति । “अथ यदस्पं 

तन्मव्यंप्र” इति श्रुत्या परिच्छिन्नस्यानित्यत्नप्रतिपादनादद्रैतत्वं नित्यत्वसाधने सममिति मन्तव्यम् । ननु ब्रह्मा- 

नन्दस्याद्वैतत्वमसिद्धम् “रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवतति” इत्यानन्दानन्दिभावेन ब्रह्मानन्दजीवयोभे दावगमादित्यत 

आह-आनन्दानन्दिनोश्चेति ! चशब्दः रद्कानिरासाथंः। अत्रेत्यस्य विद्याकार इत्यथः । ततदचाविद्याकाल 

एवाविधिको भेदो न विद्याकाटे विद्यया भेदकोपाधेरविद्याया निरस्तत्वादित्यथंः । एतदुक्तं भवति-त्रह्मानन्द- 
जीवयोरविद्याकल्पितो विभागो न वास्तवः, अतो ब्रह्मानन्दस्य नाद्रेतत्वहानिरिति | 

एवम् "“वैषानन्दस्य मीमांसा भवति” इत्युपक्रम्य श्रुटया मात्राभूतसातिशयानन्दोपन्यासद्रारा सूचित्तया 

“लौकिकानन्दः क्वचित्काषठां प्राप्तः सातिशयत्वात्” "“लौकिकानन्दो यस्य मात्रा समुद्राम्भस इव विप्रुट्” इत्यादि- 

सक्षणया मीमांसया '“अस्त्यष्वि्तीयः परमानन्दः" इति निण॑यः कृत इति प्रदश्यं इदानीमुत्तराक्यतातयंमाह-- 

तदेत्िति । तदेतत् ब्रह्मानन्दस्याद्वितीयत्वस्वाभाविकस्वादिक्षणं मीमांसाफलं मीर्भांसया तिर्णीतिमिल्यथंः । 

“स यद्चायम्” इत्यत्र स॒ इति शब्देन गुहानिहितवाक्ये तदूवृत्तिस्थानीये प्रवेशवाक्ये च निदिषटः प्रत्यगात्मा 

निदिश्यत इत्याह्--यो गरहयामिति। भक्षे या गुहा तस्यामित्यन्वयः। योऽन्रमयान्तमाकाशादिकायं सुष्ट्वा तदेव 

कायंमनुभरवि् इत्यर्थं; । अयमित्यनेन तस्यापरोकषतवमुच्यत इत्याशयेनाह--कोऽसावित्यादिना । पुरुष इति । शरोर 
इत्थं; । श्रोतरियप्रत्यक्ष इति \ यद्यपि लौकिकानन्दनामेव पूर्वत्र श्रोवियभ्रव्यक्षत्वं निरिं न परमानन्दस्य, तथापि 

तत्र परमानन्दस्याकामहतविद्रच्छरौतनियप्रवयक्षत्वमर्थान्निदिष्टमिति तदभिप्रायोऽयं ब्रन्धः, अकामहतत्वस्य निरति- 

शयोतक्षे सति विदुषः परमानन्दभ्रप्तैः परागुपपादिततत्वादिति मन्तव्यम् । यो विद्सत्यक्षतेन बह्यादिसवंभूतोप- 
__ जोग्यानन्दानुगम्यत्वेन च प्रकृतः परमानन्द, सोऽसावादित्यदेवताघेयत्वेन निद््यित इत्यथ: । स एक इति । 

ज कमभ स 

१. “स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादि्ये स एक" इति स्फुटतरं जीवन्रह्यैष्यं प्रतीयते । मतान्तरं तु हुदयाकाशे 

स्थितः आदित्यस्य नारायण एवेत्थं इत्यक्तम् । तन्न, हृद्याकाशे ब्रह्मान्तरस दभाव प्रमाणाभावात् 

अप्रसक्तप्रतिषेधापत्तेश्च हृदयाकाशे ईश्वरोपासनविधिहि जादित्यस्थमेव ध्ययतवन विधत्ते नान्यम् । 
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भिन्नप्रदेशस्थघटाकाश्चाकाशैकत्ववत् । ननु तच्चिर्दे्े स यश्चायं पुरुष इत्यविक्ञेषतोऽध्यात्मं न युक्तो निर्देश्षः, यश्च 
दक्षिणेऽक्षत्निति तु युक्तः प्रसिद्धत्वात्! न पराधिकारात् ! परो ह्यात्माज्ाधिकृतः “अह्येऽनात्म्ये" “भीषास्स्मादरातः पवते" “'सेषाऽनन्दस्य मीमसि"'ति। न ह्यकस्मादप्रकृतो युक्तो निर्देष्टुं परमात्मविन्ञानं च विवक्षितम्) तस्मासपर एव 
निदिशयते स एक इति ! नन्वानन्दस्थ मीमांसा प्रकृता तस्या अपि फलमूपसंहतेव्यम् ! अभिन्नः स्वाभाविक आनन्दः 
परमात्मेव न विषयविषयिसम्बन्धजनित इति ! ननु तदनुरूप एवायं निरदेशः--“स यश्चायं पुरषे यश्चासावादिले 
स एक” इति भिन्नाधिकरणस्थविहेषोपमर्देन । नन्वेवमप्यादित्यविकशेषग्रहुणमनथंकम् । नानथंकम् । उत्कर्षापकर्षा 

आनन्दगिरिटीका 

मीमांसया चे सिद्धमुपसंह्ियत इत्यरथः । अआदित्यग्रहणस्याऽऽधिदविकोपाधिलक्षणाथंस्याविवक्षितत्वं दर्पितं 
चोद्यमुदधावयत्ति--नन्विति ! “य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः” इत्यादौ धरव्यन्भरे 
मण्डलस्थस्य दक्षिणाक्षिस्पेनैकयस्य प्रसिद्धत्वादिहाप्यादिव्यस्थेनैक्यनिर्देशे दक्षिणाक्षिग्रहणं युक्तमित्यथंः। अध्यात्म. 
मधिदेवत्तं च लिङ्खात्मोपासनविवक्षायां तथा स्यान्नेह॒ तद्िवक्षितमित्याह--न परेति । य एव चिद्धातुरनिरत- 

वनमाङा 

“स यर्चायं पुरुषे” इति वाक्यनिर्दिषटस्य वुद्धयवच्छिन्नजोवरूपानन्दस्य “यश्चासावादित्ये" इति वाक्ये 
आद्वित्यान्तःस्थत्वेन निदिष्टस्य मायावच्छिन्नपरमानन्दस्य च “स एकः'' इति वाक्येनोपाधिद्रयनिरसनपूरवकं 
स्वाभाविकमभिन्नत्वमुपदिश्यते । अस्मिन्नथं इत्थमक्षरयोजना--सः द्विविधोऽप्यानन्दो वस्तुत्त एक एवेति । भित्र 
परदेशस्थयोघंटाकाशाकाशयोराकाशस्वरूपेण यथैकत्वमिति दृष्टान्ताः । ननु “स यश्चायं पुरुषे" इति सामान्यतः 
शरीरस्थत्वेनात्मनो निर्देशो न युक्तः प्रसिद्धिविरोधादिति शङ्धुते- नन्विति ! तन्निर्देश इति । त्स्यात्मनोऽधयात्म- 
निदेशे विवक्षिते सतीत्यथंः । कथं तहि निर्देशः कर्तव्य इत्याकाङ्क्षायामाह--यश्चायं दक्षिण इति । "य एष 
एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यक्ष्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः"' इति भरुत्यन्तरे दक्षिणाक्षिग्रहणस्य प्रसिद्धतवात्तदेकरूप्यायात्रापि 
तथा निद॑श एव युक्त इत्यर्थः । तत्र सोपाधिकस्य ब्रह्मण उपासनार्थं स्थानविश्ञेषनिरदेशेऽपि नात्र तदपेक्षेति 
परिहरति--न पराधिकारादिति ! निर्पाधिकात्मप्रकरणादित्यथंः । हेतुं साधयति-- परो हीत्यादिना । ननु परस्य 
प्रकृतत्वेऽपि “यश्चासावादित्ये इत्यादौ सोपाधिकमुपास्यमेव निदिश्यतामिति; नेत्याह--न ह्यकस्मादिति। 
परमात्मनि प्रकृते सति “स यश्चायम्” इत्यादौ प्रकृतपरमात्माकषेकसवनामश्नुतिपु च सतीषु कथमकस्मद्धेु 
विनात्र सोपाधिको निर्दष्टु युक्तः तस्याप्रकृतत्वादित्यथंः । ननु तहि परस्यैव ध्याना्थ॑मादित्यादिस्थाननिदेशोत्वरस्ुः 
नेत्याह॒-परमात्मविज्ञानं चेति\ चशब्दः शङ्कानिरासाथं;। निरुपाधिकस्य “तदेव ब्रहुन त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" 
इत्यादौ ध्याननिषेधादत्र तद्धयानविवन्षायां मानाभावाच्चेत्य्थंः । उपसंह॒रत्ति- तस्मादिति । पराधिकारात्यर एव 
निदिश्यते नापरः, अतौ नाक्लिस्थाननिर्देशपेक्षेत्यथंः । इतश्चात्र पर एव नि्दिद्यत इप्याह् सिद्धान्ती -नन्वाः 
नस्दस्येति \ फलस्वरूपमेव कथयति--अभिन्नस्वभावक इत्यादिना । न च मीमांसाफरस्यानुपसंहारे कानुपपत्तिरिति 
वाच्यम्, मीमांस्यत्वेनोपक्रान्तस्यानन्दस्य “स॒ यङ्चायम्” इत्यादावद्वितीयत्वेनोपसंहा राभावे चरमपर्यायनिर्ट 
विषयविषयिसम्बन्धजनिते सातिरये हिरण्यगर्भानन्द एव मोमांसापर्यंवसानापत्या तदद्वितीयत्वनिणंयालाभः 
लक्षणाया अनुपपत्तेः सत्वात् । सिद्धान्त्येव स्वपक्षे पुरुष इत्या्विरोषतो निदे शस्पानुकूल्यमाह--ननु तदुप 
एवेति ! “स यश्चायम्" इति वाक्यं जोवानुवादकम्, आदित्यवाक्यमीर्वरानुवादकम्, “स एकः” इति तु 
तयोभिन्नाधिकरणस्थयोरुपायिविशेषनिरसनद्वारा एकत्वबोधकमिति रीत्या निर्देशस्यानरूप्यम् । ते च मित 
अधिकरणे भादित्यः शरीरं चेति मन्तन्यम् | अव्रोपासनविवक्षाभावे सत्यादित्यग्रहणं विफलम्, "तत्त्वमसि" इत्यादा- 
विवेद्वरस्य शब्दान्तरेणैव निर्देशसम्भवादिति मत्वा शद्धुते-नन्वेवमपोति । उक्तरोत्या परमात्मनि दंशादेराक्यः 
कत्वेऽपीत्यथं: । आदित्यदेवताया उक्क्ष्टोपाधिकलत्वात्तदन्तःस्थत्वेन परमात्मनो निर्देशे तस्याप्युक्ृष्टोपाधिकरलेना्था 

दुतकर्षो निष्ट भवति; तथा च “स यश्चायम्” इत्यनेन तिक्ृष्टमात्मानमनूद्य “यश्चासावादिल्ये" दूत्यनेनोकृष्ट 

मीदवरं चानूद्य “स एकः” इत्यनेन तयोनिशूपाधिकपरमानन्दस्वरूपेणैकतवे बोधिते सत्युपाधितच्ृतोत्कर्षापकर्षाणाम- 
पोहौ भवति । एवमुत्कषंप्रत्यायनट्वारा तदपोहुप्रयोजनकत्वादादित्यग्रहुणं नानथंकमिति परिहुरति--नानयंकमिति । 
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स॒ य एवंवित् 1 अस्मान्लोकातप्रस्य । एतमन्नमयमास्मानड्ुपसंक्रामति । एतं प्राणमयमा- 

पोहाथंत्वात् । दरैतस्य हि मूर्तामूतेलक्षणस्य पर उत्कषंः सवित्रभ्यन्तगंतः स चेत्पुरगषतविरोषोपमर्दन परमानन्दमपेश्षय 
समो भवति न कश्चिदुत्कर्षोऽपकर्षो वा तां गति गतस्येत्यभयं प्रतिष्टां विन्दत इत्युपपन्नम् । 

अस्ति नास्तीत्यनुप्रहनो व्याख्यातः । कायंरसलाभप्राणनाभयप्रतिष्ठामयदर्ञनोपपत्तिम्योऽस्तयेव तदाकादादि- 
कारणं ब्रहयेत्यपाकृतोऽनुश्रह्न एकः, दावन्यावनुपरहनौ विद्रदविदुषोरहयप्राप्तयप्राप्रिविषयौ, तच विद्वास्समरनुते न 
समदनुत इत्यनुप्रनोऽन्त्यस्तदपाकरणायोच्यते। मध्यमोऽनप्रहमोऽनत्यापाकरणादेवापाक्रेत इति तदपाकरणाय न यत्यते। 

सयः कथिदेवं यथोक्त ब्रह्मोत्ृज्योत्कर्षापकषमदरेतं सत्यं ज्ञानमनन्तमस्मीत्येवं वेत्तीत्येवंवित् । एवशब्दस्य 
्रकृतपरामज्ञथित्वात् । स किम् ? अस्मात्लोकात्ेतय दृषटादष्टेष्टविषयसमुदायो ह्ययं लोकस्तस्मादस्माल्कोकास्रत्य 
प्रत्यावृत्य निरपेक्षो भूत्वेतं यथाव्याद्यातमन्नमयमात्मानमुपसंकामति विषयजातमन्नमयात्पिडात्पनो व्यतिरिक्तं 

आनन्दगिरिटीका 

शयानन्द उक्कृष्टोपाधो प्रतिबिम्बितः स एव निङ्रृष्टोपाधौ शिर.पाण्यादिमति पुरुषे प्रतिबिम्बित इति परमानन्दमपेकष्य 
समत्वं विरिष्टयोः स्वभावेक्यं विवक्षितमित्यथंः। वृत्तानृवादपवंकमुत्तरग्रन्थमवत्तारयत्ति--अस्ति नास्तीति \ 
सन्दिग्धं सप्रयोजनं च विचास्महंति । 

वनमाला 

उक्कषंस्यापकषेनिरूपकत्वादृतकर्षापोहे निकर्षापोहोऽपि भवतीति मत्वा निकर्षपोहोऽप्यादित्यग्रहुणप्रयोजनत्वेनोक्त 
इति मन्तव्यम् । आदित्यदेव तोपाधेरुककृष्टतवे मानमाह--दरेतस्य हति । अत्र सवितुशब्दो मण्डरुपरः तदन्तगतश्च 
समष्लिङ्खदेहोऽपि विवक्षितः । तत्र मण्डलात्मकः सवित्ता मूतंस्य पर उक्कषं; सार इति यावत्, तथा तदन्तगतो 
लिङ्घात्मा भमृतंस्य पर उत्कषंः, तदूभयमादित्यदेवतोपाधिमूतं मूर्तामूतंलक्षणस्य द्वैतस्य सारमभूतमिव्येतद्वाजसनेयके 
प्रसिद्धमिति द्ोततनार्थो दहिकम्दः । ननु ब्रह्मात्मेकत्वविन्नानेनोकर्षद्यपोहे सत्ति कि फरतीत्याशङ्कुयाह् - स चेदिति 
सवित्रादिद्रारा बुद्धिस्थः सर्वोक्करष्टः परमेदवरः इत्यर्थः । तथा च सोपाधिक ईरवरः स्वोपाधिभूतं विरोषं परित्यजन् 
ररीरगतलिङ्घातसकजीवोपाध्युपमदेनेन परमानन्दमपेक्षय परमानन्दस्वशूपेण सम एकत्वमापन्नो भवति चेदित्य्ंः | 
ततः किमित्यत आह-न कश्चिदिति ¦ निविशेषपरमानन्दत्रह्मणा सहैकत्वलक्षणाम् स एकः” इति वाक्ये प्रकृतां 
गति गतस्य विदुषः सगुणमुक्तस्येवो्कर्षो वा संसारिण इवापकर्षो वा न कदिचदस्तीति सिध्यतीत्यथः | ननु 
निकषस्य हेयत्वेऽपि परममुक्तस्योत्कषः किमिति हेयः, सुयदिरिवोत्कषं प्राप्तस्यापि तस्य कृताथत्वसंभवात्, तथा 

चोत्कर्षापोहप्रयोजनकमादित्यग्रहूणमसङ्कतमित्ति; नेत्याह्-अभयमिति । मुक्तस्योत्कषंपराप्टयुपगमे तसप्रयोजकेन 
उपाधिनापि भवितव्यम्, तथा च सोपाधिकस्य मुक्तस्य परमानन्दरूपादीदव राददावदयम्भावात्मुयंवाय्वादेरिव 
भयमावर्यकमित्येकल्वज्ञानेन मुक्ति प्राप्तस्य “अभयं प्रतिष्ठं विन्दते" इति वचनमनुपपन्नमेव स्यात्, तत्तो न विदुष 

उक्कषंप्रपतिरि्ेति तदपोहप्रयोजनकमादित्यग्रहुणं सङ्गतमेवेति भावः । 
ृ्तानुवादपुव॑कसृत्तरग्रन्थमवतारयति-अस्ति नास्तीत्यादिना । व्याख्यातो निरत इत्यर्थः । कथं 

निरक्रृत इत्याकाङक्षायामाहू--कार्येति \ कायं च रसलाभश्च प्राणनं चाभयप्रतिष्ठा च भयदर्शनिं च, एतान्येवोप- 

पत्तय इत्यथः । विषयाविति ! अवलिष्टाविति शेषः । उच्यत इति! “भ य एवंवित्” इत्यादिना ब्रह्यप्राप्िविदुष 

उच्यत इत्यथः । ननु ताहि मध्यमोऽनुप्ररनो विशिष्येत; नेत्याह-मध्यम इति । विदुषो ब्रह्मप्रा्िप्रतिपादनेनान्त्य- 
प्रशनापाकरणे कृते सति अर्थादविदुषस्तत्प्राप्ि्नस्तीति निणंयलाभान्मध्यमप्रहनो निराकतंव्यत्वेन नावशिष्यते, 

अतो न तदपाकरणाय श्रत्या प्रयत्नः कृत इत्यथः । इदमुपलक्षणम्; अविदुषो ब्रहप्रा्षिप्रदनस्यातिफल्ुत्वाच्च 
तदपाकरणाय श्रुत्या न यत्यत इत्यपि द्रष्टव्यम् । बेदनस्योकर्षदिरहिताद्ितीयस्वप्रकाशब्रह्मविषयकत्वलाभे हेतुमाह- 

एवंशब्दस्येति ।` कोकशब्दस्य प्रतयक्षसिद्धभोग्यमात्रपरत्वं व्यावत्तंयति--दृष्टाहष्टेति । “अस्माल्लोकात्परत्य 
इत्यनेन सवंस्मात्कमंफलादैराग्यं विवक्षितमित्याहू- निरपेक्षो भूत्वेति । अत्र येन क्रमेणैव वेदनं प्राप्तं तक््रमानु- 
वादपूर्कमेवं वेदनफलरमुच्यत इत्ति प्रतीयते, तां प्रतीतिमाश्नदय व्या ट्यानमिदम्; विवक्षितं तु व्याख्यानं करिष्य- 

१०५ 
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३५ 
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१५ 

२० 

२० 

त्मानयुपयंक्रामति। एतं मनोमयमात्माव्ुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमय- 

मात्मानपुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमास्मानष्ुपसं क्रामति । तदप्येष इको भवति ॥५॥ 
इति अष्टमोऽनुवाकः | 

न पतयति, सर्वं स्थरुभूतमन्नमथमात्मानं पयतीत्यथैः। ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमयं सर्वान्नमयात्मस्थमविभक्तम् ! अथेतं 
मनोमयं विज्ञानमयमानल्दमयमात्मानसुपसंक्रामति । अथ एवंविददुश्येऽनास्स्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठां विन्दते । 

(तत्रेतच्चिन्त्यम्--कोऽयमेवंवित्कथं वा संक्रामतीति \ छि परस्मादात्मनोऽन्यः संक्रमणकर्ता प्रविभक्त उत 
स एवेति ! कर ततः ? यद्यन्यः स्थाच्ुतिविरोघः । “तत्पृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” “अन्योऽसावन्योऽहुमस्मीति । त 
स वेदः ““एकमेवाद्ठितीयम्”' “त्वमसि” इति । अथस एवाऽऽनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतीति, कमंकतुत्वानुपपत्तिः। 

परस्यैव च संसारित्वं पराभावो वा । यद्युभयथा प्राप्नो वोषो न परिहतं शक्यत इति व्यर्था चिन्ता । अथान्य- 
आनन्दगिरिटीका 

अत्र च करिमन्पक्षे को दोषः कोवा काभ इत्याहू--कि तत इति ! उभयच्रानुपपत्ति संशयकारणमाह- 
यद्यन्यः स्यादिति 1 चोद्यमुखेन संशयव्यावृत्ति प्रयौजनमाह--यदयुभयथेत्यादिना । एतदेव सम ॒विचारारम्भकस्य 

वनमाख 

माणचिन्तावसाने भदिष्यतीत्ति मन्तव्यम् । एवं विरक्तौ भूत्वा प्रथमं पूमाल्कि करोति ? तत्राह एतमिति) 
यथोक्तमिति । ““स वा एष पुरूषोऽच्नरससयः” इत्यत्रान्न रसविकारत्वेनोक्तमित्यथंः । विषयजातमित्यनेन व्य्िपष्ड- 
व्यतिरिक्तः समष्टिपिष्डात्मा वि राड्च्यते। वि राजं व्यष्टिपिण्डव्यतिरिक्तं न पश्यति चेत्कथं तहि पद्यतोत्याकाइश्षायां 
तदूर्शयन्तुपसंक्रामतीत्यस्यथंमाहू--सर्व॑निति । समष्टस्थलात्मानं वि राजमन्नमयात्मानं प्यति सम्टिव्यष्टयात्मक- 
मच्नलक्षण ब्रह्याहमित्ति पश्यतीति यावत् । तत इति! विराडात्मकादन्नमयकोश्चादान्तरमित्यथः । एतमिति । 

“अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः" इत्यत्र प्रकृतमिव्यर्थं; । अविभक्तमिति ! सूत्रात्मना एकीभूतमिल्यरथः । अते एव 
सवं पिण्डव्यापित्वरूपं  सर्वान्नमयात्मस्थत्वविहशेषणं प्राणमयस्योपपद्यते । तथा चान्नमयात्मदर्शनान्तरं तद्धित्वा 
यथोक्तं प्राणमयातरानं पश्यतीष्यथंः । एवमुत्तरत्रापि योजनीयम् । उपसंक्रामतीति । एवं क्रमेणानन्दमयमात्मान- 

मुपसंक्रम्यानन्तरमानन्दमयं प्रति पुच्छप्रतिष्ठामूनमु्क्पादिरहित्तं सद्यज्ञानानन्तसक्षणं ब्रह्माहमस्मीति पदयस्तदेव 
प्राप्नोतीति भावः । अथेति । एर्वंविदवं वेदनानन्तरमित्यथंः ] 

तन्नेतच्चिन्त्यमिति । “सय एवंवित्" इत्यत्र “उपसंक्रामतिः” इत्यत्र च एवंवित्स्वरूपं संक्रमणस्वरूपं 
च विचारणीयमित्यथंः। कोऽयमेवं विदित्युक्तं विवृणोति--किमिति । मन्य इत्यस्य विवरणं प्रविभक्त इति । 

पक्षद्रयेऽप्यनुपपत्त्यभावास्संशयो न घटत इति मत्वा पृच्छति--कि तत इति । पक्षद्रयेऽप्यनुपपत्ति संशञयकारण 

भूतामाह्-यद्यन्यः स्यादित्यादिना “अन्योऽसौ? इत्यनया श्रुत्या जीवपरमेदचिन्तनस्याज्ञानप्रयुक्तत्वप्रतिपादनात्तयोः 

स्वाभाविकमन्यत्वमेतच्ुतिषिरुद्धं चेत्यथंः । आनन्दमयमिति । उपसंक्रमणस्य प्रापिरूपत्वमाश्चित्येदमुदाह रणम्, 
तथा च एवंवित्परयोरमेदे तयोः प्राप्न प्रति कंतुंकमेभावो नोपपद्यत इत्यथः । कि च, तयो रभेदपक्षे कि जीवस्य 
प्रस्मिन्न्तमणवः कि वा परस्य जीवे? नाद्यः, तथा सत्ति परन्यतिरेकेण जीवाभावादचेतनानां संसारिता- 
सम्मवाच्चानुभूयमानं संसारित्वं परमात्मन एव प्रसज्येतेव्याह--परस्थैवेति \ द्वितीये दोषमाह-पराभावो वेति । 
जीवनियन्तृतवेन श्रुतिसिद्धस्य परस्याभावः प्रसञ्येतेत्यथंः । पक्षदयेऽप्यपरिहायं दोषं श्रुत्वा मध्यस्थदिचन्तामाक्षि- 

पति-- यद्युभयथेति ! जीवस्य परस्मादन्यत्वेऽनन्यत्वे चेत्यर्थः । नन्वभमेदपक्षे प्राप्तो दोषो वक्ष्यमाणरीत्या परिहूत 

२५ 

१. उपसंक्रमणविचारः--एतमन्नमयं प्राणमयं मनोमयं विन्ञानमयमानन्दमयं चात्मानमुपसंक्रामतीति 
श्रुतिः । सर्वत्रात्ममभावत्याग एव उपसंक्रमणं न प्राप्तिरिति सिद्धान्तः । मतान्तरे तु अन्नमयादिशरीरक 

ब्रह्म प्राप्नत्तीत्यथंः इत्युक्तम् । तत्रान्नमयश्शरौरकं ब्रह्य इहैव प्राप्तमेवेति ईइवरोपासनाप्राप्यल 
निदेशानुपपत्तिः । परमते आनन्दमयस्य ब्रहमत्वात् तच्छरीरकन्नह्यान्तराभावात् । आनन्दमयमात 

केवलानन्दमयं प्राप्नोततीव्यथंकरणे प्रायपाठपरित्यागरच | | 
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तरस्मिन्पक्षे दोषप्रापनिस्तृतीये वा पक्मेऽदष्टे स एव श्ञाख्राथं इति व्यर्थेव चिन्ता, न, तच्चिर्धारणेना्थंवत्वास्सत्यं प्राप्तो 
रोषो न शक्यः परिहृतुंमन्यतररास्मस्तूतीये वा पक्षेऽदृष्टेऽबधुते व्यर्था चिन्ता स्यान्न तु सोऽवधुत इति तदव- 
धारणा्ंत्वादथवत्येवेषा चिन्ता । सत्थसथंवती चिन्ता ! शाख््रार्थावधारणारथत्वात् ! चिन्तयसि चत्वं, ततु 
निरणष्यसि, कि न निर्णेतव्यमिति वेदवचनं ? न, कथं ताह ? बहूप्रतिपक्षस्वादेकत्ववादी त्वं, वेदाथंपरत्वाद्रहुो हि 
नानात्ववादिनो बेदबाह्यास्त्वल्प्रतियक्ना अतो ममाऽऽशशङमं न निर्णेष्यसीस्येतदेव मे स्वस्त्ययनं यन्मामेकयोमिनमनेर- 
योगिबहूप्रतिपक्षमात्थ \ अतो जेष्यामि सर्वानारभे च चिन्ताम् । 

स एव तुं स्यात्त्धुूवस्य विवक्षितत्वात् \ तद्विज्ञानेन परमात्मभावो ह्यत्र विवक्षितो “ब्रह्मविदाप्नोति 

न्क ५ 

आनन्दगिरिटीका 

स्वस्त्ययनं कल्याणं यन्मामेकल्ववादिनं त्वमात्थ त्रूषेऽप्रत्तिपन्नवस्तुवादित्वादनेकत्ववादिनोऽप्येकस्य वस्तुनः 
समतत्वादनेकवस्तुवादिनदस्व बहवः प्रतिपक्षः सन्ति ममेव्यथेतोऽपि कल्याणमनेकत्वस्यान्योन्याश्चयादिदोषदुष्टस्वायुवं- १० 
पक्षनिराकरणेन सिद्धान्तोपपत्तश्चेत्यथंः । 

`  विचारारम्भमुपपाद्य सिद्धान्तमुपक्रमते--स्त एव तु स्थादिति । ओपाधिकभेदभिनच्नोऽप्येवं वित्स्वतः पर एव 
स्यादित्यथ; । अविद्याध्यारोपिततान्रह्यत्वव्यावृत्तिरेव ब्रह्मप्राप्षिविवक्षितेति फरुवाकयस्यवम्ंता कथमवगम्यते न 

वनमाला ` 

शक्यत इति वदन्तं चिन्तारम्भवादिनं प्रति मध्यस्थ एवाह-अथान्यतरस्मित्रिति। परापरयोर्वास्तिवौ भेदाभेदाविति १५ 
पक्षान्तरं निर्दट मन्यमानस्य भास्करादेरमिप्रायमनद्य तस्मिन्नपि पक्षे चिन्तावयथ्यंमाह -- तृतीये वेति । अदृष्ट इति 
च्छेदः । सिद्धान्तो चिन्तावैय््यं नि राकरोत्ति-न, तचनिर्धारणेनेति । तेषां पक्षाणामन्यतमस्यादष्तवतिर्धारणेनेत्यथः। 
चिन्तां विना निर्धारणासम्भवादित्ति भावः| संग्रहवाक्यं तटस्थोक्तानुवादपुवकं विवृणोति--सत्यमित्यादिना । न 

शक्य इत्यत्र यदिशब्दोऽध्याह्तव्यः ¦ पुनरपि मध्यस्थरिचन्तावैयथ्यंमाहु--सत्यमथेवतीति 1 न तु निर्णेष्यसीति । 
त्वया निर्णेतुमशक्यमित्यमिसन्विः । अभिसन्धिमानेव तटस्थं निराकरोति--किमिति \ निणयस्याशक्यत्वमसिद्ध- २० 
मित्यारम्भवादिनोऽपि गृढोऽभिसन्धिः । यथाशनुतमुपालम्भं तटस्थः परिहरति--नेति । वेदवचनं न भवतौत्ययः। = 
आरम्भवादी न तु निर्णेष्यसोत्यत्र हेतुं पृच्छतिकथं तर्हीति ! यदि न वेदवचनं तहिं कथं न निर्णष्यस्तोति 
वदसीत्यथः । निणंयस्याक्यतवे स्वामिसंहिते दैतुमाह--बह्धिति \ द्रैतस्येव वेदाथत्वात्तत्साधनपरस्त्वमेक एव, 
भेदवादिनः पुनरसंख्याताः, कथं तेषु जीवत्सु तव निणंयसिद्धिरित्ययंः । “शतमप्यन्धानां न पश्यति” इति 

न्यायमा्ित्यारम्भवादी परिहरति--एतदेवेति । एकयोगिनमिति  एकत्ववादिनमित्यथंः । अनेकयोगिनौ नानात्व- २५ 

वादिनो बहवः प्रतिपक्षा यस्य स तथा, तमित्यथैः । त्वदोयं यदेकत्ववादीत्यादिवचनमेतदेव मम स्वस्त्ययनं निणय- 
सामथ्यंसूचकमिद्यथंः । नानात्ववादिनां बहुत्वेऽपि न तेषां प्राबल्यशङ्का, नानात्वस्य मानशुन्यतायास्तत्र तत्रक्तत्वाद्- 

वक््यमाणत्वाच्चेति भावः । तेषां दौवंल्याभिप्राये स्थिते फलितमाह --अत इति \ एवमात्मंकत्वस्य वादिविप्रति- 

पर्या सन्दिग्वत्वात्तल्िण॑यस्य सुक्तिफलकंत्वाच्च विषयप्रयोजनवतीमातमततत्वगौचरां चिन्तामारभते-आरभे च 

चिन्तामिति \! | | = ` _ किति 
मेदपक्षं भेदाभेदपक्षं चावधारणतुशब्दाभ्यां क्रमेण निराकुवंत्ेैव सिद्धान्तमाह--स एव. तु स्यादिति । 

न तावज्जीवब्रह्मणो्ेदोऽस्ति मानाभावात् । न चाभेदे परस्यैव संसारित्वं पराभावो वा स्यादिति वाच्यस्, 

चिदात्मनः परमाथत एकत्वेऽपि बुद्धबुपदितश्चिदात्मा जीवः बुद्धिकारणीमूताविद्योपहितदिचदात्मा परमेश्वर 

इत्येवं भेदकल्पनया संसारित्वासंसारित्वग्यवस्थोपपादनसम्भवात्; तथा च श्रुतिः--“कार्योपाधिरयं जीवः कारणो- 
पाधिरीश्वर'” इति । एतेन नाहुमीश्वर इति भेदप्रवथक्षस्य सुखदुःखादिवै चित्यादेस्च जोवेश्वरमेदसाधकत्वं निरस्तम्, ३५ 

ओौपाधिकभेदेनैवोकप्रलयक्षाद्यपपत््या वास्तवभेदसाधने तत्पदयक्षादेः साम्याभावात् ! अत एव तयोरवस्तिवौ 
भेदाभेदाविति पक्षोऽपि निरस्तः, एकत्र वस्तुतो मेदाभेदयोविरुढत्वाच्च । तस्माद्रस्तुतो जीवः पराभि, 
“अन्योऽसौ इत्यत्र भेदटृषटेनिन्दितत्वात् “एकमेवाद्वितीयम् ` (तत्त्वमसि इत्याचभेरशुतश्चैति भावः| एव वित्पर 

एव स्थादिल्यत्र हैतवन्तरमाहू-- तदास्य स्विति । तुशब्द्चाथंः सन्पञ्चम्यां सम्बभ्यते। विवृणोति--तद्िल नेनेति । 

३० 
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परमिति न ह्न्यस्थान्यभावापत्तिरुपपद्यते । ननु तस्यापि तद्दावापत्तिरनुपपन्नेव ! न \ अविद्याक्ृृततादयत्म्या- 
पोहाथेत्वात् । या हि ब्रह्मविद्यया स्वात्मप्रा्निरुपदिषयते साऽविद्याङ्घतस्यान्नमयादिविज्ञेषास्मन आगत्मत्वेनाध्यारोपित- 
स्थानात्मनोऽपोहार्था । कथमेवमथंताऽवगम्यते ? वि्यामा्रोपदेशात् । विद्यायाश्च हृष्टं कायंमविद्यानिवृत्तिस्तच्चेह 
विद्यामात्रमत्मप्राप्नौ साधनसुपदिश्यते । मागंविज्ञानोपदेशवदिति चेत्, तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोपदेशोऽहैतुः । 
कस्मात् ? देशान्तरग्राप्रौ मागंविज्ञानोपदेशदशंनात् \ न हि ग्राम एव गन्तेति चेत् । न, वैधर्म्यात् ! १ तत्र हि प्राम- 

आनन्दगिरिटीका 

पुनरप्रापप्र्िरित्याह--कयमिति । परिह रति--विद्यामातरेति । अन्यथाऽप्युपपत्ति शङ्कुते--मार्गेति । गन्तुः स्वतो 
प्रामत्वाभावेऽपि यथा माग्॑ञानोपदेशः साथंकस्तथा जीवस्य स्वतो ब्रह्मत्वाभावेऽपि विद्योपदेशः, अभ्यासद्वारेण ब्रह्म 
प्राधिहेतुत्वादित्यथंः । त्वं प्रामोऽसीति न ततवोपदेशः । अत्रामेदोपदेशः प्रतीयतेऽत उपदेशवेषम्यान्न दृष्टान्तो युक्त 
इत्याह--न वेधर्म्यादिति । 

वनमाला 

परब्रहूविज्ञानेनेत्यथः । ननु परस्थ॑वंविद्धन्नत्वेऽपि “(ब्रह्मविदाप्नोति परम्” इत्यत्र विवक्षिता परभावापत्तिरेवंविदः 
किं न स्यादिति; नेत्याह--न हीति । अन्यस्य स्वरूपे स्थिते नष्ट वा अन्यात्मकत्वं न ह्युपपद्यत इत्यथः । अभेद. 
पक्षेऽप्यनुपपत्तितौल्यमाशशङ्कुते- नन्विति । यदपि ब्रह्मस्वरूपस्य सतो ब्रह्यविदस्त(दावापत्तिमंख्या न सम्भवति 
तथाप्यौपचारिको सा सम्भवततीत्याहू--न, अविद्याकृतेति । अविद्याकृतो योऽयमतदात्मभावस्तदपोह् एवां 
पुरुषाः तत्स्वरूपत्वात्त दयवापत्तः न त द्भावानुपपत्तिरित्यथः । हेतुं विवृणोति-या हीत्यादिना । उपदिष्यते 
“श्रहाविदाप्नोत्ति परम्” इत्यादिश्रुत्येति शेषः । अध्यारोपितस्येति । एतेन संग्रहवाक्यगततातदात्मभावश्चब्देन 
प्रत्यगात्मन्यभेदेनाध्यस्तोऽ्नमयादिरनात्मा विवक्षित इति सूचितम् । अन्नमयादेरविद्याकृतत्वविशेषणेन विश्या 
भविद्यापोहृद्रारा तत्कृतान्नमयादेरपोह् इति सूचितम्, प्रत्यगात्मन्यध्यस्तस्य कायेवगंस्य साक्नाद्वि्यापोह्यत्वाभावात्; 

तदुक्तं पच्चपादिकायाम्-- “यतो ज्ञानमज्ञानस्यव निवतंकम्" इति । देवदत्तस्य ग्रामादिप्राक्चिवदत्र मुख्यां प्राति 
विहायामुख्यत्राप्त्यथंकता फलवाक्यस्य केन हेतुनावगम्यत इति पच्छति--कथमिति! परप्राप्तिसाधनत्वेन “ब्रह्मवित्” 
इति विद्यामात्रोपदेशात्सकार्याविद्यानिवृत्तिरेव परप्राप्षिरित्ति गम्यत इत्याह्--विद्यामात्रेति ! नन्वप्राप्तप्राप्षिरपि 
विद्यामात्रफङं कि न स्यादिति; नेत्याह--विद्यायाश्चेति ! चशब्दः शङ्कुानिरासाधंः अवधारणार्थो वा| लोके 
शुक्तिततत्वादिगोचरविद्यायाः सकार्याविद्यानिवृत्तिरेव काय॑त्वेन दृष्टा, नाप्रापतप्राप्िरपीलयथं; । ननु सवंमस्थेदं दृष्टं 
भवति “य एवं वेद” इत्यादाविव “श्रह्यवित्” इत्यत्रापि विदेविद्यावृत्तिरूपोपास्तिवाचित्वाद्वि्यामान्ोपदेशोऽसिद्ध 
इति; नेद्याह--तच्चेहेति \ विदेरुक्तोपास्तिपरत्वे छक्षणाप्रसद्धादिद्यामातमेव तदथं इति नासिद्धिशङ्धा, उदाहूृत- 
श्तौ च “यां देवतामुपास्ते" इ्युपक्रमानुसारादिलि ङ्गबलाल्छक्षणा न दुष्यतोति विशेष इति भावः । ननु 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्'' इ्युपदेशस्य “मागेविदाप्नोति ग्रामम्" इव्युपदेशतुल्यत्वा्यथा तत्र मागंविदः क्रियाद्वारा 
ग्रामप्रा्िः अवाप्य ग्रामश्च मागंविदो गन्तुः सकाशादन्यः, तथतापि ब्रहमाविद्यावतो विद्यावत्तिखन्नणोपास्तिद्रासा 
परप्राप्तिः प्राप्तव्यं परं च ब्रह्मविदः सकाडादन्यत्स्यात्; तथा चाविद्यानिवत्तिरूपापरप्रापिरनुपपन्ना, उपास्तेरविद्या- 
निवतंकत्वाभावादिति श _्ुते-- मार्गेति \ शङ्कामेव विवणोति--तदात्मत्व इति । अविद्यानिवत्तिमाचरूपै परात्म- 
भाव इत्थं; । “ब्रह्मविदाप्नोति इत्यत्र ब्रह्मविद्या “अहु ब्रह्म" इत्याकारा विवन्िता, गहानिहितत्ववचनेन 
प्रवैशवाक्येन च तथा निर्णीतत्वात्; अत एव प्राप्यं परं ब्रह्यापि ब्रह्मविदो न भिन्नम्; तथा चोपदेक्ष- 
वैषम्यान्नायं दृ्रन्तो युक्त इत्याह--नेति । तत्र हीति । यः प्राप्यो प्रामः तद्विषयं ज्ञानं न द्यपदिश्यते 
“त्वं ग्रामोऽसि' इत्यनुक्तेरित्यथंः। न तथेहीति \ प्राप्तव्यं यत्परं ब्रह्म तद्विषयमेव ज्ञानम् “श्रह्मयितु"' ह्युपदिश्यते, न 
तद्वयतिरेकेण तदावत्तिकक्षणस्य साधनान्तरस्य तद्विज्ञानस्य वात्रोपदेशोऽस्ति, “वेद” इत्यस्य साधनान्तरादिपरत्वे 

१. ब्रह्यप्रापिः ब्रह्मवियानिवृत्तिरूपा ब्रह्यविद्यासाध्यत्वात् इत्य॒क्तं या यद्विद्यासाध्या सा तदविद्यानिवत्ति 
प्राप्तौ मार्गोपदेशब्राप्ये ग्रमे व्यभिचारः तन्निवृत्तये ब्रह्याभेदोपदेश्राप्यत्वात् इति हेतुः कायं 
मार्गोपदेहे तु नाभेद्येपदेर प्राप्यतेति न व्यभिचारः| | 
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विषयं विज्ञानं नोपदिष्यते, तत्प्राप्निमागेविषयमेवोपदिश्यते विज्ञानं; न तथेह ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेण साधनान्तर. 
विषयं विज्ञानमुपदिश््यते । उक्तकर्मादिसाधनापेकषं ब्रह्मविज्ञानं परप्राप्रौ साघनमुपदिष्यत इति चेत् \ न, नि्यत्वात् 
मोक्षस्येत्यादिना प्रत्ुक्तत्वात्। श्रुतिश्च “तत्सुष्टवा तदेवानुप्राविश्षदि"'ति कांस्यस्य तदात्मत्वं दक्शंयति । अभय- 
प्रतिष्ठोपपत्तेश्च । यदि हि विद्यावान्स्वात्मनोऽनयन्न पषयति ततोऽयं प्रतिष्ठां विन्दत इति स्थाद्भुयहेतोः 
परस्यान्यस्याभावात् । | । ५ 

अन्यस्य चाविद्याकृतत्वे वि्ययाऽवस्तुस्वदश्ञंनोपपत्तिस्तद्धि दहितीयस्य चन्द्रस्य असत्त्वं यरतेमिरिकेण 
चशषुष्मता न गुह्यते । नैवं न गृह्यत इति चेच सूप्रसमाहितयोरग्रहणात् \ पुषुष्तेऽप्रहणमन्यासक्तवदिति चेत् ! न, 

 आनस्दगिरिरीका 

यदि विदुषः सकाशादन्य ईइवरो भयहेतुर्नास्ति का तहि गतिभ्यंतिरिकतेदव रदर्शनस्येत्याशद्धुयाऽऽ्ह-- 
अन्यस्य चेति । कल्पितभेदविशिष्टरूपेणेश्वरस्याविद्यकृत्तत्वे मिथ्याते सति विद्यया तत्रावस्तुत्वदर्शनमुपपद्ते । १० 
ईव रो मम प्रहास्तेति मिथ्येतद्, यतस्तस्य मम चेकार्म्यमेव परमाथंमिति विद्रद्रृष्टया विशिष्टस्यास््वमित्थः | 
दृष्टान्तेन वेषम्यं शङ्कुते--नैवमिति । यथा चन्द्रकत्वदर्सनाद्द्वितीयश्चन्द्रो न गृह्यते नैवं ब्रह्मविदा न गृह्यते 
व्यतिरिक्तेदवरः । प्रतिनियतप्रपञ्चावभासस्य मोजनादिप्रवृत्त्यनुपपत्या जीवन्मुक्तस्याप्यभ्युपगमास्प्रपञ्च प्रतिनियमस्य 
चैरव राधीनत्वाभ्युपगमादिव्यथं: । यद्यपि जागरे व्यत्तिरेकाभासदर्शानिं विदुषस्तथाऽपि न तदधूयकारणं न हि मायावी 
स्वविरचितग्याघ्राभासाद्बिमेति । अविदुषोऽपि व्य्रत्तिरेकदर्शनं न सदातनमिव्याह्--न सुप्तेति \ सुषुप्ते व्यतिरेका- १५ 
ग्रहुणमसत्त्वसाधकं न भवतीत्याह्--सुषुप्र इति ! यथेषुकार इष्वासक्तमनस्तया तद्व्यत्तिरिक्तं विद्यमानमपि न 
परयति सुषुप्तेऽपि निद्रासुखासक्ततया सदपि दवितीयं त पश्यति न व्वभावादित्यथः । अनासक्तस्य तदुभ्यतिरिक्ता- 
दरनिऽपि तटर्शानमेचास्ति सुषुप्ते तु न किञ्चिदन्ञासिषमिति प्रत्ययात्सुखस्याप्यासत्तादाम्त्यादज्ञानस्य च व्यक्तिरिक्ततव- 
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लक्षणाप्रसद्धादिति भावः) ननु “ब्रह्मविदाप्नोति परम्” इत्यत्र विद्यामात्रश्रवणेऽपि न तन्मात्रं परप्राप्तिप्ताधनत्वेनोप- २० 
दिश्यते, कि तु संहितोपनिषदुक्छंः कमंजञानैः समुच्चितमेव ब्रह्मविज्ञानम्, अतो विद्यमात्रपदेशोऽसिद्ध इति पूनः ` 
शङ्धुते--उक्तकमदीति । अविद्यानिवृत्तिमात्रे माक्ष ब्रह्यविज्ञानव्यतिरिक्तिसाधनापिक्षाभावास्समुच्चयावादिना ब्रह्म 
भावलक्षणोजन्यो वा मोक्षो ज्ञानकमंसमुच्चयजन्यो वाच्यः, तत्र चानित्यत्वप्रसङ्खदोषः प्रागेवोक्तं इत्याहु-- 
न नित्यत्वादिति । ब्रह्मविदाप्नोति" इट्धत्र रामुच्चयोपदेशो न विवक्षित इति प्रतिज्ञाः । प्रयक्तत्वादिति । 
समुच्चयपक्षस्येति शेषः । एवम् “त{दधावस्य तु व्रिवक्षितत्वात्” इत्यादिना एवं वित्पर एव स्यादित्यत्र परप्राप्ति- २५ 

वचनं प्रमाणमिद्युपपादितम् । तत्रैव हित्वन्तरमाह्--शरुतेश्वेति । कायंस्थस्येति । देहादिसद्घातलक्षणे कारये 
साक्षित्वेन स्थितस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्यस्वरूपस्वं दर्शायतीत्यथः । एववित्पर एवेत्यत्र हेत्वन्त रमाहू--अभयेति । 
अभयप्रतिष्ठावचनोपपत्तिमेव प्रपश्चयति--यदि हीति \ यद्य एवंविस्स्वस्माद्धिन्नमीश्वरं न पश्यति ततस्तदा 
सकलजग द्ूयहेतोः परमेश्वरस्य रवस्मादन्यस्याभावाद्विदृषोऽभयं प्रतिश्रां विन्दत इति फर्वचनमुपपन्नं स्यादिति 

योजना । विदुषः सकाशात्परमेश्वरस्यान्यतवे तस्मादस्य भयावक्यम्भावादभयप्रतिष्ठावचनोपपत्तये तयो रनन्यत्वं 
निश्चीयत इति निष्कषंः। नन्वीक्षवरस्यानन्यत्वेऽपि राजादेरन्यस्य सत्त्वात्कथमभयसिद्धिरित्याशङ्कुय जीवपरान्यत्वेव- 
दराजादिजगदप्यसदेवेव्याहू--अन्यस्थ चेति । राजादि प्रपच्चस्याप्यन्यत्वेन प्रतीयमानस्योक्तवक्षयमाणश्नुतिन्यायं रविद्या- 
कृतत्वे सिद्धे सति विदुषो विद्यया सर्वं जगदवस्त्वेत्रेति दशंनमुपपद्यते, तथा च न जगतोऽपि विदुषो भयप्रसक्ति- 
रित्थथंः । एतद्क्तं भवति--श्ुत्यादिप्रमाणजनितया त्वदृष्टया दैतस्याग्रहणादसत््वमिति । अस्मिन्नथे दृ्टान्त- 
माह--तद्धीति ! दृष्टान्तवैषम्यमाशङ्कुते--नैवमिति । यथा त्िमिरास्यदोषरहितचक्षुष्मता द्वितीयश्चन््रौ न गृह्यते ३५ 
एवं द्वैतं विदुषा न गृह्यत इति न, कि तु गृह्यत एव, अन्यथा विदुषः शास्त्रार्थोपदेशादौ प्रवृ्यभावप्रसङ्गादित्यथः। 
व्यवहारकाले विदुषा तद्ग्रहुणेऽपि समाध्यवस्थायामग्रहुणादविद्रत्साधारण्येन सृषुप्तावग्रहणाच्च न वैषम्यमिद्याशषयेन 
परिहरति--न सृषुप्तेति ! सृषुपतादौ दैताग्रहणं दैतासतत्वप्रयुक्तं न भवतीति शङ्धुते--चुषुप्र इति । यथा इषुकार 
इष्वासक्तमनस्तया इपृव्यततिरिक्तं विद्यमानमपि न पश्यति, एवं विद्यमानमेव दैत सुषुप्तौ समाधौ चन पश्यतीव्यथैः। 

९44 © 
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सर्वाग्रहुणात् । जाग्रत्स्वप्नयोरन्यस्य ग्रहणात्सत््वमेवेति चेत् ! न, अविदयाक्रतत्वास्जाग्रस्स्वेप्नयोः, यदलस्यग्रहुणं 
जाग्रत्स्वप्नयोस्तदविद्याकरतमविद्ाभावेऽभावात् \ ॥ि [र | 

सुषुप्तेऽग्रहणमप्यविद्याङृतमिति चेत् । न, स्वाभाविकत्वात् । द्रव्यस्य हि तस्वमविक्रिया परानपेक्षत्वाद् 
विक्रिया न तत्वं परपेक्षत्वात् ! न हि कारकापेक्षं वस्तुनस्तच्वं सतो विशेषः कारकापेक्षो विशेषश्च विक्रिया । 

 अनल्दगिरिरीका 

निवंचनाद्तस्तार्विकद्वितीयाभावदेवग्रहुणमित्याह्- न सर्वाग्रहुणादिति 1. सुषुप्ते चेदनुपलम्भादसत्त्वं तहि 
जाग्रतस्वप्नयोरुपलम्भादष्ंतस्य सत्वं कि न स्यादित्याह-जग्रदिति \ अनात्मादावात्मत्वादिवुद्धिरविद्या तनभाव 
एव द्रैतोपकम्भान्नौपरम्भमात्रं सत्तवतसाधकमन्यथा शुक्तिरूप्यादेरपि सत्त्वप्रसद्खादित्याह-नाविदेति । 

पूृवंवायाहु--सुषुप्न इति \ सुषुप्ते द्ितीयस्याग्रहणमपि रयरूपाविद्याकृत्तं न तु मेदाभावनिबन्धनमतो 
यदुक्तं सुषुप्ते सर्वात्मकन्रहमभूतो जीवः स्वव्यत्िरिक्तमभावादेव न पश्यत्तीति त्दसदिव्यथः । सत्तोऽपि द्वितीयस्या- 
विद्यावशादग्रहणमित्ति कोऽथः । कि ग्रहणप्रागभावो जायत उताप्रकाशारोपः किवाऽप्रहणाकाराविकृतस्वरूपाव- 
स्थानम् ? नाऽज्यः । प्रागभावस्यानादिलभ्युपगमात् । म द्वितीयः । परेद्रितीयस्यास्वप्रकालतास्वाभाव्याभ्युपगमेना- 
परकाज्ञारोपानभ्युपगमादप्रकाशारोपे च सवस्य स्वप्रकाशब्रह्यात्मताया मभ्युपगन्तव्यत्वेनास्मत्समीहितसिद्धि- 
प्रसङ्कात् । न तृतीय इत्याह--न स्वाभाविकत्वादिति । अविक्ृत्तस्वरूपावस्थानं नाविद्याकायंमनागन्तुकत्वादित्यथंः। 
एतत्स्फ़टयति--दव्यस्य हीत्यादिना ! सन्मात्रं द्रव्यमुच्यते स्वातस्त्यसिद्धयभिप्रायेण, न वेरोषिकाभिप्रायेण 

क्रियाविद्गणवत्ससतायिकारण द्रन्यं मानाभावादिति द्रष्ट्यम् | अविक्रियेति ! विक्रियाभावोपलक्ष्यं स्वरूपमनपेक्ष्य 
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हृषान्तवेषम्येन निराकरोति--न, सर्वाग्रहणादिति । इषुकारस्य हि सर्वग्रहणं नास्ति इष्रहुणस्यैव सत्त्वात्, 
सुषुप्त्यादौ तु न कस्यापि विशेषस्य ग्रहणमस्ति, अतो द्वितीयचन्द्रस्यैव द्वैतस्य कदाचिदग्रहुणादसच्वमेव वक्तव्य- 
मित्यथंः 1 ननु दरैतस्य सुषुप्तादौ चेदनुपलम्भादसत््वं तहि जाग्रदादावुपलम्भात्सत्वमेव किं न स्यादिति शङ्ते-- 
जाग्रदिति । उपरभ्यमानत्वमात्रं न सत्तवप्रयोजकम्, तथा सत्ति शुक्तिरूप्यद्वितीयचन्द्रादेरपि सत्त्वप्रसद्धात्, कि तु 
बाघायोग्यत्वादिकमन्यदेव स्वप्रयोजकम्, तच्च द्वैतस्य नास्ति “नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादौ सहसो 
बाधदशंनादित्यभिप्रत्य द्वैतस्य शुवितरूप्यादेरिवान्वयव्यतिरेकाभ्यामवि्याका्यंत्वं दशंयति--न, अविद्याकृतत्वा- 
दिति ! संग्रहं विवुणोति--यदन्यग्रहुणमिति ! यदन्यत्वेन गृह्यमाणं जगदित्य्थ; | अन्वयथमाह--अविद्याभाव इति । 
मुक्तावविद्याया अभावे जगतोऽभावादिति व्यतिरेको बरहुरेव द्रष््यः। नचात्र मानाभावः शङ्कनीयः, “सत्किञ्चिदव- 
शिष्यते" इत्यादेमुक्िप्रतिपादकशास्रस्य मानत्वात् । नन्वविद्यायां सत्यां गृह्यमाणं दतं यद्यसर्ताहि सृषुप्ते 
स्वयमेव प्रकाशमानमद्रैतमपि परमार्थं न स्यात्, तदाप्यत्रिद्यायाः सत्वादिति मत्वा शङ्ुते--सुषुप्तेऽग्रहणमपीति ! 
न विदयते ग्रहणं स्वेनान्येन वा यस्य तदग्रहणम्, स्वयंज्योततिःस्वभावमद्रैतमिति यावत् । अविद्याकाटीनस्याप्यद्रैतस्य 
न॒ कल्पितत्वम् अन्थानपक्षस्वभावत्वादिति परिहरति--नेति । संगृहीतमर्थं दष्न्तपूकंकं विवृणोति--द्ग्यस्य 
हीत्यादिना 1 छोकरे प्रसिद्धस्य मृदाद््रव्यस्य अविक्रिया यत्कुखालछादिकारकैरविक्ृतं मृत्स्वरूपमस्ति तत्तस्य तत्त्वम् 
अनृतविलक्षणं स्वरूपम् उक्तकारकानपेक्षत्वात्, तस्यैव मुदादिद्रव्यस्य या विक्रिया घटादिविका सावस्था सा तस्य 
अतत्त्वम् अनृतं रूपमित्यर्थः । ननु मुद्रस्तुनः कारक पिक्षमपि विकाररूपं वास्तवं किं न स्यादिति चेत्; नेव्याह-- 
न हीति | कारकपिक्षं विकारजात्तं वस्तुनो मृदादिस्तत्त्वं वास्तवं रूपं न भवति कादाचित्कत्वाच्छृक्तिरूप्यादिव- 
त्यथः । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” इति श्रुतिप्रसिद्धिसंग्रहार्थो हिशन्दः। एवं 
जगत्कारणस्य ब्रह्मणः परानपेक्षस्व भावत्वान्मुदादिद्रव्यस्येव सत्यत्वमभिप्रेत्य मृदादिविकारस्येव ब्रह्मविकारस्य 
जगतोऽनृतत्वमाह--सत इति । ननु सतः सत्सामान्यरूपस्य ब्रह्माणो विदोषो नाम कः यस्य कारकपक्षत्वैन 
मिथ्यात्वमुच्यते ? तत्राह--विजेषश्च विक्रियेति । विक्रिया विकारात्मकं जगदित्यथंः । अयमेव मिथ्याभूतो विशेषः 
त्यक्षादिना गृह्यते, न कैवलं परमाथंसत्यमहैतमित्यालयेनाहु--जाग्रदिति । ग्रहणपदं गृह्यमाणार्थकम् । एवं 
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जाग्रत्स्वप्नयोश्च ग्रहणं विशेषः । यद्धि यस्य नान्यापेक्षं स्वरूपं तत्तस्य तवं यदन्थपेक्षं न तत्तस्वम् \! अम्याभावे 
अभावात् \ तस्मात्स्वाभाविकलत्वाज्जाग्रत्स्वप्नवन्च सुषुप्ते विशेषः 

येषां पुनरीश्वरोऽन्य आत्मनः कायं चान्यत्तेषां भयानिवृत्तिमयस्यान्यनिमित्तव्वात्ततश्चान्यस्याऽऽत्महूना्ुप- 
पत्तिः \ न चासत आत्मलाभः \ सपेक्षस्यान्यस्य मयहेतुत्वसिति चेच तस्यापि तुल्यत्वात् ! यदधर्मा्नुसहायीभूतं 
नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्यान्यद्यकारणं स्यात्तस्यापि तथाभूतस्याऽऽत्महानाभावान्डूयानिचुचिरात्महाने वा 
सदसतोरितरेतरपत्तौ सवेचानाश्चास एव । 

भानन्दगिरिटीका 

सिद्धस्वादिव्यथंः । ग्रहणादिविक्रिया न स्वाभाविकी परपिक्षत्वात्स्फटिकरोहित्यवदित्यथंः । यदुक्तमनपेक्ष्य 
सिद्धत्वादविक्रियस्वमिति तस्स्फुटयति--पद्धीति । 

एवं स्वमते चित्त्ताग्यतिरिक्तेशवरस्य भयहेतो रभावादभयं विदुषः सम्भवतीद्युषपाद्य द्रैतीयपक्षे तदस्षम्भव- 
माह--येषामिति । सतोऽस्यस्य स्वरूपे स्थिते नष्टे वामा भृद्ध्वंसो व्याघात्तादनवस्थानाच्च तद्यंसत एव । 
भयध्योत्पादेऽभयप्राप्तिभविष्यतीत्याशङ्कवाऽश््--न चासत इति । ग्यतिरिक्तेश्वरस्य सत्तामात्रेण न भयहेतुत्वं 
किन्तु प्राणिक्रतधर्माधर्माचपेक्षस्य, मुक्तस्य तु तदभावादभयं भविष्यतीत्याश ङ्य नेतत्सांस्येन वाच्यम् । अघमदिरपि 
सतस्तैनात्यन्तासत्त्वानङ्धीकारान्तैयायिकादिमतेऽपि सति हेतौ का्यत्यिन्तामावस्य दुरवधारणत्वात्तेतापि न 
वाच्यमित्याह-न तस्यापीति \ किञ्च सन्वेदसत्त्वमापद्यतेऽधर्मादिकं तद्यत्मस्यपि कः प्र्वासस्तस्मात्स्वभाव 
वैपरीत्यं सतोऽसततवगमनं कस्यापि मते न धटत इत्याह-सदसतोरिति । 

वनमाला 

द्रव्यस्य हीत्यादिना प्रपञ्चितमर्थं संक्षिप्याह--यदधि यस्येति \ अन्याभाव इति ! यद्यपि मृदादेः कारकापेक्षं घटादिरूपं 
कारकाभावेऽपि तिष्ठत्ति तथापि शुक््यादेरज्ञानादिसपेक्षं रजतादिरूपं तदभावे न तिष्ठति, तथा सद्रुपस्य ब्रह्मणोऽपि 
मृलाविद्यादिसापेक्ं जगद्रूपं तदभावे न तिष्ठतोति प्रायिकामिप्रायेण तदुक्तिः। विवक्िता्थस्तु-यद्धि यस्य कादाचित्कं 
रूपं न तत्तस्य तत्त्वं यथा शुक्त्यादे रूप्यादि, यथा वा मृदादेघंटादि; यद्धि यस्याव्यभिचारिषरूपं तत्तस्य वास्तवं 
रूपम्, परं तु मृदादिस्वरूपमपेक्षिकसत्यम्, ब्रह्म वु पारमाथिकसत्यं कदापि व्यभिचाराभावादिति । इममेव 
विभागमभिप्रेय परमाथंसत्यस्य ब्रह्मणो लौकिकसत्यं मुदादिश्नुतौ हृष्टान्तवेनोपादीयते । एतेनानाद्यन्ञानादेरपि 
मिथ्यात्वं व्याख्यातम्, अज्ञानादेरपि चैतन्ये कादाचित्कत्वात् । न च हेत्वसिद्धिः, अज्ञानतत्सम्बन्धजोवत्वादीनां 
विद्यया निवृत्तिश्ववणादित्यन्यत्र विस्तरः । उपसंह॒रति-- तस्मादिति । यथा जाग्रत्स्वप्नयोरनुभूयमानो विश्चेषः 
कादाचित्कत्वादविद्याकृतः तथा सुषुप्ते सृषुप्ट्यादिसाधकत्वेन प्रकाशमानं सददयं वस्तु नाविद्याक्रततं अन्यानपेक्ष- 
स्वभावत्वादित्यथंः । एवं स्वमते भयहेतोरन्यस्य परस्याभावादभयं प्रतिष्ठां विन्दत इट्युपपाद्य एवं वित्परस्मादन्य 

इति पक्षे तदसम्भवमिदानीमाहु~-येषामित्यादिना । येषां मते परमाथत एव जोवादन्यः परो जगच्चान्यत्, तेषां 
मते विदुषो भयनिवृत्तिनं स्या इयहेतो रन्यस्येश्वरस्य सत्तवादित्यथंः। ननु परमाथंतोऽस्धस्यापि सत ईश्वरस्य 
विद्यया नाशसम्भवासत्स्यादेव भयनिवृत्तिरिति; नेव्याह-सतश्चेति \ चशब्दः शद्धुानिरासाथंः । आत्महानं स्वरूप 
नाशः । तत्र दृष्टान्तमाह-न चासत आत्मखाभ इति । यथा शक्ञश्यरद्धादेरसत आत्मलाभरान्दितोत्प्िनं सम्भवति 
त॒थैवेकश्वरस्थ परमाथंस्ततो नासो नोपपद्यत इत्यथः । न च परमार्थ॑स्यापि पटादेर्सशो हृष्ट इति वाच्यम्, पटादौ 
परमाथंत्वासम्प्रतिपत्तेः भिरेव रवादिभिरीहवरताशेन विदुषो भयनिवृस्यनभ्युपगमाच्चेति भावः । नन्वीश्वरस्य 
प्राणिक्रमंसपिक्षस्यै वास्माभिभंयहेतुत्वमुपेयते न सत्तामात्रेण, विदुषस्तु के्माभावादभयं भविष्यतीति शङ्ुते-- 
सायेक्षस्येति । निराकरोति--न तस्यापीति । ईदवरं प्रति सहायमूतस्य घमदिरपि त्वया परमाथंसत्यत्वाभ्युपगमात् 
ईङ्वरस्येवातपहानं न सम्भवति; तथा चास्मिन्नपि पक्षे विदुषो भयानिवृत्तिदोषस्य तुल्यत्वान्नायं परिहारो युक्त 
इत्ययं: । संग्रहं विवृणोति--यद्ध्मादीति । . नित्यमनित्यं वा यदन्यद्वर्मादिलक्षणं निमित्तमपेक्ष्यान्यदुब्रह्य भयकारणं 
स्यात्तस्यापि तथाभूतस्येश्वरवत्परमा्थ॑भूतस्थ धमदिरात्मनााभावादित्यथंः । निमित्तपदन्याख्यानम्--सहापभूत- 
मिति । नित्यमिति सांख्यमताभिप्रायम्, तन्मते धमदिः प्रकृत्तिपरिणामस्य परकृत्यात्मना निव्यत्वाभ्पुपगमात् | 
परमाथंसतोऽपि धमदिरात्महानोपगमे बाधकमाहु--आत्महूने वेति) यथा रार द्ादेरसतः सत्वापत्तावसत्स्वभाव- 

७१ 

१० 

१५ 

९०५ 

२५ 

२० 

२५ 

9 



५६२ | सटीकवात्तिकयुक्तसटीकशाङ्कुरभाष्योपेता [ ब्रह्य अनु०-८ 

१५ 

२०५ 

२५ 

२३५ 

२५ 

४9 

एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य संसारस्याविद्याकतिपदत्वाददोषः। तेमिरिकद्ष्टस्य हि हितीयचन्द्रस्य नाऽऽत्मराभो 
नाशो वाऽस्ति । विद्याविद्योस्तद्धमंस्वमिति चेच, प्रत्यक्षत्वात् । विवेकाविवेकौ रूपादिवत्प्रत्यक्नावुपलभ्येते अन्तः- 
करणस्थो । न हि रूपस्य प्रत्यक्षस्य सतो दरष्ट्धमेत्वम् \ अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते मटोऽहुमविविक्तं मम 
विज्ञानमिति 1 तथा विद्याविवेकोऽनुभूयते । उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो विद्यां बुधः । तथा चान्येऽवधारयन्ति । 
तस्मान्नामरूपपक्षस्येव विद्याविदे नामरूपे च नाऽऽत्मधर्मौ । “नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म" इति 

 आनन्दमिरिटीका 

स्वमतं निगमयति--एंकत्वपक्ष इति ! अविद्याकल्पित्तं भयं विद्यया निवत्तंत इति वदता विद्याविच्ययो- 
रात्मधमंत्वमिष्टं ततो धर्मोखादतिनाशयोविकारित्वमनित्यत्वं च प्रसज्येतेति शङ्धुते--विद्याविद्ययोरिति । कल्पितयो- 
विद्याविद्ययोरात्मनि भयाभग्हेतृत्वसम्भवान्नाऽऽत्मधमंव्वे प्रमाणमस्ति प्रत्युत वेद्यत्वाद्रूपादिवदत्मधमंत्वं नास्तीत्यतु- 
मातुं शक्यत इत्याह्-मे, प्रव्य्नत्वादिति ! चिन्मात्रतन्त्राऽनादिरतिर्वाच्याऽविद्याऽन्तःकरणरूपेण परिणमते तच्चान्तः- 
करणं तामससास्विकावस्थामेदैन भ्रान्तिसम्यग्ज्ञानाकरेण परिणमते तस्मिन्प्रतिविम्बितरिचद्धातुः स्वोपाधिधमंणैव 

चवनमाखा 

वैपरीत्यं तथा सतः परमाथंस्यापि नाशेनासत्वापत्तौ सत्स्वभाववैपरीव्यमापदयेत, एवं सदसतोरितरेतरतापत्तावुप- 
गम्यमानायामात्माकाक्ञादावपि त्वत्पक्षे आश्वासो न स्यात्, भआत्माकाशादेरप्यसत्तछप्रसङ्धात् इत्यथंः, तस्मादीइवरस्य 
तत्सहायभूत्तधमदिद्च माशासस्मवादभयवचनं भिन्नेश्वरवादे न प्षम्भवत्तीति स्थितम् । स्वमते तु नोक्तदोष 
इत्याह्--एकत्वपक्ष इति । निमित्तमविद्या, तया सहैव जीवेश्वरविभागादिलक्षणस्य संसारस्य भ्रन्तिसिद्धतवाद्वियया 
तच्चिवृत्तौ सत्यामभयं विदुषः सम्भवतीति स्वमते भयनिवृ्यनुपपत्तिदोषो नास्तीत्यर्थः । ननु जीवपरयोरेकत्वपक्षेऽपि 
पूुवंमसतः संसारस्याविद्यादिकारणवशात्सत्तवापत्तिविद्यया चासत्त्वापत्तिरिति स्वभाववैपरोत्यप्रस ङ्गदोषस्तुल्य 
इत्याशङ्कुयाह्-तेमिरिकटृष्टस्य हीति । दोषवता पुरुषेण हृष्टस्य द्वितीयचन्द्रादेरनिवंचनीयत्वादरस्तुत उत्पत्तिविनाश्षो 
वा नास्ति, हि प्रसिद्धमित्यथंः । अयं भावः--चन्द्रद्वित्वादिवदनिवंचनीयस्य स्थृलसुष्ष्मात्मनानादिकारमारभ्यानु- 
वत्तमानस्य संसारस्याविद्यादिकारणवलेन सर्गादावात्मखाभोपगमेऽपि नासतः सत्वापत्तिः असत उत्यच्यनुपगमा- 
दुत्पन्नस्यापि संसारस्यात्मवत्सत्त्वानुपगमाच्च; अत्त एव विद्याबरात्संसा रस्यासतत्वापत्तावपि न सताऽसत्त्वापत्ति. 
रूपस्वभावर्वपरीत्यं संसारस्य सतत्वानभ्युपगमादेवेति । ननु संसारकारणभूताया अविद्याया भत्मघमेत्वमेवाभ्युप- 
गन्तव्यं धम्यन्तरानुपरूम्भात्, तथा तल्चिवत्तिकाया विद्याया अपि तत्सामानाधिकरण्यखाभायात्मधमंत्वमेवोपेय- 
विद्यादिधमंवता पुरषेण निधंसकस्य परस्याभिच्चत्वमिति पक्षः कथं सम्भाव्यत्त इति मन्वानः शङ्ुते--विद्या- 
विद्ययोरिति । कि तयो सत्मघमंत्वं काल्पनिकं विवक्षितं वास्तवं वा ? ञाद्ये न परापरयोरेकत्वानुपपत्तिरिति मत्वा 
दवितीयं निराकरोत्ति--न, प्र्यक्षत्वादिति । प्रत्यक्षत्वं साक्षिप्रव्यक्षविषयत्वम्, हद्यत्वमित्ति यावत् । तथा च 
विद्याविद्ययोहेदयत्वाद्ग्रपात्मधमंत्वं तयोवंस्तुतो न सम्भवतीव्यथः । तथोः स्वरूपकथनपूवंकं हतं साधयति - 
विवेकेति । सवंहद्यविविक्तात्मतत्तव गोचरा तच्वमस्यादिश्रुतिजनिता वुत्तिविवेकः तच्चिवर्त्या मूलाविद्या भविवेकः। 
ननु हृश्ययोरपि तये द्रष्टुघमंतवं कि न स्यादित्याशङ्कुय अन्यत्रादशंनादित्याह--न हीति । विद्याविद्ययोः प्रत्यक्षत 
उपरृभ्यमानत्वं प्रपञ्चयति--अविद्या चेत्यादिना । चकारोऽवधारणाथंः | किमात्पतत्त्वं जानासीति गुरुणा पृष्टेन 
शिष्येण आत्मततत्वविषये मूढ एवाहं मम स्वरूपभूतं विज्ञानमविविक्तं विविच्य न ज्ञातमित्येव स्वानुभवेन सिद्धा 
मूखाविद्या निरूप्यते, तथा विद्योपदेशे प्रवृत्तेन गुरुणा प्रथमं स्वकीया विद्यानुभूयते, परचादनुभवसिद्धां तां शिष्येभ्य 
उपदिशति, रिष्याङ्च तां गृहीत्वा उपपत्तिभिरवधासयन्तीत्य्थंः । विद्याविद्ययो यत्वे नास्ति विवादावसर 
इत्याशयः । तयोरात्मधमंत्वनिराकरणमुपसंह्रति-- तस्मादिति \ आत्मधमंत्वासम्भवान्मृढोऽहं विद्रानहमित्यनु- 
भवानुसारेण नामरूपान्तरभूतान्तःकरणस्यैव विद्याविदे घमंत्वेनावशिष्येते । तदुक्तं प्रागेवान्तःकरणस्थाविति । ननु 
वृत्तिरूपाया विद्याया अन्तःकरणधमंत्वेऽपि नाविद्यायास्तद्ध्मत्वम्, अविद्याकायंस्यान्तःकरणस्थाविद्याश्रयत्वायोगा- 

दिति चेत्; नायं दोषः, अविद्यायाश्चैतन्याध्रितत्वेऽपि प्रतीतितः कामादिपरिणाम्यन्तःकरणधरमंत्ववणंनस्यात्र 
विवक्षितत्वात्, जीवचेतन्थस्याविद्यावत््वेऽपि वस्तुतस्तद्राहित्यान्च ब्रह्मक्यानुपपत्तिरित्यवेदितमधस्तादिति संक्षेपः | 
ननु विद्याविद्ययोर्नामूपान्तगंतान्त.करणधमंत्वेऽपि नामरूपयोरेवात्मघमंत्वमस्तु; नेत्याहु- नामरूपे चेति। नामरूपे 
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श्रुत्यन्तरात् ! ते च पुनर्नामरूपे सवित्ेहोरात्रे इव कल्पिते न परमाथतो विद्यमाने \ अभेदे “"एतमानन्दमयमात्मान- 
मुपसक्रामति इति कमंकतंत्वानुपपत्तिरिति चेच ¦ विज्ञानमाचत्वात्संकमणस्य ! न जलृकादिवत्संक्रमणमिहोप- 
दिह्यते कि ताहू विज्ञानसात्रं संक्रमणश्रुतेरथः 

ननु पुस्यमेव संक्रमणं श्रूयत उपसंक्रामतीति चेत् । न) अश्चमयेऽदर्शनात् । न ह्यच्चमयमुपसंक्रामतो 
बाह्यादस्माट्लोकाज्जलृकावत्संक्रमणं हश्यतेऽन्यथा वा 1 मनोमयस्य बहिनिगतस्य विज्ञानमयस्य वा पुनः 

यावृच्याऽऽत्मसंक्रमणमिति चेत् । न । स्वात्मनि क्रियाविरोधादन्योऽन्मयमन्धमुषसंक्रामतीति प्रकुत्य मनोमयो 
विज्ञानमयो वा स्वात्मानमेवोपरसक्रामतीति विरोधः स्यात् । तथा नाऽऽनन्दमयस्थाऽऽत्मसंक्रमणमुपपद्यते । तस्मान्न 

आनन्दगिरिटीका 

न्तः सम्यग्दर्शीत्ति च व्यवद्धियते न तत्वतो विद्याविद्यावत्वमित्याह्-ते च पुनरिति! उक्तन्यायेन ब्रहम वित्तत्तवतो 
बरह्माभिन्न इद्यक्तम् । तत्र परोक्तमुद्दधाव्य निरघ्यति-- अभेदे “"एतमित्यादिना । नाऽऽनन्दमयः परमात्मा न च 
तत्र प्रवेशः संक्रमणं कित्वव्रिषयब्रह्मात्मताज्ञानेनाऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मतया भान्तिगृहीतस्यातिक्रमणं बाधोऽतर 
विवक्षित इत्यथः | 

अन्यथा वेति । नोड पक्िप्रवेश्चवदटेत्यथंः । यद्यप्यन्न मये मुख्यं संक्रमणं न सम्भवति तथाऽपि मनोबुद्धयो- 
बंहिविषये प्रवत्तयोस्ततो व्यावृत्य स्वरूपेऽवस्थानं संक्रमणं दषं तथा दुःखिन आनन्दमयस्य स्वरूपेऽवस्थानं संक्रमणं 
भविष्यतोत्याहू-मनोमयस्येति 1 स्वरूपावस्थानस्यानागन्तुकत्वासक्रमविरोधाच्च न तन्मुख्यं संक्रमणमित्याह- 

वनमाला 

चिदात्मनः कल्पितधर्मविव न वास्तवधर्मो, चिदात्मनि तयोः शतशो निषेधोपरुम्भात् तयो रर्थान्तरत्वाच्चेति भावः। 
नामरूपे आत्मधर्मो न भवत इत्यक्षराथंः । तयोश्चिदात्मनः सकाश्चादर्थान्तरत्वे श्रुतिमाह-नामरूपयोरिति । 
ते नामरूपे यदन्तरा यस्माद्धन्ने तन्नामरूपनिवंहितराकाश्ं ब्रह्यव्यथंः । नामरूपशब्दित्तस्य प्रपञ्चस्यात्मनि कल्पित- 
धमेत्वं स॒हृष्टान्तमाहू--ते च पुनरिति । उदयास्तमयवजिते सवितरि यथा तौ कल्प्येते तथेत्यथंः एवं बहुप्रपन्चे- 
नैव॑वित्पर एवेति साधितम् । तवर पूर्वोक्तामनुपपत्तिसुद्धाग्य निराकरोति-अभेद इत्यादिना \! नेति । न तावदा- 
नन्दमयः परमात्मा तस्य कार्यातमतायाः प्रागेवोक्तत्वात्, नापि त्रापि संक्रमणं प्राप्तेः संक्रमणाथंताया निरसिष्य- 
माणत्वात्, कि तु ब्रह्यात्मेकत्वविज्ञानमाचक्रेता श्रमनिवृत्तिर संक्रमणम्, भतो नोक्तानुपपत्तिरित्यथः। संग्रहं 

विवणोति-न जलृकावदित्यादिना। संक्रमणस्य प्राप्तिरूपत्वनिराकरणाथंमारङ्कामुद्धावयत्ति- नन्विति) "“भानन्द- 

१०७ 

१५ 

२० 

मयमात्मानमुपसंक्रामति'" इत्युपसंक्रमणं श्रयते; तच्चान्नमय इवानन्दमयेऽपि मुख्यमेव कि न स्यादिति शद्धाथः । २५ 
हृष्टन्तासिद्धवा निराकरोति- नेति सग्रहं विवृणोति--न मुख्यमेवेत्यादिना । आनन्दमयपर्याये संक्रमणं मुख्य 
त भवस्येवेति प्रतिज्ञाथंः। न हीति । बाह्यात्पु्भार्यादिलक्षणादस्मादपरोक्षाल्लोका द्ोगोपायभूतास्प्रत्य अन्तनमयमुप- 
सक्रामतस्तच्वविदो जटृकावदन्नसये संक्रमणं न हि हर्यत इव्यथः । यथा एकतृणस्थाया जलृकायास्तुणान्तर- 
प्राप्चिरूपं सक्रमणं हर्यते, तेवमेवं विदः रारीरस्थस्यान्नमयसंक्रमणं हश्यत इति यावत् । अतो नानन्दमयेऽपि संक्रमण 
पराप्िरिति भावः । ब्रह्मविदः शरीरस्थत्वादेव प्रकारान्तरेण संक्रमणमपि निरस्तमित्याक्षयेनाहू-अन्यथा वेति 

नीडे पक्िप्रवेशवद्ान्नमये संक्रमणं न दृश्यत इत्यथः । नन्वेव वि्परयो रभेदेऽपि त्तस्य प्रवेञादिरूपं परं प्रति संक्रमणं 
सम्भवति, मनोमयविज्ञानमययोरात्मसंक्रमणस्य तथाविधस्य दृष्टत्वादिति मन्वानः राङ्कुते--मनोमयस्येति । 
संशयात्मकवृत्तिमदन्तःकरणं मनोमयः निश्चयात्मकवत्तिमदन्तःकरणं विज्ञानमय इति विभागः । टष्टन्तासिद्धया 
निराकरोति-नेति । तत्र संशयनिश्चयरूपयोव्॑योरेव बहिविषयदेशे चक्षुरादिद्रारा निगमनं पूनः स्वाश्रय 
्रत्यागमनरूपं संक्रमणं च हदयते, न तु साक्षान्मनोमयविज्ञानमययोबंहिनिगमनं स्वात्मानं प्रत्यागमनरूपं च 

२० 

२५ 

संक्रमणं हदयते, न च सम्भवति. स्वात्मनि स्वस्यैव प्रवेशादिक्रियाया विरुद्धत्वादित्यथः । मनोमयो मनोमयमेवोप- 

संक्रामति विज्ञानमयो विज्ञानमयमेवोपसं क्रामतीत्यथंकल्पनं प्रक्रमविरुदधं चेत्याहु-अन्थ इति । एवंविदित्यथंः | 

एवं दृष्टन्तं निरस्य दार्छन्तिकं निराकरोति तथेति \ आनन्दमय एव सन्नेवंविदानन्दमयं स्वात्मानमुपसंक्रामतति 
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५ 

१० 

१५ 

९० 

३० 

२५ 

प्राप्तिः संक्रमणं नाप्यनत्नमपरादीनामन्यतमकूतृकं पारिशेष्यादत्नमयाद्यानन्दमयान्तात्मव्यतिरिक्तकतंकं ज्ञानमानं च 
संक्रमणमूुपयद्यते \ ज्ञानमात्रत्वे चाऽऽनन्दमयान्तःस्थस्थेव सर्वान्तरस्याऽपकान्ञाद्च्चमयान्तं कार्थं सृष्ट्वाजनुप्विष्स्य 

हदयगुहाभिसम्बर्रादन्नसयादिष्वनात्मस्वालमवि्रमः संक्रमणेनाऽत्मविवेकविज्ञानोत्यत्या विनष्यति ! तदेतस्मिन्न- 
विद्याविश्रमनाल्े संक्रमणश्छब्द उपचयंते न ह्यन्यथा सवंगतस्याऽऽस्मनः संक्मणसुपपदते ! वस्त्वम्तराभावाच्च । 
न च स्वात्मन एव संक्रमणम् । न हि जृक्ाऽऽत्मानमेवे संक्रामति । तस्मात्सत्यं जानमनन्तं ब्रह्मेति यथोक्त 

लक्षणात्मप्रतिपच्यर्थमेवं बहुभवनसगंप्रवेशरसराभामयसंक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि सवेव्यवहारविषये न तु 
परमाथतो नििकत्पे ब्रह्मणि कश्चिदपि विकल्प उपपद्यते । 

भासचन्दमिटरिटीका 

मेति । ज्ञानमाचलवे वा संक्रमणस्य कि फरतोत्यत आह्-ज्ानमात्रत्वं चेति ! मुख्यासम्भवें गौणाथग्रहुणं त्याग्य. 

मेवातोऽधिष्ठानयाथात्म्यप्रतिपत्त्या विशिष्टस्याध्यस्तस्य वावनमव संक्रमणं फलतौत्ति भावः । इतश्च न मुष्यं 

संक्रमणमन्वेषणीयमित्याहू--वस्त्वन्तरामावाच्चेति । संक्रमणस्यौपचारिकत्वं व्याख्याय प्रकरणस्य सहत्तात्पयेमुप. 

संहारच्छलेनाऽशहू- तस्मादिति । 

दरति श्रीमत्परमहं सपरिव्राजकाचा्यश्रीमच्छृद्धानन्दपूज्यपाददिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरोयोपनिषच्छा द्कुरमाष्यटीकायां 

बरह्यवल््यामष्टमोऽनुवाकः 

वनमाला, 

प्राप्नोति विशतीति वा नोपपद्यते, स्वात्मनि क्रियाविरोधास्रक्रमविरोधाच्चेत्यथंः । संक्रमणस्य प्राप्त्यादिरूपत्व- 
निराकरणमुपसंहुरत्त- तस्मादिति \ ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधादानन्दमयसंक्रमणमानन्दमयकतुंकं न भवतति चेत्, 
तहि अन्नमयाचन्यतमकतुकमस्तु; नेत्याहु--नापौति । “जानन्दमयमात्मानमुपसं क्रामति” इत्यत्रान्नमयाद्यस्यत्तमस्य 
कतुंतवेनाश्चवणादिति भावः। फल्तिमाह्--पारिशषष्यादिति । प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यवाप्रस द्ाच्छ्ष्यमाणे सम्प्रत्ययः 
परिशेषः, परिशेष एव पारिशेष्यम्, तस्मादित्यथः । एतदुक्तं भवति--आनन्दमयसंक्रमणे तावदहमनुभवगोचरः 
कतति निविवादम्; तच्च कतुंत्वमन्नमयादिष्वपि प्रसक्तम् । अन्नमयादीनामप्यहुमनुभवगोचरत्वाद्; तस्रतिषेधे 
सत्यह॒मनुभवगोच रादन्यव स्तम्भादिषु तत्कतुत्वाप्रसक्तेः शिष्यमाणे चिदात्मन्येवंवित्वेन प्रकृते वुद्धयुपाधिसम्बन्धात् 
आनन्दमयसंक्रमणकतुत्वमस्तीति प्रमारूपः सम्प्रत्ययो भवति ताहशसम्प्रत्ययरूयात्परिशेषात्कोरापञ्चकव्यतिरिक्त 
कतुंकमानन्दमयसंक्रमणमित्युपपद्यते; एवमन्नमयादिसंक्रमणेऽपयेवंविदेव कर्ता, तस्येव सवत्र संक्रमणे कतुंतेन 
प्रकृतत्वादिति । जानमात्रं चेति । तच्वज्ञानमात्रकृत्तं आन्तिनाशरूपमेव संक्रमणमिति चोपपद्यत इत्यथः । ननू 
संक्रमणशब्दस्य भ्रमनादे प्रसिद्धयभावाक्रथमुपपत्तिरित्याश्कयाहु- ज्ञानमात्र चेति \ ज्ञानमात्रकरृते विभ्रमनाशे 

 संक्रमरब्द उपचयते न मुख्यस्तत्र, अतो न प्रसिद्धयपेक्षेति भावः । एतदेव विकश्षदयति--आनन्दमयेत्यारिना । 
वस्तुतः स्वन्तरस्य ब्रह्मणो जगत्सृष्ट्वानुप्रविष्टव्वेन श्रुतस्य बुद्धितादात्म्याद्योऽयमन्नमयादिष्वात्मलभ्रमो मूला- 
विद्याछृतः, स मुमुक्षोः कोशविवेकक्रमेणात्मतत्वसाक्षाक्तारोत्पत्या समलो विनश्यति । तततः किम् ? अत आह- 
तदेतस्मिन्चिति ! एतदकं भवति-तत्तत्कोशगोचरविभ्रमनाशस्तत्र तत्र संक्रमो विवक्षित इति । एवमुपचार 
नियामिकां मु्यार्थानुपपत्तिमुक्तां स्मारयति --न ह्यञ्सेति ! स्वंगतस्येति पणत्वेनात्मानं मन्यमानस्य विदुष 
इत्यथः। वस्स्वन्तरेति। अत्रोपपक्रमणकम॑त्वेन श्रुतानामन्नमयादोनामप्राप्तम्रामादीनामिवात्यन्तमिन्तत्वविप्रकृष्त्वाच- 
भावाच्चेत्यथः । नन्वत्यन्तभेदविप्रकर्षाद्यमावेऽ्पि मुख्यप्राप्यता कि न स्यादित्याश्ञद्कयाह्--न च स्वात्मन एवेति । 
न हि रज्जोः स्वाध्यस्तसपंसंक्रमणं मुख्यं दष्टमित्यथेः । यद्वा विदुषः स्वव्यतिरिक्तवस्त्वभावाच्च न विदवत्कतकं 
संक्रमणं मुख्यं सम्भवतीत्याहू-वस्त्वम्तरेति । स्वात्मकमंकमेव तहि मुख्यसंक्रमणमस्त्; नेत्याहू-~ न च स्वात्मन 
एवेति । तत्रोदाहूरणमाह्--न हीति । इत्थमेवं वित्परयोरमेदसाधनेन संक्रमणमौपचारिकमिति व्याख्याय प्रकरणस्य 
महातात्पयमुपसंहारन्याजेनाह्-तस्मादिति । आनन्दमीमांसासंग्रहाथंमादिग्रहणम् । ̀ संग्यवहारविषयत्वयोग्यं 
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तमेतं निविकल्पमात्मानमेवं क्रमेणोपसंकरम्य विदित्वा न बिभेति कुत्चनाभयं प्रतिष्ठां विदन्त 
त्येतस्मिन्नर्थेऽप्येष इलोको भवति । सवस्येवास्य प्रकरणस्याऽऽनम्दवस्त्यथंस्य संक्षेपतः प्रकाङानायेष मन्त्रो भवति । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवदयूज्यपादरिष्यभी मच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तंप्िरोयोपनिषदि द्वितीयत्रह्मवल्लीभाष्येऽष्ट मोऽनुवाकः° 

वनमारखा ५ 

दज्ञातं ब्रह्म, तस्मिन्बरहणण सर्गादिकं कोकश्रान्तिसिद्धमुपदिदयते ुद्ब्रह्मप्रतिपत्यथंमेव, न तु भ्रुत्या तात्पर्येण 
तिपाद्यते, सगदिर्माधामात्रत्वादित्यथेः । “यतो वाचः इति मन्त्रो विद्याफलर्विषय इत्याहू--तमेतमिति । एवं 
वेदित्वा क्रमेण कोशानुपसंक्रम्येति योजना । यद्यपि कोशानामुपसंक्रमणं नाम भ्रमनिवृत्तिरूपो बाध इद्युक्तमु, 
च बाधस्तत्त्वन्ञानबलेन युगपदेन सम्भवति रज्जुतत्तवज्ञानबलेनेव तत्राध्यस्तसपंघारादीनाम्; तथापि तत्त्व 

तिपत्युपायमूते कोशविवेचने क्रमस्य प्रागुक्तत्वात्तत्फलश्राप्तावपि स एव क्रमोऽनूदितः श्रुत्येति मन्तव्यम् । न केवलं १० 
वद्याफखविषय एवायं मन्त्रः, कि तु कृत्स्नवरल्ल्यर्थोपसंहा रपरश्चेति तात्पर्यान्त रमाह--सकस्येवेति । 

इति तंसिरीयोपनिषद्धाष्यग्यास्यायां वनमालाख्यायामानन्दवल्ल्याम्टमोऽनुवाकः 

(काक 

१, जानन्दमनपतथिकरणे - आनन्दमयो जीव इति सिद्धान्तयित्वा आनन्दमयाधिकारे “श्रय पुच्छं प्रतिष्ठा 

इत्यत ब्रह्मशब्दः अनन्दमयावयवत्वेन न त्रह्य बोधयति अपि तु स्वप्नप्राधान्येन ब्रह्म बोघ 

यतीत्युक्तम् । यत्तु आनन्दमयाधिकारेण “आनन्द त्मा इति मध्यस्वरूपमास्मेत्यवत्वा ब्रह्मणः १५ 

च्छ्व वणंयितुरदरैतिन एकस्यैवानन्दस्यावयवित्वमवयवत्व चाननुरूपमापद्यत | उपाधिभेदेन रूपभेदेन 

वा एकस्यैवोभयोपपादने विरिषटद्रैतकल्पनेऽपि न दोष इति । तन्न । ““भानन्द अत्मा इति हि 

विषयानन्दसामान्यमुक्तं न तु ब्रह्मस्वरूपम् । प्रियमोदादि सह् पाठात् । अतो नास्माकमेकस्य॑व पुच्छत्व 

पुच्छित्वञ्चेति बोध्यम् | 



१५ 

१५ 

९ 

२५ 

२० 

जथ ालिच्क त्नह्ाव्ठठ यास्नष्टटो ऽच्तव्याच्करः 

यथोक्तयोधविरहादीश्वराणामपीधराः | प्रतीचो ब्रह्मणो भीताः स्वकर्माणि प्रह्वेते ॥ १॥ 
वातादयो महावीर्याः स्वतन्त्रा बाहुश्षारिनः । तेऽपि भीताः प्रवतेन्ते ब्रह्मणोऽपि महत्तमाः ॥ २॥ 
यस्मादुत्रह्मण आनन्दाद्धीता वातादयोऽवच्चाः । सकमेसु ्रवतेन्ते भृत्याः स्वामिमयादिष ॥ 

तस्याऽऽनन्दस्य मीमांसा विचारः क्रियतेऽधुना ॥ ३॥ 
उत्करषतरहीनोऽसौ य आनन्दोऽधिगम्यते ॥ ४ ॥ 

दष्टः सातिश्षयस्तावदानन्दः कमेहेतुकः । आत्रह्मनरपयन्ते लोकेऽस्माभिः प्रमाणतः ॥ ५॥ 
उष्ठृष्यमाणो यत्रायं परां निष्ठां प्रपद्यते । अनापन्नादिमध्यान्तं तदुत्रह्मत्यवधारयेत् ॥ ६॥ 
ब्ह्मादिनरपयन्तं ण्यकर्मायुरपतः । उपजीवति रोकोऽयं यस्याऽऽनन्दस्य विप्रुषम् ॥ ७ ॥ 
उत्तरोत्तरबद्येवं मलुप्यादधि तं बयम् । प्रतिपचयामहे साक्षादानन्दं स्वात्मनि स्थितम् ॥ ८॥ 
बिषयेन्द्ियसम्बन्धकदुस्थो बा भवेदयम् । रौकिकानन्दवत्स्याद्ा सवंसाधननिस्परहः ॥ ६ ॥ 
तत्र लौकिक आनन्दो बाह्याध्यात्मिकसाधनः । सम्पन्निमित्तो यो दष्टः सेषेति स इहोच्यते ॥१०॥ 

बराह्यणोक्तेऽ्थं “तदप्येष श्लोको भवती"ति मन्त्रमवतायं “भीषाऽस्मादि"त्यादि श्लोकाक्षराणि व्याचष्टे- 
यथोक्तेति । १॥ 

उक्तमेव प्रपञ्चयति- वातादय इति ॥ २॥ 

संषाऽऽनन्दस्य मोमांसा भवतोतिवाक्यं व्याचष्टे--यस्मादिति । २॥ 

यो विचारेणाऽऽनन्दोऽधिगम्यतेऽसावृत्कर्षापकषं रहितः स्वेविरोषवजितो निरतिशयो भवतोतिविचार- 
सिद्धानन्दस्य स्वरूपं कथयति--उत्कषेति ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वे कथं प्राणिनिष्ठानन्दस्य सातिशयत्वप्रतोतिरित्याशङ्कय कमंफरमूतानन्दस्य 
सातिरायत्वं प्रतिभातोत्याहू--दृष्ट इति ॥ ५॥ 

ब्रह्मादिषु मनुष्यपयंन्तेषु सात्िश्यर्चेदानन्दो दृश्यते तहि ब्रह्मानन्दोऽपि सातिशयः स्यादानन्दत्वा- 
विशेषादित्याशङ्कय निरतिशयानन्दं ब्रह्माहमस्मी तिनिर्घारणार्थं ब्रह्मानन्दस्य निरत्तिशयत्वमाश्यित्तव्यमि्याह्- 
उक्करष्यमाण इति }1 ६॥ 

तहि सातिशयानन्दो निरतिशयानन्दश्चेत्यानन्दभेदप्रसक्तिरित्याशङ्कुय “१ एतस्थैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि 
मातामुपजीवन्तौ "ति श्रुत्या परिहुरति-्रह्यादीति । स एव ब्रह्मानन्दः शुभकमंजनितवृद्धिवुत्यवच्छिन्नः सातिशयः, 
मनवच्छिन्नो निरतिशय इति न भेदप्रसक्तिरिव्यर्थः ॥ ७॥ 

कल्पितेन सातिशयानच्देन निरत्िशयानन्दस्याकल्पित्तस्य प्रत्िपत्तिरित्युपायोपेधमावमुपन्यस्यत्ि- 
उत्तरोत्तरेति \ वक्ष्यमाणेन प्रकारेण मनुष्यादारभ्योपरिष्टाद्ब्रह्मपर्यन्तमुत्तरोत्तरभूमौ शपतगुणामिवृद्धद्वारेण निरति. 
शयानन्दं स्वात्मनि पयंवसितं स्वरूपतवेनापरोक्षतया प्रतिपद्यामहे तेन विचारद्वारा निरतिशयानन्दप्रत्यग्भूतन्रह्म- 
प्रतिपत्तिरित्यथंः ।। ८ ॥ 

विचारस्वरूपं दशंयत्ति--विषयेति ॥ ९ ॥ 

सैषाऽऽनन्दस्येव्यत्राऽऽनन्दरब्दाथंमाहु--तत्रेति ॥ १०॥ 

१. ब० ४.२.२२९ । 
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उत्टरप्यमाणेनानेन  द्यस्मदमोचरवतिंना । असाधनमसाध्यं मानन्दं व्याचचक्ष्महे ॥११॥ 
निष्ठां सातिक्षयं यस्मास्स्वतोऽनतिक्षयात्मनि । गच्छ्दीक्षामहे यस्मादेवमानन्द ईश्यताम् ॥१२॥ 
यें सातिक्षया संख्याऽसंख्येयार्थाविसायिनी । यथेषमस्मदानन्दः स्यार्परानन्दनिष्टितः ॥१३॥ 
आपरिष्करिष्यन्त्याहात इममर्थं श्रुतिः खयम् । बहिष्प्रवणद्ष्ठीनां स्वतोऽधमभ्येदरशनात् ॥१४॥ 
युवा प्रथमषयाः स्यादयनः साधयेति किम् । पञ्चर्विश्चाग्दिकिः साधूरिदि साधुयुवोच्यते ॥१५। ५ 
मिथः व्यभिचास्तवात्साधयौवनयोरतः । विहोषणमिदं तस्मात्पुनः साधयेति दि ॥१६॥ 
अध्येति सवेमध्येयमतोऽध्यायक्त उच्यते | श्िप्रकायेतिशायिखादाशिष्टेऽ्शो भवेदतः ॥१७॥ 
स॒मग्राशेषचवेज्धो टदिष्टः परिकीत्येते | अभिभय यतः स्वान्वलिनो वतते ततः॥ 

वरटिष्ठस्तेन बिदद्धिः कीर्यते एरथकीतिभिः ॥१८॥ 
यावदाध्या स्मकं फिश्िस्यं भिरापेक्ष्यते क्वचित् । दष्टाृष्टेष्टमोगाय तेन सवेण संयुतः ॥१६॥ १ 
तस्येयं पथिषी सर्वा पूर्णां वित्तस्य ॒चेद्धवेत् । इति साधनञुक्तं स्याद्रष्टादष्टाथेकमणः ॥२०॥ 
ाधेराध्यात्मिकेरचेव संपन्नः साधने; पमान् । रमते यमसौ ह।दं नराचन्दः स उच्यते ॥२१॥ 

किमिति कमंफरं सुखमानन्दशब्देनोच्यते निरतिशयानन्दज्रह्याहमस्मीतिप्रतिपत्तेरेवामिष्रेतत्वादित्या- 
श ङ्कयाऽह-उक्कृष्यमाणेनेति ।। ११ ॥ 

सातिशयानन्देन निरतिशयानन्दस्य प्रतिपत्तिमेव हृष्टन्तेन स्पष्टयति- निष्ठामिति । सातिशयं परिमाणा- १५ 
दीत्तिशेषः | दितीयो यस्माच्छब्दस्तस्मादित्यसि्मिन्न्थे द्रष्टव्यः ॥ १२॥ | 

उक्तमेव हृष्टान्तदार्ान्तिकरूपमथं समथंयते--येयसिति ।॥ १३ ॥ 

उक्तस्यैव निरतिकशयानन्दस्य प्रतिपादकत्वेन “युवा स्यादि'व्यादिश्रूतिमवत्तारयति--आविष्करिष्यन्तीति । 
यतः सातिक्ञयानन्देनाऽऽनन्दो निरतिक्षयो गम्यतेऽतङ्चेममेव निरतिरायानन्दाख्यमथं सातिशयनेन्दद्वारेण प्रकटो 
करिष्यन्ती श्रुतियुंवा स्यादित्याद्याहेतियोजना । ननु निरतिश्यानन्दस्य स्वप्रकप्रत्यगात्मभूत्तस्य स्वारस्येन २० 
समधिगतिसम्भवादनथिका सातिशयानन्दोक्तिरिति चैन्नेत्याह्--बहि रिति ॥ १४॥ 

एवं तास्पयंमुक्त्वा युवश्षब्दाथंमाहू--युवेति । साधुयुवेत्यत्र यनः साधुरिति विशेषणं किमथंमिति पृच्छति- 
यून इति । तत्रोत्तरं वक्तुं प्रथमं प्रथमवयस्त्वं पूर्वोक्तं प्रकटयति--पञ्चविशेति । साधुश्चासौ युवा चैति व्युत्पत्या 
साधुरिततिपूर्वोक्तस्य यनो विशेषणमिति तावदाह-साधुरिति ॥ १५॥ 

इदानीं प्रह्नस्योत्तरमाह-भिथ इति । युवत्वं परित्यज्य स्थविरे साधुत्वं हश्यते । साधत्वं विधृयोन्मादवति २५ 
पञ्चविशाब्दिके यथेष्टचेष्टाविरिष्टे युवत्वमुपलभ्यते । अतः साधुयौवनयोरन्यौन्यव्यभिचारित्वादयूनः साधुरितिविशेषण 
मथंवदवत्ति तस्माद्विरेषणवेयथ्यंचोद्यं नास्तीति ॥ १६।। | 

अध्यायकशब्दाथंमाह--अध्येतीति। आरिष्ठशब्दाथंमाह--क्लिप्रेति । क्षिप्रकारिष मध्ये स्वग्रमतिश्यवत्वा 
दिति यावत् । अतःशब्दस्तु पञ्चम्या सम्बध्यते ॥ १७॥ | | 

हदिष्ठराब्दाथंमाहु- समग्रेति । बिष्ठशन्दं योजयति-अभिभूयेति । तेन बलात्तिरेकेणेति सावत् ॥ १८ ॥ ३० 

गुवेत्यादिवाक्यस्याक्षराथंमुक्त्वा तात्प्यथंमाह्-- यावदिति । १९ ॥ 

बाह्योपकरणैरपि सम्पन्नत्वमनन्तरवाक्यावष्टम्मेन दर्शयति--तस्येति। यदि यथोक्तवित्तसम्पत्तिस्तदा बाह्य 
साधनसम्पत्तिरित्यथेः। वाक्यत्रयार्थ॑मुपसंहरति--इतीति! साधनमित्याध्यात्मिकं बाह्यं चेव्युभयं साधनं गृद्यते।(२०।॥ 

स एको मानुष मानन्द इत्यस्याथंमाह्-- बाह्यैरिति । २१ ॥। 
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१५ 

२७ 

९५ क्कि 

३9 

य॒ एते शतमानन्दा मालुषाणां समाहृताः । नरगन्धवेकाणां स्यात्तावानेकः प्रमाणतः ॥२२॥ 
सुगन्धिनः कामरूपा अन्तर्थानादिश्क्तयः । सृत्यगीतादिङ्रसा गन्धर्वाः स्यु लौकिकाः ॥२३॥ 
भूयोदन्दप्रतीधातशक्तिसाधनसम्पदा । नारगन्धविंको भूयानानन्दो माुषादधि ॥२४। 
आविरिाद्धबेदेवं  पूरव॑स्मादुत्तरोऽधिकः । सहसरदशमागेन दयु्तरोत्तरतः क्रमात् ॥२१॥ 
भो त्रियोऽधीतवेदः स्यासाध्वाचारः प्रसिद्धितः । कामानुपहतात्माऽपि स्यादकामहतस्तथा ॥२६॥ 
मा्त्याद्धोगाद्विरक्तस्य दुत्तराहादकामिनः । सहस्रद्शमागेन मालुषाद्गुणतो भवेत् ॥२७॥ 
ह्येतस्य प्रसिद्धयथेमादविग्रहणं कृतप् । अकामहत इत्यस्य हेतोरानन्दन्रद्धये ॥२९॥ 
्ोत्रियाद्रृजिनत्वे दे सर्वत्रैव समे अपि। कामानुपहतत्वस्य व्द्रौ इदो विवर्धते ॥२६। 
यतोऽकामहतत्वं स्यात्सर्वातिशयिनोऽञ्जपा । सुखस्य प्राप्य तस्मात्तदेवोत्टृषि देत् ॥२०॥ 

 तस्मा्यथोदितानन्दप्राप्षय साधनत्रयम् । भरोत्रियाव्ूजिनत्वे ढे तथाऽकामहता्मता ॥३१॥ 

ते ये शतमित्यादिवावयद्रयस्याथंमाह्--य एत इति ॥ २२ ॥ 

मनुष्यानन्दापेक्षया शतगुणिततो मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवत्तीत्यत्र कारणं वक्तुं मनुष्यगन्धवंस्वरूप- 
माह-सुगन्धिन इति ॥ २२॥ 

तेषामानन्दाधिक्ये विवक्षितं कारणमाह्-मूयोन्देति । भूयसां द्रन््ानां प्रतीघाते प्रतिक्षेपे शक्तिद 
साधनानि च तेषां सम्पदा सामग्रघेति यावत् ॥ २४॥ 

यथा माुषानन्दान्मनुष्यगन्धर्वानिन्दस्य शतगुणमाधिक्यं साधनवहुत्वादुक्तमेवं हिरण्यगभंपयेन्तं पाठ 
क्रमानुसारेणोत्त रोत्तरभूमौ पूवंपुवपिक्षया शतगुणितः सन्नानन्दः साधनबहुस्वमेव प्रयोजकीकृत्य प्रवृत्तोऽस्तीत्यति 
दिशति--आविरिद्चादिति ॥ २५॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येत्यस्याथंमाह्--धोश्रिय इति । तस्य साध्वाचारत्वविशेषणं कुततो रन्धमित्या- 
शङ्कुयाधीतस्वाध्याये स्वाचारवति वृद्धानां श्रोत्रियत्वप्रसिद्धेरित्याहू-प्रसिद्धित इति । २६॥ 

प्रथमे पर्याये श्रोतियत्वादेरग्रहणे कारणमाहु-मात्यादिति ! मनुष्यसम्बन्धिनः सुखभोगाच्छदितान्नादि- 
वद्विरक्तस्य तदपेक्षयोत्तरत्र च मनुष्यगन्धर्वानन्दे तसप्रा्िसाधनानुष्ठानव्यतिरेकेणात्रैव प्राप्िमिच्छत्तो मानूषा- 
नन्दाच्छतगुणतो मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यः सक्नानन्दो भवेदित्येतस्यारथंस्य प्रतिपच्यथंमकामहतत्वादिरग्रहृणं प्रथमे 
पर्याये कृतं ततस्च मानूषाद्धोगाद्ेराग्यहेतोमंनुष्यगन्धरववेण तुल्यानन्दलाभान्मानुषाद्धिरक्तस्य मनुष्यापिक्षया सुख- 
विवृद्धिसिद्धव्थं “श्रोत्रियस्य चाक्रामहतस्ये"त्यादौ नोक्तं यदि प्र॑थमपर्याय एवाकामहूतो गृह्यते तदा तस्य सावंभौमा 
नन्देनाऽऽनन्दः समः स्थात् । ततश्च व्याघातो मानुषानन्दे विरक्तो मानुषानन्दभोगभागी चेति ततो मनुष्यगन्धर्वा 
नन्देन तुल्यमानन्दं मनुष्यानन्दद्विरक्तस्य दशयित प्रथमपर्यये श्रोत्रियस्वादेर्प्रहणमित्यथः ॥। २७-२८॥ 

श्रोत्रियत्वमवृजिनत्वमकामहतत्वमित्येतानि ब्रीणि सुखप्राप्तौ साधनानि तेष्ववान्तरविरेषमाह-भोन्रियेति। 
अपिक्षब्दो हिशब्देन सवंशब्देन च सम्बध्यते । एवक्ब्दस्तु समशब्देन सम्बन्धनीयः । कथं तहि सुखवृदधिरिया- 
शङ्कयाऽऽहु-- कामेति ॥ २९॥ 

तदेव स्पष्टयति--यत इति। निरतिशयानन्दप्राप्तौ निरतिशया कामहतत्वं यतो हेतुस्तस्मादानन्दस्यावान्तरोः 
त्कर्षोऽपि तस्यैवाकामहुतत्वस्यावान्तरोत्करषधिीनः स्यादित्यथ: ॥ ३० ॥ | 

श्रोत्रियत्वादीनां नयाणामवान्तरविशेषमुक्त्वा साधारणं रूपमाह- तस्मादिति । श्रतत्वाविदेषादित्यथं | 
अवृजिनत्वं यथोक्तकारित्वं तदत्रानूक्तमपि भ्रुतयन्त रसिद्धं संगृद्यते ॥ ३१ ॥। 
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तन्ये आत्र्मण्ः पूवे उत्कषैसतृत्तरस्य च | अकामहततेवातः पूर्वाभ्यां साधनं प्रम् ॥३२॥ 
चिरकारस्थिवियपु पिदरोकेषु ते स्पृताः । चिरलोकरोकास्तेऽपि स्युः पितृभा द्वा दिक्षारिणः॥ २३॥ 
आजानो देवलोकः यत्न आजानजाःस्प्रता। स्मातेकमंङृतस्तत्र॒ जायन्ते देवभमिषु ॥२४॥ 
कमेणैव सविद्वांसो ये जाताः सरसब्नषु | कम॑देवांस्त॒तान्विवादेवांश्ोच्रमार्भगान् ॥२५॥ 
्रोक्यदेदशवात्र स्याद्धिराडव प्रजापतिः| समशटव्यष्टिरूपद्च बदमेह परिगृह्यते ।३६॥ ५ 
त एते सवे आनन्दा यत्रैकत्वं व्रजन्ति नः । कामश्र तन्निमितत्थो ज्ञातं यच द यात्मकम् ॥२७। 
तथाऽकामहतवं च निष्ठां यत्र॒ प्रपधते। तमानन्दं विजानीयाद्रस्मनाऽनेन बास्यतः 1 ३८॥ 
आनन्दानन्दिनोश्चात्र न मेदः स्यान्मनागपि । श्रुव्यैवापोदितो यस्माच्छिद्रं ङवन्मनागपि ॥३६॥ 
त॒ साधनमयं किंञित्खात्मसिद्धायपेकषते | स्यतःसिद्धरषिधायथा हानमात्रमपेक्षते ॥४०॥ 
गुरभारावसन्नस्य भारापनयतो यथा| उ्टष्यते करमास्स्वास्थ्यं स्वात्मन्येव तमश्षयात्॥४१॥ ९ 
अथेदानीं परीक्षाया अदैतानन्दरक्षणम् | उपसंहियते सक्षाव्छलं साधननिस्पृहम् ॥४२॥ 

यदुक्तं श्रोत्रियावुजिनत्े दे सवेतैवेत्यादि तदेव स्पष्टयत्ति--वुल्ये इति । श्रोतरियत्वावृजिनत्वयोस्तुल्यत्व- 
मुकषशवाकामहृतत्वस्येति स्थिते फलितमाहू--अकामर्हततेति ।॥ ३२॥। 

स॒ एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्द इत्यत्र पितृणां चिरलोकलोकत्वं विशेषणं तदुपपादयति-- 

चिरकलेति । के ते चिरकालं पितुोकरेषु वसन्ति तानाह्-तेऽपीति ।॥ ३२ ॥ १५ 

स॒ एक आजानजानां देवानामित्यादावाजानकशब्दाथंमाह्--आजान इति ! केषां देवलोके जातत्वमिल्युकते 

वापीकूपतटाकादिसुकृतकारिणामित्याहू--~स्मतेति । ३४॥) 

स एकः कमंदेवानामित्यादौ कमंदेवशब्दाथंमाह--कमंणेवेति । कमंशब्देनाग्निहोत्रादि केवलं कमं गृह्यते । 

स एको देवानामित्यादौ देवक्षब्दा्थंमाहु--देवानिति ! देवाः समुच्चयकारिणो देवयानमागंगामिनो देवान्वि्यादिति- 

सम्बन्धः ॥ २५ ॥ 

स एकः प्रनापतेरानन्द इत्यादौ प्रजापतिशब्दाथंमाहु -ैलोक्येति । स एको ब्रह्मणं जानन्दं इत्यत्र 

ब्रह्मशब्दस्य सूृत्रात्मविषयत्वमाह् - समष्टीति ॥ २३६॥ 

तथाऽपि कथं निरतिशयानन्दसिद्धिरित्याशङ्खवाऽऽह-त एत इति । यत्र हि हिरण्यगर्भानन्दात्परस्मिनु 

आनन्दे गणनं व्यावत॑ते यत्र चाऽजनन्दाः सातिशया: सर्वे पयंवस्यन्ति यत्र च कामः सातिश्चयविषयः सहेतूको 

ज्ानाद्राध्यते ज्ञानं च सातिशयं सर्वं यस्य ज्ञानान्निवत्तते तमानन्दमनतिशयं ब्रह्मात्मत्वेन सातिशयेन निरतिश्षयस्यानु- २५ 

मानमिलयुक्त्वाऽनुमानानुगृहीतेन तत्वमस्यादिवाक्येनाहमस्मीति जानीयादिव्यथंः । ३७-३८ ॥ 

| कमंफलानन्दतद्रतोरिव ब्रह्यानन्दतद्वतोरपि  भेदात्कथं यथोक्तमानन्दं ब्रह्मात्मत्वेन जानीयाद्त्या- 

रङ्कयाऽऽ्ह-आनन्देति । अत्रेति ब्रह्म गृह्यत ब्रह्मणि स्वल्पमात्रस्यापि भेदस्याभावे हैतुमाह-भुव्येवेति ॥ २९॥। 

त्याशद्धवाऽश्ह--न साधनमिति । प्रव्यग्मूतस्य 
ह्-अविद्याया ३० 

२० 

ब्ह्मानन्दस्यापि क्मंफलानन्दवदेव साधनसग्यपेक्षत्वाद्िचते सान 

बरह्मानस्दस्य स्वतःसिद्धत्वेन सरवेषामनन्दरूपता किमिति न॒ भातीत्याशङ्कुधाविचावृतल्वाद्त्या 

इति ॥ ४० ॥ [र _ 

स्वरूपत्वेन प्राप्तस्यैवाऽऽनन्दस्याविद्यानिवृत्तिमपेक्ष्यामिन्यक्रिप्युक्त हष्टान्तेन स्फोरयति --गुरभारेति४१॥ 

स यश्चायमित्यादिवाकयत्रयस्य तालयंमाह--अथेति । “सैषाऽजनन्दस्ये"त्यादी सातिशयान्दद्रारा निरति- 

शयानन्दमनुमाय यद्ब्रह्म निरतिक्यानम्दात्मकं निर्धासतिं तदत्राऽऽत्मतवेन संक्षिप्य प्रतिपाद्यत इत्यथ: ॥ ४२॥। 

७२ | 
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निधृताशेषसंसारः सत्यमित्यादिनोदितः । व्युत्थाप्यासत्यज्ञानादेर्बद्धौ चाऽऽत्मनि दरितः॥४२॥ 
निष्कृष्याविचोत्सङ्कस्थात्तसताक्षिणमनास्मनः । साक्षात्तेनेव तं विशः प्रास्यष्ट्यात्सोऽयमित्यतः ॥४५। 
अकामहत इत्येवं  निरविघोऽमिधीयते । तस्यामसस्यां तद्व्रह स्ममेतव्राचुभूयते ॥४५॥ 
अज्ञातं ज्ञायते यत्र॒ प्रमाचत्वाघनिहवात् । तत्र मानान्तरापेश्राः न स्वतोऽवगमात्मके ४६ 

५ प्रमेवाऽऽत्मातििका यत्र स्वनन्यानुमवास्मिका ; नात्र मानान्तरापेक्षा सैवानस्तमितोदिता-॥४७॥ 
आधेयायप्रधनेयं सप्तमी पुरूपास्परा । "योऽयमित्यादिना तद्वच्छरतिरेवं प्रवादिनी ॥४८॥ 
अकामहतधीगम्यो योऽयं बद्धः सदेष्षकः। अयं पुरूष इत्यत्र स एष. समिधीयते ॥४६॥ 
्ध्वस्तास्मादिमागश्र रोचिष्णुयेश्च मास्करे । यं आस्मेति मन्ोऽपि योऽसाविति च साक्ष्यथ ॥ 
्रज्ेधरमेदेन दछयभिन्नं वस्त्विच्या । तस्मात्तद्धानतश्चेक्यं घटेतरखयोरिव ॥५१॥ 

१० मूरतामूर्तात्मकस्यास्य द्य्कषेः परमो रथिः । स्वान्तर्मतेन तस्यैक्यं तन्निमित्तनिषेधतः ॥५२॥ 

न केवलं विचारफलोपसंहाराथमिदं वाक्यं किन्तु सत्यज्ञानादिमन्तवरार्थोपसंहाराथंमपौत्याह-निधृतेति 
यो हि परमात्मा सत्यज्ञानादिवाक्येन सत्यादिलक्षणो दशितः स एव “यो वेद निहितं गुहायामिः'ति बुद्धौ चाऽऽत्मनि 
नुद्धिस्वरूपे प्रविष्टो निर्दिष्टः । स एव चात्र स यस्वायमि'"त्यादावुपसंद्धियत इत्यर्थः ।1 ४३ ॥ 

सत्यज्ञानादिवाक्याथस्याच्ोपसंहारे कि फरतीत्यपेक्षायामाह्-निष्कृष्येति । अविदयोत्सङ्गस्थादविद्या 

१५ कार्यादहृङ्कारादेरनात्मनः सकाशञात्तत्साक्षिणं विविच्य गृहीत्वा तेनैव सत्यज्ञानादिरूपेण ब्रह्मणा तमात्मानं साक्षादेव 
विद्य इति योजना । “सत्यं ज्ञानमि"्यत्ैकत्वेनोपक्रम्य “स यश्चायमि'"त्यादौ तेनैवोपसंह्ियते। प्रथमवावक्परगतमयं 
राब्दं व्याकरोति-प्रात्यक्षादिति। वुद्धिसाक्षिणः स्वयंप्रकाशत्वेनापरोक्षत्वादयमिति स निर्दशार्हो भवतीत्यर्थः । अतत 
शब्दस्य पुवंपञ्चम्या सम्बन्धः ॥ ४४ ॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येत्यन्त्ये पर्याये ज्ञानान्निरस्ताविद्यस्य प्रत्यगात्मनः सललिहितत्वादपि ब्रह्माऽऽत्मा 
२० प्रत्यगात्मेवायंशब्देन निदिश्यत इत्याह-अकामहत इत्येवमिति ! विद्यया निरविद्यत्वं चेदुच्यते कथं तहि ब्रह्म 

सिद्धिरिति तत्राऽश्ट॒-- तस्यामिति ।1 ४५ ॥ 
ब्रह्य स्वयमेव सिध्य्रतीत्ययुक्तं तस्य वस्तुत्वेन घटादिवस्मानान्तरसपिक्षव्वानूुमानादित्याशङ्क् जडत्वो 

पाधेमंवमित्याह॒--अन्ञातमिति ।। ४६॥। 

साघनन्याप्षिपरिहा यथं न स्वतोऽवगमात्मक इत्युक्तं तत्परपश्चयति--प्रसेवेति । श्रुतिः स्वविंषयमात्मानमं 
२५ तिषयस्वेनेव बोधयन्ती त्द्गताविद्यानिवत्तंकव्वेन तत्र प्रविश्चतीति भावः ॥ ४७॥। 

वाक्यद्रयेऽपि सप्तमीप्रयोगस्याऽऽधारप्रधानत्वाभावान्नोपासनापरत्वमधेयात्मब्रहयपरत्वात्तु तयोरेकत्वपरत्वं 
पुरुषग्रहणस्याऽऽदित्योपरक्षणत्वादित्यसिप्रेव्याऽऽह--आषेयेति । अआधाराथंत्वं परित्यज्याऽऽधेयप्रघोना सप्तमो न 
हषटत्याश द्य “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेिवि"्यत्राऽऽ्ेयात्मप्रधाना सप्तमी हष्टेत्याहु--योऽयमित्यादिनेति ॥ ४८ ॥ 

स यद्चायं पुरुष इतिवाक्यस्य व्वंपदलक्ष्यमथंमुक्तमुपसंह् रति--अकामेति ॥ ४९॥॥ `` ` 
३०.  यक्ष्वासावादित्य इतिवाक्यस्य तद्पदलक्ष्याथंविषयत्वमाह--ग्रध्वस्तेति 1 ` आदित्यमण्डले परमात्मा 

सन्निहितोऽस्तीत्यत्र श्रुतिस्मृती प्रयाणयति--सुयं इति ॥ ५० ॥ +" 

स एक इतिवाक्यस्य तात्पर्याथंमाह--क्षे्रनेति । अभिन्नमेव वस्तुतो वस्तु क्षेव्ञश्चेश्व रश्चेत्यविद्यया 
भिन्नं यस्माद्धासते तस्मादविद्यानिरासद्ाया घटाकाशमहाकाश्योरिव जीवेदहवरयो रेक्यमच्र बोध्यमित्यथं: ॥ ५१ ॥ 

| भादिध्याधारं ततस्पदाथंमुक्त्वा त्वंपदार्थं चान्तःकरणाधारमुपदिश्य तयो रेक्यकथने फलितमाह--मूर्तेति 
` ३५ भूतपञ्चकस्य प्रधानं कार्यं तदुगतेन लिङ्खेन सहाऽऽ्दित्यमण्डलं तत्र सत्निहितस्य ब्रह्मणस्तसद्यथंस्यः साक्षिणा 
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अनृच सं य इस्येवमपकृष्टं सबुद्धिगम् । उत्रष्टेनेश्वरेणाथ ` विश्िनटयदिरज्जुवत् ।॥५३॥ 

उक्छृ्टो यदे्षयेशस्तत्तावद्बाध्यते बलात् । जहाति पश्चादृत्कपेमपदरष्टा्रयो दि सः ॥५४॥ 
नाऽऽदित्यस्थस्तदोत्करषो नापङृषिस्तथाऽऽत्मनि । दहित्वोमयमवाक्याथ नेति नेतीति विन्दते ॥५५॥ 
उत्कृष्िवाऽपदृ्टि्वा नेह स्वात्मनि विदयते | तमोपहतदष्टीनायुतकषतरवीक्षणम् ॥*६॥। 

भिधेव यतो हेत॒रुचडटयादेनं वस्ततः । जग्धायां विया तस्यां नानात्वं बिनिवतेते ॥५७॥ 
अतिशेते यतः सर्वानानन्दानाग्रजादधि । किकल्पभूमेर््यादृत्तेरेक्यं स्वार्मरविस्थयोः ॥५८॥ 
सस्यं ज्ञानमिति दयस्मादसत्याद्यथेबारणात् । मेदाश्रयस्य व्यावृत्तेरेकयं स्वात्मरविस्थयोः ॥५६॥ 
कायेण रपलामेन  म्राणनादयुषपत्तिभिः । अस्तीत्यपाक्रियेतस्य प्राहुमाष्यङृतः स्वयम् ॥६०॥ 
प्ररनयोरस्ति नास्तीति व्याख्यातस्वादथाधुना । आहो विद्वान रोकमित्यस्यापाक्रियोच्यते ॥६१॥ 

त्वंपदाथेनक्यमध्यारोपितोत्कर्षापिकषंकारणाविद्यानिराकरणेनात्र बोध्यते ततश्चाऽऽदित्याधा रत्वात्तदथंस्योत्कृ्तवं 
त्वमथंस्य चान्तःकरणाधिक्ररणत्वेन रागादिक्ुषितत्वान्निकृष्टत्वमित्याशद्का न कततव्येत्यथंः । ५२॥] 

तत्त्वंपदाथंयोरेकत्वबोधनप्रकारमच्ाभिप्रतं प्रकटयति--अन्चेति ! यथा यः सपः सा रज्जुरिव्युच्यते तथा 
ुद्धिस्थमर्पकृष्तवेनं कल्पितं त्वं पदाथंमनूदयाऽऽदित्यमण्डलस्थेन प्रकृष्टतया कल्पितेन तत्पदाथंनैक्यमचत्र बोध्यते तथा 
चोत्कर्षापकषंहीनं सच्चिदानन्दात्मक वस्तु परिशिष्टं मवतीत्यथंः 1 ५३ ।) 

विशेषणफलं विशदयत्ति--उल्कृष्ट इति 1 ईरवरो हि जोवगतमपङ्कष्टत्वमपेकष्र स्वयमुकच्कृष्टो व्यपदिश्यते । 
च जीवगत्तमपकरष्टत्वं जीवानुवादेन तस्य ब्रह्मणा विशेष्यत्वे व्यावततंते । ब्रह्म हि जीवस्म विशेषणं तदुगततमप- 

कष्टत्वं बलादेव बाधते । उक्करष्टस्य निक्रष्टं प्रति विरोषणत्वायोगाज्जी वगतापकषनिवृत्तौ च ब्रह्म स्वगतमुत्कष 
परित्यजति । तस्यापकषंसपिक्षत्वादित्यथं; ।। ५४ ॥। 

, .उत्कर्षपकषंनिवृत्तावात्मनो ब्रह्मत्वं तब्रह्मणश्चाऽऽत्मत्वं सिध्यतोस्युत्कर््ापकषंनिवृतत्यनुवादेन तक्फरं 

कृथयति--नेत्यादिना । विरोषणविशेष्यत्वावस्था जीवब्रह्मणोस्तदेति परामुश्यते । ५५॥ 

उक्छृष्टत्वापकृष्टत्वयो वस्तुत्वे कृतो निवृत्तिरिव्याशङ्कयाऽऽहु--उक्कृष्टिरिति ।॥ ५९ ॥ 
 उत्कषदिरविद्याकायत्वे फलितमाह्-अविद्येवेति ॥ ५७ ॥ 

्ञानफकरमपकर्षा्नथं निवृत्तिरेव न भवति किन्तु निरतिशशषयानन्दप्राप्ति रपीत्याहु--अतिश्ेत इति \ अग्रजो 
हिरण्यगर्भो ब्रह्मा तसयंन्ता ये केचिदानन्दास्तान्कमंफल्भूतानशेषानतिशेते यस्मादुपरिष्टाद्रयवस्थितो निरतिशयो 

ब्रह्मानन्दस्तस्मादात्मन्यन्तःकरणे साक्षिलेनावस्थितस्य त्वं पदलक्ष्यस्याऽऽदित्यमण्डलेऽवस्थितस्य ब्रह्मणस्तत्पदरक्ष्यस्य 

निरतिशयानन्दात्मकस्य वाक्यादैकयमास्थेयं तज्ज्ञानाच्च सवंविकल्पाश्रयस्याज्ञानस्य व्यावृत्तेरनर्थनिवृद्युपकक्षितं 

निरतिशययुखामाविभेवतीत्यथं: ॥। ५८ ॥ 
ह्यात्मनो रँक्यं तदेव. साधयति--सत्यमिति । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे" तयस्माद्रक्यादब्रह्यण 

स्यादिरूपत िधानादसत्यादेरथंस्य निवारणाज्ज्ञानत्वविधानादज्ञानस्य मेदादिकारणस्य निराक रणादबरह्मात्मनो रक्य 

युक्तमिद्यश्चः ।॥ ,५९ ॥ 

: * सम्प्रति, भाष््रकारोयं भ्याख्यानमनुवदति-कर्येणेति \ “सोऽकामयते"ल्मादिना प्रागुक्तोपपत्यनुरोधेन 

ब्रह्मास्तील्यस्याथंस्य सिद्धत्वादस्ति नास्तीत्येतस्य प्ररनस्य व्याख्यातत्वादपाकृतत्वादनन्तरमवसिष्टयोः प्ररनयोर्याभ्पा 

१० 

१५ 

९०५ 

२५ 

२०५ 

क्रिया कक्त॑व्या तदवसरे प्राप्ते सति "आहो विद्रानि"व्यादिर्यो द्वितोयः प्रइनस्तस्येतस्यापाक्रिया "स यश्चाय- 

मि"त्यादिनोच्यते । “विद्वानेव ब्रह्य प्राप्नोती"८्युक्ते चार्थादविद्वाच्च प्राप्नोतीव्युताविदानित्यादिग्र्नोऽपि निर्णीतो 
भवतीत्ति स्वयं भाष्यकृतः प्राहुरिति वात्तिकयोरक्षरयोजना ।॥ ६०-६१ ॥ | | ३५ 
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१७५ 

१५ 

२9 

९५ 

२० 

तद्वाणीमायुसंप्टु्टवहुराज्ञानधीरहम् । यदाहीर्यादिना मन्ये उतेत्यादेर्धिनिर्णयम् ॥६२॥ 
उताविद्वानमुं रोकमितिप्रनविनिर्णयात् । अस्तिनास्तीति सिद्धः स्यासदनयोरपि नियः ॥६२॥ 

विद्रत्ताव्यतिरेकेण फरं भिन्नं यथा तथा । अकामहततायास्तु परानन्दो न भिचते ॥६४॥ 

अनेकजन्मसंसिद्धः स॒ यः कथिद्धेदिह। यथोदिताथंबित्साक्षादस्माद्रागेतरास्मकात् ॥६१५॥ 
रोकादाध्यात्मिकातपरेत्य यश्च स्यादाधिभौतिकः तदुत्क्रान्तेभवेदरेतुरन्नसृष्टिस्थितिक्षयः' ॥६६॥ 
लोकादस्मात्सयु्कम्य दयवंविदितिदाचकः | सवंशेषमितिन्यायं [य्य] तद्वयाखूयानाय चोत्तरम् ॥ 

गव्वेहान्नमयासमानं तत्कायं यद्रदस्यगात् । अन्नेनान्नमयं तदद्विदरान्प्राणमयात्मना ॥६८॥ 

` इदानीं स्वव्याख्यानं दशंयत्ति-तद्राणोति ॥ ६२॥ 
उताविद्ानित्यादिप्रश्नस्योत्तरं “यदा द्येवंष एतस्मिच्चि"प्यादिना शब्देनेवोच्यते न त्वर्थादिति स्थिते 

लाभान्तरमाहू--उताविद्ानिति। उत्ताविद्ठानित्यादिना प्ररनयोरुभयोविनिणंयादस्ति नास्तीत्यस्यापि प्रश्नस्य निणय- 
लाभात्रयाणामपि प्ररनानामवरैव नणयः सिद्धः स्यादिति योजना । असतोऽथंस्य ज्ञानाज्ञानाम्यां मुक्तिबिन्वयोः 

अयोगाद्यदाहीद्यादि वाक्यं चयाणामपि प्रहनानां मवल्युत्तरमित्यथंः ॥ ६२३ ॥ 

स यद्वायमित्यादिवाक्येन ब्रह्मात्मनोरेकत्वमुक्तं तज्ज्ञानफकरं समूकान्थंनिवृत्तिरनतिशयानन्दस्चेतिभावा- 
भावात्मकं मिथो भिच्नमित्याशद्कयाऽष्ह्-विदसेति \ विद्त्ता विदूषो भावो ब्रह्मत्वं तस्याग्यतिरेकेण पूणत्वेन 
हेतुना तस्माद्ब्रह्मभावाद्ववद्रूवात्फकं यथा भिन्नं न भवति तस्याद्धितीयत्वान्नकारस्तुपरिषटात्ततोऽत्रानुषज्यते तथंवा- 
कामहृततायाः समूलानथेनिवृत्तेः सकाशात्परमानन्दो न भिद्यते समस्तानथंनिवृत्युपलक्षितस्य ब्रह्मणो निरतिशया- 
नन्दत्वस्य निर्धारितत्वात्तस्मादेक्यज्ञानफले नास्ति भेदश ङ्केत्यथं: ॥ ६४॥। 

स य एवंविदित्यादेरथंमाह्--अनेकेति) अनेकेष्वत्िक्रान्तेषु जन्मसु ज्ञानसाधनानुष्ठानद्वारा क्षपितज्ञानोत्पत्ि- 
प्रतिबन्धकः संसिद्धो लब्धज्ञानसामग्रोको मनुष्याणां सहखेषु कठिचदेव योऽत्र संसारमण्डले यथोक्ता्थं सर्वानथ रहिते 
निरतिशयानन्दे ब्रह्मात्मन्यहमस्मीति साक्षादेव वेदिता सम्भावितः सोऽस्मादनुभवारूढादाध्यात्मिकादेहादनेकानथं- 
कलुषितादाधिभौतिकादाधिदैविकाच्च सवंस्मादेव कोशपञ्चकात्परे्य ज्ञानबरात्त्ाभिमानं परित्यज्याभये निविशेषे 
स्वात्मनि प्रतिष्ठं प्राप्नोत्तीत्यथंः ॥ ६५-६६ ॥ 

विष्टान्देहाभिमानं परित्यज्य कि करोतीत्यपेक्षायामाह--खोकादिति ।! एवंविदिव्ययंशब्दो वाचको यस्य 
स विद्वानेवंपिच्छ्दवाच्यो देहादभिमानततः स्वीकृतादध्यात्मादिभेदभिन्नात्तत्तवज्ञानबरूमवलम्ब्य समुत्क्रम्य तत्राभि. 
मानमपबध्यास ङ्गोदासोनः स्थितः सवत्र वक्ष्यमाणोपसंक्रमणे शेषत्वेन करतेत्येवमभ्युपगन्तुं युक्तं सवंत्रोपसंक्रमणकर्ता 
विद्वानेवेव्येतस्याथंस्य व्याद्यानाथंमन्नमयमित्यादिवाक्यमित्य्थः ।। ६७ ॥ 

ग्याख्यानप्रकारं प्रकटयति - गत्वेत्यादिना ! अत्र सवंत्रेत्थंभावे तततीया । उकत््रमणं कोशपश्चकेऽभिमानाप- 
बाधः संक्रमणं कोशपश्चकस्यैव बाध इति मेदः । पदाथेपरिशोधनावस्थायां प्रथमं विराडात्मानमात्मत्वेन प्राप्य 
तत्कार्यं पुत्रपौत्रादिकं स्वं तन्मात्रत्वेनापबाध्य यथाऽ्लमयोऽस्मीत्यवतिष्ठते तथेवान्नमयमपि प्राणमयमात्रत्वेन 
बाधित्वा प्राणमयमात्मरूपेण विद्रान्वतंते प्राणमयस्यापि पुनरभ्यन्तरमात्मानं मनोमयं प्राप्य तेनाऽऽत्मना बाह्यं 
प्राणमयं स्वसामथ्यषदिव जहाति यथा कल्पितः सर्पो रज्जुं प्राप्य तत्स्वभावसामथ्यदिव सपपंत्वं -मुश्चत्येवमेव पूवस्य 
मनोमयस्य विज्ञानमयात्मना प्रहाणं विज्ञानमयस्य च पृवेस्याऽऽनन्दमयात्मनाऽवस्थानं तस्य चाऽऽनन्दमयस्य 
पूच्छत्रह्ममात्त्वेन स्थित्तिरिति पदाथं विवेकवूशलो निरूपयति । तथा निरूपणानन्तरं वाक्याद्राक्यार्थं प्रतिपद्य 
कोरापञ्चकमपबाध्य निर्भये ब्रह्मणि तिष्ठतीत्यर्थः ।॥। ६८ ॥ | 

२५ १. अन्नसृषठयादयो यत्तो भवन्ति तद्ब्रह्म भवेदित्यथंः । ` 
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तस्यापि न्तरात्मानमही रन्जमिव स्वतः मनोमयात्मना बाह्यधुपसंक्रामतीश्वरः ॥ 
पूवपूवप्रहाणं स्यादुत्तरोत्तरगामिभिः ॥६६॥ 
दरयादृश्यादिहीनेऽथ प्रतिष्ठं विन्दतेऽभयम् ॥७०॥। 

योऽसावेवंविदिःयुक्तः परस्माक्किमसौ भवेत् । खतो भिनोऽथ बाऽभिन्नो यदि बोमयलक्षणः ॥७१॥। 
भेदे ̀  भ्रुतिविरोधः स्यादन्योऽप्ताविति निन्दनात् । कमंकदखमेकस्य दोषोऽभेदेऽपि विद्यते ।७२।। ५ 
प्रस्य दुःखिता चेवं परामावः प्रसज्यते | तस्माचिर्घारणार्थोऽयं विचारः क्रियतेऽधुना (७३॥ 

निषशिचितं हि परिज्ञानं फलवस्स्याखसिद्धितः ।(७४॥ 
नान्यस्यान्यात्मता यस्माद्भ्वंसे बाऽध्वंस एव वा। तस्मादन्यो विज्ञेयः परस्मादात्मनो बुधः ।७५॥ 
अनन्यदचेद्धवेहिद्ार्मृतत्वाद्धवतीति किम् । बादंप्राप्तं परंब्रह्म नानात्माऽऽप्नोति येन तत् ।1७६॥ 
दक्षमाभिवदज्ञानात्स्वरूपादिष वण्यते | विद्यया तदवाप्नोति यदनाप्तमविचया ((६७॥ ० 
तमोहुत्यतिरेकेण नेह ग्रामाद्यवाभचिवत् । तसपरा्िसाधनं ज्ञानं प्राममार्मप्रवोधपत् ।॥७८॥ 
हत्येवं चेन्न वेधर्म्यान्न हि तत्रोपदिश्यते। गस्तम्यषिषयं ज्ञानं यथा सस्यादिरुक्षणम् ।७६॥ 

वाक्या्थज्ञानमुपसंहुरति--दृश्येति ।। ६९-७० ॥ 
स॒ य एवंविदिव्यादेरित्थं पदाथंव्याख्यानं कृत्वा विचारमवतारयति-योऽसाविति ! ब्रह्मविद््रह्मणः 

सकाशाद्धिन्नो वा स्यादभिन्नो वा भिन्नाभिन्नो वेत्ति विमशंना्थः। स्वतः स्वभावादूपाधिपरामशंमन्तरेणेति १५ 

यावत् ।। ७१॥। | 
ततत्वमस्यादिवाक्यवि रोधो भेदनिन्दाश्रुतिवि रोधश्चेति भेदपक्षे दोषं सूचयति-भेद इति। उपसंक्रमणमति- 

क्रमणं प्रापिर्वा द्विधाऽप्यानन्दमयं परमात्मानमुपादाय कमंकतृंत्वविरोधमभेदपक्षे दशयत्ति-कमंति ।। ७२॥ 

जीवपरयोरमेदे जीवस्य संसारित्वात्परोऽपि संसारी स्यात् । ततश्च परासत्वमित्यमेदपक्षे दोषान्तरमाह्- 
परस्येति \ विहच्छवब्देनाऽऽत्ममात्रमव गृह्यते ! मेदाभेदपक्षे तु विरोधोऽतिस्फटत्वान्नोद्धाव्यते । पक्षत्रयेऽपि दोषस्य २० 
सत्त्वाददुष्टपक्षनिर्धारणायथं विचारः कतव्य इत्याह्-- तस्मादिति ॥ ७२॥ | 

अदष्टपक्षनिर्धारणं किमथंमित्यारङ्कयाऽऽ्ट--निश्ितं हीति । प्रसिद्धितो निश्चितस्य ज्ञानस्य फल्वत्ताया 
वृद्धव्यवहारे प्रसिद्धत्वादित्यथंः ।। ७४॥। 

“ब्रह वेद ब्रहैव भवती""तिश्रवणादन्यो जीवो ज्ञानद्वारा ब्रह्म प्राप्नोतीव्यभ्युपगमाददपक्े प्राप्ते सिद्धान्त- 
माह-नाग्यस्येति ! न हि नष्टस्यानष्टस्य वाऽन्यस्यान्यभावो युज्यते । घटे नष्टेऽनष्ट च पटभावानुपलम्भात्तस्मादात्मा २५ 
सदा ब्रह्यव न ततोऽन्यो भवतीत्यथः ।॥ ७५ ॥ 

जीवस्य सदा ्रहमभावे “श्रह्य वेद ब्रह्मैव भवतीतिश्रु तिरनुपपन्चेति शाद्ुते--अनन्यश्चेदिति । तत्रानन्यत्व- 
मन्यस्यान्यभावानुपपत्तेरेवा द्खीक रोति-- बाढमिति ॥ ७६॥ 

शङ्धुतश्रतिविरोधं दृष्टान्तेन निराचष्े-इशमेति \ यथा दशमो माणवकः स्वस्वरूपादविद्यया विभक्त 

वद्ातीति तदवािर्ञानादुच्यते तथा जोवोऽपि ब्रह्मस्वरूपादज्ञानाद्विमक्तवद्धातीति ज्ञानात्तद्धावौ वण्यते ३० 
शास्त्रेणेव्यर्थः । ब्रह्यण्यप्राप्धिरविद्याक्रता विद्यात तन्निवृत्तिरेव प्रा्चिरित्युक्तमेव व्यक्तीकरोति -विद्ययेति ।॥ ७७॥ 

ग्रामादिप्राप्तिवद्ब्रह्मण्यपि प्राप्िसंख्यैव कि न स्यादित्याशङ्कुव प्रत्यग्भूतत्वादुब्रह्मणस्तच्राज्ञाननिवृत्यत्तिरेकेण 
नास्ति प्राप्तिरित्याह् -तमोह्वतीति । यथा ग्रामस्य मागंज्ञानं गमनद्वारेणेव प्रा्तिसताधनमेवं ब्रह्मज्ञानमपि स्वाभ्यास्तः 
द्वारेणैव ब्रह्प्राप्तिसाघनमिति ब्रह्मणि मृख्यावाप्तिः सिध्यतीति शङ्धुते-तसप्राप्रीति ! उपदेशवेषम्योपन्यासेन 
परिहरति-न वैधरम्यादिति \ यथा सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकं ब्रह्य तत्वमसीतिप्राप्यं ्रह्माधिङ्कव्य ज्ञानमुपदिश्यते ३५ 

१. बृ. १.४.१० | 
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कमपिक्षं परपरापनौ ज्ञानं स्यादिति चेन्न तत् | घक्तौ न कमणः कायं यस्मादण्वपि विधते ॥८०॥ 

१५ 

२०५ 

२५ 

३० | . 

 परभाथतोऽध्तीति परिहरति--अविचेति । यथाञन्धकारावृतो घटादि्ि्यमानोऽपि तदावतत्वान्नोपलभ्यते तथा 

बद्धं यस्मास्स्वतस्तत्वमतः शुद्धं स्वतो भवेत् । अतो युक्तं खतो रहम बद स्यात्कमेणाऽर क्षम्॥८१। 
सष्टपरवे्रोश्चेकत्वादमित्रः स्यात्परादूवुधः | विपशिद्रयतिरेकेण यदीशोऽन्यो न विचते ॥ 
| ततः स्यादभयप्राधिद्धितीयाद्रं भयश्रतेः॥८२॥ 

द्वितीयं चेदविद्योत्थमेकं वस्तु स्वतो यदि। न स वेदेकधेवेति षिभागोक्तिस्तदा भवेत् ॥८३॥ 
यदि तेमिरिकादन्येद्धितीयो नेक्ष्यते शशी ॥८४। 

चन्द्र एक उति ज्ञानं तदा स्यात्पारमाथिकम् । तद्ग्ह्यते दितीयं चेन्न सुषुप्तेऽग्रहः श्रतेः ॥८५॥ 
न ॒वचेहान्यमनस्ता स्यात्सर्वेषामग्रहो यतः | अस्त्येवेतददितीयं चेद््रहणात्स्राप्नबोधयोः ॥८६॥ 
अविद्योत्थानतो नेवं तदा तद्धाबभाषतः। दयाोधः सुषुप्तेऽपि खज्ञानादिति चेन्नतत्॥ 

स्वाभाविकत्वात्तस्यापि निमित्तस्यानपेक्षणात् ॥८७॥ 
अन्यपेक्षं हि यद्रूपं न तत्तस्य स्वतो भवेत् । विक्रियाऽविक्रिया खस्य तखमन्यानपेक्षणात् ॥८८॥ 

त तथा इष्टान्ते गन्तभ्यं भ्रामं विषयीकृत्य ज्ञानमुपदिश््यमानं दृश्यते । तत्प्राक्निमागस्तु तत्रोपदिश्यते तेन तत्र 
गमनद्वारा मुख्या प्राप्तिः । इह तु ज्ञानादनज्ञाननिवृत्त्या प्राप्तिरौपचारकोत्यथेः ।} ७८-७९. ॥1 

उपदेशवेषम्येऽपि ज्ञानस्य कमपिक्षस्य ब्रह्प्राप्निहेतुत्वात्तसप्राप्तरमुख्यत्वसिद्धिरिति शङ्धुते--क्मपिक्षमिति । 
मोक्षे क्मंकायंस्य कस्यचिदपि वक्तुमकक्यत्वाच् तत्र कमपिक्षा ज्ञानस्येति दूषयति---न तदिति ।। ८० ॥ 

चतुविधमपि कमक्रारथं मुक्तौ नास्तीत्येतदेव साघप्रति--ुदधमिति ॥ <२॥) 

` विद्वदुब्रह्मणोभेदपक्नं निराकृव्याभेदपक्षे समधते प्रमाणमाह्-सख्ष्टिति । मोक्षान्यथानुषपत्याऽपि तयोरेक्य- 
मास्थेयमित्याह--विपशिदिति । ८२ ॥ 

अभेदस्य पारमाथिकत्वं भेदस्य ्रांततत्वमित्यभ्युपगमे सत्ति (भथ योऽन्यां देवत्तामुपास्तेऽन्य्रोऽसावन्योऽहमस्मीति 
न स वेदेति भेददरनं तस्याप्यविद्याकृतत्वेन भेदस्यावस्तुत्वोक्तिः“एकधेवानुद्रव्यमि "त्यमेदविधानं चोपपद्यतेऽतोऽपि 
जीवपरयोरेक्यमभ्युपगन्तव्यमिव्याहु- द्वितीयमिति ॥ ८२ 

र यथा चन्द्रेकत्वज्ञाने सत्यदशंनाच्चन्द्रहित्वस्य भ्रान्तिदशंनसिद्धत्वं तथा द्ैतंन कदाचिदपि नगृह्यते 
तस्मादश्रान्तदेतमिति शङ्धुते-यदोति। न हि निर्दषटट्टिमिद्ितीयश्चन््ो हर्यते तेन दोषजस्यश्रास्तिविषयत्वाद् 
द्वितीयद्चन्द्रो मिथ्येति युक्तं चन्द्रक्यज्ञानस्य तिर्दोषकरणजन्यत्वेन सम्यक्त्वाच्चन्द्रैक्यं पारमाधिक्ं न तथा द्वितीयं 
कदाचिन्न गृह्यते तस्माद्ट्रतस्य परमाथत्वायोगादुतदरैस्यैव परमार्थतेत्यथंः । न त्ावत्सुष॒प्त्यवस्थायां द्र॑तस्य 
ग्रहोऽस्ति “न तु तदुद्वितीयमस्ती''तिशनुतेरतो द्वैतस्य कदाचिद्ग्रहेऽपि कदाचिदग्रहाव्यभिचायराद्यक्तं मिथ्यालमिति 
दूषयति---न सुषुप्र इति । ८४-८५ ॥ . 

सुषुप्ते विद्यमानस्य॑व दतस्यान्यमनस्कत्वादग्रहुणं न त्वभावादित्याश द्याऽश्--न चेति । यदि सुषुप्त 
 दैतस्याग्रहणादसत्त्वं तहि जाश्रस्वप्नयोग्रंहणात्तस्य स्वं फ न स्यादिति शङ्कते अस्त्येवेति ।। ८६॥ 

अज्ञोऽ्हमिति स्पुटतराविद्या प्रतिभाने द्वैतप्रतिमानात्तदभावे च ततप्रतिभानाभावादविद्याकृतं दतं न 

दरेतमपि विद्यमानमेव सुषुप्त्यवस्थायामज्ञानावृतत्वादनुपरन्धमिति श ङुते--दथेति \ सौषप्तस्याग्रहणस्य निमित्त 
निरपेक्षत्वेन स्वभावतः सिद्धत्वान्न तत्र द्रैताग्रहणमावृतत्वप्रयक्तमिति दूषयति---न तदिति ॥ ८७॥ 

किञ्च ग्रहणस्य विक्रियात्वेन हेतुकृतत्वादस्वाभाविकत्वात्तद्िषयस्यापि दैतस्य हश्यत्व।देव रञ्जुसर्पादिवत् 
२५ कस्पिततत्वात्तस्य सुषुप्ते ग्रहणाभावादविक्रियत्वमेवास्य स्वाभाविकं रूपमित्यभिप्ेत्याऽऽह्--अन्थापक्षं हीति ॥ ८८ ॥ 



बरह्म अभनु०-८, भा० वा०-८९-९७ ) तति रीथोपनिषत् { १७५ 

खप्नवन्न स॒घुपोऽतः स्वत ॒एवाद्वयत्वतः । 'रष्ुैष्टेनै लोपः स्थातंसत्यमेवं श्रुतेवंचः ।॥८६॥ 
आत्मनोऽन्यो भवेयेषामीशवरः कारणात्तथा | काय॑ मयानिवृत्तिः स्यादन्यहेतुत्वसंश्रयात् ॥६०॥ 
अन्यस्य भयेतुखमध मपिक्षयेति चेत् । मैवं तस्यापि तुल्यत्मानिडततेः स्यादसम्भवः ॥६१॥ 
निरमिमित्तं मयं चेत्स्यान् तस्यास्ति निवारणम् । ध्वंसेन बा निवृतिः स्यादात्मनो नेष्यते तथा ॥६२॥ 
एकत्वपशषे स्तेषां दोषो . नान्यतमो भवेत । मयस्याज्ञानहैतुतात्तनिनवृत्तौ सिवत ।६२॥ ५ 
अन्यहेतुः स्वतो वा स्याद्धयं नोभयथाऽपि हि । स्वातनत्यामावादन्यस्मिन्सास्महानं च नेष्यते ।॥६४॥ 
अनिषत्यं स्वमात्मानं न भयस्य निराक्रिया । निवृत्तावपि नैव स्यान्नष्च्येव समापितः ॥६१॥ 
अपिचामात्रहेतौ तु स्ेमेतस्समञ्जसम् | तस्यामसर्यां तत्न स्यास्सत्यामेष हि भीर्यतः ॥६६॥ 
यद्ञानाद्धयं यत्स्या्तज्ज्ञानात्तत्ुतो भवेत् । रज्युसर्पादिवत्तस्मादविदैव = भयोद्धवः ॥६७॥ 

` यथा स्वाप्तं रूपं मिथ्या तथा सौषुप्तमपि रूपं मिथ्यवेति युक्तमवस्थावच्छिन्नत्वाविशेषादित्याशङ्कवयाऽ्टू- १० 
स्वप्नवदिति । अन्यपिक्षामन्तरेण सौषुप्तमात्मरूपं पस्माथंतोऽद्वितीयत्वान्न स्वप्नतुल्यमित्यथंः । विनाशमेव 
“अपीतो भवती" 'तिश्चवणादात्सैव सुषुप्ते नास्तीत्याशङ्कय विनाशर्तोवरेषविज्ञानविनाश्चामिप्रायत्वान्मैवमित्याह्-- 
्रष्टुरिति ।। ८९ ॥ | | 

| एवं जीवेश्वरयो रमेदपक्षं प्रसाध्य भेदपक्षे दोषान्तरमाहू--आत्मन इति ! जीवेश्वरयोभदे कायंकारणयोश्च 
भिन्नत्वे भेदे दृष्टा दीव राज्जौवस्य भयं भवेदन्यस्य हैतोरूपरग्धस्य भयहेतुत्वाद्द्वितीयाद्व भयं भवती"त्यादि- १५ 
भ्रतेरित्यथं : ॥ ९० | | _ 

ईश्व रस्थान्यत्वेऽपि सहायीभूताघर्माद्यभावान्न भयहैतुरिति शङुते--अन्यस्येति। सहकायंभावादीश्वरस्य भयं 
प्रत्यकारणत्वमित्येव नोपपद्यते सहायीमूताधमदिरपि जीवगततस्य जीवत्वादौ कारणे सति सत्त्वस्य तुल्यत्वाच्धिवृत्तेर- 
सम्भवो यस्मा द्ूवतीति दुषयति--मेवमिति ॥ ९१॥ | 

संसारभयस्य निमित्तनिरयेक्षत्वान्न तस्येश्वरछृतत्वमिति शङ्कते-निनिमित्तमिति । तदहि संसारभयं सदा २० 
स्यादिति दुषयति--न तस्येति । किञ्च स्वाभाविकं भयमात्मन्यभ्युपगस्यते चेततस्याऽत्म निवृत्यैव निवृत्तिः स्यान्न 

चाऽत्मनो निवृत्तिवैदिकैरिष्यते तस्मा द्ेदपक्षे मोक्षस्येवानुपपत्तरित्याहु - ध्वंसेन वेति } वाशनब्दङ्चाथं ।॥ ९२॥ 

अभेदपक्षे यथोक्तस्वैदोषराहिवयमित्याह्-एकत्वेति । सवदा संसारित्वं न कदाचिन्मुक्तत्वं बन्धहेतोमोक्ष- 

हेतोश्चाऽऽनथंक्यं शास्वविरोधश्वेव्येतेषामिति यावत् । तत्र हैत सूचयति --भयस्येति । ९३ ॥ वि 

. . . किच्च मेदपक्षे भयस्यान्थकृतत्वमास्मकृततवं वा ? इति विकेल्प्योभयथाऽपि तन्निवृत्तिनं सम्भवतीत्याह्-- २५ 

अन्येति । अन्यस्मिन्भयनिमिते स्वीकृते सत्यात्मनः स्वातन्त्याभावादन्यनिमित्तं संसारभयं सदा स्यादेवेत्यन्यहेतुत्व- 

पक्षे भयान्निवृत्ति साधयति--स्वातच्ेति । आस्महैतुत्वपक्े तु भयस्याऽुतमनाज्ञान द्गीकारात्तक्कृतं भयं सदा 

सम्भाव्यत इत्याह--स्वात्मेति ।। ९४ ॥ नि | | 
कुलालङृतस्यं घटस्य कुलालनाश्षमन्तरेण नाश्चवदात्मक्रतस्य भयस्याऽऽत्मनाशाहतेऽपि नाशः स्यादित्या- 

शद्कयाऽऽत्मनो प्रति निरपेकषहेतुत्वाननैवमित्याह--अनिवर््येति। तहि स्वात्मनिवृह्या भयतिवृत्तिरित्याशङ्कयाऽत्मनो ° 
निवृत्या भनिवृत्तावपि निवृत्तिरूपेणेवाऽत्मनः समाप्तवा द्धयनिवृत्तिफटेन फक्तित्वायोगान्नेतचुक्तमित्याह्-- 

निवृत्ताविति।॥ ९५॥ | | 
| तत्प्षेऽपि यथोक्तं सवं समानमिल्याशङ्कयैकतवपक्षे त्वेतेषामित्यत्ोक्तं स्मारयति--अविचेति ॥ ९६॥ 

विदुषोऽपि भयदश्चनान्नाविचहैतुत्वं भयस्थेव्याश ङ्याऽऽह--यदज्ञानादिति । विदुषो भयस्य बाधितानु- 

वृत्त्पा मानेऽपि वस्तुतस्तदसम्भवे फल्ितमाह--रज्जुसपेति ॥ ९७ ॥ 

१. वृ. ४.३.२३ । 

२५ 
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वि्याविचयात्मकं जहम सतं चेन्न विरोधतः | प्रथक्च हइष््यमानत्वादात्मनो घटशूपवत् ॥ &८ ॥ 
प्रत्यक्षेण हि श्दयेते बिदाविघे मनोगते। न तयोरात्मधमेत्यं तस्मात्ते नामरूपयोः ॥ 88 ॥ 
अन्तरा नामरूपे ये ब्रह्मवाह्ये तयोरहं तत् । न स्तो ब्रह्मणि ते मानावुदयास्तमयाग्रिव ॥१००॥ 
कमंकठेकतेकस्य दोषः स्यादिति चेन्न तत् । संक्रानतेक्ञानमात्रताच्द्वि मेदनिरासि नः ॥१०१॥ 

५ सुखटदुःखादिसंबद्रमास्माऽऽत्मानं न वेत्ति चेत् । मवतो यषशषुता कर्मादि सखम्भादेतदुच्यताम् ॥१०२॥ 
जाग्रस्सप्नसुषुष्तेषु  वस्तुबरत्तानुरोधतः । श्यामः सुखी न वेश्मीति बे्यात्मानं प्रधिद्धितः ॥१०३॥ 
कायकारणहानास्च न विभागः परारमनि । अभावाक््मकतरदिरबोध एवावरिष्यते ॥१०४। 
कारकाणप्युपग्रदनाति विद्या बुद्धिमिवोषरे | करकत्वमवि्ोत्थं स्पतश्वाकारकारमता ॥१०५॥ 
यद्वि यस्य स्तो सूपं न तसप्तावपेक्षते | क्रियामन्यनिमित्तसादपेक्षा कर्वपहपे ॥१०६॥ 

१० नेवेहान्नमयात्मानं जलकावत्परोऽञ्जपा । उपसंक्रामतीत्यस्मादगौणी संक्रान्तिरिष्यते ॥१०५७॥ 
आटमन्यविद्यया भयप्रतीतिविच्यया च तन्निवृत्तिरित्यद्खोकारे विद्याविदे च तत्र स्वीकृते स्यात्तामित्याशङ्धुय 

तयो रात्मनि स्वरूपत्वं धमंत्वं वा ? इत्ति विकल्प्याऽऽ्यमनूद्य दुषयत्ति--विद्येति 1 तयोरात्मघ्वामवि हैत्वन्तरमाह-- 
पथक् चेति । ९८ | 

कल्पान्तरं प्रत्याह्--प्रत्यक्षेणेति। विद्या कादाचित्कं ज्ञानमविया मिथ्याज्ञानमग्रहुणं च तयोमनोनिष्ठत्वानु- 
१५ भवात्तदुपादानभूतानाद्यनिर्वाच्याज्ञानगतत्वमेव साश्रययोविद्याविद्ययोरित्याहू--तस्मादिति । नामरूपशब्देनाना्- 

ज्ञानमुच्यते ।। ९९ ॥ | 
तामहूपयोन्रह्यणक्व मिथो विलक्षणत्वे प्रमाणमाहू--अन्तरेति । ये नाल्पे ते ब्रह्मणः सकाल्लाद्राह्ये 

विलक्षणे तयोश्च नामरूपयोस्तदब्रह्मास्तरा विलक्षणमित्यथंः । विखक्षणव्वेऽपि नामरूपयो्नह्यणि सद्धतिमाशङ्कयं 
मस ङ्कत्वश्रुतिविरोधान्नवमित्याह्--न स्त इति ॥ १००॥ 

२० यत्तु जीवब्रह्मणोरभेदश्चेदेतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतोत्यत्र कमंकतुंत्वविरोधः स्यादिति तदनूद्य 
द्षयति--कर्मेति । अत्र हि वाक्ये संक्रान्तेरहं ब्रह्मास्मीतिज्ञानमात्रत्वात्तस्य च ब्रह्मात्मन्यध्यस्तसकार्थाविद्या- 
निवतंकत्वास्प्राप्तायां विद्यां कमेकतुत्ववि रोधाशङ्का नास्तीति दूषणमेव प्रपञ्चयति --संक्रान्तेरिति ॥ १०१॥ 

ह्यात्मनि नित्यमुक्तं संसारस्येवाभावात्कुतस्तन्तिवृत्तिविद्याफर्मित्याश द्य ब्रह्यव्यतिरिक्तसंसायंभावाद्- 
ब्रह्मणः संसारभवे मुमुक्षोरभावान्मोक्षरास्वानथंक्यं स्यादित्याहू- सुखेति ।। १०२॥ 

२५ न केवलं मोक्षरास्तरानुपपत्त्यैव ब्रह्मणि संसारसिद्धिः । किन्तु स्वानूुभववशादपीत्याह्--जाग्रदिति । 
वस्तुवृत्तानुरोधतः प्रसिद्धित इति सम्बन्धः । वस्तुनो वृत्तं स्वरूपभूतं चैतन्यं तदनुसारास्प्रसिद्धिः स्वानुभवस्तद्र्षा- 

दिति यावत् ।। १०३ ॥ 

ब्रह्मात्मन्युपपत्तेरनुभावाच्च संसारसमारोपमुक्त्वा कमंकतंविरोधाभावे हित्वन्तरमाह्--कायेति \ आत्मनि 
कमंकतुंकारणादिवि भागाभावे किमवशिष्टं भवतीत्याशषङ्कयाऽऽ्ट--अभावःदिति ।। १०४ ॥ 

२३० किञ्च कूटस्थस्याऽऽत्मनः स्वाभाविकत्वात्कतुंत्वदेरविदयाकृतत्वात्तन्निवृत्या निवृत्तेन कम॑कतृंत्वविरोधा- 
शङ्काऽस्तीव्याह-कारकाणीति ॥ १०५ ॥ | 

आत्मरूपमेव कूटस्थत्वं क्रियपिक्षमिव्यालङ्कयाऽऽह- यद्धीति । विक्रियायामुत्पच्यादिरूपायां क्रियाया 
निमित्तत्वादितिदहेतुमाह--अन्येति । तहि त्वत्पक्षे कमंशास्त्रमनथंकमित्यार ङ्व बुद्धिगुदधिद्वारेण सवंजगन्निर्माण- 
कारणाज्ञानापनोदिज्ञान्राप्तौ कमपिक्लेव्यवेयर््यं केमकाण्डस्येत्याहू--अपेक्षेति ।। १०६ ॥ 

२५ किमित्युपसंक्रमणं गौण्या वृत्त्या ज्ञानमात्रमिति व्याख्यातं प्रसिद्धमेवोपसंक्रमणं कस्माच्च स्यादित्या- 
वाद्धुयाऽऽह्--नेवेति ।॥। १०७ ॥ 



ब्रह्मा अनु०-८, भा० वा०-१०८-११५ । सेत्तिरोयोपनिषत् | ५७७ 

बहिः प्रधत्ते संक्रान्तिः प्रस्यात्रत्येति चेन्मतम् | मनोमय्रादिवन्नेवं विरुद स्वात्मनि क्रिया ॥१०८ 

स्फुरन्ती न जलकाऽपि स्वात्मानं स्वात्मनाऽज्ञसा। उपसंक्रामतीत्यत्र निर्मागत्वात्तथाऽपि न ॥१०६॥ 
तस्मासपररिनं संक्रान्तिने च कोशार्मकतेका । प्श्चकोशातिरिक्तारमकटेका परिशिष्यते ॥११०॥ 
कोशातिरिकतसूपस्य सर्वान्तरतमात्मनः | अक्रिस्यैव संक्रान्तिनेभोवस्स्यात्रातनः ॥१११॥ 
गुहाश्रयाभिसम्बन्धो योऽवरिधाविभ्रमाद्धवेत् । आत्मन्ञानाद्भ्रमध्वस्ती संक्रान्तिरिति गीरियम् ॥ ५ 
तस्मात्सत्यमनन्तं यत्सर्वदाऽयिकलेक्षणम् । तदस्मीति प्रबोधार्थं बहु स्यामिति कल्प्यते ॥११३॥ 

पश्चकोशातिवर्यात्मा ज्ञानभानुदयाकमात् । जग्ध्वा पश्वापि कोशांस्तानिनर्वात्यात्मनि दीपवत् ॥ 

तदेतस्मिन्यथोक्तेऽथे शलोको मन्त्रोऽपि विधते । अशेषानन्दवल्यथारस्यास्य प्रकाश्चकः ।॥११५॥ 

इत्यष्टमोऽनुवाकः 

यथा सनो बुद्धिर्वा स्ववृत्तिद्रारेण विषयपयंन्तं गत्वा तस्मास्रत्यावुत्य स्वात्मानमेवोपसंक्रामति तथाऽऽत्माऽपि १० 
मनोद्रारेण देहादौ बहिर्भूत्वा ततो निष्क्रम्याऽत्मानमेव प्रविक्षतीति मुख्या संक्रान्तिरतव्र सम्भवतीति शङ्खुते-- 
बहिरिति । कमंकतुंभावस्येकच विरुद्धत्वान्न हि तदिति दूषयति- नैवमिति ॥ १०८ ॥ 

विरोधमेव दृष्टान्तेन स्पष्टयत्ति-स्फुरम्तीति \ जटृकायाः सावयव्वाद्किनांशेन संक्रमणे कतुंत्वमंशान्तरेण 
कमंत्वं चाविरुदधमित्याशङ्कामद्खीकृत्य नैवमात्मनि सम्भवति निरवयवत्वादित्याहु--अत्रेति । १०९ ॥ 

ञात्मनि मुख्यसंक्रान्तेरतिक्रमणस्य प्राप्ेर्वा यथोक्तत्यायेनायुक्तत्वादराक्याथंज्ञानमेवात्र संक्रमणं न च १५ 
तत्कोशपञ्चककतकं पञ्चानां कोशानामचेतनत्वाज्ज्ञानकतुंखायोगादिव्युपसंहरति-- तस्मादिति ! तहि किद्धुतुका 
यथोक्ता संक्रान्तिरित्याक्षङ्कयाऽऽ्ह-पच्चकोश्ेति । कायंकारणात्मककोशपच्चकव्यतिरिक्तकूटस्थचिन्मात्र्रह्यकेतुका 
संक्रान्तिरहं ब्रह्मास्मीतिज्ञानरूपा व क्यक्रता स्वीकृता न च कूटस्थस्याज्ञानमन्तरेण कतृंत्वमिव्यज्ञाने ज्ञानाश्निवृत्ते 
तदुत्थं कतुंत्वमपि निवृत्तमेवेत्यात्मनः स्वेन निविशेषात्मनाऽवस्थानसिद्धिरिव्यथंः ।। ११० ॥ 

आकाकशमवकारां ददातीतिवदात्मनो ज्ञानक्रतुस्वं कूटस्थस्याज्ञानोत्थमास्थेयमिति साधयति--कोश्चेति।।१११॥ २० 

आत्मनि संक्रमणमौपचारिकं न मुख्यमिल्यत्रैव हैतवन्तरमाह-गरहाध्येति \ गुहा बुद्धिराश्रयो यस्य 

आभासस्य तहता साभासेन कोशपञ्चकेनाऽऽ्मनो यः सम्बन्धोऽविद्यङरतविश्रमग्रयुक्तो भवति स पूनवाक्योत्थात्म- 

ज्ञानात्तदज्ञाननिवृत््या तदुत्थवि्रमध्वस्तौ कोशपच्चकातिक्रमणादात्मा ब्रह्मैव भवततीव्यतः संक्रान्तिरित्योपचारिको 

व्यपदेशा इत्यथः ।। ११२ ॥ 

ब्रह्मात्मनि कतुंत्वं वास्तवमेव सृष्िधततिवशादेषटव्यमित्याश ङ्कुव प्रद्चित्रकारेण ज्ञानोत्पत्यभत्वेन सूष्टि- २५ 
भरवेशादेरारोपितत्वान्मैव मिव्याह्- तस्मादिति । ११३ ॥ 

सानफरुमिदानोमुपसंहरति-पच्छकोशेति ।! ११४) 

निरतिशयानन्दरूपं निःदोषानथेनिवत्युपरुल्लितं ब्रह्म तदन्ञानादात्मा संसरति तज्ज्ञानाच्च मुक्तो 
भवतीत्यस्मिन्त्राह्मणोक्तेऽथे “तदपि एष इरोको भवती"ति मन्वमवतार्यत्ति--तदेतस्मिन्निति । ११५॥ 

द्व्यष्टमोऽनुवाकः | | २३० 

७३ 
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२५ 

अथ व््रह्धयाव््ल्यां न्च्वस्नो<ल्नव्वाच्छः 

यतो वाचो निषतन्ते | अप्राप्य मनसषा सह ) आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न भिभेति उुतकनेति 
एत . ह वावि न तपति) किमह. साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरथमिति । सय एवं 

क ५९१ न, म र # | य | ¢ ५, . 

विद्ानेते आत्मान स्पृणुते | उभे हयेवेष एते आत्मान" स्प्रणुे' । य एवं वेद | इत्युपतिषत् । 
ब्रह्मविदिदमेकवि _शतिरन्नादन्चरसमयासप्राणो व्यानोऽपान आकाशः पृथिवी पृच्छ. पडवि दत्तिः प्राणं यजुक्रवसामा- 

देरोऽथवङ्किरसः पृच्छ द्वावि चतियंतः श्रद्धतं सत्यं योगो महो शाद विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोद आनन्दो 

रहा पुच्छ द्वावि दतिरसेवाष्टावि  रातिरसत्षोडयं भीषाऽस्मादेकपच्वारद्यतः कुतस्चकादश । 

इति कृष्णयनुर्वेदीयतेत्तिरोयोपनिषदि द्वितीयन्रह्यवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः 

यतो यस्माल्निविकल्पादययोक्तलक्षणादद्रयानन्दादात्मनो वाचोऽभिधानानि द्रव्यादिसविकल्पवस्तुविषयाणि 
वस्तुसामान्याच्चिविकत्पेऽहयेऽपि ब्रह्मणि प्रयोक्त॒मिः प्रकान्लनाय प्रयुज्यमानान्यप्राप्याप्रकाश्यैव निवर्तन्ते स्वसामर््यायु 
धोयन्ते । मन इति प्रत्ययो विन्नानम् । तच्च यत्राभिधानं प्रवृत्तमतीन्धियेऽप्य्थे तदथं च प्रवतेते प्रकाशनाय । यत्र 
च विज्ञानं तत्र वाचः प्रवृत्तिः । तस्मात्सहैव वाङ्मनसयोरमिधानप्रत्यययोः प्रवृत्तिः सवत्र । तस्मादुन्नह्यप्रकाशनाय 
सवंथा प्रयोक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि वाचो यस्मादप्रत्ययविषयादनभिधेयाददुदयादि विशेषणात्सहैव मनसषा विज्ञानेन 
सवप्रकाशनसमर्थेन निवत्ते तं ब्रह्मण आनन्दं श्वोत्रियस्थावृजिनस्याकामहतस्य सर्वेषणाविनिमुंक्तस्थाऽऽत्ममूतं 

वनमाला 

(“स हृदयेऽनात्म्ये" इत्यादिनिषेधश्ुतिममिप्रेह्याहु--निविकलत्पादिति । सवंविरेषरहतादित्यथंः । “सद्यं 
ज्ञानमनन्तम्" इति लक्षणवाक्यममिप्रत्याह--यथोक्तलक्षणादिति । आनन्त्यविवरणपराम् "आत्मन आकाशः 

सम्भूतः” इति सृष्टश्रुतिमभिप्रे्याहु-अदयादिति 1 यद्रा विरोष्यमाहू-अहयादिति । ब्रह्मण इयथः । मन्त्र 
“आनन्दं ब्रह्मणः" इति मेदतिर्दशः “राहोः शिरः इतिवदौपचारिक इति मत्वाह--अआनन्दामन इति \ आनन्द- 
स्वरूपादित्यथंः । “जानन्दादालनः इति व्यस्तपाठेऽप्ययमेवाथंः। अभिधानानि वाचकपद्यनि । तेषां मुख्यविषयत्व- 
माहु-व्यादीति । गुणादिसंग्रहाथंमादिग्रहणम् । सविशेषवस्तुविषयाणीति निष्कषंः । ननु तेषां निविशेषे ब्रह्मणि 
प्राप्तेरप्रसक्तत्वात्कथं प्रतिषेध इत्याशङ्कुयाह्--वस्तुसामान्यादिति । वस्तुत्वसामान्यादित्यथंः । नन्वघ्रकाश्येव्यतुप- 
प्चम् उपनिषच्छब्द रव्यं निविकेस्पस्य ब्रह्मणः प्रकाशनीयत्वात् अन्यथा ("तं त्वौपनिषदम्”' इत्युपनिषदप्रकाश्यत्व- 

श्रुतिवि सोधग्रसद्खादित्याश द्य प्राप्िनिषेधश्रतेस्तात्पयंमाहू--स्वसामर््याद्धीयन्त इति ! सामथ्यं शक्तिः, त द्षयत्व- 

मेवात्र निषिध्यते, न लक्षणाविषयत्वमपि; अतो न श्रु्यन्तरविरोध इति भावः। मनसा सहा प्राप्येति सम्बत्धाद्ब्रह्मणि 

मनःप्रकाशयत्वमपि निषिध्यते, स्वप्रकाशस्य तस्य मनःप्रकाक्षयत्वायोगात् । तत्र सहशब्देन वाचां मनसश्च सहभाव 

उच्यते । तम॒पपादयति--मन इतीत्थादिना \ मन इति पदेन प्रत्ययोऽभिधीयते, स च प्रत्ययो ज्ञानसामान्यरूपो न 

भवतति, कि तु वाच इत्यनेन समभिन्याह्राच्छन्दशक्तिजनितं विज्ञानं पयंवस्यत्ि । ततः किमत आह्- तच्चेति ! 

यत्र राब्दशक्तिविषयघ्वं प्रथममेव प्रवृत्तमस्ति तव तदनु शब्दशक्तिजनितविज्ञानप्रकादयत्वमपि भवतति; यत्र च ताहश- 

्ञानप्रका्यत्वं तत्र च शब्दशक्तिविषयत्वमप्यस्त्येवेति कृत्वा सहभाव उक्त इति निष्कषंः। तदुक्तं वात्तके--““उदपादि 

च यच्छब्दैर्ञानमाकारवद्धियः। स्वतो वृद्धं तदप्राप्य नाम्ना सह् निवत्तते।"' इति। धियः अन्तःकरणस्य परिणामरूपं 

सप्रकारं यज्ज्ञानं शब्दैः शक्च्या उत्पादितम्, तदिव्यर्थः । स्वतो बुद्धमित्यस्य स्वप्रकाशमित्वर्थंः । अतीन्धियेऽपीति । 

जगत्कारणाद्यतीन्द्रियार्थेऽपीत्यथः । तस्मादिति उक्तरीद्या सहैव प्रवत्तिदशंनादित्यथः । एवं वाड्मनसयोः सहैव 

वत्तिमक्त्वा निवृत्तिरपि सहैवेव्याहू-तस्मादित्यादिना । अप्रत्ययविषयादिति । प्रत्ययविषयत्वायोग्यादिव्यथंः | 

अनभिघेयादिति ! शब्दशक्स्ययोग्यादित्य्थः ] उभयत्र हैतं सूचयत्ि--अदृषटयादिविशेषणादिति । निविशेषत्वात् 

स्वप्रकाशत्वाच्चेत्यथंः । सर्वप्रकाशनसमर्थेनेति ! अग्नितप्तायःपिण्डवच्चैतन्यव्याप्तं वृत्तिज्ञानं समस्तस्य सविशेषस्य 

प्रकाडने समर्थमपि स्वप्रकाशब्रह्यप्रकाशने सामर्थ्याभावानिवतंत इति भावः । शब्दशक्तिजनितविन्ञानस्य निर्विशेष- 

ब्रह्मगोचरत्वयोग्यताराहिव्यात्त दभ्रकाश्यव निवुत्तिरित्यपि मन्तव्यम् । भस्यानन्दस्य पारोक्ष्यवारणाय विदरस्रत्यक्षत्व 
पा
ना
 

१. “उभे ह्येष एते आत्मानं स्पृणुते" इत्यत्र स्पृणुते = पश्यतीव्यथंः। घातूनामनेकाथंसवादिति सायणाचार्याः। 



भरह्य° अचु°~९ | तंत्तिरीयोपनिषत् [ ५७९ 

विषथविषयिसम्बन्धविनिभक्तं स्वामाविकं नित्यमविभक्तं परमानन्दं ब्रह्मणो विह्ान्यथोक्तेन विधिना न बिभेति 
कुतश्चन निमित्ताभावात् \ न हि तस्माद्िदु्ोोऽन्यदरस्त्वन्तरमस्ति भिन्नं यतो बिभेति \ अविद्यया यदोदरमन्तरं 
कुरूते \ अथ तस्य भयं भवतीति ह्यक्तम् । विदुषश्चाविद्याकायंस्य तैमिरिकदुष्टद्वितीयचन्द्रवन्नाशा-दूयनिमित्तस्य न 
विभेति कुतश्चनेति ! युज्यते \ मनेमये चोदाहूतो मन्त्रो मनसो ब्रह्यविन्ञानसाधनत्वात् ! तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य 
तत्स्तुत्यर्थं न विभेति कदाचनेति भयमाच्नं प्रतिषिद्धमिहाहेतविषये न बिभेति कुतश्चनेति भयनिमित्तमेव प्रतिषिध्यते । 

नन्वस्ति मयनिमित्तं साध्वकरणं षापक्रिया च। नैवम्) कथमिल्युच्यते-एतं थथोक्तमेवंविदम्। ह वादेत्यव- 
धारणार्थो । न तपति नोद्धेजयति न सन्तापयति । कथं पुनः साध्वकरणं पापक्गिया च तपतीप्युच्यते--कि 
कस्मात्साधु शोभनं कमं नाकरवं न कुतवानस्मीति पश्चात्सन्तापो भवत्यासन्ने मरणकाले । तथा कि कस्मात्पापं 
प्रतिषिद्धं कर्माकरवं कुतवानस्मीति च नरकपतनादिदुःखभयात्तापो मवति । ते एते साध्वकरणपापक्रिये एवमेनं न 
तपतो यथाऽविद्रासं तपतः । 

कस्मात्पुनविरीसं न तपत इत्युच्यते-स य एवंविद्वानेते साध्वसाधुनी तापहेतूु इत्यात्मानं स्पृणुते प्रीणयति 
बलयति वा परमात्मभावेनोभे परयतीत्यथः । उभे पुण्यपापे हि यस्मात् एष विद्वानेते आत्मानमात्मरूपेणेव 

वनमाला 

माह -श्रोतरियस्थेति । अवृजिनत्वं पपराहित्यम् । आनन्दमीर्मासावाक्यतिदिष्टश्रोत्रियनि रासायात्राकामहततत्वं 
निर ्ुशमित्याशयेनाह्--सर्वेषणेति ! सातिशयानन्दवेलक्षण्यं प्रकृतानन्दस्य दशंयति--विषयेति । विषयादिसम्बन्ध- 
जनितत्वाभावेऽपि गगनादेरिवोत्पत्तिमाशङ्कयाह् स्वाभाविकमिति! अनादिमित्यर्थः। अनदेरप्यविद्यादेरिव नामा 
शङ्कुयाह--नित्यमिति, सर्वेष शरीरेषु तस्येक्यमाह-अविभक्तसिति ! अत एवास्यानन्दस्य परमत्वमित्याशयेनाह-- 
परमानस्दमिति \ यथोक्तेनेति ! अन्योऽन्तर आत्मान्योऽन्तर आत्मेव्यादुक्तेन प्रकारेण यथोक्तमानन्दमात्मत्वेन 
साक्षाक्कृतवानिव्यथं; । भयनिभित्ताभावात्कुतोऽपि न विभेतीव्युक्तमेव विशदयति-- न हीति । विदृषो भयनिमित्त 
वस्त्वन्तरं नास्तीत्यत्र युक्तिमाह--अविचयेत्यादिना । ततः किम् ? अत आह्--विदुषस्त्विति । भयनिमित्तस्य 
मविद्याकार्यस्य नाशादिति सम्बन्यः। अधिष्ठानयाथास्यगोचरविद्यया अध्यस्तवस्तुनाशे दृष्टान्तमाह--तेमिरिकेति । 
ते भिरिकदृष्टस्य द्वितोयचन्द्रस्य चद्दरैकल्वविद्यया नाशचवदिष्यथंः । ननु विशुद्धब्रह्म ध्रतिपादकोऽयं मन्त्रः कथमन्रह्यमणि 

मनोमये उदाहूतः कथं वा त भयनिमित्तनिषेधमक्कृत्वा भयमात्रनिषेधः कृत इत्याशङ्खुयाह--मनोमये चेति । 
मनोमयरान्दवाच्यस्यास्मदादिमनसो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वात्तत्र मनसि ब्रह्मल्वमध्यारोप्य मतौमये चायं मन्त उदाहूत 

इति नोदाहुरणानुपपत्तिरिति भावः । ततस्तुत्यथेमिति। मनोमयोपासनस्य ब्रह्मवि्यशेषत्वेन फरस्याविवश्षितत्वात्तदु- 
पासनस्य सान्नाद्धथनिमित्तनिरसने सामर्थ्याभावाच्च मनोमयोपासनस्तुत्तये यत्न भयमात्रं निषिद्धमित्यथंः । प्रक्रत 
तद्रैषम्यमाह--इह् त्विति ! अद्वैते विद्याविषये ज्नह्यणि द्ैताव्ेषासम्भवाद्यनिमित्तनिषेध उपपद्यत इत्यथः । 
भयनिमित्तनिषेधमाक्षिपत्ति--न्वस्तीति । परिह रति--नैवमिति । विदुषः साध्वकरणं पापकरणं च भयकरारण- 
मस्तीत्येवं न वक्तव्यमित्यर्थः । तत्र हतु पृच्छत्ति--क्यमिति । भव्या हैतुमाहू--उच्यत इत्यादिना । यथोक्तमिति 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्” इत्यादिपूर्वंग्रन्थे भ्रकृतमित्यथेः । कथं पुनरिति ! साध्वकरणादिकं कथं सन्तापयत्सदेवं 
पिदमेव न सन्तापयतीति प्रश्नार्थः । अहमेवभिति । अविद्रूषामासन्ने मरणकाले एवं श्रुटयुक्त्रकारेण सन्तापो 
भवतीति योजना । एवमविदुषां पापकरणनिमित्तकोऽपि प्चात्सन्तापो भवतीत्याह--तथेति । विदुषस्तदभाव- 
माह--ते एते इति ¦ एवंशब्दाथंमेव विवृणोति--यथेति ! पुण्यपापयोरात्ममात्रतवेन दशनं विदुषः सन्तापाभावे 

हेतुरिति प्रश्नपूवंकमाह--कस्मात्पुनरित्यादिना । एते इति सवंनाम्नः प्रकृतसाध्वकारणादिपरत्वं व्यावत्तंयति-- 
साध्वसाधुनी इति ! तापहेत् इतीति इतिशब्दः प्रकारवचनः । अक रणकरणद्रारा तापहैतुत्वेनोक्ते इत्यथः । नन्वत्र 
एते आत्मानमिति सामानाधिकरण्यादुण्यपापयोरात्माभिन्नवं भाति, ततष््चात्मामिन्नतवछृतं पुण्यपापयोः प्रीणनं 
वलनं वा वाक्यार्थः स्यात्; न च तत्सम्भवति, तयोः प्रीव्यादिमत्वायोगातु; न चात्मनः पुण्यपापाभिन्नत्वबोधनहारा 
तत्कृतं प्रीणनादिकमात्मनो भवतीति वाक्यां इहु विवक्षित इति वाच्यम्, त्मनि तापककमात्मकत्वस्य 
्रीत्यादिहेतुत्वासम्भवात्, तस्य प्रीतिबलनहेतुत्वोक्तावपि भयनिवृ्तिहैतुत्वानभिधानाच्चेत्याशङ्धुय विवक्षितं 
वाक्याथमाहू--परमात्मभावेनोभे पदयतीत्यथं इति । “स य एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते इति वाक्योक्तं पुण्य. 
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पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण श्ये कृत्वाऽऽत्मानं स्पृणुत एव ! को ? य एवं वेद यथोक्तमदेतमानन्दं ब्रह्य वेद तस्याऽत्म. 
भावेन दृष्टे पुण्यपापे निवीरथे अतापके जन्ास्तरारम्भफे न भवत इतीयमेवं यथोक्ताऽस्थां वल्ल्यां ब्रह्मविद्यो. 
निषत्सर्वाभ्यो विद्याभ्यः परमरहस्यं ्द्ितमित्यथेः \ परं श्रेयोऽस्यां निषण्णमिति । 

सह् नाववतु \ सह नो भुनक्तु ! सह् वीर्यं करवावहै \ तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विदिषावहे । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

इति श्रीमल्परमहंसपसित्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पूज्यपादन्ञिष्यश्रीमच्छङ्धुरभगवतः कृतौ 
तेत्तिरीयोपनिषदि द्ितीयन्रहूावल्लीभाष्ये नवमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

साध्वसाधुनी स्तः प्रकाशेते चेति सत्प्रकाशमात्रमास्मतत्वमेव तयोः स्वरूपं तत)ऽस्िरिक्तं यदर्थानथंहैतुतं 
१० नामविशेषरूपं तच्च वस्तु सलप्रकारान्यरव्वेनासत्वादप्रकाशमानप्वाच्चेत्यभिप्रेत्याऽऽह्- स्वेन विश्ेषह्पेणेति। आस्सैवा. 
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२५ 

२०५ 

२५ 

विद्यया साध्वसाधुरूपेण प्रतिपन्न आसीत् । इदानीं तु ये साध्वसाधुनी ममार्था्धंहेत् वभूवतुस्ते आत्मेवेति ज्ञानेन 
स्वात्मानं साध्वसाधुकरणेन प्रीणयत्येव खोकटष्ट्या निष्पद्यमाने पृण्यपापे दृष्ट्वा हष्यति च विद्वान्न 
विभेतीत्याहु--स्पुणुत एवेति । | 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्थ्॑रीमच्छरद्धानन्दपुज्यपादिप्यानन्दज्ञानविरचिताया तैत्तिरीयोपनिषच्छाङ्कुरमाष्यटीकायां 
ब्रह्मवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः 

वनमाला 

पापगोरात्ममात्रत्वदशेनमुत्तरवक्येनानूच तस्य विदुषि तापाभावहैतुत्वं प्रतिपाद्यते हिशब्दयुक्तत्वादुत्तरवाक्यस्येत्या- 
रायेनाह--उभे इत्यादिना । एवकारमात्मपदेन योजयति--आत्मस्वरूपेणेवेति \ पयतीत्ति रोषः । ननु ज्योतिष्टोम- 
कलञ्चभक्षणादिलक्षणं कर्मास्ति प्रकाशत इत्यनुभवानुरोधालुण्यपापयो; सर्वानुगतः सच्चिदंश इतरब्यावृत्तो 
जडाशर्चास्ति, तथा च चिज्जडोभयरूपयोस्तयोः कथं चिदैकरसात्मभवेन दशंनमित्याशङ्कुयाहू--स्वेनेति । स्वीयं 
यद्विशेषरूपं जडांशः तेन हीने कृत्वा अनुसन्धायेत्यथंः । आत्मानं स्पृणुत एवेति । पुण्यपापे चिदंशाभिप्रायेणास- 
रूपेर्णव पश्यतीत्यथंः । एष एते उमे आत्मानमेव स्पृणुत इत्यक्तम्, तत्र एतच्छब्दार्थ पुच्छति--क इति । श्रत्योत्तर- 
माहू--य इति 1 एवमिद्यस्य व्याख्यानम्--यथोक्तमिति \ “सत्यं ज्ञानम्” इत्यादिमन्वत्राहमणजातेन यथानिरूपित- 
मित्यर्थः । यथोक्तं स्वरूपमेव संलिप्याहु--अद्रैतमानन्दमिति ! यः सर्वात्मकमानन्दरूपं ब्रह्मात्मत्वेन वेद स पुण्यपापे 
अप्यात्मस्वरूपेणंव परयतीत्य्थः । तस्येत्यतः प्राक्तस्मादिति रोषः, हि यस्मादित्युपक्रमात् । ननु नास्तिकतमस्य 
मरणकाले सिहितेऽपि नास्ति साध्वकरणादिकृतः सन्तापः, तावता पारलौकिकं भयं तस्य परिहृतं न भवत्त; 
तथा सवत्मिकव्वदशिनः पण्यपापयोरप्यात्मभावं पर्यत्तो मास्त्विदानीं भयम्, पारौकिकं तु कमंनिमित्तं भयं 
भविष्यतीत्यविन्ञातमेव; नेत्याहु--निर्वीयं इति \ भजितवीजवदिति भावः । निर्वीयंत्फलमाह--जन्मारम्भके न 
भवत इति । अतो न विदुषः पाररौकिकभयप्रसक्तिरित्य्थः । इत्युपनिपदित्यस्या थंमाहू--इतीत्यादिना । इतिशब्द- 
परामृष्टा यथोक्ता ब्रह्मविद्या उपनिषत्परमरहृस्यम्, तच्च परमरहस्यमस्यां वल्व्यां दश्चित्तमित्यन्वयः । परमरहुस्यतव 
हैतुः-- यस्मादेवं तस्मादिति ! यस्माद्यथोक्ता विद्या एवं मुक्तिफला तस्मादित्यथं; ! इतरासां सर्वासां विद्यानां 
रहस्यभूतानामपि न मुक्तिफका तस्मादित्यथः । इतरासां सर्वासां विद्यानां रहस्यमूतानामपि न मुक्तिफलकत्वम्, 
अतो न पर्मत्वमित्ति भावः| उपनिषतदस्याथन्तिराभिप्रायेणाह--परं श्रेय इति ! अस्यां विद्यायां सत्यामस्य 
विदुषः परं श्रेयो ब्रह्मस्वरूपभूतम् उप सामीप्येन प्रत्यक्त्वेन निषण्णं नितरां स्थित्तं भवतति यतः, अत इयं विद्या 
उपनिषदित्यथंः । इतिशब्दो ब्रह्मवल्लीविवरणसमाप्त्यथंः | 

इति श्रीमस्स्वयप्रकाडानन्दसरस्वतीचरणा रविन्दसंलग्नरजोभूतस्याच्युतक्रष्णानन्दतीथंस्य कतौ वनमालास्यायां 
तेत्तिरीयोपनिषदधाष्यव्याख्यायां ब्रहमवल्टीभाष्यय्याख्या समाष्ठा 



अथ सिके छ्रह्धावट्ल्घ्यां लच्स्नो <नव्याच्छः 
॥ 

यतो वाचो निषतेन्ते तदुन्र्षेति प्रतीयताम् ॥ १॥ 
शब्दपदृत्तिहेतून्ां  प्रत्यगात्मन्यसम्भवात् । शब्दार्थासम्भवं प्राह दप्राप्येत्याद्रान्छरतिः ॥ २ ॥ 
तर्माल्लक्षणवाचीनि सत्यादीनि पराऽ्वम्' । विशेषणविशेष्याणां निरेधात्कोशक्नायिनाम् ॥ ३ ॥ 
निमेमं निरहङ्कारं व्रहोवाऽऽ्समेसयुषास्महे । द्रव्यादिविषये यानि प्रयुक्तानि प्रयोक्टभिः ॥ ` 

| स्वाथेहेतोनि व्येव निवतन्ते वचांस्यतः ॥ ४ ॥ \ 
न॒ मातृयायिनो यस्मासस्यया वृद्धिकषतेकाः । तन्तिदृत्तौ निवरन्ते वस्मारे मनसा सह ॥ ५ ॥ 
यतो वाचोऽभिधानानि प्रयुक्तान्युपलन्धये । सर्वाण्यनमिधायैव निवतन्तेऽबयोध्य च ॥ ६॥ 
उदपादि च यच्छन्देज्ञानमाकाखद्धियः । स्वतो वद्धं तदप्राप्य नाम्ना सह निवतते ॥ ७॥ 
माहाम्यमेतच्छन्दस्य यदविद्या निरस्यति । सुषु इव निद्राया दुबेरस्वास्च बाध्यते ॥ ८ ॥ 
हुबेरत्वादविद्याया आत्मताद्बोधरूपिणः । शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाष्टिस्तं मोहदहानतः ॥ & ॥ १० 

शब्दातिरिक्तप्रमाणागम्यं ब्रह्याहसस्मीति प्रतिपत्तव्यमित्यस्मिन्नर्थे यत इद्यादिवाक्यमाकाडक्षां पूरयन् 
योजयति--यत इति ।॥ १॥ | 

अप्राप्येत्यत्र विवक्षितमर्थं कथयत्ि--श्ष्दप्रवृत्तोति । षष्ठीगुणक्रियाजातिरूढयः शब्दप्रवृ तिहेतवः । 
राब्दार्थासम्भवः । शब्दवाच्यत्वासस्मवः॥ २॥ 

कथं ताहि ब्रह्मणः शब्दध्रमाणकत्वमित्याशङ्कयोपक्रमे दर्शितं स्मास्यति~-तस्मादिति । वाच्यत्वा- १५ 
सम्भवादिति यावत् ।॥ ३॥ 

लक्षणावृच्या बोघकशब्दवशादुतक्ज्ञानातप्व्यक्वेनैव ब्रहप्रतिपत्तिरिति विशेषं दशंयत्ति--निमंममिति । 
यत्त इत्यादिवाक्यस्याथं पूर्ोक्तमुपसंह॒रति--द्रव्धादीति ! यानि लोके द्रव्यगुणाद्यनात्मविषये - शरोतृचुद्धिसिद्धययं 

परयोक्त॒भिवुंद्ेवंचांसि प्रयुक्तानि प्रतीयन्ते तानि स्वाथे प्रवृत्तिहेतोः षष्ठयादेनिवृत्येव ब्रह्मणो निवतन्ते तस्मान्न 
ब्रह्मण वाच्यतेव्यर्थः ।। ४॥ ~ २० 

मनसा सहैतिभागस्याथंमाहु-नेत्यादिना । प्रत्यया विपरिणामा बुद्धिकतुंकाः सरवे ुद्धितदृत्तिसाक्षिणि 

मातरि यस्माद्गन्तुं न पारयन्ति तस्मात्तेषां प्रत्ययानां साक्षिणः सकाशान्निवृत्तौ तज्जनकाः शब्दाः स्वकाय. 

भूतेमनःशब्दितेस्तैरेव प्रत्ययः सह निवतंन्ते । अतः शम्दतज्ज्ञानयोरविषयो ब्रहमत्यथः ॥। ५ ॥। 

तहि कुतो बरह्मणः शास्तरप्रमाणकत्वमिल्याशचद्धय लक्षणावृत्या ब्रहणि शस्त्रस्य _बोघकत्वमिदयुक्तं 
स्मारयति- यत इति \ वाचकत्वामवेऽपि लक्षणया बोधमाधायैव निवृत्तेनं शब्दप्रमाणकत्वहानिरिति शेषः । ९ ॥ २५ 

ज्ञानेन सह् शब्दानां निवत्तिमुक्टवा शब्देन सह ज्ञानस्य निवृत्ति दशंयति--उद्पादिति ॥ ७॥ | 

ब्रह्मणः शाब्दतज्जन्यज्ञानाविषयतवे कथं तदुगताविद्यानिवत्तकत्वं सब्दस्य सिच्यतीव्यारङ्खयाऽऽ्ट्- 

माहात्म्यमिति ! तच्वमस्यादिवाक्यस्याऽऽत्मविषयत्वमन्तरेण तद्गताविच निवत्तकत्वे ृष्टान्तमाह्-सुषुप् इति । 

यथा सुषुप्ते पुरुषे देवदत्तोत्तिष्ठत्यादिस्तद्रोधकः शब्दस्तविषयीकुवंन्नेव तद्गतनिद्राया निवत्तंको हर्यते तथाञ्ा- 

पीत्यथंः ।। ८ ॥ ग का वाते 
अविद्याया दुवंकत्वाच्च प्रत्यगात्मनि श्दोत्थविद्या तद्वाधिकैत्याहू--दुबेखत्वादिति । दार्न्तिक पश्च 

यति-दुबंलत्वादिति । बोधैक रसस्याऽऽत्मत्वात्तत्राविद्याया दुस्थत्वाद्विषमन्त्रादिषु दृष्टत्वादेव शब्दसामथ्यंस्य 

अचिन्त्यत्वादात्मनो विषथीकरणमन्तरेण तदाकारज्ञानोदयमात्रेण तत्राविदयां शब्दो निवतंयतीत्यथं; ॥। ९ ॥! 
ता 

१. ब्रह्म अनु ० १, इछो° ५० 
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अगरृहीत्वेव सम्बन्धममिधानामिधेययोः । दिखा निद्रा प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिताः प्रः ॥१०॥ 
जाग्रन्न यतः शब्दं सुषुप्ते वेत्ति कथन । प्वस्तेऽतो वचसाऽज्ञाने जहास्मीति भषेन्मतिः ॥११॥ 
नाभेदः क्रियो क्रियातत्फलमेदतः । फं पूव॑मिति चोधस्य नात्रातः सम्भवो भवेत् ॥१२। 
अविधाधातिनः शब्दाद्दं बरह्ेतिधीभषेत् । नदयत्यवरि्या सार्थं दत्वा रोगमिगौषधप् ॥१३॥ 

५ अवशिष्टं स्वतो वृद्धं शुद्धं रक्तं ततो भवेत् । नातः स्याद्भावनापेश्चा नापि मानान्तरं प्रति ॥१४॥ 
अलोकिकलाद्घोधस्य स्वतदश्वावगमात्मनः । बोध्ये हि रो किकेऽपेक्षा परतोऽवगतौ तथा ॥१५॥ 
नद्यास्तीरे फरानीव प्रसयक्षायनपेक्षृतः । किभिवेहान्यमानेषु तवपेक्षाऽभिधाभ्रतेः ॥१६॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयो निरिचतिस्तथा | यत्सानिष्यास्रधिष्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेकष्यते ॥१७॥ 
जाग्रसस्वप्नसुषप्तेषु षटोऽयमितिसंविदः | व्यवधानं न वचेहास्ति तद्धावामावसाश्ितः ॥१८॥ 

१० इदमेवमिदं नेवमितिवुद्धि्िभागभाक् । अनात्मिकाऽऽत्मवत्यत्र येनासौ किंमपेक्षते ॥१६॥ 

सुषुप्तृष्टान्तं पूर्वोपदिष्टं प्रपञ्चयति -अगृहीप्वेवेति \ सुषुप्ते हि स्थाने पाश्वंस्थेर्बोधिताः युषुप्तास्तत्काले 
 शब्दाथंयोः सम्बन्धं पुवंविदितमपि स्मरणेनाप्रतिपदेव शब्दोत्थज्ञानासिद्रां परित्यज्योत्तिष्ठन्तीत्यथंः । १० ॥ 

सुषुप्िकाले सम्बन्धास्मरणे शब्दास्मरणं कारणमाहु--जाग्रहदिति ! यथा सुषुक्िकाले सम्बन्धस्मरण- 
मन्तरेण फलर्वती शब्दाथंप्रतिपत्तिहंद्यते तथाऽखण्डैकरसवाक्यार्थान्वयित्वमायर्थे सम्बन्यग्रहुणाहत एवं राबले 

१५ त्वमाद्यर्थे शक्तिग्रहणमात्रेण लक्षणावृत्या प्रत्यग्भूते ब्रह्मण्यविषये शब्दो वुद्धि जनयति तया बुद्धया ध्वस्ते सत्यज्ञाने 
ब्रह्माहुमस्मीत्यनुभवो भवततीव्याहु--ध्वस्त इति । ११॥ 

ज्ञानस्य कारणलत्वादज्ञानध्वंसस्य कायंत्वात्तायंकारणयोर्च पूर्वापरी भावस्य व्यवस्थितत्वास्चोद्याभासस्य 
निरवकाश्चत्वमिव्याह-नैत्यादिना ॥ १२॥ 

ज्ञानस्याज्ञाननिवततंकत्वेऽपि निवत्तंकान्तरं तस्य मुग्यमिव्यारङ्कयाऽऽह--अविद्येति ।। १३ ॥ 

२० सकार्याविद्यानिवुत्तौ किमवरिष्यते तदाहु--अवश्िष्टमिति । यथोक्तस्य वस्तुनोऽव रिषत्वे तत्र नियोग- 
भावनयोरन्यतरयपेक्षा मानास्तरपेक्षा वा नावतरतीति विचारान्तरं प्रस्तोति-नात इति ! मावनाशब्देन 
नियोगोऽपि गृद्यते नित्यत्वादुक्तस्य मुक्तिरूपस्य वस्तुनो नियोगभावनयोरपेक्षा च युक्ता वुद्धत्वान्मानान्तरं प्रत्यपि 
तपिक्षा तत्र सिध्यतीत्यथंः ॥ १४॥। 

मानास्त सयोग्यत्वाच्चोक्तं वस्तुनि तदपेक्षा नास्तीत्याहू-अलोकिकत्वादिति । त्रैव हैतवन्तरं पूर्वोक्त 
२५ स्मारयत्ति--स्वतश्धेति ! मानान्तरपेक्षा तहि कृतरेव्यारद्खय मानान्तरयोग्ये स्वप्रकाशत्वरहिते च तदपक्षेव्याह्-- 

बोध्ये हीति ।॥ १५॥ 

उक्तस्य वस्तुनो मानन्त सपेक्षाभावं व्यतिरेकदृषटान्तेन स्फोरयत्ति- नद्या इति ! यथा “नद्यास्तीरे फलानि 
सन्ती"ति कोकिकामिधाधुतेरापप्रयुक्ताया मूलगप्रमाणापेक्षा दृश्यते न तथा तच्वमस्याद्यमिधाश्रुतेरन्यमानेषु तवपिक्षा 
युक्ता तदर्थे प्रत्यक्षाचपेक्षाया वक्तुमशक्यत्वादतो वस्तु तत्मानं चानपेक्षमित्यथः ।। १६॥। 

३० किञ्च सवंसाधकतवापूर्वोक्तस्य वस्तुनो नास्ति मानान्तरापेक्षत्वमित्याह्- प्रमाता चेति ।। १७॥ 
यथा घटोऽयमितिसंविदो देशकालज्ञानबुद्धिवृत्तिलक्षणं व्यवधानमस्ति न तथा जागरिताद्यवस्थत्रये 

प्रत्यगात्मनः सिद्धौ किच्ि्ववधानमुपमभ्यतेऽतो व्यवघानभावाभावसाक्षित्वादात्मनः सद्यभानान्च तत्र मानान्तर- 
पक्षत्याहु--जाग्रदिति ॥ १८ ॥ 

किञ्चेदं कततव्यमिदं न कतव्यमित्येवप्रकारा बुद्धिर्भागभागिनी स्वारस्येन स्वरूपशु्या येन चिदात्मना 
२५ स्वरूपवत्यालक्ष्यते नासावात्मा भावनां नियोगं मानान्तरं वा किञ्चिदपेक्षितुं क्षमते तस्य सर्वंप्रकारबुद्धिसत्ता- 

प्रदत्वादित्याह--इदमिति ॥ १९ ॥ 
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कर्वादिव्यापृतैः पूवेमसङ्कीणे उपाधिभिः । अविष्िप्रो दसंसुकोऽलुभवः किमपेकषते ॥२०॥। 

अभियं न यद्वस्तु प्रत्ययश्च न दौकते । निथुक्तोऽपि नियोगेन कथं तदु्रषटुमहेति ।२१॥ 

जपि मानान्तसाप्तं बरस्तुबत्तं॒निवतेयेत् । नियोगार्थाुरोधेन याद वस्त्वववोध्यते ॥२२॥ 

माव्यतेऽपन्नपीहाथेः प्रसिदधरछोकिवह्विवत् । ब्रह्मणस्स् प्रसिद्धत्वा त्तथाऽप्यत्र सुदुरेभम् ॥२३॥ 

त्रियतेऽलौ किकोऽप्यथेः पदार्थान्वयरूपतः 1 अवाक्याथात्मक तरह तथाऽप्यत्र सुदुष्करम् ।।२४।। 

प्रमाणमप्रमाणं च प्रमामासस्तथैव च। दुषेन्त्येव प्रमां यत्र तदुसम्भावना इतः ॥२५॥ 

प्रमाण्यमेततष्ठेन  कस्मानेर्यभिधाश्रुति; । नियोगस्पापि मानस्वं नानापेक्य प्रमामिमाम् ।२६॥। 

पदयेदात्मानमित्यादि वाक्यं यर्स्याद्धिधायकमू । ज्ञानकतेन्यतायां तनियोभ्यपुरूषं प्रति ।॥२५७॥ 

लव्यापारेऽनयेषयैव यस्तुं वचो यतः । नियुङ्क्ते पुरूपं तस्माद्व्तव््चं सुदुखेभम् ॥२८॥ 

लदक्त्यनलुरुपं चेत्ार्य॑ बाकयदतैरपि । नियुक्तोऽपि न तस्सिद्धावरं शक्ये स दीश्रः ॥२६॥ ^“ 

(क ४ 

कर्रदिकारकब्यापारास्पवंमेव स्वापादावात्मनः सढुावोपर्धंश्च न तत्सिद्धौ नियोगभावनामानान्तरेष्व- 

पक्षाऽस्तीत्याह--कर््रादीति । २० ॥। 

किन्चाऽऽत्मनो नियोगपेक्षा न स्वसत्तासिद्धये युक्ता तदीयसत्ताया नित्यत्वान्न च तदहशंनाय नियोगापेक्षा 

स॒म्भवतीत्याहू--अभिघेयमिति ।। २१ ॥ 

अपि च वैधज्ञानानुरोधेन यदि वस्तुसिद्धिरिष्यते तदा ततत्वमस्यादिवक्य ्रषटव्यादिवक्यपेक्षया मानान्तर १५ 

तेनावगत्तं यस्प्रव्यग्भूतं ब्रह्म तदयं वादी निराकुर्याल्नियोगा नुरोधेन वस्तुबोघने तत्तवमस्थादिवाक्यस्यापि नियोग- 

सिद्धाविवोपक्षीणत्वादन्यपरस्य प्रव्यक्षादिवि रोधे वस्तुनि मानत्वानुपपत्तेरित्याह
--अपि मानान्तरयोत ॥ २२॥ ¦ 

ब्रह्मज्ञाने विध्यसम्भवे हेत्वन्तरमाहु- भाष्यत इति \ यद्यप्यसन्नपि चुलोकस्याग्नित्वलक्षणोऽर्यो व्यवहार. 

भूमौ "असौ वाव रोको गौतमाग्निरिः ति भ्रूत्या भाव्यते चयुलोकोऽग्निदचेति पदाथयोरतर प्रसिद्धत्वात्तथाऽपि 

ब्रह्मणोऽभिप्रेतस्य निव्यशुदधत्वादिलक्षणस्य लोकवदग्निवच्वाप्रसिद्धत्वादत्र ब्रह्मज्ञाने विधानमतिदुरुममनुपपन्न- २० 

मित्यर्थः 1 २३॥। । 
अतश्च ब्रह्यज्ञानं विधातुमरक्यमित्याह-क्रियत इति । यद्यपि नियोगो भावना वेत्यङौकिकोऽप्यथंः क्तं 

शक्यते पदार्थान्वथद्रारा संसृष्टरूपत्वात्तथाऽपि ्रह्मावाक्यार्थात्मकमखण्डेकरसमतो न तज्ज्ञाने विधानं सुकर 

मित्थं: । २४ ॥ | | 

अवादयार्थाल्मकं ब्रह्येव्ययुक्तं ब्रह्मण ऽसम्भावितत्वादिव्याशङ्धयाऽऽह्-ग्रम
ाणमिति । प्रमाणादिस्राघकववेन २५ 

निल्यरृष्टिस्वभावस्य ब्रह्मणः सिद्धत्वात्तदसम्भावना नास्तीत्यथंः ।। २५॥ | 

चेदान्तेष ज्ञाननियोगान ज्वोकारे कथं प्रामाण्यमित्याय ङ्च पूरवोक्तकूटस्थानुभवस्थिताविदया्त्कायंनिवतंक- 

्ञानकारणलेन वेदान्तप्रामाण्यं नियोगमन्तरेणाविरुढं सिध्यतीत्याह--ग्रामाण्यमिति \ किच्च नियोगस्य संसर्गा 

सषेपकत्वेन तस्प्रामाण्यं स्वयेष्यते न च जडस्य नियोगस्य यथोक्तमनुभवमन्तरेण मानत्वमनुमन्तं शक्यते तस्मात्न 

योगसाधनतेन प्रागुक्तानुभवस्याभ्युपग न्तव्यत्वादलं ज्ञाननियोगाङ्खोकारेणेव्यमिप्रै्
याऽऽह--नियोगस्येति ।॥। २६॥ ३० 

किञ्च वेदान्तेष विध्यभ्युपगमे विधिवाक्याद्वाक्यान्त् रा ब्रह्मसिद्धिरिति विकस्प्य विधायकस्य वाक्यस्य 

विधाविव चरिताथंतवान्त वस्तुनि मानतेत्याद्य दूषयति--पश्येदिति ॥ ९७ ॥ 

पुरुषव्यापार वस्तुवृत्तमनपेक्षयेव पुरुषस्य परवत्त॑कत्वाद्िधायकं वाक्यं वस्तुनः सधक न भवतीत्येतदेव 

साधयति--स्वव्यापार इति ।। २८ ॥ 

ज्ञानस्य विधेयत्वमद्धीकृत्योक्तं तदेव नास्तीव्याह--स्वक्क्तीति । यद्ध ज्ञानाख्यं काय पुरुषस्य कुम" ९५ 

कतुमल्यथा कतुंमराक्यं तत्र ्ष्व्यादिवाकैरनेकनियुक्तोऽपि पृषो न ज्ञानसिद्धौ स्वातरूत्यमवलम्नते । ज्ञानस्य 
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५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

२५ 

अभिधाभ्ुतितः सिद्धौ व्यापृच्छेतं प्रयत्नतः | विधिवाक्यालुगामित्वाननाथस्प्क्स्यात्छतन्यतः। २०॥ 
स्वमांसान्यपि खादन्ति नियोभानतिलह्नः ॥२१॥ 

जहत्यपि प्रियान्प्राणाञ्जक्याथतात्ततोऽपि हि । अशक्ये विनियुक्तोऽपि कृष्णलाञ्धपयेदिति ॥३२॥ 
सर्वात्मनाऽप्यसौ इवेनडुर्यात्तस्कसवन्दुवत् ॥२३॥ 

न चोपासान्तरधीनो बहन्नानोदयो भवेत् । "तं यथा तं तमेति न्याय्न्धश्रुतेः स्मरतेः ॥२४॥ 
नाथस्पृग्भावना चेर्स्यादू्रह्मधीजन्मने न सा । स्वभ्यस्ता राजती नो धीः युक्तिकाज्ञानजन्मने ॥२१॥ 
र्व्यश्चेदधेदात्मा स्यान्नियोगस्तदाऽऽत्मनि । निपेधादशेनस्येह न नियोगोऽस्त्यतः परे ॥२६॥ 
नियोगानुप्रवेशेन वस्तुत्वं प्रबोभ्यते। न हि विभ्यनपेक्षस्य प्रामाण्यमनुबादिनः ॥२७॥ 
नेवं यतः करियेवेद चोदनामिर्रिथीयते | खव्यापारे यतस्ताभिर्नियोक्तं शक्यते पुमात् ॥ 

द्व्यस्वसूपेऽपाध्यत्वात्कथं ताभि; प्रबत्येते ॥२२॥ 

प्रमाणवस्तुपरतन्वस्य पुरुषाधीनत्वाभावाद्यागादौ हि पुरुषः स्वाधीने स्वतन्त्रौ भवति तस्माद्विविघटनायोग्यत्वात् 
ज्ञातस्य न तत्र विधिरस्तीद्यथः ॥ २९ ॥ 

तत्त्वमस्यादिवाक्याद्िधिवाक्यातिरिक्ताद्रस्तुसिद्धिरिति द्वितीयं कस्पमुत्थापयत्ति--अभिधेति । अभिधा, 
श्रुतेरपि विध्यनुसारितान्न स्वातन्त्रयेण वस्तुसाधकत्वमिति दूषयति--विधोत्ति ।। ३० ॥ 

ज्ञानस्य पुरुषत्तन्तरत्वामावात्तत्कतुं पुरषो न शक्नोतीत्यत्र॒वंधम्यरदष्ान्तमाह--स्वमांसानीति । यथा 
'क्रुष्णलाञ्श्रपयेदि''ति विक्लित्तिफककरे कृष्णटपाकरे सवंथंवाशक्पे नियुक्तोऽपि बुद्धपूवंकारी नं प्रवत्तते तथा ततोऽपि 
कृष्णलपाकादशक्य ज्ञाने नियुक्तो विवेकी तदशक्यत्वनवुद्धया नैव तत्र प्रवतितुं प्रभवति ततः स्वाधीने ्ञनेन 
युक्तो विधिरिति साधम्यंदृष्टान्तेन स्पष्टयति--ततोऽपीति ।। ३१-३२ ॥ 

यदि पुनः सर्वात्मना कततुमशक्यमपि ज्ञानमसौ निमौज्यो निग्रागवलादेव कर्यात्तिदाऽ्यं सामथ्यमनपेक्षय 
नियोगमेवानुरुध्य कुरवन्केवरक्लेदाभागी भूत्वा स्वपिक्षित्तं पुरुषार्थं न प्रतिपद्यत इति सदष्टान्त माह्--सर्बात्मनेति । 
करिचच्चौ्यं कृत्वा स्वकीयचौयंसंवरणाथं सन्निहितं कन्दुगुहं प्रविष्टा गृहस्वामिना ( कन्दुना ) कन्दुकमणि 
नियुक्तस्तत्कमंण्यरक्ये विनियुक्तत्वात्तत्कु्व॑न्राजपुरषैस्तस्करमन्वेपमाणेस्तत्र क्षटिति समागतेरूक्ते कर्मण्यकरुशरत 
समालोच्य तस्करोऽयमिति ज्ञात्वा गृहीतो व्यथंक्लेशभागो यथा तस्करकन्दुः संवृत्तस्तथ ब्रह्मज्ञाने नियुक्तोऽपि 
तस्य करतुमरक्यत्वात्तत्कुवेन्व्यथंक्लेशभागी भवेदित्यथं; ।। ३३ 1) 

ज्ञाने विध्यभवेऽपि वँधोपासनातो ज्ञानं भवतीत्या दुय श्रुतिस्मृतिभ्यामुपासतनस्य ज्ञानातिरक्तिफल 
श्रवणान्म॑वमित्याह्--न चेति । न्यायशब्देन तत््रतुन्यायो गृह्यते ।। ३४ ॥ 

किञ्चोपासनस्याथं साधकत्वे ज्ञानानतिरेकादर्थासंस्प्ित्वं वक्तन्यं ततश्व ज्ञानसाधनत्वासिद्धिरित्याह-- 
नार्थेति । उपासनस्यार्थास्परशित्वेऽप्यभ्यासप्रकर्षाद्धवति सम्यग्धीहैतुतेत्याश द्ूचाऽऽह--स्वभ्यस्तेति ॥ ३५॥ 

्रष्टव्यश्रुतेरात्मज्ञाने तदुपासने वा नियोगः स्यादित्याशङ्कुय न हृष्टेरिव्यादिना दर्शंनादिविषयतव 
निषेधान्नाऽ्त्मज्ञाने तदुपासने वा नियोगोऽस्तीत्याहू--दरष्टव्यश्चेदिति ! भात्मनीर्यात्मज्ञाने तदुपासने वेत्यथ: । 
ददनस्येदयुपासनस्याप्युपलक्षणमतः परे दर्शंनादेरगोचरे वस्तुनि दशंनादौ न नियोगोऽस्तीव्यथंः ।॥ ३६॥ 

नियोगानभ्युपगमे वेदान्तानामनुवादकत्वेनाप्रामाप्यप्रसङद्खाच्नियोगद्वा रैव तेषां वस्तुबोधकत्वमिति शङते- 
नियोगेति । ३७॥ 

कि वेदान्तेष्वात्मनि तञ््ाने वा विधिविवक्ष्यते ? नाऽऽद्य इत्याहू- नैवमिति । विधिन्यवहारभूमौ क्रियाया 

२५ ९. श. १०.५.२.२० | २. गी, ८.६ | 
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न चापीहाऽऽत्मविज्ञानं चोदनाभिर्विधीयते | स्वाभ्यायोऽध्येतव्य इति शेतश्मात्तस्य सिद्वितः ॥३६॥ 
कमाववोधो न यथा नियोगान्तरमीकषते | तथैवाऽऽत्मावयोधोऽपि न नियोगान्तराद्धवेत् ॥४०॥ 
स्यादेतदारमबोधस्य  नियोगविरहावदि । पुमथंकारिता प॑भिरंभ्यते न तः रभ्यते॥४१॥ 
नियोनैकाधिगम्यतान्ज्ञानकायंस्य नान्यतः । प्रमान्तरादिदं सिष्येन्नापि स्यादमिधानतः ॥४२॥ 
नैतदेवं यतो नेह ॒ज्ञेयाथेव्यािमात्रतः । फलान्तरं प्रबोधस्य शरिचित्सम्भाव्यतेऽण्वपि ॥४२॥ ५ 
अन्तरेण नियोगं च स्वात्मबोधस्य सिद्धितः । स्वाभ्यायोऽध्येतव्य इति ब्रहि स्या नियोगतः ॥ 
नैवं यतोऽन्यदेवेदं विज्ञानान्तरमात्मनि । सोपायं का्यमि्येवं चोचते केवरं परम् ॥४१॥ 

| शब्दाज्जनितविज्ञानादयतिरिक्तं परास्मगम् ॥४६॥ 
न॒हि शब्दसथुत्थेन बरह्म ज्ञानेन शक्यते । तस्यावाक्याथेरूपलात्परिच्छित्तं घटादिवत् ॥४७॥ 
नानापदाथेसंसर्मलक्षणोऽयं यतः स्मृतः | वाक्यार्थो वाक्यविद्धिहिं प्रमावाक्यं च नो मतम् ॥ १० 

तस्य चाविषयतात्तु ब्रह्मावाक्याथेरूपभूत् ।॥४८॥ 
विज्ञानान्तरगम्यं तदभ्धुपेयं बरादपि। न॒ वेद्वाक्योत्थविज्ञानग्राद्यं बरह्मभ्युपेयते ॥ 

नाऽऽम्नायार्थो भवेत्त नेषं वेदाथं एव च ॥४६॥ 

एव कतंब्यत्वेन विधिभिरमिधानान्नाऽऽत्मनि विधिश्च द्केत्यथंः । साध्येऽथें नियोगस्य सावकाशत्वादात्मनि सिद्धेऽं 
तस्य निरवकाशत्वमित्येतदुपपादयत्ति-स्वन्यापार इति ॥ ३८ ॥ | १५ 

त द्वितीय इत्याह--न चेति! कि शाब्दमात्मज्ञानं विधेयं कि वा ज्ञानान्तरं प्रथममपि स्वोत्पत्यथं स्वफछार्थ 
वा विधीयते ? नाऽऽद्य इत्याह--स्वाध्याय इति । ३९॥ 

शाब्दस्याऽऽत्मविज्ञानस्याध्ययनविध्यनुरोधादेवोत्पततेरुपपततेस्तद्थं नास्ति विध्यन्तरपेक्षत्येतदेव दृष्टन्तेन 
साधयति--कर्मेति ।॥ ४० ॥ | 

आत्मज्ञानस्य विघेयत्वमन्तरेण फलवत्त्वं चेन्न तस्य विधेयत्वं सिष्येन्न चान्तरेण विधेयत्वं फच्वत्त्वं २० 

तस्य लभ्यते तेन तस्य फएरसिद्धवयथं विधेयेति कल्पान्तरमुत्थापयति--स्थादेतदिति ॥ ४१-४२॥ 

ज्ञेयनिर्चयस्य ज्ञानफरुत्वात्तस्य च ज्ञातोत्पत्तिनान्त रीयकत्वान्न फलाय ज्ञाने विधिरिति परिहरति-- 

नेतदिति ॥ ४३॥ 

ज्ञानं चेदुत्पद्यते तदा ज्ञेयाभिष्या्िरूपं फं विधिमन्तरेण सिध्यतु तदुत्पत्तिरेव विध्यभावे कथं 

सिध्येदित्याज्ञङ्य न चापीत्य्ोक्तं स्मारयति--अन्तरेणेति ॥ ४४॥ २५ 

न वयं शाब्दज्ञानं विधेयं ब्रमः किन्तु ज्ञानान्तरमेव शमदमाद्युपायसहितं विधेयमिति मतान्तरमुत्थापयति-- 
नैवमिति । ४५॥ | | 

असंसृष्टापरोक्षवस्तुगोचरत्वं केवरं ज्ञानान्तरमेव विशदयन्परत्वं स्फोरयति--शब्दादिति ॥ ४६ ॥ 

शाब्दज्ञानेनैव ब्रह्मणः सिद्धत्वादनथ॑कं ज्ञानान्तरविधानमिव्याशङ्कयाऽऽहू--न हीति । ४७॥ 

कथमवाक्याथंरूपत्व ब्रह्मणः स्यादित्याश ्ु याखण्डेकरसत्वाङ्खधीकारादित्याह्--नाेति \ ब्रह्मणि वक्यं ३० 

प्रमाणमित्यभ्युपगमादवाक्याथत्वं तस्यासिद्धमित्याशङ्कय वाक्यं ब्रह्मणि प्रमाणमिद्येतदद्धीकृत्य वाक्याथ॑त्वं तस्य 

निरस्यति--प्रमेति । ४८॥ | _ 

अवाक्या्थंतवे ब्रह्मणः सिद्धे शाब्दज्ञानातिरिक्तज्ञानगम्यत्वं तस्य बलदेव प्राप्नोतीति फल्तिमाह्-- 
विज्ञानान्तरेति \ ब्रह्मणो वाक्योस्थज्ञानाविषयत्वे वेदवाक्यं तत्र प्रमाणमित्यङ्धीकारो विरुध्येतेति शद्ते-- 

७४ । 
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कथं वेदाथेतैतस्य न वेदाक्याथं इष्यते ॥१०। 
पैव्यापारानधीनसान्न नियोगादयं मवेत् । पदार्थानन्वयान्नापि वाक्योत्थो बोध आत्मनि॥११॥ 
तदन्वयेऽपि नैवायं बाक्याथैत्वं समदते | सामान्यमात्रवाचित्वे पदानां संक्षयो यतः ॥१२। 
पदार्थव्यतिरेकेण न चावाक्याथवाचकः | अतोऽवाक्याथरूपोऽयं योऽहं ब्रह्मेति निश्वयः ॥१३। 
नियोगासुप्रवेशेन पस्तुत्खमितीसितम् । यत्तस्य परिहाराय रछोकोऽस्माभियंधोदितः ॥१४॥ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञानं ज्ञाताऽस्मीति विभागतः । सवेदा दरनात्तवन्नाविद्यार्स्येषु पिते ॥१५। 
चिन्मात्तव्यतिरेकेण स्वप्रत्ययसाकिणः । रूपान्तरं न सम्भाव्यं प्रमामासात्तथा हुतिः ॥५६॥ 
हानोपादानदीनोऽयं तस्साक्षितास्स्वतो धरुवः । दरषटादिसाक्षिताऽप्यस्य तत्कारणसमाश्रयात् ॥५५। 

न चेदिति ! वेदवाक्योत्थज्ञानाभ्यासस्राध्यसाक्षात्कारलक्षणज्ञानगम्यत्वद्रेदाथंत्वं ब्रह्मणः सिध्यतीति परिहर्यत-- 
तेवमिति । ४९॥ | 

उक्तमेव सैद्धान्तिक चोद्यमनुवदत्ति--कथमिति ।) ५० ।। 

वेदोत्यज्ञानगम्यत्वेन वेदा्थंत्वमिति भवल्नियोगाद्धवदाज्ञाबरान्नायम्थंः सिध्येदयमस्य वाक्यस्यार्थं 
इत्यस्याथंस्य पुरषव्यापारसाध्यत्वाभावादिति पूवंवादी परिह रत्ति--पंव्यापारेति । धमंस्य वक्योत्थज्ञानगम्यलवेन 
वाक्याथंत्ववदृब्रह्यणोऽपि स्थादित्याश्षङ्कयाऽऽहु--पदा्थेति ! पदस्याथत्वेन पदानन्वयादुब्रह्मणोऽपदाथंताद्वमं 
वेलक्षण्यान्न वाक्यजन्यज्ञानगम्यमित्यथंः । ५१ ॥ | 

पदेन पदा्थंतया ब्रह्मणोऽन्वयेऽपि न तस्य वाक्यगम्यत्वं पदस्य सामान्यमात्रविषयत्वाद्वाक्यस्य विदेष- 
विषयत्वादब्रह्मणश्च सामान्येऽपि विशेषत्वाभावादिव्याहू--तदन्वयेऽपीति । वस्तुतस्तु ब्रह्म त्वया सामान्यविदष. 
भावशून्यमभ्युपगतं तत्र कुतः शब्दप्रवृत्तिरित्यथंः । ५२ ॥। 

किञ्च पदवाच्यादर्थाद्रवतिरेकेण ब्रह्मणोऽपदाधंत्वादपदाथंस्य चावाक्या्थत्वादवाक्याथंस्य ब्रह्मणो वाचको 
बोधकः शब्दो नास्ति। न च लक्षणया शब्दो ब्रह्य बोधयत्ति । सवथा वाच्यत्वरहितस्य रक्ष्यत्वायोगाद्तो नं 
ब्रह्मणि शब्दप्रवृत्तिरित्याहू--पदा्थंति । यस्मादेवं शाब्दज्ञानाविषयो ब्रह्य तस्मादवाक्याथेरूपमश्ञाब्दं ज्ञनान्तरम् 

असंसुष्टापरोक्षकारं विधेयं तच्च शाब्दज्ञानाभ्यासोपायसाध्यापरोक्षज्ञानलक्षणमित्ति तद्गम्यं ब्रह्य वेदप्रमाणकमुपः 
चारादिव्युपसंहरति--अत इति । योऽहं ब्रह्मास्मीव्यसंसुष्टापरोक्षाकारो निश्चयोऽभ्यासादू्पद्यते स यद्यपि शाब्दो 
बोधो न भवति तथाऽपि तथाविधबोधाभ्यासप्रचयप्रसूतत्वात्तद्गम्ये ब्रह्मणि शास्प्रं प्रमाणमिति शक्यमेवं 
वक्तुमित्यथंः ।॥ ५३ ॥। | | 

नियोगानुरोषाद्रस्तुसिद्धिनं वेदप्रसादादिति त्वदीयचोद्यस्य “यतो वाचो निवत्त॑न्त" इत्यादिश्लोकेन 

समाधानमिति सिद्धान्तमाहू--नियोगेति । ५४॥ 

कथमस्य श्छोकस्य यथोक्तचोद्यपरिहा रहेतुत्वमित्याशद्धुय तत्सिद्धवयथंमनात्मप्रपञ्चस्य कल्पितत्वं साधयति- 

इदमिति । जेयादित्रितयस्यासङ्खीणंत्वेन सदा भासनादस्याऽऽत्मनस्तद्विषयाज्ञानाभावात्तस्मिन्नज्ञातत्वायोगात्तस्य 

प्रमाणगम्यत्वासिद्धेः सर्पादिवदविद्याविजुम्भितत्वमित्यथंः ॥ ५५ ॥ 
चिदात्मनोऽपि सदासिद्धत्वाविरेषास्माणागम्यत्वात् ज्ञातत्वमन्तरेण तदयोगादविद्याविजुम्भितवव 

ल्यमित्याशङ्कुयाऽऽ्--चिन्माचरेति । प्रत्यगात्मनः सवंकल्पनाधिष्ठानत्वादविद्याकल्पितत्वं रूपान्तरमसम्भा्यः 
मित्यर्थः । आत्मा चिद्रूपर्चेत्कथं यथावदस्फुरणमित्याशङ्कयाज्ञानादित्याह- -प्रमामासादिति । ह्वतिरिस्पूतः 
रुच्यते ॥ ५६ ॥ | | 

कलट्पितत्वं जगतो वदता प्रत्यगात्मनोऽधिष्ठानत्वेनाकल्पितत्वं स्वयंप्रभवत्वं चोक्तम् । इदानीं तद्य 

कूटस्थत्वमाह--हानेति । कूटस्थस्य कथं साक्षित्वमित्याशङ्कय हानोपादानाद्यात्मकस्य दैतस्य कारणं साभासमसानि 

तदवष्टम्भादस्य साक्षित्वमित्याह--दषादीति ॥ ५७ ॥ 



ब्रह्म० अनु०-९, भा० वा०-५८-द४ ] तैत्तिरीयोपनिषत् [ ५८७ 

हदं॑वेन्नि न वेशीदभिति वुद्धिविवतेते | प्रत्यभिज्ञाया सा स्यादुद्रष्टेरोमयरूपभाक् ॥५८॥ 
निर्विभागात्मकत्वात्त सवेकोशातिवतिनः । सूपं नानात्मबन्न्याय्यं प्त्यमिज्ञासमाश्यम् 1५६ 
परतिरम्रत्यान्यतः प्राप्तं सूपं यत्पारिणामिकम् । ज्ञाता प्रत्यभिजानाति प्रस्यक्षार्थोपसंस्कृतः ॥६०॥ 

द्धः स्यादपराधोऽयं यद्बाद्यार्थाचुकासिता । प्रत्यक्सं ' चिन्निमतवं च कौटस्थ्यान्नायमात्मनि॥६१॥ 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां जाग्रस्स्वप्नसुषुप्निषु । बाध्यं निरस्य धीरूपं चिन्मघ्रार्पावभासया । ५ 

| धियोपरक्षयावाक्यार्थः सवेदाऽव्यभिचारतः ॥६२॥ 
व्यभिचारिणश्च बाधेन तखमस्यादिरूपिणी । दहन्त्यखिरुमज्ञानं बोधयत्येव केवलम् ।६२॥ 

सामानाधिकरण्यादेषेटेतरखयोखि । व्यावृत्तेः स्याद्वाक्याथः साक्षाब्स्तचमथंयोः|।६४। 

अन्ञानादात्मनः साक्षित्वमिद्युक्ते ज्ञानान्ञानयोरेकाश्चयत्वादात्मन्यज्ञानसम्बन्धवज्ज्ानसम्बत्धस्यापि वक्तव्य- 
तया निविशेषत्वहानिरित्याशङ्कुयाऽऽह--इदमिति । बुद्धि रहुवृत्तिः संव ॒ज्ञानाज्ञानरूपेण भातीति चाऽऽत्मनः १० 
सविशेषत्वप्रसिद्धिरित्यथंः । अहु वृत्तेरामाश्रयत्वादात्मनि सविशेषत्वं दुष्परिहुरमित्यालङ्धय प्रत्यभिज्ञावृत्तेरन्तः- 
करणाश्रयत्वास्परत्यभिन्चाशब्दितान्तःकरणाश्वयाऽहु वृत्तिरित्यङ्खोका रान्नाऽऽत्मनि सविरोषत्वंशङ्कुत्याहू--प्रव्यभिन्ञेति। 
महुवृत्तेरन्तःक रणाश्रयत्वे साभासमन्तःकरणमेव ज्ञानाज्ञानरूपभागभ्युपगन्तन्यमितव्याह्--द्रष्टेवेति ॥ ५८ ॥ 

ज्लानान्ञानयोरात्मगतस्वेन प्रतिभानादात्माश्रयत्वमेष्टन्यमित्याञङ्कयाऽऽह--निविभागेति ।! अन्तःकरणस्य 
दवाऽऽत्मनो नानाविधं रूपं नोपपद्यते सवंकोशातिवतित्वादतो यदन्तःकरणं साभासं प्रत्यभिज्ञाशब्दितं तदेव ज्ञाना- १५ 
जञानविकल्पाहुमिस्यथंः ॥ ५९. ॥ | 

प्रत्यगात्मनो ज्ञानाज्ञानविकल्पाश्चयत्वं न्यायशून्यमि्युक्तं प्रकटयति--प्रतिस्मत्येति \ अहूकर्ता परिणामी 
साभासो ज्ञातेत्युच्यते स च पूर्ंप्रवत्तप्रत्ययानुभवप्रसूताथंसंस्कारसंस्छृतो विषयद्रष्टृस्वेने प्राप्तं पारिणामिक रूपं 
प्रतिस्मृत्य तदनुस्मरणपुवंकं सोऽयमिति वा सोऽहमिति वा प्रत्यभिजानाति । ततश्च साभासान्तःकरणगत्ाचु- 
सन्धानप्रत्ययवदज्ञानादेरपि तद्गतत्वेन कूटस्थानुभवनिष्ठत्वाभावात्तत्र कल्पनया प्रतौतिरिस्यथंः ।| ६० ॥ २० 

केचितु प्रत्यगात्मेव ज्ञातेव्याचक्षते तान्प्रत्याह्-बुदधेरिति। विषयाकारेणाऽऽत्माकारेण च परिणामो बुद्धेरेव 
सिध्यति । न त्वात्मनि परिणामो युज्यते | तस्य कूटस्थत्वादित्यथः ॥ ६१ ॥ 

प्रत्यगात्मनो नियोगगम्यत्वनिराकरणेन केवखशचब्दगम्यत्वप्रतिपादनार्थं स्वयंप्रकाशत्वं निविरोषत्वं 
कूटस्थत्वं ज्ञेयादिद्रैतस्य कल्पित्तत्वेनाद्वितीयत्वं चोक्तम् । इदानीं केवलशब्दगम्यत्वं प्रतीचः साधयत्ि--अन्वयेत्यादिना। 
मननसब्दितान्वयग्यतिरेकाख्यश्रौतयुक्त्यवष्टम्भादबुद्धग्राह्यं बुद्धयाकारं बाह्यं सवंमनात्मजातमवस्थात्रये व्यभि- २५ 
चारित्वान्तिराकृत्य चिन्मात्रस्य सदैवाव्यमिचारित्वाक्केवलचिदाकारज्ञानेनावाक्या्थात्मिक वाक्यार्थान्वयायोग्यं 
तदेव चिन्मात्रं स्वंपदाथंरूपं गृहीत्वा व्यवस्थितस्य मुमक्षोस्तत्वमस्यादिवाक्योत्था ब्रह्याहमित्येवंरूपा बृद्धिवृत्ति- 
रात्मगतमन्ञानं तत्कायं च स्वोदयनान्तरीयकत्वेन दहन्ती त्वमथंस्थ बह्यत्वं ब्रह्मणश्चाऽऽत्मत्वं सकरूविशेषशुन्यं 
बोधयत्येवेत्यङ्खीकासादुक्तं ब्रह्मणः शब्दकगम्यत्वमित्य्थः ॥ ६२-६३ ॥ 

ब्रह्मात्मनोरन्योन्यान्वयः शब्दनोध्यश्चेन्न शब्दादवाक्याथंधीरित्याशङ्कवाऽऽह--सामानाधिकरण्यादेरपि ! ३० 
यथा घटाकाशो महाकाश इत्यत्र विरुद्धाशनिराकरणेनाऽऽकाशमात्रं बोध्यते तथा तत्तवमसीत्यत्र तत्तवंपदयोः 
सामानाधिकरण्यात्तदथंयोश्च वाच्ययोषिशेषणविशेष्यभावात्पदतदथंयोश्च लक्ष्यलक्षणभावात्तच्वमथं योविरुदांश- 

` व्यावृत्तेः जवाक्यार्थोऽखण्डैकरसलक्षणो वाक्यादेव साक्षास्रतिपन्नः स्याद्त्यर्थः ॥ ६४ ॥ ` | 

१. आत्माकारेण परिणामित्वमित्यथंः | 

२, केवछ्चिदाकारक्ञानेन गृहीत्वा । | ३५ 
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वाक्यादेवमवाक्षयार्थो यस्मास्साक्षासरसिष्यति । अन्यदेषेदमित्यादि सवं स्यात्तुषकण्डनम् ॥६५॥ 

जज्ञानमन्यथाज्ञाने संशयज्ञानमेव च । पटादाषेव तदृर्ष्टं न ज्ञातृज्ञानसाक्षिषु ॥६६॥ 

अज्ञानादि त्रयं तावस्प्त्ययेऽपि न विते | तस्य दयव्यवधानेन प्रत्यक्षान्नान्यमानता ॥६७॥ 

ज्ञातुरव्यवधानेन संशयो निधयोऽपि वा । प्रत्ययः प्रथते यस्मान्न मानान्तस्काद्छ््यतः ॥६२॥ 

५ अज्ञानादि त्रयं तावल्ज्ञातयेपि न शिदयते। किमङ्ग सवदाश्टुतचश्ुष्यार्मनि केवले ॥६६॥ 

निधृताशेषमेदोऽयमवाकयार्थात्मकस्तथा । सुपृप्ते मम्यतेऽस्माभिनानृतं भरुरिगौखात् ॥७०॥ 

सवेदा चाऽऽत्मरपत्वादयभिवारादनात्मनः ) बक्षारमनि स्वतः सिद्धं ज्ञानं मोहापनोदि यत् ॥७\॥। 
ज्ञाताज्ञातविभागोऽस्मिजज्ञानाज्ञानात्मता तथा । जञात्ज्ञावृतवमप्येवं स्वतः सिद्धेनं साक्िणः ॥७२॥ 

स्वव्यापारे नियोगोऽपि निगुङ्क्ते रुपं बलात् । यथाभूताथेता वबुदधर्वास्तवी न तु पौरी ॥७३। 
१० इदभेवमदो नेति यथेवाथमृते विधिम् । वेत्ति त्वमसीतयेवं करं न वे्यमिधाभरतेः ॥७४। 

राब्दादेव वाक्याथेप्रतिपत्तावित्थं सम्भवन्त्यां ज्ञानान्तरस्य श्चाब्दन्ञानातिरिक्तस्य विधेयत्ववचनमनुचितमिंति 
फल्ितमाह-- वाक्यादिति । ६५ ॥ 

शाब्दज्ञानदेवावाक्याथंसिद्धावपि ज्ञानन्तरमन्ञानादिनिवृत्त्यर्थं विधेयमित्याशङ्ुयाऽश्ह॒--अन्ञानमिति।६६॥ 

अज्ञानादि तितयं ज्ञाने नस्तीव्येतदादौ सक्षेपविस्तराभ्यां वात्तिकटयेन दरंयति-अन्ञानादिति। 

१५ वक्ष्यमाणकंमुतिकेन्याययोतनार्थोऽपि शब्दः ॥ ६७-६८ ॥ 

प्रमातयंपि न त्रितयमस्ति तस्याप्यन्यवधानेन साक्षिप्रत्यक्षत्वादित्याहु--अन्ञानादि तयमिति । यत् 
साक्षिणि त्रयं नारतीति प्रतिज्ञातं तदिदानीं कौमुतिकन्यायेन साघयत्ति-किमङ्कंति । प्रमाव्रादेरप्यात्मप्रसादादेव 
सिद्धत्वात्तत्रापि नाज्ञानादि त्रयं सम्भाव्यते किमुत साक्षिण्यात्मनीति ततो नाज्ञानादिनिवत्यर्थं ज्ञानान्तरं विधेयं 
दाग्दादेव प्रमाणज्ञानादात्मनि प्रातिभासिकाज्ञानादिनिवृहिरिव्यथंः | ६९ ॥ 

२० निविशेषस्यावाक्यार्थात्मकस्य ब्रह्मात्मनः सुषुप्त्यवस्थायामनुमूयमानत्वाच्च तत्सिद्धये ज्ञानान्तरं त 
विधेयमित्याह-निधृतेति। न च सौषुप्तं यथोक्तं वस्तु प्रतिज्ञातं मिथ्येति वक्तव्यं तसपरतीतेः “यद्रे तन्न परश्यती"व्यादि- 
शरृतिमूखत्वादित्याहू--नानुतमिति ॥ ७० ॥ 

यत्तु ज्ञानान्तरमन्ञानादिनिवुच्यथंमात्मनि विवेयमित्याशद्कु्य निराकृतं तत्रैव हेत्वन्तरमाह सवदा चेति। 
आत्मस्वरूपचैतन्यस्यव वाक्योत्थबुद्धिवृत्यभिव्यक्तस्यान्ञानादिनिवत्तंकत्वात्कुतो ज्ञानान्तरे विष्यपेक्षेत्यथंः ॥ ७१॥ 

२५ ननु जगतो ज्ञाताज्ञातज्ञानाज्ञानात्मकस्याऽऽत्मनि वस्तुतो विद्यमानत्वात्तन्निवृ्य्थं वैधज्ञानापिक्षेति 
चे्नत्याहु-्ञातेति । ज्ञाताज्ञातज्ञानाज्ञानात्मकस्य जगतः स्वतः साक्षिणः सकाशदेव सिद्धः सत्तवोपरब््यो 

साक्ष्यघीनत्वेन तस्य कल्पितत्वाच्च तव परमाथतो द्वैतं सिध्यति । तथैव साक्षिणः साकषित्वमपि वस्तुभूतं नास्ति । 

तथा च वस्तुतो जगतः साध्यसाधनात्मकस्य निवृत्यर्थं ज्ञानविधिनं सम्भवतीत्यथंः ।। ७२ ॥ | 

प्रमाणज्ञाने नास्ति विधिरित्यत्र हेखन्तरमाह्--स्वग्यापार इति \ विधिहि पुरुषस्य व्यापारे स्वसाम्यात् 
२० पुरुषं प्रवतंयत्ति। प्रमाणज्ञानं तु प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वान्न विधियोग्यमतोऽपि न विधेयमित्यथः। स्ानस्य 

यथाथंबोघकत्वाथं विधेयत्वमेष्टन्यमित्यार द्य निराचष्टे--यथाभूतेति ॥ ७३ ॥ 

किञ्च कसंकाण्डाद्िधिव्यतिरेकेण कर्मवाक्यायंज्ञानवदुब्रहमकाण्डादपि विधिव्यतिरेकेण ब्रहयजञानं सम्भवति 
अविशेषादित्याह्-इदमिति ॥ ७४।। | | 
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क्रियायां विधिप्म्पातः कत्रादिषु न सिद्धितः" | न॒ चनेकाथेतेकस्य वाक्यस्य भवतेष्यते ॥७१५॥ 
्रक्षदेव मेदोऽयमभिधाननियोगयोः । तस्य वेदयभिवार्तं व्यर्थं सवेज्ञ भाषितम्" ॥७६॥ 
कतः क्रियायां स्वातन्त्यं वस्तुवरृत्ते ह्यनीश्वरः । बस्तुदत्तं च नो युक्तिः क्रियातस्वेदनिस्यता ॥७७॥ 
यथावस्तु हि या वृद्धिः सम्यग्ज्ञानं तदेव नः। पौरुषायासमात्रोत्थमन्ञानं रजतादिषत् ॥७८॥ 
वस्तुमात्राजुरोधितवार्सम्यगज्ञानस्य दृष्करम् । नियोगानुप्रषेशेन वस्तुतस्तावबोधनम् ।७६॥ \ 
नियोगालुश्रवेश वा हेतो्व्यापिः प्रदर्यताम् । गमफलमूते व्याति नैव हेतोः प्रसिध्यति ॥८०॥ 
विधिशून्यस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं प्रस्यगात्मनि । येषां प्रकाश्यत इति न तेषां मतिरीद्शी ॥८१॥ 
प्रकार्यत्वाश्रयश्रायं व्यापारः सवे एव च । तस्मिन्नसति तन्मिथ्या यदेतद्धवतेरितम् ॥८२॥ 

 भआत्मतज्ज्ञानयो विधेयत्वाभावे हैव्वन्तरमाहु--क्रियायामिति । किञ्च ज्ञानस्य विधेयत्वे वाक्यस्य 
ज्ञानविधिपरत्वात्तस्मादेव वस्तुसिद्धेरयोग्यत्वाद्वाक्यान्तरं वस्तुबोधकमेषटव्यमित्याहू-न चेति ॥ ७५॥। १० 

विघायकमेव सर्वं वाक्यं न वस्तुबोधकमस्तीव्यार ङ्घाऽऽह्--प्रव्यक्षदेवेति ! नियोगशब्देन विघायक 
वाक्यं गृह्यते । तत्त्वमस्यादेरभिधानवाक्यस्य विधायकवाक्यस्य च श्रोतरेन्दरियेण मेदग्रहणाद्भिधायकमेव स्वं वाक्य- 
मिति न शक्यं वक्तुम् । केवलवस्तुबोधिनोऽपि तत्वमस्यादिवाक्यस्य प्रत्यक्नत्वादित्यथः । प्रत्यक्षं व्यभिचारि 
भ्रान्तमिव्याशद्धुय इ“सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तस्प्यक्नमि'ति भ्रत्यक्षलन्षणसूत्रस्य तदधाष्यस्य च 
यद्वयमभिचरति न तस्प्रव्यन्नं यन्न व्यभिचरति तत्प्त्यक्षमित्यस्य विरोधान्नेवमित्याह-तस्य चेदिति ।। ७६॥ १५ 

वस्तूनि तज्ज्ञाने च विधिर्नास्तीद्युक्तम् । इदानीं वस्तुनि विध्यभावे हेतवन्तरमाह--कतुंरिति । क्रियायां 
पुरुषस्य स्वातन्त्रयात्तत्र युक्तो विधिः । वस्तुस्वरूप तु पुरुषस्यानैश्वर्यान्ति तत्र विधिः सम्भवतोत्यथंः । वस्तुनि 
विध्यभावेऽपि मुक्तर्वेधक्रियासाध्यत्वमित्यशङ्कच तस्या वस्तुस्वरूपत्वान्नंवमित्याह--बस्तुवृत्तं चेति \ वस्तुत्वेऽपि 
क्रियासाध्यत्वे तस्या विवक्षिते निव्यत्वानूुपपत्िरिव्याहु--क्रियात्पेदिति ॥ ७७ ॥ 

वस्तुनि विधेयत्वं निराकृत्य तज्ज्ञानस्य विधेयत्वे दुषणान्तरमाहु--ययावस्त्विति । प्रमाणवस्तुतन्त्रं ज्ञानं २० 
न विधेयम् । विधेयत्वे तु पुरुषतन्त्रतवेन रजतादिज्ञानवदय्रमाणमेव स्यादित्यथंः ॥ ७८ ॥ 

सम्यग्ज्ञानस्य मानवस्त्वनुरोधिस्वान्नियोगानुप्रवेशद्धारा वस्तुस्वरूपवोधनं वेदान्तानां दुष्करमित्युप- 
संहरति--वस्तुमान्रेति ॥ ७९ ॥ | 

किञ्च वेदान्तेषु नियोगानुप्रवेशे वाक्यत्वं प्रमाणत्वं वा हतु कर्तुं न शक्यते । परपक्षे प्रत्यक्षादौ च व्याप्त्य- 
भावादित्याहू--नियोगेति ! यद्यपि परपक्षरूपे वाक्ये नियोगानुप्रवेशाभावाद्वाक्यत्वस्य न व्याप्षिः प्रत्यक्षादौ च २५ 
प्रमाणत्वेऽपि नियोगानुप्रवेशाभावास्रमाणत्वस्य न व्याप्तिरस्ति तथाऽपि हेतुद्टयस्य गमकत्वे का क्षतिरित्याश्ङ्कय 

व्याप्तिमन्तरेण गमकल्वस्याप्रसिद्धत्वान्मैवमित्याहु-गमकच्वमिति ॥ ८० ॥ 

वेदान्तेष् त्वयाऽपि क्वचित्ववचिन्नियोगाद्धीका रान्नियोगनिराकरणमस्थाने सम्ध्रममात्रमित्याशङ्कयाऽऽह्-- 

विधिून्यस्येति । उपनिषद्ाक्यस्य विधिविधुरस्य प्रत्यगात्म विषये प्रकाश्यते प्रतिपाद्यते प्रामाण्यमिति येषां मत्तं वेषां 

वेदान्तेषु नियोगोऽस्तील्येवंप्रकारा मतिनं भवति । तत्र कंवचित्ववचिन्तियोगाङ्खीकारस्तु श्रवणादिक्रियाविषयो ३० 
स्ञानविषयनियोगनिषेधाविरोधीत्यर्थः ॥ ८१ ॥ ध 

किद्च शाब्दज्ञाने वा तदभ्यासे वा तदुत्थे ज्ञानान्तरे वा विधिव्यापारो बरह्मणो ज्ञानगस्यत्वसापेक्षतात् 

तदभावे न सम्भवतीत्याह-प्रकाष्यत्वेति ॥ ८२ ॥ 

१. तदसिद्धित इत्यथः । २. स्वंज्ञः = मीमां साभाष्यकारदाबरस्वामी | 

३. मी° सू० १.१.४। २५ 
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५ 

१० 

१५ 

२९० 

२५ 

२० 

'अस्थृराशब्दतावादिप्रकाश्यस्रादि इष्यति । नियोगालुभ्रवेशेन यदि वस्तु प्रकाश्यते ॥८३। 
न चाभ्रमाणता तस्य नियोगोत्सङ्गसंग्रयात् । एवमध्यप्रमाणं चेन्नियोगोऽविषयो भवेत् ॥८४॥ 
अद्यं परय इत्येवं नियुक्तोऽपि न शक्लुयात् । शक्लुयात्नियोगाच्चेपडर्यात्तस्रकन्दुवत् ॥२५॥ 
विदितेतरातिरेक्ितादत्रह्मरूपायुवादिमिः । नियोगगमंवचनेः पश्येदिति विरुध्यते ॥ ६॥ 
यविज्ञातारमरे फेन विजानीयादिति श्रुतिः । "न दृष्टेरिति दृश्यत्वं नियोगेरेव वार्यते ॥२७॥ 
सदावगतिरूपस्य  ज्योतिश्क्रावभापिनः । स्वयंज्योतिःस्वभावस्य न्याय्यं तस्मान्न दनम् ॥८८॥ 
द्रष्ट्रा चेदह्दयते दृश्यं प्रतयक्षाविषयः कथम् । कमेकवतवमेकस्य दोषो बरहमात्मद्धने ॥८६॥ 
अष्टं तदृकमेलात्कौरस्थाननापि दष्ि्त् । जन्यादिविक्रि याषट्ूकनिषेधोऽप्येवमथवान् ॥६०॥ 
प्रमातृत्वादिमेदेन यत्स्रूपं प्रतीयते | ततप्रकाश्यत् इत्याहुरयरका्चस्सूपतः ॥६१॥ 
परमातेव प्रमेयं चेसरमाणं प्रमितिस्तथा | ससूपाच्चेकसूपत्वान्न तदेभिर्निरूष्यते ॥६२॥ 

किञ्चास्थूलाश्ञन्दतावादिना वाक्येन ब्रह्मणः सवं विशेषनिषेधद्रारेण प्रतिपाद्यत्वं तत्फलं च विधेयन्ञान- 
गम्यत्वे विरुध्येत तस्मादस्थू छादिवाक्यवि रोधो ब्रह्मात्मनो विधेयज्ञानबोध्यत्वे स्यादित्याहू-अस्थरेति । ८३॥ 

किञ्चास्थुलादिवाक्ये नियोगानुध्रवेशे तस्य नियोगतिष्ठत्वेन स्वरूपे प्रामाण्यं न स्यान्न च प्रमाणस्य 

सततोऽन्यसंश्रयादप्रामाण्यं युक्तमित्याह -न चेति । नियोगाननुप्रवेशेऽपि वक्यं विधिरद्ितिवाक्यत्वादनाप्तवाक्यवत् 
अप्रामाण्यमेवेत्याश्ञङ्कामनूुच दूषयति-एवमपीति ! विधिरहितवक्यस्याप्रमाणव्वे ब्रह्मणस्तदगम्यत्वाभावादल्यस्य च 
तत्र प्रमाणस्यानिष्टत्वात्तदसिद्धौ तद्विषयज्ञानासिद्धे्लनिनियोगौ निविषयो निरवकाशः स्यादिति दूषणभागस्याथंः।|८४॥ 

अविषयत्वेऽपि ब्रह्मणस्तज्जञाने नियोगः स्यादिव्याशद्कय वस्त्वन्यथाकरणे पूरुषस्यासामथ्यन्निवमित्याह- 
अदृषयमिति । नियोगसामर््यादविषयमपि विषयीकतु पुरुषः रक्ष्यतीत्याश _्गुयाशक्येऽ्थे प्रवृत्तस्य प्रयासवेफल्य- 
मिद्युक्तं स्मारयति-न ज्क्नुयादिति ॥ ८५ ॥ 

यत्तु नियोगसहितवचनंन्रंह्य प्येदित्युच्यते तद् "अन्यदेव तद्विदितादि'"त्यादिवाक्ये ्ह्यणोऽविषयत्ववादिभि. 
विरुध्यते । तत्तोऽपि न ब्रह्मज्ञानस्य विधेयत्वमित्याह्--विवितेति ।। ८६ ॥, 

नियोगसहितवाक्ये ्रंह्यणो विषयत्वनिषेधाच्च तज्ज्ञानस्य विधेयत्वासिद्धिरित्याहु--विन्ञातारमिति ॥ ८७॥ 

इतश्च ब्रह्मणो हृ्यत्वानुपपत्तेनं तज्ज्ञानस्य विधेयत्वसिद्धिरित्याहू-सदेति 1 ८८ ॥ 

्रष्ात्मना रूपादिजगतो हृश्यत्वात्तस्य चाहमिति प्रत्यक्षविषयत्वादविषयत्वस्थैवाभावादात्मन्ञाने विधिः 
सम्भवतीति शङ्धते-दरष्टरा चेदिति \ ब्रह्मात्मनो द्शनकमंत्वे कवंन्तराभावात्कमंकतंविरोधः स्यादिति दुषयति- 
कर्मेति । ८९ । 

ब्रह्यात्मनश्वेदेकस्योभयरूपत्वमयुक्तं तहि कमंत्वं करतुत्वमेव वा स्यादित्याशङ्कयाऽऽह--अदृष्टमिति । 
ब्रह्मात्मनो न कर्मत्वं नापि कतुत्वमित्यत्र हेत्वन्तरमाह--जन्यादीति ।। ९० ॥ 

आत्मनो दशंनकमत्वाभावे कस्य दंनकमंत्वमित्याशङ्धुयाऽऽह्--प्रमातृत्वादिति । अप्रकाशस्वरूपत्व 
जडत्वम् ।। ९१ ॥ | 

यत्तु पूवंवादिना प्रमेयत्वं द्रष्टु रुपदिष्टं तदनु दूषणान्तरमाहु--प्रमातैवेति । प्रमेयस्य प्रमातत्व प्रमाणः 
तत्फक्योरपि साक्षिमात्रतवं स्यादित्यथेः । यदि साक्षिस्वरूपाच्चैतन्यमाच्रान्मेयत्वादेरेकत्वं तदा मेयत्वादिः 
चिन्माच्त्वेनाद्रयत्वादेभिमेयत्वादिशब्दै्मेयत्वादिर्नौच्यते । मेयत्वादेदचेतन्यातिरिक्तस्यामावादतो न॑ मेयत्वादि 
साक्षिणो युक्तमिति फल्ितमाह--स्वरूपादिति ॥ ९२॥। 

२३५ १. अस्थूखमनणु """“““"बृ° ३.८.८, अराब्दमस्पदं “क ० १,३.१५ । 
२. बु° ४.५.१५ । २. बू° ३.४.२९ । 
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प्रामाण्यमनुवादार्ना न चेत्स्विषयेः मतम् | पयोगुणस्य सम्बन्धो न प्राप्नोति जुहोतिना ।६२॥ 

सर्भणेवामिसम्बन्धः पयसशवेदुत्रम् । खगस्य सिद्धये नालं द्रव्यमात्रं षयो यतः ॥६४॥ 
णयः साधनत्वं च प्राप्तं तस्मादनुधते | विशिष्टोपाश्रयं द्रभ्यमतोऽलं पञ्ुसिद्धये ॥६५॥ 
गोदोहनस्य भिन्नत्वाद्धिन्ं चेतसाधनं मतम् । प्राप्न प्रणयतीत्यस्य साध्यभेदादिमभिनता ॥६६॥ 
हानोपादानशुन्यस्रादग्रामाण्यं मतं यदि । जह्लास्मीति परिज्ञानमप्रमाणं प्रसज्यते ।।६७।॥ ५ 
आत्मत्वादनुपादेयमनन्यत्वादहेयता  । अमिधाशुतश्वेदेतक्किमन्यसराथ्येते विधेः ॥६८॥ 
अनूक्तेरपि' मानत्वं नैव ॒प्वाडक्चैबिटुप्यते । नियोगाचुप्रविष्टस्वा्थेवेहा मिधाथुतेः ॥६६॥ 

किञ्च पदानामथंवादानां चानुवादश्ञब्दित्तानां स्वाथे प्रामाण्यमेष्टन्यमन्यथा पयोद्रव्यस्य दधिद्रव्यस्य च 
जुहोतिना सम्बन्धो न सिध्येत्तत्तत्पदेन तत्तदथंस्यासिद्धत्वात्तथा च "पयसा जुहोति” “दध्ना जुहोती"त्यादिवाक्यम् 
अप्रमाणमापद्येतातश्व पदप्रामाण्ये विधिरहितवाक्यस्य किमु वक्तव्यं प्रामाण्यमित्यमिप्रेत्याऽऽ्ह--प्रासाण्यमिति।\९२।) १० 

 पयोदध्यादेजृहोत्तिना सम्बन्धो न भवति किन्तु स्वरगेणेति शङ्धुते--स्वर्गेणेवेति । भनुवादाप्रामाण्ये 
दध्यादिगुणस्य जुहौतिना सम्बन्धो न सिध्यतीति मच्चोद्यस्य स्वर्गेण सम्बन्धो दध्यादेरिव्युत्तरं न भवति | 
अनुवादाध्रामाण्ये स्वगेणापि दध्यादिगुणस्य सम्बन्धासिद्धेरिदुत्तरमाह--अनुत्तरमिति । पयोदध्यादेः स्वगेण 
सम्बन्धमङ्खीकृव्यानुत्तरमिद्युक्तं न च तस्य क्रियाद्वा रमन्तरेण सम्बन्धोऽस्तौत्याहू--स्वगंस्येति ।1 ९४ ॥ 

पदानां पदार्थ॑स्मारकत्वेऽपि पदार्थस्मृतीनामधिगत्तपदार्थसाधारण्येन तत्र प्रामाण्योपपत्तस्तद्धेतुनां तेषामपि १५ 
प्रामाण्यं दुरपह्ववमित्यमिग्रेत्य द्रव्यस्य त्रियाद्वारेणैव पुमथंसाधनत्वमित्येतत्प्रसङ्गेन “चमसेनापः प्रणयेदि'द्यत्त 
विवक्षितं विशेषं द्शंयत्ति--प्रणय इति । अतःशम्दो यस्मादर्थे । यस्माद्गोदोहनद्रग्यं स्वगंसाधनीम्तदरपणंमास- 
व्रत्व्थ॑विशिष्टमपां प्रणयनमुपाश्ित्य पशुकामस्य पशुसिद्धये समर्थीभवति तस्माहशंपुणमासप्रकरणे चमतेनापः 
प्रणयेदिव्यत्र प्रणयनस्यापु्व॑साधनत्वं च प्राप्तमेव पञुकामवाक्येऽनूद्यते । तच्चौभयमाश्ित्य गोदोहुनद्रव्यं पवथ 
विधीयते | क्रियोपरागमन्तरेण द्रव्यस्य पूमथंसाधनत्वानुपपत्तेरित्यथंः।॥ ९५॥  । २० 

चमसातप्रणयत्तिकारकात्तथाविधस्य गोदोहनस्य भिन्नत्वास्रणयनास्यमपि साधनं भिद्येतेति शङ्ुते-- 
गोदोहुनस्येति \ यदि गोदोहनचमसमेदास्रणयतिमेदस्तदा स्वगंपञुसाध्यभेदादपि प्रणयतिभेदः स्याज्ज्योतिष्टोमदन्ं- 
पूण॑मासवदुभयथाऽप्याभ्िव्य विधानघरक्रिया बध्येतेति दूषयति--ग्राप्तेति ॥ ९६ ॥ | | 

अनुवादप्रामाग्यं प्रस ङ्खप्राप्तमेवं परिसमाप्याभिधाश्नुतिप्रामाण्यं प्रकृतं प्रतिपादयितुं पुवंपक्चयत्ति--हानेति। 
परवत्त॑कं निवंतकं वाक्यं प्रमाणं हृष्टमुभयरूपतवविरहै नास्ति प्रामाण्यं वाक्यस्येत्यभ्युपगमेऽपि कि स्यादित्या्ञङ्कय २५ 
वेदान्तानां प्रवतंकत्वविरहितत्वात्तेभ्यो जातमहु ब्रह्मास्मीति ज्ञानमप्रमाणं स्यादित्याहू--ज्रह्येति 11 ९७॥। 

वेदान्तेभ्यो ब्रह्मात्मेकलत्वज्ञाने सति कतंव्यप्रवृत्तिनिवृत्योरभावे सवंकरततव्यतानिवृत््या ृतङ्ृत्यत्वसिद्धेविध्य- 

पेक्षामन्तरेण तत््वमस्यादिभरुतेरनतिश्षयपुरुषाथहेतुज्ञानजनकत्वास्रामाण्यसिद्धिरिप्यत्तरमाह-आत्मत्वादिति ।।९८॥ 

अभिधाशरुतेविध्यपेक्षामन्तरेणेत्थं प्रामाण्येऽपि यदनुवादशञब्दिततानां च स्वार्थे प्रामाण्यमुक्तं तच्च सिध्यत्ति 
तेषां नियोगानुप्रविष्ठत्वादित्याशद्धयाऽऽह--अनूक्तेरिति । यथाऽभिधाश्ुतेः स्वाथे प्रामाण्यं नियोगातुप्रवेशमन्तरेण ३० 
सम्भवतीप्ुषतं तथेवानूक्तिशब्दितानां पदानामरथंवादानां च स्वार्थे मानत्वं नियोगानूघ्रविषठत्वावष्टम्भेन काकोपमैः 
मीमांसकेन निवारयितुं शक्यते । पदानाम्थंवादानां च नियोगनि रपैक्षमेव स्वार्थं प्रतिपाद्य पश्चात्कंमथंक्यवरेन 
नियोगानुप्रवेशाम्युपगमादित्यथं; ॥ ९९॥ 

१. ममुवादस्यापीत्यथंः | 
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एवं च सति दृष्टान्तो भवतां नोपपद्यते । नियोगादेव विज्ञानभिस्येवं नियमः इतः ॥१००॥ 
वादायुबादयोर्थो यदि भिन्नः प्रतीयते| अगता्थाधिगन्वत्वादस्त्वन्क्तेः प्रमाणता ॥१०१॥ 
अन्वक्षं" भिन्नरूपा धीरिह बादानुवादयोः । अपूरवाधिगतिः पूेमिह वृद्धावबोधनम् ॥१०२॥ 

मृगतोया दिवन्मिभ्या य्यद्यनकतेमेवेन्मतिः । पिष्निरविंषयत्वं वः सवेत्रेबव प्रसज्यते ॥१०३॥ 
५९ स्वाभिधेय निराकाट्क्षो ह्यसुबादः प्रबोधयेत् । तत्र चेदप्रमाणं स्यास्स्यात्तदुच्चारणं ब्रथा ॥१०४॥ 

साकाइक्षत्वालुवादत्वे इतश्रावगते तया । अप्रामाण्यान्न चेत्ताभ्यां विधेयप्रक्षयादिभेः ॥१०१॥ 
स्वशब्दानभिधेयं यत्तदेव पेक्षते पदप । स्वायं तदद्रमाणं चेदाक्याथंस्यान्धयः डतः ॥१०६॥ 
अप्रमाणमिति ज्ञानं कस्मादज्नायि कथ्यताम् । विघमानोपरम्भानि न छ्यभावं प्रमिण्वते ॥१०७॥ 

परस्वमावविष्वंसबत्मेनेवाऽऽत्मवस्तुनः | वष््यत्यवगतिं चोध्वं विधिनेषेति दुःस्थितम् ॥१०८॥ 

१०  अनुवादस्यापि नियोगात्तिरेकेण प्रामाण्ये सिद्धे नियोगानुप्रविष्टमेव वाक्यं प्रमाणमित्यत हष्टन्तो 
नास्तीति फकितमाह्--एवं चेति । दृष्टान्ताभावे च नियोगनिष्ठादेव वाक्यास्प्रमा भवतीतिनियमासिदिरित्याह- 
नियोगादिति ॥ १००॥ 

किञ्च वादानुवादयोरर्थेक्ये वादवदनुवादस्यापि प्रामाण्याभ्युपगमध्रौव्यादथंभेदे वक्तव्ये प्रामाण्यमविरिष्ट 
मेष्टं शक्यमित्याहू--वादेति ।। १०१॥ | 

१५ अनुक्तिशब्देच पदान्यथंवादवाक्यानि च गृहीतानीत्यङ्गीक्ृत्योक्तमेव प्रपञ्चयति--अच्वक्षमिति ॥ १०२॥ ` 

किञ्च पदोत्था बुद्धिमिथ्या चेन्नियोगस्य निविषयत्वं स्या्यागा्यनुकादेन तस्मिन्नियोगाभ्युपगमात्पदजन्य 
बुद्धमिथ्यातवे च तदयोगादित्याह--मृगतोयेति ॥ १०२ ॥ 

अन्यापेक्षामन्तरेण स्वाथेबोधकत्वाच्च पदस्य प्रामाण्यमप्रत्याख्येयमिव्याह--स्वाभिधेयमिति । विपक्षे 
दोषमाह-तन्न चेदिति ॥ १०४॥ 

२० किञ्च पदस्य साकाङ्क्षत्वमनुवादत्वं चेष्यते तच्चोभयं पदादा विर्वा ज्ञातव्यमिति पृच्छति- 
साकाडङक्षत्वेति \ ताभ्यां साकाङक्षत्वानुवादत्वाभ्यां विरिष्टात्पदादेव तद्गतमुमय ज्ञायते चेत्तन्न युक्तं पदप्रामाण्या- 
नद्खीका रादन्यथा तत्प्रामाण्यप्रसङ्खादित्याहु--अप्रामाण्यादिति \ न च विधिवशादेव साकाड्क्षत्वमनुवादत्वं च 
पदगतं ज्ञातव्यं तस्य विधेयाथंप्रतिपादनोपक्षीणत्वादित्याह--विधेपरेति । नञ्पदमचत्राप्यनुषञ्यते ॥ १०५ ॥ 

“स्वायिधेयं निराकाड्न्नो ह्यनुवादः प्रबोधयेदि"त्यत्र पदस्य निराकाडक्षत्वमुक्तं साधयत्ि-स्वशब्देति । 
२५ वाक्याथप्रतिपत्तिजननार्थं पदं स्वश्ब्दानमिधेयं पदार्थान्तरमपेक्षते । स्वाथ तु पदं निराकाङक्षमेवेत्यततः स्वाभिषेयं 

निराकाङ्श्लो बोधयेदिति युक्तमेवेत्यथैः । पदस्य पदार्थे निराकाङक्षप्रामाण्याभावे वाक्या्थंग्रततिपत्तिरयुक्ता 
स्यादित्याहु--स्वाथं इति. | १०६ ॥ 

पदमप्रमाणमिति पदस्य भरमाणत्वाभावज्ञानं प्रत्यक्ञादिभ्यो वा पदादेव वा सिध्यतीति पृच्छति- 
अप्रमाणमितीति । प्रथमं प्रत्याह--विद्यमानेति । १०७ ॥ 

२३० हवितीये पदप्रामाण्यमप्रतिहूतमित्यमिप्रत्याभिधाभ्रतेविध्यनपक्षं प्रामाण्यमित्यत्र हेतन्तरमाह-- 
परस्वभाविति । अन्नप्राणमनोविज्ञानानामनामस्वभावानां प्रतिषेधद्वारेणैवाऽऽत्मवस्तुनो ब्रह्मणोऽवगतिमूत्तख 
भगुवल्ल्यां श्रुततिवंक्ष्यति । अतोऽपि विधि विनेवावगतिरित्यस्याथंस्य स्थितत्वादभिधावाक्यमेवात्र प्रमाण 
मित्यथंः । १०८ ॥ 

१. प्रत्यक्षम् | 

२५ २. अनक्तेरिति--सोमादिपदा्थंस्येत्यथंः | 
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ठयावृत्तिः परतोऽभागो न च तस्येन्दरियेण हि । सम्बन्थोऽस्ति ततो मेदः प्रम्णेर्नोपरम्यते ॥१०६।॥। 
प्रमाभावस्वरूपसान्नाप्यभावा द्धिःदेष्यते | संविच्यमभाषो नैवेह प्रकाशयति कश्चन ।॥११०। 
इति स्वाभिमतं सवं तेन चास्य विशुद्धता | वस्तुृत्तानुरोषेन व्यापारः एटवानिद ॥ १११ 
न॒ इलार्वशाद्व्योम रशरागायाप्यक यतः । आलसज्ञानं प्रसिद्धं चेद्धिधेर षिधिः इतः ॥ 

अथाग्रसिद्धं नितरां विधिनेधोपपद्यते ॥११२॥ ५ 
केवल्यकारिता बद्धनियोगादेव चेद्धयेत् | नियोगा्थावगतये नियोगोऽन्योऽपि मृग्यताम् 
तन्वमस्यादिवाक्योस्थं विज्ञानं स्वफटं स्यतः । अततोऽवगम्यतेऽस्माभिस्तरप्त्याख्यफ़लयद्भुजेः।।११५॥ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति विष्यन्परमृते यथा । विष्यथावगमस्तद्रदस्तिहाप्यभिधाध्रतेः ।॥१११५॥ 
नियोगविरदादस्य यद्यर्थावगमो मृषा 1 इहापि तदमानतममिधानभ्रतैखि ।॥११६॥ 

मवेद्धिष्युक्का वा अभिधा यदिवा विधिः | अभिधावत्मेयायी स्यात्तत्र दोषगुणाविमौ ।११७॥। ९० 
स्यादद्यलोक्षागिनिवन्क्ञानं यदि पिभ्यवुभेधिनी । अभिधाश्रुतिट्टाथां सम्यग्ज्ञानं तु दरम् ॥११८॥ 

अन्नप्राणादिनिरकरणेन वस्तुसिद्धिविधिवादिना नेष्यते किन्तु ततौ भिच्चतेन तत्सिद्धिरिषटेति चेत्तत्राच्चादे 

वस्तुनो भेदो व्यावत्तिभावोऽमावो वा ? भावश्चेत्पृथक्तवादिरूपस्य तस्य परस्पराश्रयत्वादिषुष्टत्वादप्रामाणिकेत्व- 
मित्यभिप्रेत्य द्वितयं प्रत्याहु--व्यावुत्तिरिति ! अभवस्येद्धियसंयोगाभवे तद्पुवंकस्य^ प्रमाणान्तरस्यापि तत्र न 
प्रवत्तिरिस्याह्--तत इति । १०९ । १५ 

अभावात्मनो मेदस्याभावप्रमाणादेवर सिद्धिरित्याक्चद्कय प्रमाणाभावाद्रा संविदभावाद्रा तत्सिद्धिरिति 
विकल्प्याऽऽ्यं दूषयति--प्रमेति । प्रमाणाभावस्य प्रमाणत्वं व्याहृतमित्यथः । न द्ितीयः । प्रकाशाभावस्य 
प्रकाशकत्ववि रोधादिव्याह्--संवित्तीति ।। ११० ॥ 

किञ्च प्रमाणाभावः संविदभावो मेयाभावश्चेत्यभावमावमेव प्राभाकरेनाम्युपगम्यते । तथा चाभावात् 
ञभावात्मनो भेदस्य सिद्धिरिति स्वोक्तविरुदधमित्याहू--इति स्वाभिमतमिति! अन्नप्राणादिभ्यो भित्नत्वेनाऽऽत्मवस्तुनो २० 
बोधनं यतः श्रुत्या नोपपद्यतेऽस्तन्निषेधेनैवामिघायकवाक्यस्याऽऽत्मबोधने व्यापारः स्यादित्याह--वस्तुवुसंति॥ १११ 

जभिधाश्नुतिजनितस्य ज्ञानस्य स्वतोऽप्रनाणल्वात्ततप्रामाण्याय ज्ञाने विधिरित्याशद्कुयाऽऽकाशं स्वतः 
शरावभवनायोगयं कुरालवलान्न शरावो भवतति तथा स्वतोऽप्रमाण्यस्य विधिवश्चास्रामाण्यायोगान्नेवमिलययाह-- 
नेत्यादिना । किञ्चाऽऽत्मनज्ञानस्य प्रसिदत्वेऽप्रसिद्धतवे च न तत्र विधिः सम्भवतीत्याहु--आत्मनज्ञानमिति ॥ ११२ ॥ 

ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वसिद्धये ज्ञाने विधिः स्यादिति शङ्कते-कैवल्येति ! तहि नियोगस्यापि पुमथं- २५ 
साधनत्वाभ्युपगमाधियोगास्पुमथंसिद्धये नियोगे नियो गान्तरमत्वेषटव्यमिति निराचष्ट-नियोगाथेति ॥ ११२ ॥ 

अतिप्रसद्धपरिहाय्थं वाक्योत्थं ज्ञानं स्वारस्येनैव पुमर्थं साधयतीति फलितमाह्--तच्वमस्यादीति ॥ ११५ 
अभिधाश्रतैः स्वाथंबोधकत्वं विधिग्यतिरेकेण नास्तीत्याशङ्धयाध्ययनविधिषष्टान्तेन परिहररति- 

स्वाध्याय इति । ११५॥ 
| नियोगमन्तरेणाभिधावाक्यादर्थावगमो मिथ्येव्याक्चद्ुयाध्ययनविधिवाक्यादपि तहि विध्यन्तरमन्तरेण ३० 
वाक्याथंप्रतिपत्तिमिथ्या स्यादिव्याह--नियोगेति ।। ११६ ॥ 

वेदान्तवाक्ये विध्यभ्युपगमेऽपि कि विघेरभिघानुगुणत्वं कि वाऽभिधाया विध्यनुगुणल्वमिति विकल्पयति-- 
भवेदिति ! तत्राभिधाश्रुतेविध्यनुगुणत्वे त्वद्पक्षसिद्धिमंसपक्षासिद्धिस्व विधेरमिधाश्नुलयनुगुणत्वे त्व्पक्षासिद्धिमत्पक्च 
सिद्धिश्चेव्यभिप्रव्याऽऽह-- तत्रेति । ११७॥ | | 

अभिधाया विध्यनुगुणत्वे सूचितं दोषं विशदयति--स्यादिति ॥ ११८ ॥ ३५ 

१. प्रत्यक्षपूवेकत्वादितरेषां प्रमाणानाम् | २. अनुपरन्धिप्रमाणादेव | 
७५ | 
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अथाभिधायुरोधी स्यान्नियोगोऽयं तथाऽपि च । अभिधासुविधायिलाद्धिष्यर्थोज्र सुदुरंभः ॥११६। 
्राक्त॒ वक्याथैविज्ञानात्न्निविष्टपदाथेयोः । अन्वयन्यतिरेकाख्यविवेकाय विधिमेषेत् ॥१२०। 
बाक्याथंप्रतिपत्तौ दि पदार्था्ञानमेव च| प्रतिबन्धो यतस्तस्मादन्धयाचवरलोकनम् ॥१२१॥ 
वाक्यार्थज्ञानकाले यः पदार्थो नैव विते । कतेव्यः कारषापेक्षो विधेयः स न संशयः ॥१२२॥ 

५ विपरीतस्ततो यस्तु वाक्यादेवावगम्यते | निस्योऽकमे वियुक्तः सन्न विधेयः कथश्चन ॥१२३। 
स्वसिद्धेः कारणं नान्यज्ज्ञानमज्ञानहानये | यस्मादपेक्षते तस्मान्न निदिष्यासनाय तत् ॥१२४॥ 
सिद्धमप्यात्मकायेस्य कारणं सिद्धये न चेत् । विष्यं तदेव स्यान्न खसिद्धिभरकारकम्।॥१२५॥ 
तस्मा्कूटस्थविज्ञानं प्रत्याख्याताखिलदयम् । आनन्दं ब्रह्मणो बिदान्न विभेति इुतकश्चन ॥१२६।॥ 
जह्मणो धराहभस्येति मेदश्चाघ्रौपचारिकः ¦ राहोः दिरोषन्धुरुयस्तु नेव स्याननिगणततः ॥१२७॥ 

९० महिमा ब्राह्मणस्यैष हानिद्द्धिषिवजितः | स्वतः सिद्धेविजानंस्तं न बिभेति इुतदवन ॥१२८॥ 
विद्रान्सन्न बिभेतीति विदयाकालं मवेत्फरम् । न तु स्वगादिवल्पाप्यं भुञ्ञानस्तृप्यतीतिवत् ॥१२६॥ 
यतोऽविद्यातिरेकेण प्रतिबन्धो न विधते । तन्नाशानन्तरां युक्ति विद्वानिति ततोऽवदत् ॥१३०॥ 

विधेरभिधानुरोधित्वेऽपि सूचितं दोषं प्रकटयति--अथेति ।॥ ११९॥ 
आत्मज्ञाने विध्यभावेऽपि वेदान्तेषु विध्यभावे मुमुक्षुणा प्रवृत्तिर्याहिच्छिकी स्यादित्याशङ्क्य पदाथ॑विवेके 

१५ विध्यभ्युपगमान्मवमिव्याह्-प्राप्त्विति ।। १२०1 | 
वाकपायज्ञानस्यपिक्षितत्वात्तस्रतिबन्धनिवृत्यथं पिधावथ्यंमाने किमिति पदव्यथंपरिशोधने विधिरित्या- 

राद्धुयाऽऽह्--वाक्यार्थेति ।। १२१ ॥ 
के मंकाण्डं विधेयमंशं यागादिकं दशंयति--वाक्याथन्ञानेति ॥ १२२ ॥ 
क म॑काण्डवज्ज्ञानकाण्डेऽपि किच्िद्िधेयं भविष्यतीव्याशङ्कय ज्ञानं वा तद्विषयो वा निदिध्यासनं वाज 

२० विधेयमिति विकल्प्य ज्ञाने विघेनिरस्तत्वात्तद्विषये च ब्रह्मात्मभावे नित्यसिद्धं विघेरसम्भवान्न कल्पद्रयमित्याह- 
विपरीत इति ॥ १२३॥ 

ज्ञानस्य निदिध्याप्तनापेक्षस्याज्ञाननिवत्तकत्वात्तस्य तच्छेषस्वाविदिध्यासनं निधेयमितिकल्पान्तरं प्रत्याह 
स्वसिद्धेरिति । ज्ञानस्य स्वोत्पत्तिमातरेणाज्ञाननिवत्तंकत्वा्निदिध्यासनकशेषत्वाभावानच्च तस्य विधेयस्वमित्य्थः ॥१२४॥ 

उक्तमेव प्रपञ्चयत्ति-सिद्धमपीति । कारणमन्ञाननिवृत्तौ ज्ञानं तद्यदि छब्धात्मकमपि स्वफरस्याज्ञन 
२५ निवृत्तिलणक्षस्य प्राप्तये न भवत्ति तर्हिं तदेव निदिध्यासनविष्यपेक्षं स्वसिद्धेः स्वफलस्य प्रागुक्तस्य प्रकाशकं 

साघधकमि्येतन्न स्यात् । *"“न हि स्वतोऽपती शक्तिः कतुंमन्येन शक्यते" इतिन्यायादित्यथंः । १२५ ॥ 
व्रिधेयन्ञ।नास्ुरुषाथंसिद्धिरिति वक्तुमशक्यत्वाद्राक्योत्थज्ञानादेव परिपू्णपुरुषा्थंसिद्धिरिति वाक्याष्टयोपा- 

दानपुवक विचारफलमुपसंहरति- तस्मादिति ॥ १२६॥ 

“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानि"तिभेदतिर्देशादानन्दत्रह्मणोर्गणगुणीमावः स्यादिलयाचद्कुयाऽऽह्-ब्रह्मण इति । 
३० ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य ब्रह्मीभूतस्य स्वरूपभूतमानन्दं साक्षाकुव॑तो भयहेत्वभावान्तास्ति भयमित्यस्यार्थस्यात्र विवक्षि 

तत्वादुब्रह्मणि गुणगुणिभावस्याभावाद्धदस्यात्र राहोः शिरोवक्स्पितत्वादरस्तुतोऽमावाद्थंसून्या षष्ठीद्थंः ॥१२७॥ 
विद्रानित्यादेरर्थ विवृणोति--महिमेति ॥ १२८ ॥ 
विद्वान्न बिभेतीति विद्यातत्पलय।ः समानकालत्वनिर्देशस्य तात्पयंमाह-- विद्वानिति । १२९॥ 
जञानोदयनान्तरीयकत्वेन मुक्तिव्यवघानस्याज्ञानस्य निवृत्तेश्व ज्ञानसमानकाला मुक्तिवंक्तव्ये्याह-- 

२५ यत इति । १२३० ॥ 

१. रको० वा० चोदनासूत्रै-४७। 
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मयरैतद्रेयं यस्मात्तच्चाविचासणदधवम् । प्टु्टायां विया तस्यां न इत्यन भीभवेत् ।१२१॥ 
एरमात्मधियेतस्मनप्रस्यमात्मनि केवटे । निरस्तायामविचायां भयं नास्वि इरन ।१३२॥ 
निथूतपद्वाक्याथेमित्यवं प्रतिपत्तये । यतौ वाचो निवतेन्त इत्येवं वचनं भतः ॥१३३॥ 
तथा मनोविषल्पानां निषेधाय परास्मति | धिया खषेत्यतो उक्ति रुिर्यथासम्ययोधिनी ॥ १३४॥ 
निषिध्य ` नायमात्सेति भिन्नमातरोपरम्भनम् । अनन्याजुभवं जह्य च्यमेवेत्याइ न शरुतिः ॥१३५॥ ५ 
्रयग्बहमावस।वितयाद्धेदानां सज्जु्पेषत् । उदाहारः ततः भरत्या हयं दोठो मनोमये ॥१३६॥ 
विद्वानेव परं ब्रह्म आत्मनाऽऽत्मानमहयम् । न विभेस्येकरोऽदरन्द्ो भयहेरोरसम्भवात् ॥ १३७॥ 
ननु साधवक्रियाहेतः पापाबुष्ठानमेव च । इत्येतस्य निषेधाथेमेतं देस्युच्यतेऽधुना ॥१३८॥ 
नेपमेवं चिदं यस्माद्रावेदीहावधारणे । न तपस्यन्तङाले तमकतेत्वास्मेदिनम् ।॥१३६॥ 

क्रियाफलस्य सर्वस्य कतेगामि्वकारणात् ॥१४०॥ १० 
धिडमां योऽ शुभं कमं जीवनाकरयं क्वचित् । अकां च सदा पापं ह्यतो भयघुपर्थितम् ॥१४१॥ 
असमाद्धेतोर्मदांस्तापोऽ्िध्रासंवीतवेतसाम् । जायते मृत्िकारे हि हिविककावशवतिनाम् ॥१४२॥ 
फए़रस्यायं स्वभावो हि यस्स्वकत्रैलुगामिता | अतो न तपतो ज्ञोत्थावकर्तारं शुभाशुभौ ॥१४३॥ 
कस्मान्न तपतस्तौ वचेदध्माधर्भो बिपधितम् ; कौटस्थ्यादद्रयत्वाच प्टुष्यत्येव शुमाश्जुमे ॥१४४॥ 

इतोऽपि ज्ञाततत्पफलयोरेककारत्वं युक्तमित्याह्- भयेति ॥ १३१॥] १५ 

उक्तमेवार्थं विवृणोति- परमात्मेति ॥ १३२॥ 

एवं मन्तरं व्याख्याय तदीयपूर्वाधंस्य ता्पर्थाथंमाह- निवत ॥ १३२-१२४ ॥ 

प्रत्यगात्मा न पदार्थो न वाक्यार्थो नापि विकल्पन्ञानानां विषयो भवतीत्यस्मिन्नेवाथे “नायमात्मा प्रवचनेन 

रभ्य" इत्यादिभ्रुत्यन्तरसम्बादं दशंयति--निषिध्येति । १२३५ ॥ 

यदि कोशपञ्चकातिरि्प्रतयश््रह्मविषयोऽयं श्लोकस्वहिं किमिति मनोमयकोरे यथोक्तश्लोकस्योदाह्रणम् २० 

इत्याशङ्कय कोशपञ्चकस्य प्रत्यगात्मातिरेको नास्तीति प्रतिपादनायेत्याह् -्रत्यमिति ॥ १२६ ॥। 

रेतस्य भयकारणत्वात्तस्य चावि्याफा्॑तलाद्िचयाऽविद्यानिवृत्तौ भहतो स्मावष्िद्रानभयं ब्रह्मैव भवतीति 

मन्वार्थमुषसंहरत्ि--विद्टानिति \ अदयमात्मानमक्गच्छतीति शेषः ॥ १३७ ॥\ 

एतं हेत्यादिवाक्यस्य व्यावर््यामलङ्धामाह- नन्विति \ हैतुविदुषोऽपि भयस्येति शेषः| तत्रोत्तरत्वेन 

ववेयमवतारयत्ति--इत्येतस्येति ॥ १३८ ॥ | 

भवतारिततस्य वाक्यस्याथंमाह्-चैतमिति \ यस्मादेवंविदमकतुत्वाभोक्तृतोपरक्षितब्रह्यात्मवेदितं निषिद्ध 

सेवनं विहिताकरणं चान्तकाठे नैव तपति प्रृते वाक्ये “व वितिनिपातस्ावधारणे रयुक्तत्वात्तस्मान्तिषिद्धसेवनादि 

विदुषोऽपि भयकारणमस्तीत्येवं न शङ्कितभ्यमित्यथंः ॥ १२३९1 

विहितानन्ठानं निषिद्धानुष्ठानं च विदूपोऽकतुंरपि किमित्ति भयक्रारणं न भवतीव्याशद्धुयाऽऽह-- क्रियेति । 

किमहमित्यादिवाक्यद्रयं योजयति-- धिगिति ।; १४०-१४१ ॥ 

पष्य्रस्याकरणात्पापस्य करणाच्च मह्दूयं कदा कषां चेत्येक्ष(यामाहु--अस्मादिति ।। १४२ ॥ 

पण्यपापयोमंरणकारे तापकत्वं दिेषाभावाद्दुषोऽपि भवि पतीत्याश्चङ्धुयाऽश्--फरस्येति ॥। १४२ ॥। 

विदुषोऽपि पुण्यपापयोरतापकत्वै हिव्वन्तरं ववतुं पृच्छति -कस्मादिति । विवक्षितं हेलवन्तरमुदाहरति-- 

| कोटस्थ्यादिति। वस्तुसामथ्यदिव सवंप्रकारविक्रियावि रटविततवाद्रैताभावोपलक्लितपूणस्वभावत्वाच्च विद्योदय- 

१. क० १.२.२३ | २. क० १.२.२३ ३. त° २.४। ३५ 

९५ 

२० 
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सय एवं यथोक्ताथं विद्वानेते हमाशुमे ॥१४५॥ 
साधुकमाोक्रिया या च पाषानुष्ानमेव च| अकसऽस्मीतिरिक्ञानहुवाश्चेनाञ्जपा दरत् ॥१४६॥ 

द्गध्वा निरत्यये खा द्यात्यानं स्पृणुते यतः । स्पृणोतिबेलकर्माऽयमात्मानं बरयत्यतः ॥ १४७॥ 
अव्रियासंधयादात्मा बलीयानपि दुवः | अदिधा राजयक्ष्माऽस्य काश्येमेति तया यतः॥। 

५ ध्वस्तायां विद्यया तस्यामात्मानं बलयस्यतः ॥१४८॥ 
बोधने निरस्तायां निद्रायां स्वप्नदशेनम् । बृद्धात्मशेषतायेति तथेह शरशेषताम् ॥१४६॥ 
अथवा एष एवोभे पत्यादश्यादिरक्षणः । स॒भाशभे यतस्वस्मादात्मानं बखयस्ययम् १५०॥ 
लिङ्गदेहाधितं कार्यं तच्च कमेनिवम्धनम् । कमं कवरादिसम्भूतं कत्रावज्ञानहेतुकम् ॥१५१॥ 
अहं अह्येटरतो ज्ञनाद्ध्वस्तायां प्रत्यगात्मनि । कष्टयदहेतावपिवायामेकलाद्बरयस्ययम्र् ॥१५२॥ 

१० स्वतो बुद्धं स्वतः द्धं स्वतो शुक्तं यथोदितम् । वेदेवं यः स्वमात्मानं फएरं तस्येदशं स्मृतम् ॥१५२॥ 
इती्युक्तपराधर्श तर्णोऽद्रयरूषिणः । साक्षात्तद्बोधहतुलाद्रन्यी हयपनिषदह्धषेत् ॥१५४॥ 
विधेधोपनिषञ्ज्ञसण तयंवोपेत्य निद्यम् | बिन्दते निमेयात्मानं तस्मादुपनिषरत्स्रता ॥१५१५॥ 
हमां बन्टीं तु तादस्यौत्पर्रहमविदो गुणात् । सदोपनिषदित्युनुस्त्यक्तसरवेपणाः शुभाम् ॥ १५६॥ 

इति नवमोऽनुवाकः 

१५ नान्तरीयकव्वेन विद्वानविद्यया सह् पुण्यपापे दग्ध्वा स्वस्थोऽवतिष्ठते । तथा च पृण्यपापयोर्नास्ति विदूषि तापकत्व- 
मित्यथंः ॥ १८४ 

उक्तेऽर्थे स॒ य इत्यादिवाक्यं योजयत्ि-स य इति। यथोक्तार्थं स्यज्ञानादिलक्षणमेवमुक्तेन प्रकारेण 
प्रत्यगात्मतया यो विद्वानवतिष्ठते स पुनरविद्याकार्ये शुभागुमे दण्ध्व्राऽऽत्मानं स्पृणुते बल्यतीत्यथंः । शुभागुभं 
दग्ध्वेदयुक्तमेव व्यनक्ति-साधुक्मेति \ यस्मादात्मानं विद्वानुक्तरीत्या स्पृणुते तस्मान 1स्ति तस्मिन्धमदिस्तापकत्व- 

२० मिति शेषः | स्पृणुते इत्ति क्रियापदस्य विवक्षितमयंमाह् -स्पृभोतिरिति । अत इत्यहं ब्रह्मं तज्ञाना- 
दित्यथंः ।। १४५-१४६-१४७ ॥ 

आत्मनो बलस्य स्वाभाविकरत्वाछ्कि विदाक्रृतेन वलेनेव्याशङ्कयाऽऽह् --अविदयेति । आत्मबलस्य स्व्राभावि- 
कतवेऽप्यविद्याकृतदौवैल्यस्य विद्यया निरसने स्वाभाविकबराभिव्यक्तविद्याधीनमस्य बल्मभीषटमिद्यथः ॥ १४८ ॥ 

अविद्यातत्कायंयोविद्या निरस्तयोरात्मनः सक्राशादधदेनावस्थानमाशङ्खवय दृष्टान्तेन = निराचशे-- 

२५ वोधेनेति ॥ १४९॥।। 

एते पुण्यपापे विद्यया दण्ध्वाऽऽत्मानं बलयतीत्िपुवैवाक्थस्यार्थो व्याख्यातः । सम्प्रति “उभे हो''्यादि 
समनन्तरवाक्यस्याथं कथयति--अथवेति ! उक्तलक्षणो विद्वान्विद्याबकादुभे पुण्यपापे स्वात्मानमेव करोतीति 

कुततस्तयोस्तापकत्वाश द्धव्यः 11 १५० ॥ 

वाक्यद्रयाथमुपसंह् रति-लिद्धदेहैति ॥ १५१-१५२ ॥ 

२० य एवं वेदेत्यस्याथंमाहू-स्वत इति ! ईहशमविद्यानिरासद्रारेण वरात्मकमिति यावत् ॥ १५३ ॥ 

“इत्युपनिषदि"त्यतरेत्तिरब्दाथंमाह्-इतीत्युक्तेति। उपनिषच्छब्दस्यौपचारिकम्थं कथयति-साक्षादिति।॥१५२॥ 

मुख्यमुपनिषच्छन्दाथं कथयत्ति--विद्यवेति ॥ १५५ ॥ 

वल्ल्यामुपनिषच्छन्दप्रवृत्तिमौपचारिकीमुक्तामुपसंहरति--इमामिति ॥ १५६ ॥ 

इति नवमोऽनुवाकः 

२५ इति ब्रह्मवल्छीवातिकटीका समाप्ता 



अथ श्छच्युच्रल्ल्यां प्नथस्नो <्त॒व्वाच्छः 

सह नाववतु । सह नौ मुनक्त । सह वीयं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

भृगुरवे बारुणिः। वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो तक्षति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं 
चुः शरोत्रं मनो वाचमिति | त~ होषाच। "यतो वा इमानि मताति जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति} यसखयन्त्यभिसंबिन्लन्ति ) तद्विजिज्ञासस्व । तद्बरस्येति । स तपोऽतप्यत । स वपस्तप्त्ा | ५ 

इति प्रथमोऽनुवाकः 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्माऽऽकान्ञादिका्यमन्नमयान्तं सृष्ट्वा तदेवानुप्रविष्टं विद्गेषवदिवोपङभ्यमानं 
यस्मात्तस्मात्सवंकायंविलक्षणमदुहयादिधमंकमेवाऽऽनन्दं तदेवाहुमिति विजानोादनुप्रवेशस्य त्तद्थत्वात्तस्थेवं विजानतः 
शुभाशुभे कमंणी जन्मान्तरारम्भके न भवत इत्येवमानन्दवल्त्यां विवक्षितोऽ्थंः ! परिसमाप्रा च ब्रह्मविद्या ! अतः 
परं ब्ह्मविचासाधन तपो वक्तव्यमन्नादि विषयाणि चोपासनान्यनुक्तानीत्यत इदमारमभ्यते-- 

आनन्दगिरिटीका 

वृत्तानुवादपुवंकमुत्तरवल्लीसम्बन्धमाह्-सत्यं ज्ञानमित्यादिना । तप इति \ पदाथंविवरणं वक्याथन्ञान- 

सनमाटा 

वृत्तानुवादपुवंकमुत्तरवल्लीमवतारयति--सत्यं ज्ञानमित्यादिना । अनुप्रविष्टराब्देन विवल्षितमथंमाह्-- 
विकञेषवदिवेति ।! सांसारिकधमंजातं विशेषः, तस्यावास्तवत्वज्ञापनाथं इवकारः, तथा च श्रतिः---““ध्यावत्तीव 
लेलायतीव” इति । प्रवेशवाक्येन ब्रह्मणो जीवभावोक्तस्तात्पयंमाहु-- यस्मादिति \ यस्माद्ब्रहैव संसारिस्वेनोपरुभ्यत 
इत्युक्तं तस्मादहं यथोक्तं ब्रह्यंवेति विजानीयादिति तात्पर्यतः प्रदशित्तं भवति । जीवभावेनानुप्रवेशकथनस्य अहु 
ब्रहेति ज्ञानेकपयोजनकत्वादित्यथंः | न हि ब्रह्मैव संसारित्वं प्राप्तमिति ज्ञानाक्िञ्चिस्रयोजनं लभ्यते प्रतीयमान. 
संसारितनिरसनपूवंकमह् ब्रह्मेति ज्ञानविवक्षायां तु मुक्तिः प्रयोजनं लभ्यत्त इति जौवस्य ब्र्मत्वज्ञान एव प्रवेश- 
वाक्यस्य तात्पयंम् । एतेनमेदबोधकवाक्यामावादव्राहुं ब्रह्यास्मीति ज्ञानमविवक्षितमिति शङ्कापि निरस्ता 
वेदितन्या, तात्पयंतो गुहानिहितवाक्यस्य प्रवेश्चवाक्यस्य चामेदज्ञानपरत्वात् । अभेदज्ञानफलमप्युक्तमनुवदति- 
तस्थैवमिति । "इत्युपनिषत्" इ्युपसंहा रवाक्याथंमप्यनुवदति--परिसमाप्रा च ब्रह्यविखेति । नन्वेवं वक्तव्यानव- 

रेषणादृत्तरवल्छी व्यर्था; नेत्याह्--अतः परमिति । विद्योकत्यनन्तरमित्यथंः । न च कारपञ्चकविवेचनरूपस्य 

१. अत्र॒ “यतो वा इमानि भूतानि" इत्यादिवाक्येन जगज्जन्मस्थितिल्यकारणत्वं लक्षणमुक्तम्, 
तेनोपादानत्वं रक्ष्यते । अव जन्माद्यधिकरणे “जन्माद्यस्य यत्त" इत्यनेन सूत्रेण सूचितम्, तथा हि-- 
जगज्जन्मस्थितिमङ्कस्य ब्रह्यस्वरूपलक्षणत्वायोगात् तस्य मिथ्यात्वेन सत्यब्रहयप्रतिपत्तिनं सम्भवतीति 
प्राप्ते यथा शाखाग्रं चन्द्रः प्रकृषटप्रकाशरचन्दर इति वाक्याभ्यां सक्षणद्वयप्रततिपत्तिस्तथा यज्जगज्जन्मादु- 
पादाननिमित्तकारणं तद््रह्येति मिथ्याभूतेनापि यद्रजतं सा शुक्तरितिवत् सत्यन्रह्मलक्षणं सम्भवति | 
यतो वा इमाति भूताना^त्यादिवाक्यं ब्रह्य न लक्षयति उत रक्ष्रति ? इति संशये एकस्योपाद- 
निमित्तोभयकारणत्वस्य हृष्टान्तामवेनानुमातुं शक््त्वात्। जगमस्याननुपुणत्वम्। एककारणत्वमाजोक्तौ 
वस्तुपरिच्छेदादलक्षणत्वमिति प्राप्ते पौरषेयतया शङ्धितदोषमनुमानं तस्यापौरषेयततया निरस्ता- 
प्रामाण्यशञङ्कतया प्राबल्यात् च तेनोभयकारणत्वं सुखादिदृष्टस्तेन सक्षणत्वमुच्यते । ततश्च वस्तु- 

परिच्छेदाभावाल्लक्षस्य ब्रह्यत्वसम्भवः । ` 

९० 

१५ 

२०५ 

२५ 

२० 
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आद्यायिका विद्यास्तुतये, प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तेति--भृगूवे वारुणिः! वैशब्दः प्रसिद्धानुस्मारको भुगुरित्येवं 
नामा प्रसिद्धोऽनुस्मयते \ वारुणिवंरुणस्यापत्थं व।रणिवंरणं पितरं ब्रह्य विलिज्लासुरुपससारोपगतवान् \ अधीहि भगवो 
बहोत्यनेन मन्त्रेण । स च पिता विधिवदुपसन्नाय तस्मै पुत्रायेतद्रचनं प्रौवाच। अच्च प्राणं चक्षुः श्नोच्नं मनो 
वाचमिति \ अचं शरीरं तदभ्यन्तरं च प्राणमत्तारमुपरन्धिसाधनानि चक्षुः श्रोत्रं मनो वायमित्येतानि ब्रह्मौपलन्धौ 

५ दाराण्युक्तवान् । उक्त्वा च इारभुतान्येताव्यन्नादीनि तं भृगुं होवाच म्रद्यणो क्षणस् । कि तत् ? यतो यस्मा 
इमानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति प्राभान्धारयन्ति वर्धन्ते । विनाक्नकाले 
स यत्प्रयन्ति यदुब्रह्य प्रतिगच्छन्ति, अभिसंविशन्ति तादा्म्यमेव भ्रतिपखन्ते । उत्पससिस्थितिलयकालेषु यदात्मतां 
न जहति भूतानि, तदेतदृन्रह्यणो लक्षणम् ¦ तद्ब्रह्म विजिनल्षासस्व विश्षेषेण ज्ातुिच्छस्व \ यदेवंलक्षणं ब्रह्य 

आनन्दगिरिटीका 

१० साधनमित्यथः । अधीहीति ! अध्यापय स्मारय । “इक् स्मरणे'' इति धातुपाठार्दिव्यथंः । ज्ह्योयलञ्धाविति । 
लक्ष्यत्वमथंविवेकाय ह्ाराणि क्षरीयदिचेष्ठान्यथानुपपच्या हि साक्षिभूतश्चद्धातुविदिच्यत इति भावः। 

वनमाा 

वक्ष्यमाणस्य तपसोऽपि प्रागभिहितत्वात्पुनस्तदक्तिव्यंथेति वच्यम्, तस्यैव तपसो ब्रह्मलक्षणमुखेन कर्तव्यत्वरूप- 
विरोषकथनपवेकसुत्तरवल्ल्याः प्रपञ्चार्थत्वेन पौनसूवत्याभावात् । इतस्व न पौनसक््यमित्याश्चयेनाह--अक्चादीति । 

१५ ननु तहि तपञादिकमेव वक्तव्यं न स्वास्यायिकापः; तत्राहु-- आद्यायिकेति । नन्वाद्यायिकया कथं 
स्तुतिखाभः ? तच्राहू--श्रियायेति । पिता प्रियाय पुत्राय प्रशस्तामेव विद्यामुपदिशेन्नान्यामिति रीत्या विद्यायाः 
प्रकर्षो लभ्यत इत्यर्थः । हे भगवन् ! ब्रह्माधीहि स्मर उपदिदोति यावदिति मन्त्राथंः । अत्तारमिति \ शरीरेऽन्नशब्द- 
प्रयोगात्तदभ्यन्तरस्य प्राणस्यात्तृत्वमुपचारेणोक्तमिति मन्तव्यम् । यद्वा अन्नक्षब्देन वि राडात्मकं शरीरं विवक्षितम्, 
तदभ्यन्तरः प्राणङ्च सूत्रात्मरूपो हिरण्यगर्भो विवक्षित इति कृत्वा प्राणस्थात्तत्वमुक्तमिति मन्तव्यम् । ननु अघ 

२० प्राणयोरूक्तिः “अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्" “प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्" इत्ति करिष्पमाणे विचार उपयुज्यते, रूपायुप- 
रच्धिक्ताधनानां चक्षुरादीनामुक्तिः क्वोपयुज्यते ? तत्राह -ज्रह्योपकभ्धौ द्वाराणीति \ अत्र मनःशब्देन “मनो ब्रहेति 
ग्यजानात्'" इत्यत्र वक्ष्यमाणमाधिदेविकं मनो गृह्यते। एतच्च “विन्धानं ब्रह्मेति व्यजानात्" इत्यत्र वक्षयमाणस्याधि- 
दविकविज्ञानस्याप्युपलक्षणम् । वागादीःं च्ुरादीनां च यथायथं प्राण।दिकोशेष्वन्तर्मूता न ब्रह्मोपलन्धिद्वारत्वं 
विवक्षितमिति न चक्षुसादिकथनवैयथ्यमित्ति भावः । उक्तानुवाद्पुर्वकम् "यत्ते वै" इद्यादेस्ताद्पयं माह--उक्त्वा 

२५ चेत्यादिना । तिविरोषस्य ब्रह्मणो धर्मरूपं ठक्षणं नं सम्भवतीतयाक्षिपति--फ्ि तदिति । काल्पनिकं घम॑रूपं 
जगत्कारणत्वं तस्य लक्षणं विवक्षितम्, अतो नासम्भव इति श्रुत्या परिहुरति-यत इति । प्रयन्तीत्यस्य विवरणं 
अभिसंविशन्तीति । तवाभी्युपसर्गाथंमाभिमुख्यं विवुणोति-तादात्म्यपेवेति । ब्रह्मणि रोयन्त इत्येव विवक्षितताथंः। 
त्र ब्रह्मणो भूतलयाधारत्वश्चरवणाल््रकृतित्वरूपं कारणत्वं विवक्षित मित्याशयेनाहू--उत्पत्तीति । प्रकृतिरेव हि 
विकाराणामात्मा स्वरूपमिति स्थापितमारम्भणाधिकरणे, अतो यदासमकतामियुक्तम् । यद्यपि ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानां 

२० भूतानां स्वत्त उत्पयादयो न सन्ति, तथापि स्थूलसुक्ष्मोपाधिवििष्ठत्वाकारेण तेषामपि ते सन्तीति भावः। 
नन्वत्र महामूतानामाकाशादीनां ग्रहणं कुतो न क्रियते प्राणिष्विवाकाडादिष्व्रपि भूतशब्दस्य प्रसिद्धत्वात् ! अत एव 
“सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते" इत्यत्र भूत्तरब्देन महाभूतानां प्रहुणमाचार्यरेव कतष्, तथा 
जन्मादिसूत्रे द्विविघान्यपि भूतानि गृहीतानि; तथा च कथमत्र प्राणिनयेव ग्रहणमिति चेत्, उच्यतै-मूतशन्दस्ोभयत्र 
रूदत्वेऽपि प्राणघारणकतुंवाचिजीवन्तील्युपपदानुसारेण प्राणिह्ढेरेवोन्मेषो न महामूतविषथरुटेरिति नाव्रकाशादि- 

३५ ग्रहणप्रसक्तिः “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि” इत्यत्र च॒ “धस्य छोकस्य का मतिः इति पृथिवीलोकाद्कारण 
प्रदनानुसारेण मह भूतरूटेरेवोन्मेषो न प्राणिष्ढेः, जन्मादिसूत्रे च जगत्कारणवाक्यानां स्॒वषामेवोदाह् रणत्वाद् 
वाक्यान्तरानूसारेण द्विविधान्यपि भूतानि गुहीतानीति न किञ्िदवद्यम् । भत्र विवक्षितं लक्षणमाह्- तदेतदिति \ 
भूतकारणत्वमिद्यथः । श्रुतौ तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्वेव्यथंक्रमो बोध्यः । यद्वा, ननु ब्रह्य जिन्नासवे कथं जगत्कारणं 

जिन्न स्यत्वेनोपदिर्यते ? तत्राह श्रुतिः-त्ब्रह्येति \ अस्मिन्पक्षे यथाश्रुत एवाथक्रमः । ननु विजिज्ञासस्वेत्ि पित्रा 
४० न वक्तव्यम्, स्वरूपविरोषजिन्चासायाः प्रागेव सिद्धत्वादित्याश्ञङ्खयाह--षदेवंलक्षणमिति । अन्नादेव्रंहोपरम्धि- 
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तदच्नादिष्टारेण प्रतिपद्यस्वेत्यथंः \ शरुत्यन्तरं च-- “प्राणस्य प्राणमुत चक्षुक्षुरतं भोन्नस्य श्रो्नमन्नस्यान्नं मनसो 
ये मनो विदुस्ते निचिक्युब्रह्य पुराणमग्रचम्" इति ब्रह्मोपलब्धौ द्वाराण्येतानीति क्श्ंयति । 

स मुगुब्रह्योपलन्धिद्रसयणि ब्रह्मलक्षणं च श्रुत्वा पिवुस्तपो ब्रह्योपरष्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्रवान् । कतः 
पुनरनुपदिष्टस्येव तपसः साधनत्वप्रतिपत्तिभृगोः ? सावशेषोक्तेः । अल्नादिन्रह्मणः प्रतिपन्तौ हारं लक्षणं च यतो वा 
इमानीत्यादुक्तवान् । सावशेषं हि तत्साक्षाद्नह्यणोऽनिर्देशात् । अन्यथा हि स्वरूपेणैव ब्रह्य निर्देष्टव्यं निज्ञासवे ५ 
पु्रयेदमित्थंरूपं ब्रह्मेति ! न चवं निरदिक्षत्कि ताहि सावक्ेषमेवोक्तवान् । अतोऽवगम्यते नूनं साधनान्तरमप्यपेक्षते 
पिता ब्रह्मविज्ञानं प्रतीति । तपोविलेषप्रतिपत्तिस्तु सवंसाधकतमत्वात्, सर्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां साधनानां 

आसन्दशिरिटीका 

त केवरं त्वमथज्ञानं वाक्याथंज्ञानसाघनं किन्तु तत्पदाथंज्ञानमपौत्यमिप्रेस्य तद्थंस्य ब्रह्मणो लक्षण- 
मुक्तवानित्यथंः । सावश्ञेषोक्तेरिति \ पदार्थापलक्षणस्यवाभिधानादखण्डवक्याथंस्याप्रतिपादनात्पदाथंभेदज्ञानाच्च १० 
पुरषार्थासम्मवात् “उदरमन्तरं कुरुत” इति निन्दितत्वादतो वाक्यार्थावगतिपयंन्तं तात्पर्येण लक्ष्यपदाथं विचा रणं 
मावृच्याश्ुष्ठितवानित्यथंः | 

इति श्रीमत्परमह सपरित्राजकाचायंश्चीमच्छद्धानन्दपुज्यपादर्षिष्यानम्दज्ञानविरचितायां तं त्तिरीयोपनिषच्छाङद्धुरभाष्यटीकायां 

तृतीयभरगुवल्ल्यां प्रथमो ऽनुवाकः 

वनमाला | १५ 

टा रत्वमन्यत्रापि प्रसिदढधमि्याह्--श्रुत्यन्तरमिति । षष्ठयन्तप्राणादिशब्दोपात्तस्य कायंकरणसद्भातजात्तस्थाधिष्ठान- 
तया सत्तास्फतिप्रदं द्वितीयान्तप्राणादिशब्दोपात्तं प्रत्यगात्मानं ये श्रुतिन्यायाभ्यां विदुः ते सृष्टेः पूर्वकालेऽपि स्थितं 
कूटस्थं ब्रह्म आत्मत्वेन निचिव्युर्नानीयुः नेतरे प्रत्यगात्मस्वरूपज्ञानरहिता इति श्रुत्यन्तराथः । योऽन्नादेरधिष्टानतया 
सत्ताप्रकाशरूपः प्रत्यगात्मा स ब्रह वेव्येवंप्रकारेण ब्रह्मोपन्धिह्ारत्वं तत्रावगस्यत इति भावः । पितुरिति पञ्चमी । 
तस्मच्छुत्वेति योजना । ननु पित्रा तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्वेत्यनुक्तत्वात्कथं तपसि ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वं भृगुणा २० 

विनिश्चितम् ? न हि तन्निश्वयं विना तवर प्रवृत्तिस्तस्य सम्भवतीति शङ्खुते--कुतः पुनरिति । परिह्रति- 
साव्ञेषोक्तेरिति ! सावशेषोक्तेस्तपसि ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वप्रतिपत्तिभगोरमूदित्यथेः । गुरूक्तार्थानु वादपूवेक तदुक्तेः 
सावशेषत्वं साधयति--अन्नादीत्यादिना 1 ब्रह्मणः प्रतिपत्तौ द्वारभूतमन्नादिकम् “अन्तं प्राणम्" इत्यादिनोक्तवान् 
इत्यथः । सावजञेषं हि तदिति ! यद्भूतजन्मादिकारणं तद्ब्रह्म, ततपरतिपत्तौ चान्नादिद्रारमित्येताहशमुपदेशनं 
सावशेषमिति । अत्र दिशब्दोक्तं हेतुमाह--साक्नादिति ! त्वं ब्रद्येत्यपरोक्षतया ब्रह्मणो निर्देशाभावादिद्यथंः । २५ 
नन्वेतावता कथं गुरूक्तेः सावशेषत्वं सिध्यति तच्राहु-अन्यथा हीति । सावशेषत्वाभावे हीत्यर्थः । स्वरूपेणेवे।त । 
म्रत्यक्तवेनैवेत्य्थः । वस्तुतः प्रत्यगात्मस्वरूपस्वादन्रह्यण इति भावः । भृगो्वस्तिवस्वरूपन्ञाने ताटस्थ्यं वारयति-- 
जिज्ञासव इति । गुरोर्वस्तिवस्वरूपबोधने उपेक्षां वारयति--स्वपुत्रायेति \ निदंशस्वरूपमेव दशयति--इदमित्यं- 
रूपमिति । इदं त्वया पृष्टं ब्रह्म इत्थ॑रूपं तव देह बुद्धयादिसाक्षितयोपलभ्यमानचेतन्यरूपमिति निर्देष्टव्यमिति 
योजना । ननु तथेव पित्रा निर्दिष्टं ब्रह्य; नेत्याह--न चैवमिति ! अनुपलम्भादित्ति भावः। नयु रतताहि कोहशं ३० 
्ह्मोक्तवानिति पृच्छति--क तर्हीति \ परोक्षतयैव ब्रह्मोक्तवानिस्याह -सावशेषमेवेति ! इत्थं सावरेषोक्तेरिति हेतु 
प्रसाध्य तेन तपसि ब्रह्ा्ञानसाधनव्वप्रतिपत्तिप्रकारमाह--अत इति ! सावशेषोक्तेरि्यथंः । साधनान्तरमिति । 
स्वस्मिन्विधिवदुपसदनादिलक्षणं यत्साधनमस्ति तद्पेक्षयान्यत्साघनमिव्यथः । नच परोक्षतया ब्रह्मोपदेदस्य वस्तुतः 
सावकशेषत्वेऽपि तस्य तत्सावशेषत्वं शिष्येण कथं ज्ञातम्; प्रत्यगात्मैव ब्रहोति त्ञानं विना तदुपदेशस्य सावल्ेव्वन्ञाना- 

सम्भवादिति चेत्; नैवम्, ब्रह्मविव्सभायां तदीयन्यवहारादिना सामान्यतो जीवो ब्रह्मेति जात्वा तदेक्यापरोक्ष्याय ३५ 
गुरूपसदनसम्भवेन परोक्षोपदेशस्य सावशेषत्वलानसम्भवात् । ननु ब्रह्मात्मैक्यसाक्नात्कारं प्रति चित्तगतप्रतिबन्ध- 

निवृत्तिद्राया तत्सम्पादनसमर्थं साधनान्तरं ममपिक्षते पिता नूनं निश्चय इत्यनेन प्रकारेण स्वस्यानृष्ेयं सामान्यतः 

साधनान्तरं निष्चिततमिव्यस्तु, तच्च साधनान्तरं तप एव पितुराशयस्थमिति कथं निरिचितमित्याशङ्कय योग्यता- 

विशेषादित्याह-तपोविक्षेषेति । तपोरूपसाधनविरेषेदयथंः । सर्वेति ! सर्वेषां ज्ञानसाघनानां मध्ये तपसो ज्ञानं 
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तप एव साधकतमं साधनमिति हि प्रसिद्धं छोक्े ! तस्मात्पि्नाऽनुपदिष्टमपि ब्रह्मदिललानसाधनत्वेन तपः प्रतिपेदे 
भृगुः ! तच्च तपो बाह्यान्तःकरणसमाधानं तद्हारकत्वादुब्रह्यप्रतिपत्तः 

“सनश्चे न्दरियाणां च दयैकाग्रचं परमं तपः ! तज्ज्यायः सदधर्मभ्यः स धमः पर उच्यते 1" इति स्पते: 
च तपस्तप्त्वा । 

दति श्रीमत्परमहुसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवप्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्धुरभगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीयभुगुवल्छीभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः 

वनमाला 

प्रव्यतिशयितसाधनत्वेन ब्रह्मविद्रयवहारे प्रसिद्धत्वादिव्यथः । संग्रहुवाक्यं विवणोति--सर्देषां हीति! साध्यपदं 
ज्ञानपरम्, तस्य नियतत्वमेकान्तिकफटत्वम्; तेन नियतक्षाध्येन सहु साधनतया सम्बद्धानामित्यर्थः । तस्मादिति । 
सावरोषोक्ल्यादिलि द्धादित्यथंः । तपसः स्वरूपं दशंयति-तच्चेति । समाधानमिति । उदाह्रिष्यमाणस्मृति- 
गतस्यकाग्रचपदस्य व्याद्यानं समाधानमिति । तत्र बाह्यकरणानां समाधानं विषयेभ्यो व्यावत्तत्वरूपं विवल्लितम्, 
मन्तःकरणस्य समाधानं तच्तवे स्थापनमिति विभागः । स्मृतौ तपसः परमत्वविवरणमृत्तरारधंम् । तपः सवंधर्माणां 
मध्ये वस्तुगत्या ज्यायो मवति; स च तपोरूपो घमः पर इति विद्वद्भि रप्युच्यत इति तदथः । परमायंस्तु श्रुतौ 
स्मृतौ च तपःपदं भाष्यगतसमाधानपदं च तत्तवचिन्तापरम्, न समाधिपरम्, “तप आलोचने" इति स्मरणात् 
महावाक्याथंज्ञानं प्रति त्वंपदाथशोघनरूपस्यारोचनस्यैव साधकतमत्वाच्च, अत्र गुरुपदिष्टस्य ब्रह्मलक्षणस्थापि 
क्रमेण कोशेभ्यः सकाशादात्मतत्त्वस्य विवेचन एवोपयोगाच्च ब्रह्म जिज्ञासोभृगोरजज्ञासिते ब्रह्मणि विचारं विना 
जिज्ञासानिवतंकनिणयायोगाच्च । अत एवं “तद्विजिज्ञासस्व इति श्रतिम्रके जिन्ञासासत्रे ब्रह्म जिज्ञासोत्रिचार 
एव कर्तग्यत्वेनोपदिष्टः। अत एव चात्र भाष्यवात्तिके प्रथमं यथाश्रुतमाष्यादिकमनुरुध्य पदचात्तपःशन्दो विचार- 
परत्वेनोपपत्तिपुवंकं योजितः । तथा च वात्तिकम्- 

“अन्वयन्यतिरेकादिचिन्तनं वा तपो भवेत् । अहु ब्रहेति वाक्यार्थबोधयालमिदं यतः 1९ इति | 

सूतसंहितायां परमेश्वरेणाप्युक्तम्- 

'कोऽहुं मुक्तिः कथं केन संसारं प्रतिपन्नवान् । इत्यालोचनमथंज्ञास्तपः शंसन्ति पण्डिताः ।*२ इति । 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्धाष्यन्यास्यायां वनमालास्यायां भृगुव्त्यां प्रथमोऽनुवाकः 

१. तं० वा०--२ भृगु°, अनु० १, श्छो० १९। २. सू° सं०--२ ज्ञान०, अध्या० १४, इरो० ४-५। 



अथय व्वासिक्क श्छन्दं प्नथस्नो ऽसतुव्ाव्छः 

सस्यं ज्ञानमनन्तं यद्ल्रहमोक्तं प्रत्यगात्मनि । तदभिन्ने परं ज्ञानशक्तं मोहापनोदि यत् ॥ १॥ 
अभिधि्सुरथेदानीं यथोक्तज्ञानसिद्धये । यत्स्ाधकतमं तस्य प्राप्त्य प्रववृते श्रुतिः।२॥ 

गुशुद्रारेव पिघेयमाचा्याद्धेति नः श्रुतिः । शिष्योपाध्यायकूपेयमत आख्यायिकोय्यते ॥ २}; 

अधीहि मगप्ौ ब्रह्मव्येतन्मन्त्राभिशब्दितम् | अन्व्णतिणिजथस्य दधीति मवेद्यतः॥४॥ 

जिन्नासुः परमं ब्रह्म शद्धाभक्तिषुरःसरः उपसीदेदगरीयांसं मन्त्रेणानेन रुद्रधीः॥ ५॥। 
मोक्षादर्बाक्ष भोगेषु व्याघृच्तकरणो भृगुः) अध्यापय परं बहमेर्यप्च्छद्रुणं गुरुम् ॥ ६॥ 
अन्नं प्राणमितीस्यादि वरूणो भृगवेऽवदत् । देहकारणमन्नं स्यास्राणः प्राणादिकारणम् ॥ 

| चश्च: श्रोत्रं मनो वाक्च करणान्युपलन्धये ॥ ७॥ 
अन्वयव्यतिरेकोक्तितरहयणो पोपटृब्धये ॥ ८ ॥ 

अनिर्देश्यस्य वा मम्नो रक्षणस्य प्रवृत्तये | अन्नं प्राणमितीत्यादि प्रस्यग्धर्मापदिश्यते॥ £ ॥ 
प्राणस्य प्राणभिव्येवं भ्रुतिरप्याभिता भवेत् । कमंश्रुतिश्च ब्रह्मत्वे वाचमित्यादि युन्यते ॥१०॥ 

र्वोत्तिरवल्ल्योः सङ्कतिकीर्त॑नारथं वृत्तं सङ्कीततंयति- सत्यमिति ! यद्ब्रह्म सव्यन्नानायात्मकं तत्प्रत्यगात्मनि 
स्वरूपभूतं "यो वेद निहितं गृहायामि"व्यत्रोक्तं तेन च ब्रह्मणा प्रत्यग्भूतेनाभिन्नमेकोभूतं यत्परं ज्ञानं तदेव मोह् 
निवतंकमिति चोक्तम् । स्वरूपन्नानस्यैव वाक्योत्थवुद्धिवुच्यवच्छिच्नस्याज्ञाननिवततेकत्वादित्यथेः ॥ १ ॥ 

आनन्दवल्ीतासर्याथंमनूद्य भुगुवल्लीतात्पर्याथंमाह-अमिधित्सुरिति। सकार्याज्नाननिवतंकस्य ब्रह्यात्मैकत्व- 
ज्ञानस्य साधनोपन्यासाथं भृगुवल्ली प्रवृत्तिरित्यथंः ।। २॥ 

्रिमित्येषा वल्छी शिष्याचायंक्रमेणोपन्यस्यते तत्राऽऽह्--गुरुट्ारेति ॥ ३ ॥ 
आद्यायिकातात्पर्यं दशंयिल्ा वक्यद्रयासिप्रायमुक्त्वा तृतीयं वाक्यमुपसदनमन्वप्रदशंनाथमित्याह्- 

अधीहीति \ अध्यापयेत्यस्पिन्र्थं भवव्यवीहीति पदम् । यथाश्रुतायंस्यात्रासम्भवादित्याहु--अन्तर्मतिति ॥ ४ ॥ 

` उक्ताथे मन्त्रस्य विनियोगं दशंयति-जिक्ञापुरिति ।। ५॥। 
यथोपसदने बद्धिद्धिरधिकारिविशेषणं तथा वै राग्यमपोव्याह-मोक्षादिति ! अध्यापय स्मारय ज्ञापयेत्ति 

यावत् ॥ ६॥ 

तस्मा एतदित्यादिवाक्यद्वयमुत्थापयत्ति-अन्नमिति । अन्नप्राणचक्षुरादिशब्दानामसद्खीणमथं कथयति-- 
देहेति । प्राणादोन्पञ्च वृत्तिमेदान्क रोत्तीति प्राणादिकारणो वृत्िमात्वायुरेवेद्यथंः ।॥ ७॥ 

ब्रह्म॒ मां ज्ञापयेति प्रषटे भृगवे किमित्यन्नादिसङ्कीतंनमित्याशङ्कुयान्नप्राणादि व्यभिचारित्वादनासमा 
सखगादिवदात्मा तब्यभिचा रीव्येवंविधान्वयव्यत्तिरेकयो््जयज्ञानोपायत्वेन कथनाथंमन्नादिसङ्कौत्तनं क्रियते । नहि 
तदन्नादिना विनाऽन्वयव्यत्तिरेकवचनमुचितमित्याहू--अन्वयेति । वाशब्दो वक्ष्यमाणविवक्षमा प्रयुज्यते । ८ ॥ 

अन्तप्राणादिसङ्कोतंनं ब्रह्मस्वरूपविवक्षयेति पक्नान्तरमाहु--अनिरदेश्यस्थेति ।। ९। 

परत्यगात्मस्वरूपलक्षणाथंत्वेन प्राणादिसङ्कीतने श्रुत्यन्तरमपि संगुहीततं भवत्तीत्याह- प्राणस्येति । प्राणादि 
शब्देन प्रत्यग्भूततब्रहूग्रहणे प्राणं वाचमिल्यादिद्वितीयाश्रवणमन्यश्ेषत्वमन्तरेण मृश्यार्थं सिध्यतीति दहितीयपक्षस्य 
गमकमाह--कमति । १५॥ 

0 

१. छा० ४.९३ । २. प्रत्यग्धर्मा = प्रत्यगात्मा । ३. श० १४.७.२.२१। 
५७६ 

१५ 

१५ 

२० 

२५ 

२० 



६०२ } | सटोकेवातिकोपेता [ भृगु अनु०-१, भा० वा ०-११-२१ 

अन्नादयः पदार्था वा अन्बयन्यतिरेक्योः । इहोच्यन्ते प्रवृच्यथं सौकयं स्यात्कथं निति ॥११॥ 
उत्पत्तिस्थितिनशेषु बरह्मादिस्थावरावधि । नास्येति वबह्मरूपं यत्तदूलरह्मेति प्रतीयताम् ॥१२॥ 
विजिज्ञासस्व तदुब्रह्म यदेवं रक्षणं भवेत् । अनुत्पन्नमहीनं च जगदृत्पत्तिहानिमिः॥१२॥ 
तपथचार तच्छरता भूगुतरहोपरुन्धये | प्रतिपेदे तपोऽनुक्तं सप्रशेषोक्तिकारणात् ॥१४॥ 

५ शृङ्खग्राहिकयोक्त्वाऽपि द्यत ब्रह्मेति रक्षणम् । पितोघाच यतस्तस्मात्तयो भेजे स्वयं युगुः ॥१५॥ 
ब्रह्म साक्षान्न निर्दिष्टं लक्षणोक्तेरतो भृगुः | ननमाकादक्षते योग्यं साधनं ब्रह्मवित्तये ॥१६॥ 
तपोपिशेषादिस्सा स्यात्तत्साधनतमखतः। यदू दुस्तरं यद्दुरापमिति स्म्रस्यसुश्चासनाद् ॥१७॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणां चेत्येवमाध्यास्मिकं तपः | इह न्याय्यं प्रसिद्धं तु द्यारादुषकारोति नः ॥१८॥ 
अन्वयन्यतिरेादिचिन्तनं बा तपो मवेत् | अहं बरक्षेतिवाक्याथेबोधायालमिदं यतः ॥१६॥ 

९० कोऽहं कस्य ङुतो वेति कः कथं वा भवेदिति । प्रयोजनमतिनिंत्यमेवं सोक्षाश्रमी भवेत् ॥ 
व्यासः ग्राहात एवेदं भयक्षोक्तये तपः ॥२०॥ 

यतो वा इति चेवं स्यादुक्तमेवं परं तपः ॥२१॥ 

प्रथमपक्षमुपसंहरति--अन्नादथ इति ।। ११॥ | 
तं होवाचेत्यादिवाक्यतात्पयमाह्ू--उत्पत्तीति ! यप्पृ्टं ब्रह्य तस्य लक्षणं “यतो वा” इत्यादिनोच्यते | 

१५ जगदत्पत्तिस्थितिल्यकारणं ब्रह्योति ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणमित्यथं; ।। १२॥ 
तद्विजिन्ञासस्वेव्यादेविवक्षितमाह् -बिजिज्ञासस्वेति । १३ ॥ 
स॒तपोऽतप्यतेव्यस्या्थंमाह- तष इति । पित्राजनुक्तस्य तपसो ज्ञानसाधनत्वेन ग्रहणे कारणमाह- 

प्रतिपेद इति । १४॥ 
साचशेषोक्तिकारणादिव्ुक्तं प्रकटयति-श्यद्धति। “अन्नं प्राणमित्यादिना ब्रह्य प्रत्यक्त्वेन साक्ादुक्त्वाऽपि 

“यतो वा इमानीः' "ति ब्रह्मलक्षणं तटस्थत्वेन दयोतकमुक्तवान् । अतस्तस्य प्रत्यक्तया प्रतिपत्तिसाधनमनुक्तमपि तप 
स्वयमेव भुगुरवगतवानित्य्थः ।। १५॥ 

यद्यन्तं प्राणमित्यादिना साक्षादेव ब्रह प्रत्यक्त्वेन पित्रा निर्दिष्टं तहि “यत्तो वा इमानीः"त्यादिना लक्षणोक्ति 
अविवक्षिता स्यात् । अतो ब्रह्मणः प्रत्यक्त्वेन साक्षातप्रतिपत्तिसिद्धये योग्यं साधनं प्रायेण काडक्षते पितेति तपश्चरणं 
कस्पितवान्मृगुरिव्याहू-- ब्रह्मेति ॥ १६॥। 

२५  ब्रह्मप्रतिपत्तौ योग्यं साधनं ` पितुराकाडक्षितमस्तु तथाऽपि भृगोस्तपोविरेषान्वेषणा कुतः स्यात् ? 
इत्याशङ्कयाऽऽह्-तपोविशेषेति । तपसः साधकतमत्वं सप्रमाणं प्रकटयति -यद्दुस्तरमिति ॥ १७॥ 

तपःशब्दाथंमाह्-मनसश्चेति । इहैत्यध्यात्माधिकारो गृह्यते । कृच्छुचान्द्रायणादेरनुपयोगं व्यावत्तंयति-- 
प्रसिद्धं त्विति ॥ १८ ॥ 

तपःशब्दस्य प्रकृतोपयोगित्वेनार्थान्त रमाहू--अन्वयेति । वाक्यतात्पयंपर्यालोचनं साधनविशेषानुसन्धानं 
२० फट विशेषचिन्तनं चाऽऽदिशब्देन गृ ह्यते ।॥ १९॥ | 

अन्वयव्यतिरेकम्यापारस्य वाक्याथंबोधं प्रत्यन्तरद्धसाधनत्वे प्रमाणमाह -कोऽहुमिति ॥ २० ॥ 
उत्पत््यादिभाक्त्वाद्भूतानामनात्मत्वं ब्रह्मणस्तु तद्राहित्यादात्मत्वमित्येवमन्वयन्यतिरेकरूपं तपो 

विवल्षितत्वाल्लक्षणवाक्यमपि प्रवृत्तमित्याह्--यत इति ॥ २१॥ 
ट्तिं प्रथमोऽनुवाक 

२५ १. मनु° ११.२३८ । 

अहु कस्य कुतो वाहं (वापि) कः कोमे ह भवेदिति । 
भरसोजनमतिनित्यमेवं मोक्षाश्रमी भवेत् ॥ (म° भा० शा० ३४७.२) 



अजथ च्छ्गुव्ल्ख््यां दिती खो ऽस्तृव्वाच्कः 

अन्नं बरे व्यजानात् । अन्रादयेव खल्विमानि मृतानि जायन्ते । अभनेन जातानि जीवन्ति । अन्न 
प्रयन्त्यमिसंिश्चन्तीति । तद्विज्ञाय । पनरव बर्णं पितरघुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 

त“ होवाच । तपसा बह्म भिजि्गासस्व । स तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्ठा। 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

अघं ब्रह्मेति व्यजानाद्रिज्ञातवान् । तद्धि यथोक्तलक्षणोपेतम् । कथम् ? अघ्नाद्धयेव खल्विमानि भूत'नि ५ 
जायन्ते । अघेन जातानि जीवन्ति । अश्च प्रथन्त्यभिसं विशन्तीति । तत्माद्यक्तमन्न्य ब्रहयत्वमित्यभमिप्रायः! स एवं 
तपस्तप्त्वाऽन्नं ब्रह्मेति विज्ञाय लक्षणेनोपपतत्या च पुनरेव संश्यमापन्चो वरुणं पितरमुपससार । अधोहि भगवो 
ब्रह्मेति) कः पुनः संशयहैतुरस्येव्युच्यते ! अश्न्योत्पत्तिद्शंनात्। तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधनातिशशयत्वावधारणाथेः 
यावदुब्रह्मणो लक्षणं निरतिश्चथं न भवति यावच्च जिन्नासा न निवतंते तावत्तप एव ते साधनम् । तपसैव ब्रह्य 

 विजिज्ञासस्वेत्यथंः । ऋस्वन्यत् । | ।  .१९ 

इति श्रीमत्रमहसपरित्राजकाचायंगो विन्दभगवद्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृती 
तैत्तिरीयोपनिषदि तुतीयभृगुवल्छीभाष्ये द्वितीयोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

स॒च तपस्तप्त्वेति! कुतेदं पित्रोक्तं लक्षणं क्वेदं लक्षणं वतते पृरपणं भवतीघ्येकाग्रेण चेतसां 
पर्याङोच्यान्नं ब्रहयतति व्यजानात् । अश्यते भज्यत उपलभ्यते सर्वेरिति सवं प्रतिपत्तुसाधारणं स्थूलदेहुकारणं भूतपञ्चकं १५ 

वनमाखा 

तद्धोति । अन्नं हीत्यर्थः । अन्नाद्धचेवेति । इदं वाक्यमानन्दवल्छीगतेन “अन्नादं प्रजाः प्रजायन्ते" इति 
वाक्येन समानाथंमिति नास्य व्याख्याने व्याप्रियते । तस्मादिति ! ब्रह्मलक्षणोपेतत्वादित्यथंः । "तद्विज्ञाय" 
इत्यस्याथेमाह्--स्त एवमिति । उपपच्या चेति \ अन्नश्ञन्दितस्य विराजः भ्रुततिषूपास्यत्वश्रवणादन्रह्यण उपास्यत्वा- 
योगादित्याचुपपत्त्या चेत्यर्थः । उपपत्या चान्तं ब्रह्मेति विन्ञायेति योजना । उत्पत्तिदश्ंनादिति ! ब्रह्मणस्तावत् ९ 
उत्पत्तिर्नास्ति तस्य निव्यव्वश्रवणात् अन्नस्य च हिरण्यगमर्दत्पततैः श्रुतिषु दशंनात्पथिव्यादिस्थु लमूतात्मकस्थान्नस्य 
भूतकारणत्वस्यापि दशंनाच्चेव्यादिकमालोचयतस्तस्यान्नं ब्रह्य न वेति संशय उत्पन्न इत्यथः । असकृत् तपसा 

ब्रहम विजिज्ञासस्व" इत्युपदेशध्य तात्पयंप्रदशेनपु्व॑कमाह--तपस इत्यादिना । निरतिक्षयमिति \ सम्पुणंमित्यथंः। 
तावत्तप एवेति विचारं विना जिन्ञासानिवृत्ययोगादिति भावः। श्रुतौ “तपो ब्रह्म” इति वाक्यं विधित्सितस्यत्तप्तौ 
ब्रहत्वेन स्तुत्यथंमिति मन्तव्यम् । प्रथमपर्यायस्थम् “तद्विज्ञाय इत्यादिवाक्यनव्याख्यानमन्यत्राप्यिदिति--एवं २५ 
सवेत्रेति। “प्राणो ब्रहि व्यजानात् इद्यादिवाक्यमयिप्रेव्याहू--ऋञ्वन्यदिति। स एव कऋज्वर्थंः प्रदश्यंते, तथा हि- 

स तपः अत्तप्यत, अन्नस्य सूत्रात्मरूपप्राणपरतन्त्रस्य न ब्रह्मरक्षणं निरपेक्षं सम्भाव्यते प्राणस्य तु स्वातन्त्यादि 
सत्वात्तत्सम्भवतीत्यादिलक्षणं विचारं कृतवान् । एवं तपः कत्वा प्राणो ज्रह्येत्ति निरिचतवान्, तन्तिस्चयोपगोगित्वेन 
प्राणे ब्रह्मलक्षणं च योजित्तवानित्याशयेनाह्--श्रुत्तिः 'शध्राणाद्धयेवे"द्यादिना । अन्नस्य प्राणाधीनत्वादन्ताज्जाय- 
मानानि भूतानि प्राणदेव जायन्त इत्ययमर्थो युक्त एवेति द्योतनार्थं हिशब्दः । तद्विज्ञाय लक्षणोपपत्तिभ्यां २३० 



६०४ ] सटीकवात्िकयुक्तसटीकरशा द्ुरमाध्योपेता [ मृगु° अनुभ 

१० 

भानस्दगिरिटीका 

विराटुसं्ञकमन्तशब्देनोच्यते। तस्य स्थूलभौतिककारणत्वात् । “यतो वा इमानि मूतानी"तिलक्षणस्य यत्र योजयित 
शव्यव्वात्तद्ब्रह्येति प्रतिपन्नवानित्यथंः | 

इति श्रीमत्परमहंसपरितव्राजकाचार्यश्रीमन्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरोयोपनिषच्छा द्कुरमाष्यटीकायां 
भृगुवर्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः 

वनमाला 

प्राणो ब्रहेति विज्ञाय पुनरेष प्राणन्रह्मणि संशयमापन्नो वरुणं पितुरमुपगतवान् । संशकारणं तु प्राणस्यापि मनः 
पारतन्त्यं ज्ञानशक्तिराहित्यादिकमूहूनीयम् । इत्थं प्राणब्रह्मणि संशयमपन्नो मुख्यं ब्रह्यान्यदन्वेषमाणो भृगुः 

पुनविचारं कृतवान्-प्राणस्य मना निरोधदशंनेन प्राणपेक्षया मनसः स्वातन्त्याञ्जानशक्तिमत्वात्, भत एव 
मनसि ब्रह्मलक्षणसम्भवाच्च आधिदेविकं समष्टयन्तःकरणमेव ब्रहोति निस्वितवात् । एवं “मन ब्रह्ये'"ति विज्ञाय 
पुनस्तत्रापि संशयमापन्नो वरुणमुपगत्तवानित्यादि समानस् । संशयकारणं त्वस्मदादिमनोवदाधिदेविकेमनोऽपि 
करणकोटिग्रविष्टतवाद्वज्ञनशब्दितकततुपरतन्तरं भवति । न हि परतन्त्रस्य ब्रह्मलक्षणं म्यं सम्भवतीत्यादिदोष- 
दशंनमिति बोध्यम् । एवं मनसि ब्रह्मलक्षणायोगात्कततरि च स्वातन्त्रेण तद्योगादित्यादिकिचारं कृत्वा विज्ञानमाधि- 
दविक महत्त ब्रह्मेति निरिचतवानित्यादि समानम् । पुनरच विन्ञानव्रह्मण्यपि तस्य॒ जन्मनाज्ादिश्रवणलिङ्खेन 

१५ संशयमापन्नो वरुणमुपगतवानित्यादूहूनीयम् । 

इति तंत्तिरीयोपनिषन्ष्यव्याख्यायां वनमालाख्यायां भृगुचत्व्यां द्वितीयोऽनुवाकः 



श्य तालिके च्ुरएल्छया द्भिलीयोऽन व्याः 

उक्तरक्षणसम्पन्न तपस्तप्तरा प्रयत्नवान् । अन्नं ब्रहेति भृतानाभुस्पच्यादिश्मन्वयात् ॥ १ 
उक्तान्यन्नमयादीनि यानि यपा तु कारणम् | अन्नादि प्रतिपत्तव्यं न हि कार्येऽस्ति लक्षणम् 
शुङ्धं दयन्नमयाधेतदन्नादैरुपजायते । कायप्रविरयश्रस्या* कारणानन्दमेत्यतः ॥ २॥ 
कार्याणि कारणेष्वेवं तानि वचेवोत्तरोत्तरम् | प्रविलाप्य परानन्दं यायाद्राचामभोचरम् ॥ ४ 
अन्नं ब्रह्मति विज्ञाय कायेखं तस्य वीक्ष्य सः | संशयोच्छित्तये मयो गखाऽपृच्छद्गुरं भुः ॥ ५ ॥ ५ 
अन्नादेबरडणश्चेवं दोपं दृष्ट्रा सकायेताम् । भूयो मृयः प्रं जह पप्रच्छाऽऽवृण्णिवतेनात् ॥ & ॥ 

यपत्साक्षार्परं तरह करथिन्यस्तथिलषत् । न वेत्ति निवंभृन्सुः सन्न तावद्विनिवतते॥७॥ 
विजिज्ञासस्व तदूब्रह्म तपसेति पनः पनः व्रवञ्ज्ञाषयरीहास्मांस्तपसैवाऽऽत्मवीश्णम् ॥८॥ 

ति दितीयोऽनुवाकः 

स तपस्तयप्त्वेत्यादरर्थं कथयति--उक्तेति । अन्वयन्यत्तिरेकास्यं तपो ब्रहज्ञानसाधनत्वेन निर्धायं गृरुणोक्तं 
लक्षणमन्तस्यास्तीति सम्भाव्य “अन्नं ब्रह्म" इति प्रतिपन्नवान्भगर्त्यिथंः । अन्ने ब्रह्मरक्षणसम्पत्तिमेव साधयति- 
भूतानामिति । १॥ [र 

आनन्दवल्ल्यामुक्तानां मयडर्थानां कारणान्यन्नादिशब्दवाच्यानीत्याहु--उक्तानीति ! कायत्वादन्नमयादेः 
सव भूतोत्पच्यादिहेतुत्वासम्भवादिघ्युक्तेऽ्थं हेतुमाह-न हीति ॥ २॥ 

कार्यंत्वमन्तमयादेरूपपादयति--शुङ्कमिति । अग्रं कार्यं शुङ्गमिति पर्यायाः | अन्नमयादेरुक्तकायंत्वे 
फलितमाह-कारयेति । ३ ॥। 

कार्याणां प्रविलछयद्रारेण कारणभतमानन्दमेति विद्वानिति वदता कायंकारणविलक्षणं तत्त्वं मुक्तोपसुत्य- 

मित्येतदुपेक्षितमिव्याशङ्कयाऽऽह- कार्याणीति । अन्नमयादीन्मडर्थान्नादिषु प्रकृतिषु प्रविलप्यान्तं प्राणे प्राण 
मनसि मनो विज्ञाने विज्ञानं समस्तजगत्कारणे ब्रह्मप्यानन्दे तच्चाज्ञातं कारणं कायंकारणविलक्षणे नित्यशुदधत्वादि- 
लक्षणे ब्रह्मणि प्रत्यगात्मनि ज्ञानब्छाल्रविदप्य तद्रूपेण विद्वान्पयंवस्यत्तीत्यथः | ४॥। 

तद्विज्ञायेव्यादेस्तात्पयंमाहू--अन्नमिति ॥ ५ ॥ 

यथाऽन्नस्य ब्रह्मत्वविज्ञानानन्तरमपि तस्य कायंत्वौपलम्भाचचै राकाङक्ष्यामावा्पुनरपि वरणं प्राप्याधीदहि 

भगवो बरहि पभगरप्राक्षीत्तथंव प्राणस्य मनसी विज्ञानस्य च ब्रहूात्व ज्ञात्वाऽपि ततर तत्र कायत्व प्रतीत्या 

निराकाद्क्नत्वासम्भवात्युनरपि गुर गत्वा भृगुराकाडक्षालान्त्यथं पृष्वानेव ब्रहमत्याह--अन्नादेरिति । प्राणद 

इत्यथः । एवमित्याद्यं पर्यायं दृष्टान्तयति ॥ 

तहि प्रश्नस्यापयंवसानमित्याशङ्ुय तत्वसाक्षाक्ारानन्तरमाकाडक्षोपरमास्प्ररनपरिसमाप्िरित्याह- 

 यावदिति।। ७॥ 

भगराकाडक्लोपश्चान्तिपरथन्तं प्र्नाभ्यासेऽपि “तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्वे"ति पचः पूनवचनं वरुणस्य 

केनाभिप्रायेणेव्याक्शङ्ुवाऽऽह--विजिन्ञासस्वेति ॥ ८ ॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

१. कायंप्रविखयस्मृत्या इत्यपि पाठः| 
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जथ स्रवद चली उच्छुव्जाच्कः 

प्राणो ब्रहेति व्यजानात् । प्राणाद्भयेव खल्विमानिभृतानि जायन्ते | प्राणेन जातानि जीवन्ति) 
णं प्रयन्त्यमिसंषिशन्वीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरघुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 

त~ होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञास । तपो ब्रहमेति। स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्रा 
इति त॒तीयोऽनुवाकः 

५ | अथ च्॒ग्नुच्ल्ल्यां चतर्थोङच्तरव्वाच्छः 

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो द्येव खल्विमानि भृतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीषन्ति। 
मनः प्रयन्त्यभिंविश्न्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो बरह्मति | 
त _ हावाच। तपसा बह्म विजिक्ञाससर तपो व्रह्मति। स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्ता | 

* 

इति चतुर्थोऽनुवाकः 

१० जथ स्छुगाच्रट्टयां प्नञ्स्नो ऽच्तुव्वाच्छः 

विज्ञानं ब्रह्मि व्यजानात् । विज्ञनाद्धथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन नातानि जीवन्ति । 
विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । वष्िज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरशुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 

, त ~ होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तमे ब्रहमेति। ख तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
इति पच्चमोऽनुवाक 

१५ आनन्दगिरिटीका 

विराज उत्पत्तिदक्षंनाच्छरुत्िस्मृतिषु क्षणं तत्र सम्पूर्णं न भवतीति पुनस्तपोऽतप्यत । विचायं च तत्कारणं 
क्रियाशक्तिविरिष्टतया प्राणशब्दलक्षयं हिरण्यगर्भं सङ्कुल्याध्यवसायशक्तिविशिष्टतया च मनोविज्ञानशब्दृ्षयं 
ब्रह्मेति व्यजानात् । | 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुज्यपादशिष्यानस्दज्ञानविर चितायां तत्तिरीयोपनिषच्छा द्कुरमाष्यटीकायां 
९० त `  भूगुवल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकं 



अथ भनगाव्वदलयां प्नष्टटो <स्त॒व्जा्कः 

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दाद्रथेव खन्विमानि भृतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसं विशन्तीति । सेषा भार्गी वारुणी विदा । परमे व्योमन्प्रतिष्ठिता । 
य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति। महान्भवति प्रजया पञरुमित्रह्षवचेसेन महान्कीर्यां । 

इति षष्ठोऽनुवाकः 

एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षणमपक्यञ्छानैः शनेरन्तरनुप्रवियान्तरतममानन्दं ५ 
ब्रहम विज्ञातवांस्तपसेव साधनेन भगुस्तस्मादुत्रह्य विजिन्ञासुना बाह्यान्तःकरणसमाधानलक्षणं परमं तपःसाधन- 
मनुध्रेयमिति प्रकरणाथः । 

अधु नाऽऽस्यायिकातोऽपसृत्य भुतिः स्वेन वचनेनाऽऽस्यायिकानिवृत्तमथंमाचष्टे-सेषा भागवी मृगणा 
विदिता वरुणेन प्रोक्ता वारुणो विद्या परमे व्योमन्हुदयाकाशगहायां परम आनन्देऽरेते प्रतिष्ठिता परिसमाप्राऽ्नमयात् 
आत्मनोऽधिप्रवृत्ता । य एवमन्योऽपि तपसेव साधनेनानेनैव क्मेणानुप्रविह्याऽऽनन्दं ब्रह्म वेद स एवं विद्या- 
प्रतिष्ठानात्प्रतितिष्ठत्यानन्दे परमे ब्रह्मणि, ब्रह्येव भवतीत्यथंः । 

आनन्दगिरिटीका 

तस्यापि कायंत्वाल्लक्षणं परिपूर्णं न भवतीति विचायं तत्कारणं स्वातन्त्येण निश्चित्य स्वः प्राथ्यंमान- 
तयाऽऽनन्दशब्दवाच्यं मायाविशिष्टं ब्रह्येति विज्ञाय विशिष्टस्य विशिष्टन्तरात्मत्वानुपपत्तेः कारणत्वोपलक्षितं 
विशुद्धानन्दं ब्रहेति विज्ञातवानित्यथंः । 

 चनमाटरा 

(आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात्” इत्यादि व्याख्यातुमुपक्रमते--एवं तपसेत्यादिना। विशुदधात्मेति। विसुद्धान्त- 

१०५ 

१५ 

करण इत्यथ; । भत्र विशुद्धिरस्प्राणादिषु ब्रह्मलक्षणस्य साकल्येन ददंनविरोधिदोषदशंनरूपा विवक्षिता प्रकृतत्वात्. ` 
इति बोध्यम् । शनैः शानैरन्तरनुप्रविष्येति । आध्यात्मिककोशानामिवाधिदेविकानामन्नप्राणादिकोशाना- 
मप्यत्तरोत्तरस्य पूवंपुवपिक्षया क्रमेणान्तरत्वं निष्िचत्येत्यथंः । आन्तरतममिति । स्वन्तिरतममित्यथंः । स्थूलसूष्ष्म- 
कारणात्मकस्य सवस्य हश्यजातस्य विचारेणैव मिथ्यात्वं तदविष्ठानभूतस्य प्रत्यगानन्दस्य सर्वान्त रत्वं सवंकारणत्वं 

निरिचत्य तदेवानन्दरूपं ब्रह्माहमिति साक्षाकृतवानित्यथेः। भृगोस्तपसेव ज्ञानमुतन्नमिति वदन्त्याः भुतेस्तातयं~ 

९०५ 

माहू- तस्मादिति । तपसैव ज्ञानोदयदशंनादित्ययंः । समाधानपदं विचारपरमिति प्रागुक्तमत्राप्यनुसन्धेयम् । 
प्रकरणाथं इति । तपसा भृगोर्ञानमुत्पन्षमिति थथाभरुताथे प्रयोजनाभावेन प्रकरणस्य तत्र तात्पर्पायोगादिति भावः| 
शरूतौ-“भानन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति", तस्मादुक्तमानन्दस्येदं लक्षणमित्यभिप्रायः। “सषा भागवी” इत्यादिवचनं 
न पितुनं वा पुत्रस्थेत्यसङ्गतिमाशङ्कयाह्--अधुनेति ! आख्यायिकातोऽपसूत्येति ! कथारूपत्वं परित्यज्ये्यथंः । 
सा धुवंवल्त्यां प्रकृता । एषा अस्यां वल्ल्यां सन्निहिता । विदिता भ्राप्ता। ग्योमस्वरूपमाह्-हृदयाकाश इति । 
हृदयाकाशाख्ये परमे व्योम्नि या गहा बुद्धिः तस्यां य भानन्दः तस्य कारणत्वादद्रेतत्वम; तस्मिन््रतिष्ठितत्यथः । 
ननु कस्मादारभ्य प्रवृत्ताया विद्यायाः प्रत्यगानन्दे परिसमापिरन्यते ? तत्राहु--अघ्नमयादिति । “अन्नं ब्रह्म" 
इत्यारभ्य पूर्॑पुवंप्रहाणेनोपरि प्रवृत्तत्यथंः । तथा चान्नमयादिकोशजातादान्तरतममानन्दरूपमद्वितौयं वस्तु 
ब्रहोत्ययमथं आख्यायिकायां निष्पन्न इत्यनया श्रुत्या दशितं भवतीति भावः। “य एवं वेद'' इत्यादेरथंमाह्- 
यं एवमन्योऽपीत्यादिना । अनेनैव क्रमेणेति । अन्नादिषु ब्रह्मलक्षणयोजनासरूपेणेव प्रकारेणेत्यथः । अनुप्रविष्येति । 

२५ 

भन्नादिषु ब्रहमतवबुद्धिपरित्यागपूवंकं सर्वान्तरमानन्दं कारणत्वेन सम्भाव्य तमानन्दं ब्रह्मभूतमात्मत्वेन यो वेदेत्यथंः । 
विदषो ब्रह्मानन्दे प्रतिष्ठारूपफटकीतंने तत्कतुन्थायं सूचयति --विद्याप्रतिष्ठानादिति । विद्याया ब्रह्मानन्दे 
प्रतिष्ठितत्वात्ताहशमानन्दं विद्वानपि तच प्रतितिष्ठतीति धुक्ूमित्यथं; । विवक्षितमर्थं दशंयत्ति-ब्रह्येवेति । नन्वशरुतं ३५ 



६०८ 1 सटीकवातिकयुक्तसटीकशाङ्धुरभाष्योपेता [ भुगु ° अनु०-\ 

दृष्टं च फलं तस्योच्यते--अल्नवासप्रभुतमन्नमस्य विद्यत इत्यन्चवान् । सत्तामात्रेण तु सर्वो ह्यच्वानिति 
विद्याया विक्षेषो न स्थात् । एवमच्रमत्तीत्यत्नादो दीप्राग्निभेवतीत्यथेः । महान्भवति ! केन महृत्वमित्यत आह- 
प्रजया पुत्रादिना पश्युभिगंवाश्वादिभिब्रह्यवचेसेन शमदमन्नानादिनिमित्तेन तेजसा । महान्भवति कर्त्या ख्यात्या 
शुभप्रचारनिमित्तया । 

५ इति श्चोमत्परमहंसपरित्राजका चा यंगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषदि तृतीयभुग् वल्टी माध्ये षष्ठोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

प्रभूतत्वविरोषणध्रुतं कथं निक्षिःयत इत्याशङ्क्राऽश्--सत्तामात्रेणेति ! अत्र सत्तामात्रे विवक्षिते 
दवसूकरादिरपि शरीरस्थित्याक्लिपतालचेनान्नवानित्ति विद्यायाः फलविरेषो नोक्तः स्थादतस्तद्रेलल्प्रभूतत्वविेषणं 

१० निक्षिप्तमित्यथं: । एतच्च हृटफलं ब्रह्मविदो जीवन्मुक्तप्याप्यविद्याटेशवशाद्रेताभासं पश्यतो नानुपपन्चं 
यस्येश्वरस्यानुग्रहमदविदुषामप्यन्नादिसमृदधिश्यते किमुत तदात्मतत्तवं साक्षादनुभवतामिति । 

इति श्रीमत्परमहुं सपरिव्राजकाचायंश्नीमच्छरद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दन्नानविरचितायां तेत्तिरीयोपनिषच्छा द्धुरमाष्यटीकायां 

भृगुवल््यां षष्टोऽनुवाकः 

वचमलखा 

१५ प्रभूतत्वविशेषणं कथं निक्षिप्यते ? तत्राह --अन्थथेति । प्रभूतत्वविशेषणं विना अच्नसामान्यमात्रेणेवान्नवच्वे 
विवक्षिते सत्ति सर्वोऽपि जन्तुः शरीरस्थित्याक्षिप्तेनान्नेनाच्नवानेवेति कृत्वा विद्यावकाद्टिदुषोऽन्ते विहोषौ न स्यात्, 
अतः प्रभूृतत्वविरोषणमावश्यकमित्यथंः । ननु सर्वोऽपि जन्तुरन्नमच्येव; तत्राह --दोप्राग्निरिति । भन्नवत्वं 
दीप्ताग्नित्व विना ग्यथंमिति भावः। ननु कृतकृत्यस्य ब्रह्मविदो नेदं फक भवितुमहंति, न वा ब्रह्मविद इदं फलं 

नियमेन हर्यते, न वा चित्रायागफटन्यापरेनास्मिञ्जन्मन्यनुपलमभ्यमानस्यामुष्िकत्व कल्पयितुं शक्यते तस्य 
२० पुनजेन्माभावात्, तस्मादसङ्खतमिदं फलवचनमिति चेत्; उच्यते-यथा भूमविद्यायां “स एकधा भवतति" 

इत्यादिना सगुणविद्याफरं भूमविद्याफलर्तवेन सद्धत्यतते मूमविद्यास्तुत्य्थंम्, तथा वक्ष्यमाणान्नान्नादत्वोपासनफलं 
प्रकृतब्रह्यवि्याफरववेन स द्धीत्यंते तत्रतुत्यथंमित्यदोषः । एतच्च ब्रतोपदेशस्यान्नस्तुत्यथंत्ववणनेन भाष्ये वणित- 
प्रायमेवेति मन्तन्यम् । 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्धयष्यव्याद्यायां वनमालाष्यायां भृगुवल्ल्यां षष्टोऽनुवाकः 



अथ जासिक्के श्च॒र्दुजल्ट्यां ष्नष्टो उच्तुव्याच्छः 

अ बयव्यरिरेकषाभ्यामेव स शनकेभैयुः | तपसैव परं तरह षिजज्ञौ प्रस्यमात्मनि ॥ १॥ 
यस्मदेवमतः कायं संसारं प्रजिदासुभिः । प्रस्यग्ब्रह्मावबोधाय सदा निष्कल्मषं तपः॥ २॥ 
्युतंयायाऽऽरूयापिकारूपात्तनिग्रेतमथाधुना । श्रुतिः स्वेनैव स्पेण व्याचष्टेऽथं प्रयत्नतः ॥ ३॥ 
भृगुणा विदिता यस्माद्धागेवीयं भवेदतः । वारुणी वस्णोक्तत्वाढि्या स्यादुत्रहमरेदनात् ॥ ४॥ 
यष्पदस्मद्विमागोऽयं यत्र॒ व्यावतेतेऽन्जसा । स आत्मा तत्परं व्योम तत्र विचा प्रतिष्ठिता ॥ ५॥ ५ 
आत्मता ब्रह्मणो यत्र आत्मनो ब्रह्मता तथा । अहं ब्रहमत्यवाक्याथमेवं* वाक्यास्रपते ॥ ६ ॥ 

अन्योऽपि भृगुवत्तप्त्वा तप एेकाग्रथटक्षणम् ) कोशाननिरस्य पश्चापि प्रतिष्ठं रुमते पराम् ॥ ७॥ 

नरह पृच्छ प्रतिष्ठेति, वल्ल्योक्तं पूया तु यत् । तस्यामेव प्रतिष्ठायां बिदरान्सम्प्रतितिष्ठति ॥ ८ ॥ 
अन्नादयुपा्कानां वा एकमेतदिहोच्यते | न्याय्यं नावाप्तकामानामन्नादिष्तरकीतेनम् ॥ & ॥ 
भयोऽन्नवान्दीक्वदिमेहांध॒स्यासरनादिभिः । शन्तिदान्त्यादिदेतुस्तिडजहमवचं च्यते ॥१०॥ १० 

दति षष्ठोऽनुवाकः 

आनन्दो ब्रहि व्यजानादित्यादेस्तात्पयंमाहु- अन्वयेति ॥ १॥ 

अन्वयव्यतिरेकास्येन तपसा प्रत्यगात्मनि प्रतिष्ठितं ब्रह्म वाक्येन ज्ञातुं शक्यमिति स्थिते फखितमाह-- 
यस्मादिति ॥ २॥ 

संषेत्यादि वाक्यद्यमवतारयति--व्युत्थायेति । २ ॥ १५ 
भागंवीत्यादि पदत्रयं व्याचष्टे भगरुणेति ॥ ४॥ 

आनन्दाद्धयेवेत्यादिदशंनादानन्दशब्दस्य कारणविषयत्वात्कायंकारणविखक्षणब्रह्मविषयत्वासिद्धिरित्या- 

शङ्क्य “परमे व्योमन्प्रतिष्ठिते"त्यत्र व्योमशब्दस्य कायंकारणविनिमुंकतप्र्यगात्मविषयत्वान्मैवमित्याहू-युष्मदिति।\५॥ 

यथोक्तस्य ब्रह्मात्मैकत्वस्यालौकिकत्वादसिद्धिरित्याशद्कयाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वं ब्रह्मणङ्चाऽऽत्मत्वं वेदान्त- 

वाक्यादेव सिध्यतीव्याहु--आत्मतेति ॥ ६॥ २० 

य एवं वेद प्रतितिष्ठतीव्यस्याथंमाह्--अन्योऽपीति ॥ ७ ॥ | 

कायंकारणविलक्षणन्नह्यत्वेन परां प्रति्ठामेव प्रकटयति--श्रह्येति।। ८ ॥ 

अन्नवानित्यादिना प्रकृतस्यैव विज्ञानस्य स्तुत्यथं सगणविद्याफलकीतंनम द्खीकृत्य फरान्तर्माह्-- 

अघ्नादीति । यदेतदत्नाुपासकानामन्नवत्वादिफलं तदिह् ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थमुच्यते । सगुणविद्याफलेन निगुण 
विद्यायाः स्तुतिसम्भवादित्य्थः । मुर्यभेव ब्रह्मविदोऽन्नादिफलकीरततंनं किं न स्यादिटाश्च ङ्याऽह्-न्याय्यमिति॥९॥ २५ 

अन्तवानित्यादि व्याचष्टे--भूयोऽन्नवानिति ।॥ १०॥ 

दति षष्ठोऽनुवाकः 

१. अवाक्याथम् = सं सगं रूपवाक्याथंभिन्नम् । २, तं° २.५ । 
७७ 



जथ च्छगुच्र्टयां स्तघ्तस्नो ऽच्तुव्याच्कः 

अन्नं न निन्धात | तद्व्रतम् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्टितम् । 
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नसन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं षेद 
प्रतितिष्ठति । अन्भवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पञचुभितरेबाधरचसेन । महान्क । 

“' \, इति सप्रमोऽनुवाकः 

५ ` किञ्चन द्ारभूतेन ब्रह्म विज्ञातं यस्मात्, तस्माद्गुरुमिवाच्चं न निन्द्यात्; तदस्यैव ब्रह्मविदये व्रतमुपदिष्यते। 
व्रतोपदेशोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभाक्स्वं चान्नस्य ब्रह्मोपरब्ध्युपायत्वात् । प्राणो वा अन्नम्, शरीरान्तर्मावास्राणस्य । 
यद्यस्यान्तःप्रतिष्टितं भवति, तत्तस्यान्नं भवतीति । शरीरे च प्राणः प्रतिष्ठितस्तस्मातप्राणोऽच्नं शरीरमन्नादम् । तथा 
शरीरमप्यन्नं प्राणोऽन्नादः। कस्मात्प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्, तल्िमित्तव्वाच्छरीरस्थितेः । तस्मात्तदेतदृभयं श्षरीरं 
प्राणश्चान्नमन्नादश्च । येनान्योन्यस्मिन्ध्रतिषठितं तेनान्नम् । येनान्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनात्नादः । तस्मास्प्राणः शरीरं 

१० आनन्दगिरिटीका 

अन्नमपछृष्टं प्राप्तं न निन्यात् । “यदृच्छया चोपपन्नमद्याच्ुष्ठमुतावरम्"' इ्युक्तत्वात् । ब्रह्मविदो 
नियमाभिधानं साघकस्यानुष्ठानाथंम् । एवं वाक्या्थंज्ञाने रुक्ष्यपदार्थानुसन्धानं मुख्यं साधनं तत्फलं चोपसंहू्याधुना 
विचारासमथंस्य मन्दाधिकारिणोऽचान्नादरूपेण प्राणादयुपासनं गौणं साधनं विधत्ते-्राणो वा अन्नमिस्यादिना । 

इति श्रीमत्प रमहुसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुजञ्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तत्तिरीयोपनिषच्छा क्ुरमाष्यटीकायां 
१५ भृगूवह्ल्यां सक्तमोऽनुवाकः 

वनमाला 

न निन्यादिति । अपक्रष्टमचं प्राप्तं न निन्ादित्यथेः, “यहच्छया चोपपन्नमदयच्छ्रष्ठमुतावरम्” इति स्मुति- 
दशनात् । ननु ब्रह्मविदः कतेव्याभावात्कथं तस्यानुष्ठेयतया व्रतमुपदि्यते ? तत्राहु--व्रतोपदेश्च इति । ननु विदुषा 
निरसनीयस्यान्नस्य कथं स्तुत्यथ॑त्वम् ? तत्राह -स्तुतिभाक्त्वं चेति । शरीरमनञदिरूपेण परिणतिद्वारा अन्नस्य 

२० विद्यासाधनत्वादित्यथेः | प्रसङ्कात्काम्यान्युपासनान्याहू-ग्राणो वा इत्यादिना । तेषां सकामानां प्रजादिफ़कसम्पाद- 
कत्वेऽपि निष्कामनयननृष्ठितानां चित्तैकाग्रयद्वा स॒ विद्यासाधनव्वाष्विदयाप्रकरणे सङ्गतिरिति वा मन्तव्यम् । ननु 
प्राणस्य कथमन्नत्वमित्याशङ्कुय प्रसिद्धान्नसादश्यादित्याशयेनाह-शरीरेऽन्तर्भावादिति । एतदेव विवृणोति-- 
यद्यस्येति । तत्तस्यान्नमितीह् विवक्षितमिव्यथंः । “प्राणो वा अन्नम्” इत्यत्र हैतृप्रतिपादकव्वेन शरीरे प्राणः 
प्रतिष्ठितः” इति वाक्यमाकरृष्य योजयति--श्षरीरे चेति ! तस्मादिति \ प्राणस्य शरीरे प्रतिष्ठितत्वादिव्यथः | 

२५ “प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्” इति वाक्यसङद्घव्यर्थ श्रुतावपेक्षितं पूरयति--तथेति ! प्राणे शरीरस्यान्त्मावाभावेऽपि 
प्राणाधीनस्थितिकत्वमात्रेणान्नत्वविवक्षेत्ति भावः । “प्राणो वा अन्नम्” इत्यादेः फलिताथंकथनपरम् ('तदेतदन्नम्” 
इति वाक्यं व्याचष्टे--तत्तस्मादिति । उभयमिति । प्रकृतत्वाविशेषादिति भावः । श्रुतावपेक्षित्तं परयति--अन्नादं 
चेति । यत उभयमप्यन्नमन्नादं च तस्मादन्नमन्ने प्रतिष्ठितस् अन्नादश्चान्नादे प्रतिष्ठित इति पयंवसिताथं इति 
भावः। उभयोरप्यन्नत्वे भन्नादतवे च श्रुद्युक्तं नियामकं विशशदयति-येनेति। फलितं स्वयमुपसंहरति-तस्मादिति। 

र ८. ॥ 



६११ ] सटीकवातिकयुक्तसटीकशाङ्कुरभाष्योषैता [ भृग् ° अनु०~७ 

चोभयमन्नमनघ्नादं च । स य एवमेतदत्नतमन्ने प्रतिष्ठितं वेद् प्रतितिष्ठत्यच्नान्नादात्मनेव ¦ किच्चान्नवानन्नादो भवतीत्यादि 
पुवंवत् 1 

इति श्रोमत्परमहसपखिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यभ्रोमच्छङ्करभगवत्तः कृतौ 
तत्तिरीयोपनिषदि तुतीयमगवल्लछी भाष्ये सप्मोनूुवाक 

वनमाला | ५ 

उभयोरन्नान्नादस्वगोच रमुपासनं विधत्ते --स थ इति \ अन्नान्नादात्समेवेति \ शरीरग्राणात्मनेवेत्यथः । प्रतितिष्ठति, 
चिरं जीवतीति यावत् । 

इति तेत्तिरीयोपनिषद्धाप्यव्याख्यायां वनमालाल्यायां भरुगुवल््यां सक्षमोऽनुवाकः 

जथ तालिके ्॒रण्रलष्ट यां स्तघ्नस्नो ऽन्न॒व्वाव्कः 

अन्नमेष गुटन्याय्यदत्तरज्ञानहेतदः । अन्नं न निन्यात्तेनाऽऽदौ व्रतं स्यात्त दुासितुः ॥ १॥ १० 

अन्योन्यस्थितिदहेतुखादनान्नादत्वधुच्यते | शरीरप्रणयोरवञयत्तरेष्वपि निणेयः ॥ २॥ 

इति सप्रमोऽनुवाकः 

अन्नं न निच्यादित्यादेरथंमाहू--अक्चमिति । ̀  अन्नस्योपमुक्तस्योक्तवकष्यमाणज्ञानहेतुत्वेन गृ रुवदनिन्दनम् 
अन्नोपासकस्याऽऽवश्यकमित्यथंः । १ ॥ 

प्राणो वा अल्नमित्यादेस्थं संक्षिपत्ति-- अन्योन्येति ! “प्राणो वा अन्नम्” । “शरोरमस्नादमि"त् प्राण- १५ 

दारीरयोरन्नान्नादत्वमुक्तस् ! तत्र “प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितमि"व्यादिना हेतुरुच्यते ।! अन्नवत््वादिसङ्कोतिन तु सवत्र 

पूववन्तेत्तव्यमित्य्थंः । आपो वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । पृथिवी वा अन्नम् | आकाशोऽन्नादः । इति पर्याय- 

द्रयेऽपि यथोक्तन्यायमतिदिशति--एवमिति । अन्ज्योतिःपृथिष्याकाशेष्वन्तान्नादत्वमन्योन्यस्थि तिहेतुत्वादिति 

निर्णेतव्यम् । अन्नवत्वादिफलसङ्कीतंनं तु पूववदेव तत्रापि नेतव्यमित्यथः। २॥ | | 

इति सप्तमो ऽनुवाक २५ 



अथ चऋ्छचनुद्टयास्नष्टयस्नो उक्त॒व्वाच्कः 

अन्नं न परिचक्षीत । तद्व्रतम् । आपो वा अन्नम् ! ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । 
ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्टितम् | स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुमिर्हयव चैसेन । महान्कीत्या । 

इत्यष्टमोऽनुवाकः 

५, अन्नं न परिचक्षीत न च परिहरेत् । तद्व्रतं पुवेवत्स्तुव्यथंम् । तदेवं जुभादुभकलत्पनयाऽपरिदहियमाणं 
स्तुतं महीक्ृतमच्चं स्यात् ! एवं यथोक्तसुत्तरेष्वप्यापो वा अन्नमित्यादिषुं योजयेत् \ अप्तु ज्योतिः । 

इति श्रीमत्पर पहुसपरिव्राजकाचा्यंगोविन्दभगवप्पूज्यपादशिष्यश्ची मच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तुतीयभृगुवल्लीभाष्येऽष्टमोऽनुवाकः 

वनमल्ला 

१० दरीरप्राणोभयमन्नात्नादत्वगुणकमुपासीनस्यान्नापरिहारास्ये ब्रते विवक्षिते सत्यर्थादश्नस्तुतिरपि पूवंवल्लभ्यत 
इध्याशयेनाह--पु्ववत्स्तुत्यथंमिति \! आधिकस्तुतिलाभप्रकारमेव दशंयति- तदेवेति । तदेवान्नमपरिद्धियमाणं 
सत्स्तृतं स्यादिति सम्बन्धः । स्तुतमित्यस्य विवरणम्-महीकृतमिति । लोको ह्यत्र शुभागुभशब्दितौ गुणदोषौ 
कल्पयित्वा गुणवदन्नमुपादत्ते दोपवदन्नं परिहरति, तथा न परिह्रेदिति व्रतोपदेशः । मत्राशुभपदमन्नगतावरत्व- 
रूपदोषपरं न चास्त्रीयदोषपरम्, तस्मिन्सति परिहारावश्यम्भावादिति मन्तव्यम् । “प्राणो वा अन्नम्” इत्यादि- 

१५ वाक्यन्याख्यानप्रकारमन्यत्रातिदिरति--एवं यथोक्तमिति । “भापो वा अन्नम्, ज्योतिरत्नादम्'* इत्यत्र रारीरादि- 
सद्खातान्तःप्रविष्टमेव जरं तेजद्च गद्यते प्राणश्च रीरसमभिव्याहारात्। एवम् “पृथिवी वा अन्नम्, आकाशोऽन्नादः! 
इत्त्रापि पुथिव्याकारायोः सारीरादिसङ्घातान्तःप्रविष्टयोरेव ग्रहणं विवक्षितमिति मन्तव्यम् । 

इति तत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्यास्यायां वनमाङाख्यारयां भृगुवल््यामष्टमोऽनुवाकः 

जथ ्रात्तिव्क ग्वर्ुचटल्यास्नष् स्तो ऽन्न ्ाच्छः 

२० प्राप्तं न परिचक्षीत त्वननव्रतमिदं भवेत् ॥ १॥ 
इत्यष्टमोऽनुवाकः 

ररीरप्राणयोरन्नान्नादच्वोपासकस्य पराप्तान्ताप्रत्याख्यानं व्रतमिति “अन्नं न परिचक्षीते'त्यादिवाक्य- 
दयस्याथंमाहू-प्राप्रमिति ॥ १॥ 

इत्यष्टमोऽनुवाकः 



नथ चन गाव्ल्ठयां लच्वस्नो उस्त्॒वाच्ः 
@& «^> 

अन्नं बहु इुर्बीति । दद्त्रतम् | परथिवी बा अन्नम्। आकाश्चोऽन्नादः | परथिन्यामाकाश्चः प्रतिष्ठितः | 
अकाशे परथिवी प्रतिष्टिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं ेद 
परतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो मवति। महान्भवति प्रजया पशुभित्रहवचेसेन । महान्कीर्त्या | 

इति नवमोऽनुवाकः 

अञ्ज्योतिषः अच्नान्नादगरुणत्वेनोपासकस्य अन्नस्य बहूकरणं व्रतम् \ 

इति श्रीमत्परमहुंसपरितव्राजका चाय गोविन्दभगव्पूज्यपादलिष्यश्रीमच्छङ्कुरमगवतः कृत्तौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तृत्तीयभृगुवल्छीभाष्ये नवमोऽनुवाकः 

अथय जासि ्य्युद्ल्यां ल्स्नो उच्तुव्वाक्छः 

अन्नं सुबहु दुर्बात तथेवेहोत्तरं वतम् ॥ १ ॥ 

अपां ज्योतिषर्चान्नान्तादत्वोपासकस्पान्नवहुकरणं व्रतमिति “अन्नं बहु कुर्वति"'त्यादेरथमाह्-- १० 
अच्रमिति।। १॥। 

इति नवमोऽनुवाकः 



जथ स्छ॒च्ुव्ठ्टयां ब्डडास्नो उच्तरव्जाच्ः 

न कश्चन वसतो प्रत्याचक्षीत । तदव्रतम्। तस्माद्यया कया च विधया बहन्नं प्राप्तु थात् । अराध्यस्मा 
अन्नमित्याचक्षते । एतदव ुखतोऽन्नं . राद्धम् । ु खतोऽस्मा अन्नं राध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्नं 
राद्धम्। मध्यतोऽस्मा अन्नं . राभ्यते। एतद्वा अन्ततोऽन्नं . राद्धम् । अन्ततोऽस्मा अन्नं . राध्यते ॥१॥ 
य एवं वेद् । क्षेम इति बाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः ¦ गतिरिति पादयोः । 

५ विथुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ देवीः । व्रपतिरिति वृष्टौ 1 बलमिति विद्युति ॥२॥ 

तथा पृथिव्याकाक्लोपासकस्य वसतो वसतिनिमितच्तं कञ्चन कञ्िदपि न प्रत्याचक्षीत, वस्षध्यभमागतं त 
निवारथेदित्यथंः । वासे च दत्तेऽवश्यं ह्यशनं दातव्यम् । तस्माद्या कथया च विधया येन केन च प्रकारेण बहुं 
प्राप्नुयाद्रहुत्रसंग्रहं कर्थादित्यथंः । यस्माद्रवन्तो विद्वसोऽभ्यागतायान्नाधिक्वेऽयचि संसिद्धसध्मा अन्नमित्याचक्षते, 
न नास्तोति प्रत्याख्यानं कुवन्ति, तस्माच्च हैतोबंह्ुचं प्राप्नुयादिति पूर्वेण सम्बन्धः ! अपि चान्नदानध्य माहात्म्य 

१० मुच्यते \ यथा यत्कालं प्रयच्छत्यन्नं, तथा तत्कालमेव प्रव्युपनमते । 

कथमिति तदेतदाह--एतद्वा अन्नं सुखतो मुख्ये प्रथमे वयति, सुख्यया वा व्या पूजापुरःसरमभ्यागताय 
अन्नाथिने राद्धं संसिद्धं प्रयच्छतीति दाक्यशेषः। तस्य कि फलं स्यादित्युच्यते--मुखतः पूर्वे वयत्ति मुख्यया वा 
वृत्याऽस्मा अन्नदाय अन्तं राध्यते यथाद्तसुपतिष्ठत इत्यथः । एवं मध्यतो मध्थमे वयसि मध्यमेन चोपचारेण । 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयति जघन्येन चोपचचारेण परिभवेन तथेवास्मे राध्यते संसिध्यत्यस्तम् । 

१५ थ एवं वेद थ एवमन्नस्य यक्तोक्तं माहात्म्यं वेद तहानस्य यथोक्तं फएलमुपनयेत् । इदानीं ब्रह्मण 
उपासनप्रकार उच्यते- क्षेम इति वाचि । क्षेमो नामोपात्तपरिरक्षणम् ! ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित- 
मित्युपास्यम् \ योगक्षेम इति, योगोऽनुपात्तस्योपादानम् । तौ हि योगक्षेमौ प्राणापानयोः सतोभेवतो यद्यपि, 
तथाऽपि न प्राणापाननिसित्तावेव क तहि ब्रह्मनिमित्तौ । तस्माद्ब्रह्म योगक्षेमात्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठित- 
मित्युपास्यम् । एवमृत्तरेष्वन्येषु तेन तेनात्मना ब्रह्येवोपाध्यम् ।! कमणो ब्रह्मनिवेत्यत्वाद्धस्तयोः कर्मत्मिना ब्रह्म 

५० प्रतिष्ठितमित्युपास्यम् । गतिरिति पादयोः \ विमूक्तिरिति पायो \ इत्येता मानुषीसनुष्येषु भवा मानुष्यः समाज्ञाः, 
आध्यात्मिक्यः समाज्ञा ज्ञानानि विनज्ञानान्धुपासनानीत्यथंः । 

वनमाला 

तथेति । अन्नान्नादत्वगुणकत्वेन पुथिव्याकाशद्योपासकस्य स्वगृहे वासाथंमागत्तं न निवारयदित्यतदुत्रत- 
मित्यथंः । बह्ुन्नसंग्रहे वसत्यथंमागतानामप्रत्याख्यानरूपं ब्रतमेको हेतुरुक्तः, तत्रैव विद्दाचाररूपं हेतवन्तरमाहू- 

२५ यस्मादिति \ एवं संगुहीतमन्नं सवद पूजापुरःसरमेवार्थिभ्यो देयं नान्यथा शश्वद्धया देयम्” इत्यादिदयंनादित्या- 
रयेनाह--अपि चान्नदानस्येति ! तत्र मानं पृच्छति--कथमितीति । श्रुत्योत्तरमाह--तदेतदाहैति \ मुख्यामेव वुत्ति 
विवृणोति-पुजेति । 

थथोक्तमिति । कायंकरणसद्घातोपचयादिद्रार ब्रह्यविद्यासाघनत्वरूपमित्यथं; । फलं च वेदेति सम्बन्धः| 
श्रुत} “य एवं वेद” इत्यस्यपेक्षितं पूरयति- तस्येति \ यथोक्तम् अन्नदानादिफलमित्य्थंः | 'श्राणो वा अत्तम्" 

३० इत्यारभ्याब्रह्यौपासनान्युक्तानीति सूचयति-इदानीभिति \ उपात्तपरिरक्षणमिति । स्थितपरिपारख्नमित्यथंः । 
योगक्षेम इतीति ! प्राणे योगसूपेण अपाने क्षेमकूपेण च ब्रह्य प्रतिष्ठितमिद्युपास्यमित्ति विभागः । प्राणापानयोर्योग- 
्षेमरूपेण ब्रहमहश्टयारम्वनत्वे हैतूमाह्-तौ हीति । ननु यदि प्राणपानाधीनौ योगक्षेमौ तहि तावेव प्राणापानयो- 
्रष्व्यौ न तु ब्रह्येत्याक्षद्ुवाह्- तथापीति । प्राणपाननिमित्तकव्वेऽपीव्यथः। ब्रह्मनिमित्तादिति । ब्रह्मनिमित्ताव- 
पत्यर्थः । ब्रह्मणः स॒वफर्दातृत्वस्य शास्तरसिद्धत्वादिति भावः । ब्रह्मनिवैत्यंस्वादिति । ब्रह्मणः कारयितृत्वादिति 

२५ भावः । विमुक्तिविसगंः । मानुष्यं इत्यस्य पयंवसानमाह्-आध्यात्मिक्य इति । 
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यश्च इति पदुषु। ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरपृतमानन्द् इत्युपस्थे। सवेमिस्याकाशे। तत्प्रतिष्ठे- 
स्युपारीत। प्रतिष्ठावान्भवति। तन्मह इत्युपासीत । महान्भनति। तन्मन इद्युपासीत। मानवान्भवति ॥३॥। 

तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मे कामाः । तदुत्रह्ेदुपासीत । व्रह्मदान्भवति ] तद्ह्मणः. 
परिमर इच्युपाष्ठीत पर्येणं भ्रियन्ते द्िषन्तः सपत्नाः। परि येऽ्ग्रिया अआव्रन्याः| 

अथानन्तरं देवीरदेव्यो देवेषु मदाः समाज्ञा उच्यन्ते \ तुपिरिति वृष्टौ ! वृष्टेरन्नादिद्रारेण तुत्नि्ैवुस्वाद्- ५ 
ब्ह्मव तुप्त्यात्मना वृष्टौ व्यवस्थितमिल्युपास्यम् । तथाऽन्येषु तेन तेनाऽऽत्मना ब्रह्येवोपास्यम् । तथा वरस्पेण 
विद्युति \ यश्षेखूपेण पशुषु \ ज्योतीरूपेण नक्षत्रेषु । प्रजातिरमतमसृतत्वप्राप्निः पुत्रेण ऋऋणविसोक्षदरारेणाऽऽनन्दः 
सुखमिध्येतस्सवमुपस्थनिमित्तं ब्रह्यवानेनाऽऽत्मनोपस्थे प्रतिष्ठितभिल्युपास्यम् । सर्वं ह्याकाल्ञे प्रतिष्ठितमतो यत्सर्व- 
माकालञे तद्ब्रह्येवेत्युपास्यम् । तच्चाऽऽकाक्षं ब्रहमोव । तस्मात्तत्सवंस्य प्रतिष्ेत्युपासीत । प्रतिष्ठागुणोपासनासप्रतिष्ठा- 
वान्भवति \ एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं फलं तदुब्रह्यीव तदुपासनात्तद्वान्भवतीति उष्टव्यम् । शुत्यन्तराच्च-- १० 
“तं यथा यथोपासते तदेव मवति" इति ¦ तन्मह इत्युपासीत । महो महत्वगुणवत्तदुपासीत ! महान्भवति । 
न्मन इत्युपासीत । मननं मनः । मानवार्भवति मननसमर्थो भवति । तस्म इत्युपासोत । नमनं नमो नमन- 

गुणवत्तदुपासीत । नम्घन्ते प्रह्वी भवन्त्यस्मा उपासित कामाः कीमस्यन्त इति कामा भोग्या विषया इत्यथः । 
तदुब्रहयत्युपासीत \ ब्रह्म परिवुढतमम््युपासीत ! ब्रह्यवास्तद्गुणो भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । 
ब्रह्मणः परिमरः परिश्ियन्तेऽस्मिन्पच्च देवता विदुद्ष्टिश्वन््रमा आदित्थोऽग्निरिव्येताः ! अतो वायुः परिमरः १५ 
शुत्यन्तरप्रसिद्धेः । स एष एवायं वायुराकारेनानन्य इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरस्तमाकाशं वाय्वात्मानं ब्रह्मणः 

आनन्दभिरिटीका 

उपासनमपि फलरनभिसन्धिनाऽनुष्ठितं बुद्धिलुद्धिद्रारेण ब्रह्यज्ञानायोपकरोतीद्युक्तं॑मुख्याधिकारिणस्तु 
अपवादायोपकरिष्यति । यत्र वागादौ यत्फरं कार्य क्षेमादीत्यथंः । 

महानिति । प्रजादिभिः । ब्रह्मवानिति । स्थूरुभोगसाघनवान्विराडिवेव्यथंः । भरुत्यन्तरघ्रसिद्धेरिति । २० 
य एवमेताः पञ्च देवता “वायुर्वाव संवग" इत्यादिश्रुत्यन्तराद्ब्रह्मणः संहतृ्वं वायुद्रारकमिति वायुत्रंह्यणः परिमरः । 

संहारसाधनमित्यथंः । तत्कथं परिमरगुणतयाऽऽकाशोपासनं स्िध्यतीत्यत्त आह--स एष इति । 
वनमाखा 

पुत्रेणेति । पूत्रजन्मना पितृणमोकषद्रारेण या पितुरमृतत्वप्राप्षिः सा अत्रामृतपदेन विवक्षितत्यर्थः । 
उपस्थनिमित्तमिति । यस्मादेतत्स्वंमुपस्थहेतुकं तस्मादनेनैव रूपेण ब्रह्य तत्र स्थितमिदयुपास्यमिष्यथः। इदमुपासनम् २५ 

“विमुक्तिरिति पाणौ इत्यवैव द्रष्टव्यम् । आध्यात्मिकत्वात् । सर्वं हीति । हि यस्मात्सवं माकोशे प्रतिष्ठितं 
तस्माद्यत्सवंमाकारो वतते तत्सवंरूपेणाकारे ब्रह्मैव प्रतिष्ठितमिल्युपास्यमित्यथः । “तस्परतिष्ठा'” इत्यत्र ब्रह्याभिन्न- 

माकाशमुपास्यं केवलस्याकाशस्योपाध्यत्वायोगादित्याश्चयेन तस्य ब्रह्मामिनच्नत्वमाह्--तच्चेति । स्वाश्रयत्वेन प्रकृत- 
मित्यर्थः । तस्मात्तदिति। व्यापकल्वनिर्छेपत्वनि रवयवत्वसूक्ष्मखसर्वाश्रयत्वादिरूपलक्षणसाम्येनाकाशस्य ब्रह्याभिच्चत्व- 

सम्भवात्तद्ब्रह्यभूतमाकाक्षमिव्यथंः । प्रतिष्ठावानिति । अन्नपानादिभिः स्थितिमानित्यथः । ननु शश्लेम इति वाचि” ३० 
इत्यादौ फलाश्रवणा्रथं तदुपासनेषु प्रवृत्तिरि्याशद्कुयाहु--यद्त्रेति \! यत्र॒ वागादौ यत्फलं कार्य क्षेमादिकं शरुतं 

तद्रूपेण ब्रह्मैवोपास्यमि्युक्तमिव्यर्थ; । ततः किम् ? अत आहु--तदुपासनादिति । क्षेमादिगुणेन ब्रह्मोपासनात्क्षेमादि- 
मानेव भवत्यौचित्यादिति द्रष्टव्यमित्यर्थः । भत्राथं श्रुतिमप्याहु-शरुत्यम्तरास्चेति । तदेवेति ! तदनुरूपमेव फलं 
मवतीत्यथंः । (तन्मह: इत्यादय तत्पदं ब्रह्मपरमु; तथा च वात्तिकम्--“"तदुत्रह्य मह॒ इत्येवमुपासोत ततः 

फलम्” इत्यादि ] | ३५ 
परिवुदतममिति । विराडात्मकमित्यथः । ब्रह्यवानिति । ब्रह्मणो विराजो यो गुणो भोगः तद्रान्भवतीत्यथः। 

परस्येति । परस्य मायोपाधिकस्य ब्रह्मणः स्वरूपतयोक्तं यदाकालं तदाकारं परिमरत्वगुणकरमुपासीतेत्यथंः । 
आकाशस्य परिमरत्वगुणोपपादनाय प्रथमं वायोः परिमरत्वमाहु--परिमर इत्यादिना । भुस्यन्तरेति । वायुं प्रकृतय 
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परिमर इत्युपासीत । पर्यनमेवंविदं प्रतिस्पधिनो द्विषन्तोऽद्विषन्तोऽपि सपत्ना यतो भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः 
सपत्ना इति । य एनं द्विषन्तः सपत्नास्ते परिन्रिधन्ते प्राणाञ्जहति । किच्च ये चाग्रिया अस्य चातृव्या अद्विषन्तोऽपि 
ते च परिन्रियन्ते) 

“प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादमि"'त्यारम्पाऽऽकाश्चान्तस्य कायंस्थेवान्नान्नादत्वसुक्तम् । उक्तं नामः; कि तेन ? 
तेनेतत्सिद्धं भवति- कांविषय एव भोज्यभोक्तृत्वकरृतः संसारो न त्वात्मनीति \ आत्मनि तु भरान्त्योपचयंते । 

नन्वात्माऽपि परमात्मनः कायं ततो युक्तस्तस्य संप्रार इति \ न \ असंसारिण एव प्रवेकञश्तेः । “तत्सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्" इत्याकाश्ादिकारणस्य ह्यसंसारिण एव परमात्मनः कार्येऽनुप्रवेशः श्रूयते ¦! तस्मात्कार्यानुप्रविषशो 
जीव आत्मा पर एवासंसारी । चृष्ट्वाऽनुप्राविश्चदिति समानकत क [स्वोपपततेश्च । सगेप्रवेशक्रिपयोश्चेकश्चत्कर्ता ततः 
क्त्वाप्रत्ययो युक्तः \ प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्तिरिति चेत् ! न \ प्रवेशस्यान्याथंत्वेन प्रव्थाष्यातत्वात् । “अनेन 

आनन्दगिरिटीका 

एवं मन्दाधिकारिगौचरमुपासनजाततमध्यारोपावस्थायामुपदिश्यापवादहष्टिममिप्र्याऽऽहु-प्राणो वा 
स्नमित्यादिना । भोक्तुत्वादिलक्षणः संसारः कायंगोचर इति वदतेव जीवस्यानौपाचिकं संसारित्वमिष्टं तस्थापि 

कायत्वात् इत्ति भागवतानां मतमुद्धान्य दूषयति-नन्बात्माऽपीत्यादिना \ छान्दोग्यश्रुत्यनुसारेण विकारात्मना 
परवेशमाशङ्कुय वाक्यरेषवि रोधमाह--अनेन जीवेनेत्यादिना । चरन्त्या देहादिभावम पन्नस्य जीवस्य ब्रह्म 

वनमाढठा 

“तमेताः पञ्च देवता अपियन्ति" इत्यादिशरुत्यन्तरप्रसिद्धेरिव्यथंः । इदानीमाकाश्चस्य परिमरत्वं साघयति-- 
स एवायमिति । वायुं प्रत्याकाशस्य कारणत्वाद्वाय्वनत्यत्वमित्यथंः । तं वाय्वात्मानमाकाशं ब्रह्मणः स्वरूपभूतं 
परिमरत्वगुणकमुपासीतेव्य्थः । सपत्ना द्विविधाः-द्विषन्तोऽद्विषन्तस्च; ततः सपत्नानां द्विषन्त इति विशेषण. 
मित्याहु- द्विषन्त इत्यादिना । अद्विषन्तोऽपि चेति ! एनमद्विषन्तोऽ्पीत्यथंः । 

प्राणज्ञरीरादेरन्नाच्चादत्वनिरूपणस्य विवक्षितं तात्पर्यं कथयितुं व्यवहितं तदनुवदति--प्राणो वा अ 
मित्यादिना--अआपो वा अन्नम्, ज्योतिरन्नादम्" इत्यत्र आपः शरीरारम्भिका विवक्षिताः, ज्योतिङ्व जाठरं 
शरीरारम्भकं वा विवक्षितम् । एवं पृथिव्याकाश्ावपि शरीरारम्भकावेव विवक्षितौ, प्राणशरीरसमभिन्याहारेण 
अबादीनामाध्य्ात्मिकत्वावगमात्; ततश्च श रीरप्राणादीनां प्रत्यगात्मोपाधिभूतानामेव "प्राणो वा अन्नम्” इत्यादिना 
भोगसाधनत्वरूपमन्नत्वं भोक्तृत्वरूपमन्नादत्वं चोक्तमित्यथंः । उक्तं नाम, {क तेनेति । उक्तमस्तु नाम, तेनोक्तंन 
कि तव प्रयोजनं सिध्यति यदथं तदिह्।नूदितमित्यथंः । तदुक्तिसिद्धं प्रयोजनं कथयति - तेनैतदिति । भोक्तुभोग्य- 
भावादिरूपः सर्वोऽपि संसारः कार्याल्मकोपाधिधमं एव नात्मधमं इत्यात्मनो नित्यमुक्तत्वं सिध्यतीव्यथं; । ननु यदि 
संसारस्य कायंनिष्ठतवं श्रूत्यभिमतं तदा जीवात्मापि शरो रप्राणादिवत्कायंविदोष एवेति तस्य स्वाभाविकः संसारो 
न भ्रान्तिसिद्ध इति शङ्कुते--नन्वात्मापीति । आत्मा कार्थं विभक्तत्वादाकाशादिवदित्यथंः । अगमवबाधितमनुमानम् 
इत्याशयेन निराकरोति--नेति । असंसारिणः परस्यैव जीवरूपेण प्रवेशश्चव णात्परजीवयोरेकत्वमवगम्यते, ततो 
नात्मनः कायत्वमित्यथंः । संग्रहं विवृणोति--तस्मृष्ट्वेस्थादिना \ न केवलमसंसारिणो जीवरूपेण प्रवेशश्रत्रणात् 
लि द्खात्परेतरात्मनोरेकत्वनिश्चयः, कि तु कत्वाश्रुतिबलादपीत्याहु--ृष्ट् वेति \ खषा तावत्प रमात्मेति निविवादमू; 
प्रविष्टस्य च "“परयञ्गण्वन्मन्वानः' इत्यादौ संसारित्वश्रवणास््वेक्षे जीवः कर्तां सिद्धः, तथा च क्त्वाश्रुत्या 
तयोरेकत्वं निश्चीयते, इतरथा कर्तरक्याभावेन क्त्वाभ्रुतिविरोध्रसङ्घादित्यथंः । यदुक्तमसंसारिण एव प्रवेश- 
श्रवणात्परेतरत्मनोरेकत्वमित्ि, तत्र श द्ुते--प्रविष्स्येति । प्रविष्टस्य बुद्धवादिकार्येषूपादानत्तया सृष्टिसमय एव 
सिद्धस्य परस्य जावरूपभावान्तरात्मना परिणतिरेव प्रतरेशो विवक्षितः, भतो न प्रवेशलि ङ्गात्तयोरेकत्वसिद्धिरित्यथः। 
अस्य चोद्यस्य प्रागेव नरासपूवकं प्रवेशपदस्ार्थान्त परत्वेन व्याख्यातत्वान्नैवमिति परिहरति--न, प्रवेशस्येति 1 
ननु जीवहूपेण परिणामं विनेव परस्य बुद्धिसम्बन्धात्संसारितेन भानमेव प्रवेशपदाथं इति पुर्वन्याल्यानमयुक्तमिति 
दङ्धुने--अनेनेति । धममन्तिरेणेति ! जीवलूपविक्रा रान्तरात्मनेव प्रवेशो न तविक्रृतस्यैव परस्य, अन्यथा जीवेनेति 
विशेषणवेयर्यापतेरित्यर्थः | यदि जीवेनेति विशेषणवबलाज्जीवस्य ब्रह्मविकरारत्वं तत्राभिप्रेतं स्यात्तदा वाक्यदेष- 
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स॒ यश्चायं परप । यश्चासावादित्ये | स एकः ॥४॥ 

जीवेनेति विद्ोषभुतेधं्मान्तरेणानुप्रवेश्ष इति चेत् । न । “तत्वमसी''ति पुनस्तडावोक्तः । भावान्तरापन्नस्येव 
तदपोहार्था सम्पदिति चेत्। न। “तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसी"ति सामानाधिकरण्यात् दृष्टं जीवस्य संसारित्वमिति 
चेत् । न । उपखब्धुरनुषलभ्यत्वात्र। संसारधमंविशिष्ट आत्मोपलभ्यत इति चेत् । न \ धर्माणां घर्मिणोऽव्यतिरेकात् 

आनन्दभिरिटीका 

व्यतिरिक्तस्यैव ब्रह्मदृष्टिः उपदिश्यते संसारित्वापोहार्था। मातुबुद्धिरिव परयोषिति रागापोहार्था। अतस्तत्तवमसीत्युप- 
देशस्यान्या्थैत्वान्न जीवस्य पारमाधथिकमसंसारित्रह्यात्मस्वमित्याशङ्कय तद्दूषयति-भावान्तरापन्नस्येत्याद्धिनि । 
अवाधित्ततत्पदमुख्यसामानाधिकरण्यवि रोधादनरह्यणि जीवे ब्रह्मलसम्पादनाथंत्वं कल्पयितुं न शक्यत इत्यथ: । 
संसारितवग्राहकप्रत्यक्षविरोधादबाधित्वमसिद्धमित्याह--दष्टमिति। सवप्रमाणानामनृग्राहुकस्तके इष्यते । आत्मनश्च 
संमारघमवच्वस्य तर्कापरिशुद्धस्वात्तसपत्यक्षस्य श्रान्तत्वान्न शास्वज्ञाननाधकत्वं सम्भवतीत्याह्-नेति । सुखादेरुप- 
खभ्यखान्नोपरब्धुधमंतवं सम्भवति रूपादिवदिव्यथंः । संसारितवम्राहकं यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाणं न भवति तथाऽपि 
संसारधम॑विरिष्ट आत्मा स्वचेतन्येनोपरभ्यत्त इति स्वानुभववि रोधान्न शाब्दमसंसारित्वज्ञानं प्रमाणमिति चेन्नैतदपि 

तनमासा 

विरोधः प्रसज्येतेति दूषयति--न, तस्वमसीतीति । जीवस्याकाश्चादिवद्विकारत्वे तस्य ब्रहक्योपदेशवि रोध इत्यथंः 1 
अमेदोपदेशस्यान्यथासिद्धिमाशङ्खते--भावान्तरेति । जीवलक्षणं भावान्तरं विकारान्तरमापन्नस्येव सतः परस्य 
संसारित्वप्राप्तौ तद्पोहार्था जीवपरयोरभेदध्यानलक्षणा सम्पत् (तत्वमसि इ्युपदिदयते, न पुनर्जविस्य ब्रह्य 
विक्रारत्वविरुद्धमैक्यमुपदिश्यते, अत्तो न वाक्यशेषविरोध इत्यर्थः । "तत्वमसि" इति वाक्यस्य सम्पदुपासनापरत्वे 
मानाभावान्जीवस्य विकारते ना्ाप्या “न॒ जीवो ध्रियते इति वाक्यरेषविरोधाद्वास्तवस्य संसारस्य 
सम्पदापोहासम्भवाच्च "तत्वमसि" इत्यैक्थोपदेश एव “सोऽयं देवदत्त-” इतिवदिति परिहरति--न, तत्सत्यमिति । 
ननु जीवस्य ब्रह्मत्वं संस्ारित्वानुभवविरशुद्धम्, अत्तो जीवस्य विकारत्वाभवेऽपि ब्रह्मभिन्नत्वात्सम्पत्यसमेव "तत्वमसि" 
इति वाक्यमित्याश्येन शङ्कुते--दृष्टमिति । आत्मनः संसारोपलब्धुत्वान्न संसारधमकत्वमुपलभ्यमानस्य नीख- 
पीतादेसपलन्धुघमंत्वादशशंनादिव्य्थंः । संसारस्य रूपादिवेलक्षणं श ङ्खुते--संसारधर्मति । “अहं सुखदुःखादिमान्"' 
इति संसारस्यात्मधमंत्वमनुभूयते; स चानुभवो बाधकाभावास्प्रमेव; "गौरोऽटम्" “'नीलोऽहुम्” इत्यायनुभवस्तु 
जीवस्य देहव्यतिरिक्तत्वसाधकशुतियुक्तिबाधितः, अतो न रूपादितुल्यत्वं संसारस्येत्यथंः । आत्मनि संसारस्थापि 
अस ङ्कुत्वादिशरुतिबाधितत्वस्य समानतव्वान्नात्मनः संसारित्वं परमाथंम्; अतो नामेदश्रुत्यनुपपत्तिरित्यारशयेन-- 
परिहुरति--नेति ! कि चात्मघमंत्वेनाभिमतस्य सुखदुःखादेरात्मना सहाभेदो भेदो वा ? आद्ये न संसारस्याट्मधमं- 
तयोपलभ्यमानता सिध्यतोत्याह--धर्माणामिति । अब्यतिरेकादिति । भव्यत्तिरेकाभ्युपगमादिद्यथंः । अभेदपक्षे 
धर्माणामुपन्धिकतृकोरिप्रविष्टत्वादुपन्धिकमंत्वानुपपत्तिरिव्यथंः । भेदपक्षे न संसारस्यालधमंत्वं सिध्यति 1 तयो 
सम्बन्धानिरूपणात् समवायस्य सूत्रकारेणैव निरस्तत्वादित्यन्यत्र विस्तरः । भभेदे कतुंकमंभावानुपपत्तिरित्यत्र 

१. अत्र परैः ““स यश्चायं पुरूषे यश्चासावादित्ये स एक” इत्यत्र यो नारायणः स्वरव जौवसमूहै अस्ति 
यश्चादित्योपरक्षितदेवेषु स एक इत्यथं इत्युक्तम् । तदपि नियाम्यभेदेन नियामकभेदस्याप्रसक्तत्वात् 
अप्राप्तप्रतिषेधरूपं वाक्यवैयथ्यंमापादयत्ि । एतन्मते “एतत्साम गायन्नास्त' इति गानकर्ता जह्या । 
अत एव “भहुमस्मि प्रथमजा ऋतस्य” इ्युक्तमित्याहुः--''महमन्नमदन्तमद्धि'" इति अन्नात्तुच 
जीवान् संह रामीत्यथंः । अद्वैते तु जीवन्मुक्तस्य गानमिति बहु शोभते ब्रह्मणः स्वरूपमुपदिश्य तज्ज्ञातुः 
एताहृश सर्वात्मानुभवो भवतीव्यर्थकरणे प्रकृतोपयोगोऽस्माकमपीदशानि मन्त्रदशंनानिभ वन्तीति स्तुत्ति- 
सम्भवात् प्रकृतानुगुण्यञ्च ब्रह्मा गायतीत्युक्त ब्रह्मविदां न तेनोपयोगः न वा स्तुतिः ब्रह्मवेदनस्य भवेत् । 

२. इदानीमेव ब्रह्मासीति तदर्थात् । ३. कतुंकमंवि रोधात् उपलन्धृधमंतवेनानुपलम्भात् | 
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सय एवंवित् अस्माल्लोकासेत्य | एतमन्नमयमात्मानशपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानञ्ुपसं क्रम्य । 
एतं मनोमयमालानुपसंकरम्य | एतं विज्ञानमयमात्मानयुपसंकरम्य । एतमानन्दमयमात्मानुप- 
संकरम्य। ?इमोँल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसश्चरन्। -एतत्साम मायन्नास्ते । हाऽ हाऽब् हाव् ॥५॥ 

कमेत्वानुपपत्तेः । उष्णघ्रकाशयोर्दाह्यप्रकाश्यत्वानुपपत्तिवत् । जासादिदज्ञंनाददुःखित्वा्यनुमीयत इति चेत् ! न। 
त्रासादेरदुःखस्य चोपरभ्यमानत्वान्नोपरबग्धुधमंत्वम् । कापिलकाणादादितकशास्नविरोघर इति चेत् । न। तेषां 
मूलाभवे वेदविरोधे च आान्तत्वोपपत्तेः ! शरुव्युपपत्तिभ्यां च सिद्धमात्मनोऽसंसारित्वमेकत्वाच्च । कथमेकत्व- 
मित्युच्यते-- “स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक” इत्येवमादि पुववत्सवम् । 

अद्चमयाद्क्रिमेणाऽऽनन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्थेतत्साम गायन्नास्ते । सत्यं ज्ञानमि'"त्यस्या ऋऋचोऽर्थो व्याख्यातो 
आनन्दगिरिटीका 

युक्त कमंत्वकतुंत्वविरोधादित्यथं; । प्रव्यक्षविरोधाभवेऽप्यनुमानविरोधो भविष्यत्तीव्याहु--त्रासादिति ! चासादि 
साश्रयं कायंत्वाद्घटवदस्यस्याऽऽश्रयस्यासम्भवादात्मेव तदाश्रयोऽनूमीयतत इति न वाच्यमुपलभ्यो नोपलन्धुं्मो 
रूपादिवदित्ति व्याप्त्यन्तरवि रोधादध्यासादपि कायंदशंनसम्भवादिव्यथंः। जीवस्य ब्रहात्मत्वं प्रतिपादयतः शास्त्रस्य 
तकंडास्त्रविरोधादप्रामाण्यमाकङ्कय दूषयत्ि--कापिङेत्यादिना । तकंशास्स्य श्रुतेर्च विरुद्धाव्यभिचारि तेन" 
प्रामाण्यसंशयोऽपि नाऽऽशङ्कुनीय इत्याह्--श्रु्युपपत्तिभ्यां चेति । किञ्च ताकिकेणापीश्व राधीनं जीवस्य सुखित्व 
दुःखत्वं च निरूपणोयं न तन्तिरूपयितुं शक्यते । स्वात्मनीश्वरस्य सुखदुःखहेतुत्वासम्भवादित्यमिग्रेत्याऽ्ट- 
एकत्वाच्चेति । “स य" इत्यादिपदव्या्यानमुपेक्ष्योपसंक्रमणसामगानयोरेककत्ं (क ]त्वमन्वयप्रदशंनेन दशितमिदानीं 

वल्लीसमाप्तिपयंन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यं वृत्तकीतंनेनाऽऽह - सत्यं ज्ञानमित्यादिना । अविद्यारेरावशेन देतावभासमनु- 

वनमाला 

हृष्टान्तमाह--उष्णेति। (ततत्वमसि"” इत्यभेदोपदेशस्यात्मनि संसारित्वग्राहकपत्यक्षवि रोधं परिहूुत्य तव तदग्राहकानु- 
मानविरोधमाशद्कुय परिहुरति--त्रासादिक्शंनादित्यादिना । वासदेस्तदनुमेयदुःखादेश्व दृश्यत्वेन वस्तुतो द्रष्ट् 
धमंत्वासम्भवस्य प्रगेवोक्तस्वादिव्याशयेनाह्- न, चासादेरिति । ^तततवमसि” इत्यभेदोपदेशस्य शास्त्रान्तरविरोध- 
माशङ्खय निराकरोति-कापिकेत्यादिना । कापिलादिशास्तरे हि प्रतिशरीरं वस्तुत आत्मभेदः, तेषां च परमाथं एव 
ब्रह्मभेदः, संसारित्वं च तेषां वास्तवमित्यादिप्रक्रिया दृश्यते; ततो निष्प्रपञ्चब्रह्यात्मैक्यं प्र्तिपादयत्त आगमस्य 
तकशस्त्रविरोधादप्रामाण्यं स्यादिति शद्काथः । कापिलादितकंशास्त्राणां मूलप्रमाणशुन्यत्वस्य तकंपादे प्रपिष्ठा- 
पित्तत्वात्पौरुषेयाणां तेषां वेदवत्स्वतःप्रामाण्यायोगाच्चेत्याशयेनाह--मुलाभाव इति । श्रृत्तिविरोधे स्म॒त्यप्रामाण्यस्य 
पृवतत्त्रे ग्यवस्थापितत्वाच्च न तद्विरोधाच्छुत्यप्रामाण्यप्रसद्ध इत्याशयेनाह्-वेदविरोधे चेति । श्र।न्तत्वम् 
प्रामाण्यम् | उपपादितम्थंमुपसंह रति--श्ुत्युपपत्तिभ्यां चेति । एवमविक्रतस्यैव ब्रह्मणो जौवभावेन प्रवेशादश्ुत्या 
हश्यत्वाद॒पपत्त्या च निश्चितमसंसारित्वमात्पन इत्यथः । एकत्वाच्चेति । आत्मनः परेणंकत्वाच्चासंसारित्वं 
परस्यासंसारितवादित्यथंः । एकतवे मानं पुच्छत्ति--कथमिति । उत्तरश्नुत्तिरेव मानमित्याशयेनाह्--उच्यत इति । 

उपसंक्रम्येति । विद्यया कोशेष्वात्मत्वभ्रममपोद्येति यावत् । उपसंक्रम्येव्यस्य व्यवहितेन सम्बन्धमाह्-- 
एतत्सामेति । "दर्माल्लोकान्'” इत्यादेः स ङ्घतिकथनाय व्यवहितमनुवदति - सत्यमित्यादिना । “सव्यं ज्ञानम्" इति 

२५ 

१. उपसंक्रमणेन ब्रह्मसाक्षात्कारस्तेन जीवन्मुक्तिस्ततश्च सवत्मिकत्वानुभवशचर्माल्लोकानित्यादिना प्रपञ्च्यते। 
२. “एतत् साम गाथन्नास्त"' इत्येतत् सर्वेषां कामानामानन्दानां युगपदनुभवस्य प्रथमखण्डप्रोक्तस्योपपादन- 

मिति भाष्यकाराः, मतान्तरे तु तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेवाहमादिशब्दानां तत्तच्छरीरकपरमात्मपरत्वम ङ्गीकृतं 
तस्तथा च नेयं मुक्तप्रभावोक्तिः अपि तु परमेश्वरस्येति स्थितम्। तथा च “एतत् साम गायन्नास्त'' इति 
वाक्यं विरुद्धयेत । इदं गानं परमात्मन इत्ययुक्तम् “उपसंक्रम्य अनुसच्चरनु गायन्नास्त” इति 
उपसंक्रमणसमानकतुकत्ववि रोधात् । 

३. तन्मते दुःखादेरात्मधमंत्वोपगमात् । ४. परस्परविरुद्धाथंब्याप्यहैतुप्रतिपादकत्वेन । 



भृगु° अनु०-१० 1 तत्तिरीयोपनिषत् [ ६१९ 

विस्तरेण तद्िवरणभूतयाऽऽनन्दवत्ल्या “ सोऽइनुते सर्वान्कामान्सह् बरह्मणा विपश्चिते""ति। तस्य फलवचनस्याथंविस्तारो 
नोक्तः । के ते क्रिविषया वा सवं कामाः कथं वा ब्रह्मणा सह समश्नुत इत्येतद्रक्तव्यमितीदमिदानीमारभ्यते- तत्र 

पितायुत्रास्यायिकायां पवविद्याञेषभूतायां तपो ब्रह्मविद्यासाधनमुक्तम् । प्राणदेराकाशान्तस्य च कायंस्यान्नान्नादत्वेन 
विनियोगश्चोक्तः । ब्रह्मविषयोपासनानि च! ये च सर्वे कामाः परतिनियतानेकसाधनसाध्या आकाश्चादिकायेमेद- 
विषया एते दशिता: \ एकत्वे पुनः कामकामित्वानुपपत्तिः ! भेदजातस्य सवंस्याऽऽत्मभूतत्वात् । तत्र कथं * युगपदू- ५ 
ब्रह्मस्वरूपेण सर्वान्कामान् एवंवित्समदनुत इत्युच्यते \ सर्वात्मत्वापत्तेः ।! कथं सर्वत्मित्वापत्तिरित्याहू--पुरुषादित्य- 

स्थात्मेकत्वविज्ञानेन अपोद्योत्कर्षापकर्षादन्नमयाद्यात्मनोऽविद्याकत्पितान्करमेण संक्रस्याऽऽनन्दमयान्तान्त्यं ज्ञानमनन्तं 

आनन्दगिरिटीका 

भवन्विद्रास्सवंस्याऽऽस्माऽहमित्ति मन्यमानोऽणिमाद्यंश्वयंमुजां योगिनां यत्कामान्नघ्वं कामरूपरत्वं च ममैवेत्ति 
परयन्युगपत्सर्वान्विषयानन्दानशनुते इत्युपचयत इत्याहू--सर्वात्मत्वापत्तेरिति । प्रथमनौ हिरण्यगर्भोऽप्यहम् । १० 

वनमाला 

मन्त्रस्य पूर्वाधर्थो विस्तरेण ग्याख्यात इत्यथः । “स य एवंवित्" इत्यादिना विदुषो वागाद्यगोच रब्रह्मानन्दप्राप्त 
रुक्तत्वादर्थादब्रह्मवल्ल्यामपि सवह्मिकत्रह्मभावापत्तिष्रयुक्ता सवंकामाप्तिः संग्रहेणोक्तवेति मत्वाऽऽहु-- विस्तरेणेति । 
इत्यं वृत्तमनूद्याकाङक्लापूव॑कम् ““इर्माल्लोकान्"' इत्यादिकमवतारयति--के त इत्यादिना ! तत्र कामानां स्वरूपे 
आकाङ्क्षां दलंयति-के त इति \ कामानां कारणे तां दशंयति--किविषया इति ! साहित्ये कामानामशने च तां १५ 
दशंयत्ति-कथं वेति । इत्याकाङ्क्षायां सत्यामेतद्वि्याफरं विस्तरेण वक्तव्यमित्याशयेनोत्तरं वाक्यजात्तं पठ्यत 
इत्यथ; । एवमुत्तरग्रन्थध्य व्यवहितया आनन्दवल्ल्या सङ्गतिमुक्ट्वा अभ्यवदहितभृगुवल्ल्यापि सद्घति वक्तुम् “भगुवं 
वारुणिः" इत्यादौ वृत्तं कोतंरति- तत्रेत्यादिना \ अच्नाचचादत्वेनेति । अन्नाच्चादभावेनोपासने उपयोगदचौक्त इत्यथः । 
“्षेम इति वाचि” इत्यादावृक्तमनुव दत्ति-ज्रह्य विषयेति । तेषूपासनेषु विवक्षितान्फक्विशेषानपि कामरब्देनानु 
वदति--ये चेति, प्रतिनियता इति ! तत्तदुपासनमेदेन व्यवस्थिता इत्यथंः। तेषां मुक्ति क्षण्यं सूचयति--अनेकैति । २० 
तानाविधोपायसाध्या इत्यथ; | अत एव तेषामविद्याकालिकत्वमाहु--आकाशादीति । आकान्ञादयो ये अविद्याया 
कार्यंमेदास्तद्िषयास्तत्साध्या एव ते अविद्यावस्थायां दर्शिताः, न तु विद्यावस्थायाम्, विद्याचस्थायां त्वत्रापि 
वल्ल्याम् “स एकः, स य एवंवित्” इत्यादौ पूर्वोक्तमेव "सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह्" इति फलं तात्पयंतो दशितमिति 

भावः ] इत्यमस्यामपि वल्ल्यां वृत्तानुवादेन फल व्रचनानुवृत्ति सूचयित्वा तत्रानुपपत्तिमुद्धावयत्ति-एक्वे पुनरिति! ` 
स्वस्य ब्रह्मणा एकत्वे साक्षत्करते सति कामयितन्यस्याकाशादिमेदजातस्य तत्साध्यकामजातस्य च सवस्यात्म- २५ 
व्यतिरेकेणामावाघ्पूर्वावस्थायामिव पुनः कामान्प्रति कामित्वानुपपत्तेरिव्यथं; । एवमेकव्वे कामित्वातुपपत्तौ स्पा 

फलित माह॒-तत्र कथमिति । एकत्वं कामित्वानुपपत्तिविद्यावस्था वा तत्ररब्दाथंः । अविद्यालेश्शवरोन प्रपश्चाभास- 
मनुभवन्विद्रान् 'सवंस्यात्माहम्” इत्ति मन्यमानोऽणिमाचैश्वयं भुजां योगिनां यत्कामान्नित्वं कामरूपित्वं चास्ति 
तन्ममेवेति पद्यन्युगपत्सर्वान्विषयानन्दानदनुत इत्युपचयंते । विवक्षितं तु विद्याफलं सर्वात्मकव्रह्मभावमात्रम् । 
अत एव श्रुत्यन्तरम्--श्रह्मैव भवतति” इति} अत्तो न फर्वचने वदुक्तानुपपत्तिर्दोष इत्युत्तरग्रन्थतात्प्यण समाधत्ते-- ३० 
उच्यत इति । तच्राहेति ! श्रुतिरिति शेषः । पूर्ेग्रन्थेऽपि विदुषः सार्वाल्म्यमथंसिद्धमिति दशयन् (स यश्चायम् 
इत्यादौ वृत्तं कोतंयत्ति-पुरषेत्यादिना \ पुरुषस्थस्य जीवातमन आदित्यस्थस्य परमात्मनश्चौतकर्षापकर्षो 
तस्प्रयोजकोपाधी च निरस्यैकल्वविज्ञानेनाविद्याकल्पितानन्नमयादीनानन्दमयान्ताननात्मनः क्रमेगोपसंक्रम्य सत्य- 
्लानादिलक्षण फलमूतमद्रैतमापत्नः सर्वात्मा सिति योजना । अद्वैतस्य ब्रह्मणः फलभूतत्वसिद्धमे सुखहूपत्वमाह्- 
आनस्दमिति । तस्य तदथंमेवानर्थास्पृष्टत्वमाह् --अजममृतमभयमिति \ त्स्य परमार्थ॑त्वमाहू--स्वाभाविकमिति ! ३५ 
तदर्थं निविश्षेषत्वमाहू--अदृक्यादीति । सविशेषस्य हश्यत्वनियमेन मिथ्यात्वादिति भावः । तस्य विकारत्वजडत्व- 

परिच्छेद ल्व्यावतंयति--सत्यं ज्ञानमनन्तमिति। ननु विदुषः सवंलोकसच्चारो न नियत इत्याश द्याह --आत्मत्वेनानु 
भवन्निति । एतस्परकृतं ब्रह्म समत्वात्साम । समत्वमेवाहु--सर्वानन्यत्वरूपमिति ! सवंव्यापिस्वरूपमूतमित्यथः | 

१. “सर्वच कामान् सहे" इत्येतन्निरूप्यते इत्यथः। 



६२० सटीकवातिकयुक्तसटीकशाङ्करमभाष्योपेता [ भुगु० अनु ०-१० 

अहमन्नमदमनमहमनम्। अहमन्नादो रेऽहमन्नादो २ऽहमश्नाद; । अहं _ इलोककृदह 
रलोककृदहं . ररोकटरत् । अहमस्मि प्रथमजा ऋतारेस्य । पृषं देवेभ्यो अमृतस्य 
नारेभायि। योमा ददाति स दइृदेव मारऽऽवाः। अहमन्नमन्नमदन्तमारेब्न। 
अहं विदं भुबनमम्यभवाइ३म् । सुवनं व्योतीः । य एवं वेद् । इत्युपनिषत् ॥६॥ 

५ भृगुस्तस्मै यतो विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व चयोदशान्न प्राणो मनो विज्ञान द्वादश द्वादशाऽऽनन्दो दशाननं 
न निच्यादन्नं न परिचक्षीता्ं बहु कर्वीतिकाददोकाददा न कन्चनेकषष्टिदेश 

इति कृष्णयनुवेदीयतेत्तिरीयोपनिषदि तृतीयायां भृगुवरहयां दशमोऽनुवाकः 

्रह्यादृहयादिधर्मकं स्वाभाविकमानन्दमजममूृतमभयमदतं फलमूतमापन्न इमाल्लोकार्मु रादोननुसच्चरन्िति व्यवहितेन 
सम्बन्धः) कथमनुसच्चरन् ? कामान्नी कामतोऽन्तमस्येति कामान्नी । तथा कामतो रूपाण्यस्येति कामरूपी । अनुसञ्चरन् 

१० सर्वात्मनेमाँल्खोकानात्मत्वेनानुभवन् \ किम् ? एतत्साम गायन्नास्ते \ समत्वादृब्रह्येव साम सर्वानन्यरूपं गायज्छाब्द- 
नाल्मेकत्वं प्रस्यापयंस्लोकानुग्रहाथं तद्विज्ञानफलं चातीव कृतायंत्वं गायन्नास्ते तिष्ठति । 

कथं? हारेवु हाइवु हारवु! अहो इत्येतसिमिन्न्थेऽत्यन्तविस्मयस्यापना्थम्) कः पुनरसौ विस्मय इत्युच्यते- 
अद्रेत आत्मा निरञ्जनोऽपि सन्नहमेवान्नमन्नादश्च । किच्चाहमेव इलोकङ्रत् । इखोको नामान्नान्नादयोः सङ्खातस्तस्य 
कर्ता चेतनावान् ! अन्नस्येव वा पराथस्यान्नादायंस्य सतोऽनेकात्मकस्य पारार्थ्येन हेतुना सद्धगतक़ृत् ! चिरक्ति 

१५ विस्मयख्यापनार्था । अंहमस्मि भवामि ! प्रथमजाः प्रथमजः प्रथमोत्पन्नः । ऋतस्य सत्यस्य मूर्तामूतंस्यास्य 
जगतो देवेभ्यश्च पूवंममतस्य नामिरभृतत्वस्य नाभिमध्यं मत्संस्थममरतत्वं प्रणिनामित्यथः 

वनमाखा 

स्वानुभवसिद्धस्यात्मेकत्वस्य तज्ज्ञानफलस्य कृताथंत्वस्य च रुयापनं निष्फलमित्याशङ्कयाह्- लोकानुग्रहाथंमिति । 
भत्मैकत्वन्ञानं विना त संप्तारदावानरशान्तिः, अतो यतनतस्तत्सम्पादनीयं सर्वेरिति ज्ञापनं लोकानुग्रहुः | 

२० गानप्रकारमेव प्रष्नपूवंकमाहू--कथमित्थादिना । हावुरब्दो विस्मया्थः अभ्यासस्तु तत्रातिशयाथं इति मत्वाऽऽह- 
अत्यन्तेति । 

क इति । किक्रृत इत्यथः । सार्व्म्यप्राप्निकृतो विदुषो विस्मय इत्याह--उच्यत इति । ननु निव्यशुद्धादि- 
रूपस्य विदुषः कथमन्नान्नादरूपेण सार्वात्म्यमित्याशङ्भुव विक्षेपशक्तिमदविद्याटेशमहिम्नेत्यारयेनाह्-निरञ्जनोऽपि 
सच्िति । भघ्नं भोग्यजात्तम्, अन्नादो भोक्ता, तयोः सङ्घातो नाम भोक्तुभोग्यभावलक्षणः सम्बन्धः, तत्कर्ता 

२५ सवंकमंफलदातेति यावत् । तत्र सामथ्यं सूचयति-चेतनावानिति । सवंज्ञ इत्यथ: । अथवेति । अथ वा अन्नस्यव् 
स द्खातकरदिति योजना । नन्वनेकेषां मृत्तणकाष्ठादीनां गृहुप्रासादादिरूपेण सङ्खातकरणं दृष्टम्, तत्कथमेकस्यान्नस्य 
जदनोयस्य सङ्खातकरणमिव्याशङ्कुय वि शिनश्टि--अनेकात्मकस्येति। शरीरेन्द्रियादिरूपेण परिणतिद्वारा भनेकाटमकस्य 
तस्य संहुतिकरणमुपपन्नमित्यथंः । शरोरग्राणादीनां मेलनरूपं सङ्घातं किमथंमयं करोति ? तत्राहु-पारार्थ्ेनेति । 
परस्य चेतनस्यार्थो भोगादिः तत्सिद्धयथंतेनेद्यथंः । ननु शरी यादिरूपेण परिणतस्यान्नस्य पराथंसे सिद्धे सति 

३० तादर््येन संहुतिकरणमित्युपपद्यते, तदेव कुतः सिद्धम् ? अत आह्-पराथंस्थेति ! तद्विशदयति--अन्नादाथस्य 
सत इति । भोकत्रथंस्य सत इत्यथः । जडस्य. शरीरप्राणादेरिव काष्ठतृणादेरिव स्वाधंत्वायोगाच्चेतनाथत्वं वक्तव्य 
मिति भावः । सत््यस्येत्ति सच्च त्यच्च सत्त्यम्, सन्मूरतं त्यदमृतंमिति मूर्तामूर्तास्मिकस्य ऋतशब्दितस्य जगत उत्त 
पूवंमेवोत्पन्नो हि रण्यरभंस्चाहमस्मीत्यथंः । देवेभ्यश्च पुमिति \ हिरण्यगर्भो्पत्त्यनन्तरमिनद्रादिदैवेभ्यः पुवंमुत्पन्नो 
विराट्पुरुषश्चाहुमस्मीस्यथंः । अमृतस्य नाभिदचाहुमस्मीति श्रुतौ योजनां मत्वा विवृणोति--अमूतत्वस्येति । सवषा 

३५ मुमृ्षृणां प्राप्तव्यं यदमृतत्वं तन्मत्संस्थं मत्स्वरूपमेव मम परमानन्दस्वरूपत्वादित्यथंः । ननु मां ददातीत्यनुपपन्तम्, 
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यः कश्िन्मा मासन्तमन्ताथिभ्यो ददाति प्रथच्छत्यन्तात्मना ब्रवीति स इदिव्थमेवमविनष्टं यथाभूतमावा 
अचतीत्यथंः \ यः पुनरन्यो मामदक््वाथिभ्यः काले प्राप्तेऽन्नमत्ति तमन्नमदन्तं भक्षयन्तं पुरुषमहुमन्नमेव सम्प्रत्यद्ि 
भक्षयामि । अत्राऽऽहचं ताहि बिभेमि सर्वात्मत्वश्राप्तर्मोक्षात् । अस्तु संसार एव यतो मुक्तोऽप्यहुमन्नभूत अचय: 
स्यामस्तस्य । 

एवं मा भैषीः संग्यवहारविषयत्वात् सवंकामाश्चनस्थ । अतीत्यायं संव्यवहारविषयमन्ना्तादादिलक्षणम् 
अविद्याकृतं विद्यया ब्रह्मत्वमापन्नो विद्रस्तस्य नैव हिवोयं वस्त्वन्तरमस्ति यतो बिभेत्यतो न मेतव्यं सक्षात् । 

एवं ताहि किमिदमाह--अहमन्नमहमन्नाद इत्युच्यते -योऽयमन्नार्नादादिलक्षणः संव्यवहारः कायंभूतः 
स संव्यवहारमात्रमेव न परमार्थवस्तु \ स एवंभूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो ब्रह्यव्यतिरेकेणासन्तिति कृत्वा ब्रह्यविद्याकायंस्थ 
ब्रह्मभावस्य स्तुत्यथंमुच्यते ! अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् \ अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नाद इत्यादि । अतो भयादि- 
दोषगन्धोऽप्यविद्यानिमित्तः अविद्योच्छेदादुब्रह्मभूतस्य नास्तीत्यहं विश्वं समस्तं भुवनं भूतेः सम्भजनोयं ब्रह्मादि 

भिर्भवन्तीति वाऽस्मिन्भूतानीति भुवनसभ्यभवामभिभवानि परेणेश्वरेण स्वरूपेण । 

आनन्दगिरिटीका 

प्टुततिस्तावद्गाार्था । देवेभ्यः स्वव्यष्टिूपेभ्यः पूर्वं वि राद्रूपमेवेत्यथंः । भावा इति । छोण्मध्यमपुरषेकवचनम् । 

तनमाला 

चिदेकरसस्य विदुषो देयत्वायोगादिव्याक्षङ्कां वारयत्ति--अन्नात्मनेति । “जहमन्नम्"' इत्ति प्रागुक्तत्वादन्तात्मना 

स्थित्वा तथाञ्रवीदित्यथं; । इत्थमित्यस्य ग्याख्यानम्--यथाभूतसिति । अन्नमूतमित्यथंः । अन्नभूतं मा यो ददाति 

स एवं ददत्सन्मामविनष्टं यथा भवतति तथाऽवतोव्य्थः । दातुर्न वर्धत इत्यभिप्रायः । अदत्वेति ! रोभादिनेति 
रोषः । प्रव्यद्यीति । भक्षयामीव्यथंः । वेदवदेवावसाने प्राप्तेभ्योऽतिथिमभ्यो यथाराक्घ्यन्नमदत्वा मुञ्जानस्य गृहस्थस्य 

नरकपातौ भवेदिति विवक्षिताः, अन्नमूत्तं मामदत्वा भक्षयस्तमहमपि भक्षयामीटयुक्तत्वात् । मुक्तं प्रत्यदनीयतया 

अन्नमृतो यो नास्तिकः तस्थान्तस्यैव सत्तो मुक्तोऽप्यदनीयो भवत्येवान्नभूतत्वात्, तथा च नास्तिके््याघ्रादिभि- 

सिवाच्यस्य मुक्तस्य संसारादपि तीव्रतरं दुःखं प्रसज्येत । तथा च तदपेक्षया संसार एव श्रेयानिति मुमुक्षु 
राद्धुते--अत्राहेति । | | | | 

परिहरति--मा भैषोरिति । स्वंकामाशनशचन्दितस्यान्नान्नादमावलक्षणस्य सर्वात्मभावस्य संष्यवहर्- 

विषयत्वाक्ल्पनामात्रत्वान्त मुक्तस्य भयलेशोऽप्यस्तीत्यथं; । अल्नादिभावस्य संव्यवहारविषयत्वेऽपि कथं मुक्तस्य 
भयाभाव इत्या्ञङ्कव संग्रहवाक्यं विवृणोति--अतीत्यायमित्यादिना । विदद्द्टवा वस्तुतो भयहेतोरभावान्न तस्य 
भयमित्यथंः । अयं विद्रानविदयाह्कतं सर्वं विद्ययाऽतीत्य बाधित्वा ब्रह्यत्वमापत्तो व्त॑त इति योजना । ननु यदि मुक्तो 

ब्रह्मभावमापन्न एवोक्तरौत्या, तर्हीदम् “अहमन्नादः” इत्यादिवचनं केनाभिप्रायेण प्रवृत्तमिति पृच्छति--एवं तहि 

१७ 

९१५ 

२० 

२५ 

किमिति । ब्रह्मभावलक्षणमुक्तिस्तु्यमिप्रायेणेदं वचनं प्रवृत्तमिति परिहरति--उच्यत इति । प्रथममन्नादिभावस्य 
संग्यवहारविषयत्वादिल्युक्तं मिथ्यात्वं साघयत्ति--योऽयमित्यादिना ! न परमार्थेति । वाचारम्भणादिशरुतहश्यत्वादि- 
यक्तश्चेति भावः । इदानीं स्तुत्यभिप्रायकत्वमन्नादिवचनस्य विवृणोत्ति--स एवंभूतोऽपीति । ब्रह्मनिमित्तः ब्रह्य- 
कारणकोऽन्नानादमावलक्षणः प्रपन्नो व्यवह्ियमाणोऽपि बरह्यभ्यतिरेकेण वस्तुगत्याऽन्तिति कृत्वा निर्चित्य स्थितस्य 
विदुषो योऽयं विद्याफरभूतो ब्रह्मभावः तस्य स्तुत्यथंमन्नादिवचनेन सार्वात्म्यं स्वंकामाशनरूपमुच्यते, न त्वन्नादि- 
भावस्तस्य मुख्य इत्ययं; । उपसंहरत्ति--भत इति । विद्याबकादविद्योच्छेदादन्रह्मभूतस्य विदुषो नास्त्यविद्यानिमित्तौ 
भयदुःखादिदोषलेशोऽपोव्यथः । एवं मोक्षस्यापुरुषार्थ॑त्वशङ्कं निराकृत्य पुनविदुषः स्तुत्यथमुपक्षिप्तं सर्वात्मिभाव- 

२० 

मेवानुसरन्नुत्तरवाक्यमादत्ते--अहं विश्वमिति । भुवनमिति । भूरादिलोकजात्तमित्य्थंः । ईश्वरेणेति ॥ सवं- ३५ 
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सुवनं ज्योतीः चुवरादित्यो नकार उपमार्थे । आदित्य इव सकरद्धिभातमस्मदीयं ज्योतीरज्योतिः प्रका 
इत्यथंः । इति वल्लोद्वयविहितोपनिषत्परमात्मज्ञानम् । तामेतां यथोक्तासुपनिषदं शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितो भूत्वा भृगुवत्तपो महुदास्थाय य एवं वेद तस्येदं फलं यथोक्तमोमिति 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतो 
५. | तंत्तिरीयोपनिषदि भृगुवल्लीभाष्ये दशमोऽनुवाकः 

सह् नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह् वीर्यं करवावहै \ तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

आनन्दगिरिटीका 

पौनःुच्येनेत्येवं सर्वाख्यातेषु निपात्यत इत्यवतीति व्याख्यातम् । अभिभवामि, उपसंह॒ रयमीत्यथं; । ई्वरात्मता- 
१० ज्ञानेनाहंबाघेऽैतं ततो नास्ति भयकारणमित्यथंः। नकार इवाथं | 

तंतिरीयकभाष्यस्य शाङद्धुरस्य द्रढीयसः | स्फुटाथंबोधकामेभ्यो निरमायि सुटिप्पणम् ॥ १॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुञ्यपादरिष्यानन्दन्ञानविरचितायां तंत्तिरीयो पनिषच्छाङ्कुरभाष्यरीकायां 
भृगुवट्ट्यां दशमोऽनुवाकः 

वनमाला 

१५ जगत्संह्तुंखद्ररूपेण अहमेवाभिभवामि संहुरामीत्यथंः । सुवनं इत्यत्र नकार इवार्थ इत्याशयेनाह्--आदित्य इवेति । 
असकृदिति । सदेत्यथंः । ज्योतिःपदं चैतन्यप्रकाशपरम् । “दइत्युपनिषत्'' इत्यस्याधंमाहू--इतीयमिति \ विहिता 
निरूपिता । “य एवं वेद" इत्यत्र एवंशब्दाथमाहू--भुगुवदिति । वेद, सम्पादयतीत्यथंः । यथोक्तमिति । ब्रह्मभाव- 
सक्षणमित्यथेः । मङ्खलाथंम् बओङ्कारमुच्चारयत्ति-ओमितोति । 

| अन्नप्राणमनोनुद्धिसुखैः पञ्चमिरुञ्ज्वला । भगवत्यपिता जीयाद्रनमाला कृतिमंम ॥ १॥ 
२० नारायणपदद्न्द्रं नारदादिभिराहतम् । नमामि रतशो नित्यं नमतां मुक्तिदायकम् ॥ २॥ 

इति श्रौमस्स्वयप्रकाशानन्दसरस्वतीचरणारविन्दसंलग्ननरजो भूतस्याच्युतक्रृष्णानन्दतीथंस्य कृतौ वनमालाख्यायां 

तत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां भृगुवल्छीमाष्यव्याख्या समाक्षा 
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बरसत्यथं तथाऽऽयातं प्रत्याचक्षीत नेव तम् । चसते चानदानाथं इर्यादन्नं गृही बहु ॥१॥ 

एतद्रे युखत इति सत्कारोक्तिस्विधा भवेत् । वयोवस्था त्रिधा वा स्यादन्नदानतिवक्षया ॥ २॥ 
राद्धं सिद्धं मवेदन्नं पात्रेभ्यो यस्य तस्य तु| यथासर्काखयसी अन्नदानफलं मवेत् ॥ ३॥ 

गृहिणो हयन्नवन्तोऽपि यत आयक्षते सदा । अराधि सिद्धमेवानमतिथ्यथं न संशयः॥ 
यत॒ एवमतः कायं बहन्नं यत्नतः सदा ॥४॥ ५, 

| अपि चान्नस्य माहात्म्यमिदमन्यद्यथावयः ॥ ५॥ 

यथाधरद्वं यथाकालं यथास॒त्कारमेष च । अन्नं दददवाप्नोति तत्तथैव न संश्चयः॥६॥ 

उपात्तरकषणं क्षेमो ब्रहमतद्ाचि संधिम् । कषेमहेतुयेतो वाक्यं तदुपासीत वाच्यतः॥ ७॥ 

अप्रापप्रापणं योगः क्षेम्ोभयरूपभूत् । प्राणापानाश्रयं रह्म तदुपासीत तौ ह्यतः ॥ ८॥ 
योगक्षेमात्मकं जह्य प्राणापानसमाश्रयम् | कर्मेति हस्तयोस्तद दुपासीताग्रमादबान् ॥ & ॥ १० 

तथा गतिरिति ध्येयं पादयोत्रह्य सवेदा । विषुक्तिरिति पायौ च समाज्ञा माजुषीः स्प्ताः ॥१०॥ 

मुष्ययिषया यस्मादाज्ञा विष्णोरियं ततः | समाज्ञा मानुषीस्स्वेवं सदेवाऽऽचक्षते बुधाः ॥११॥ 

पुथिव्याक्राशयोरन्नान्नादत्वोपासकस्य वसत्यथंमागतस्याप्रत्याख्यानं ब्रत्तमिति “न कञ्चन वसतावि""त्या- 
देरथंमाहू--वसत्यथंमिति । तस्मादिव्यादिवाक्यस्य तात्पर्याथंमाह-- वसते चेति ॥ १॥ 

उत्तममध्यमाधममेदेनान्नसत्का रोक्तिस्तविधा भवति । तत्कथनाथेमेतद्रे मुखतोऽन्नमित्यादिवाक्यमिस्याह्-- १५ 
एतदिति ! अन्नदानविवक्षवा सत्काराक्तस्त्रेविध्यमुक्लवा तद्विवक्षयैव बाल्ययौवनवाधंकरूपा वयसोऽरस्था त्रिविधा 
विवक्षितेति पक्षान्तरमाह-वयोवस्थेति ॥ २॥ 

तेष्वेव वाक्येष्वक्ष राथं संगृह्णाति--साद्धमिति ॥ ३ ॥ 

तस्मादिव्यादिवाक्येनात्नस्य बहुकं रणमिटयुक्तम् । तत्र हेतुतेनाराधीत्यादिवाकंयं सम्बध्यते । तथा च 
हेतुहेतुमद्भावेन वाक्यद्वयं नेतव्यमिव्याह्--गुहिणो हीति ।। ४ ॥ | २० 

एतद्वै मुखतोऽन्नमिव्यादिवाक्यषट्कस्य पूर्वोक्तमेवा्थं संक्षिप्यानुवदत्ति--अपि चेति ॥ ५.६ ॥ 
क्षेम इति वाचीव्यस्याथंमाहु-उपात्तेति । ७॥ । 
योगक्षेम इति प्राणापानयोरिव्यस्याथंमाह्--अप्राप्तेति । ८ ॥ 

कथं प्राणापानाश्रयत्वं यथोक्तस्य ब्रह्मणः सिद्धमित्याशद्कुयाऽऽहु--योगेति । जीवतो योगक्षेमाविति कृत्वा 
प्राणापानाश्रयौ योगक्षेमौ विवक्ष्येते । तस्पास्प्रणापानात्मचा व्यवस्यितब्रह्मद्टया योगक्षेमावुपास्यावित्यथेः । कमेति २५ 
हस्तयोरिव्यस्याथ सुचयति-कमेति । ९॥ 

` . गतिरिति पादयोरि्यस्याथंमाहु--तथेति । विमुक्तिरिति पायाविव्यस्यार्थं सूचयति--विमूक्तिरिति । 
मूत्रपु योषविसर्गो विमुक्तिः । तद्रूपेण ब्रह्य पायौ व्यवस्थितमिति ध्येयमित्यथंः। इति मानुषीरिव्यादेरथं वक्तु 

वक्यमुपादत्ते- समाज्ञा इति ।॥ १०॥ | 
तदेव व्याचष्ट--मनुष्येति । ११॥  . _ ३० 
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अथ देवीः समाज्ञास्तु उपासीत यथाक्रमम् । बृषटौ ठृपिरिति ध्येयं ठप्त्टि्मन्वयात् ॥१२॥ 
तेन तेनाऽऽत्मना तद्वदत्तरेष्वपि चिन्तयेत् । ब्रह्मोपस्थ उपासीत प्रजार्यादिगुणात्कम् ॥१३२॥ 
प्रजातिः पूत्रपौत्रादिरमृतत्वं ततः पितुः । आनन्दः पुरुषार्थो सोऽप्युपस्थाश्रयो मवेत् ॥१४॥ 
आकाशे सवेमित्येवं ब्रह्मोपास्यं समाहितैः । सर्वाश्रयं तदाकाश्च उपासीनस्य शिष्यते ।॥१५। 

५ तसप्रतिष्टेदयुपासीत प्रतिष्ठावानसम मवेत् । उपासनाचुषूपं स्यात्फलं यामिदं तथा ॥१६॥ 
 तेदुत्रह्म मह इ्येथमुपासीत ततः फम् । प्रजादिभिमंहान्स् स्यात्तं यथेति रतिस्तथा ॥१७।। 

तन्मन इृस्युपासीत मनस्वी मानवान्भवेत् । प्रह्ीभावो नमोथेः स्यात्फलं तस्येदगुष्यते ॥ 

नम्यन्तेऽस्य यथाकाम विषया भोगकारिणः ॥१८॥ 
यस्तु ब्रह्मेति तदून्रह्म द्यपासीत यथोदितम् ॥१६॥ 

१० फं तस्य तदेव स्यादिति पूषेमबादिषम् | बरह्मणो ब्राह्मणस्येव परिभरं ब्रह्म तत्तदा ॥२०॥। 

विदयुदृदृष्टिः शशी भायुरभ्निश्चेति यतः रुतः । बायौ भ्रियन्त इत्याह परिमरस्तेन कीप्यते ।२१॥ 

अनन्यश्वायमाकाश्चो वायुना ब्रह्मणा च खम् | दिषन्तश्चाद्विषन्तश्च मियन्ते तस्य शत्रवः ॥२२। 

अथ दैवीरित्यस्याथंमाहु-- अथेति । तृप्तिरिति वृष्टावित्यस्याथंमाह्--वृष्टाविति ॥ १२॥ 
बलमिति विद्युतीव्यादिवाक्येषुक्तन्यायमतिदिशति--तेनेति । बलरूपेण विद्युति यशोरूपेण पलुषु ञ्योती- 

१५ रूपेण नक्षत्रेषु व्यवस्थितं त्रह्येवयुपासनानि कतंव्यानीत्यथैः । प्रजापत्िरित्यादि व्याचष्ट--ब्रह्येति । १२३ ॥ 

आदिशब्दार्थं कथयति--प्रजातिरिति । सन्तानार्विच्छत्या शुद्धयादिद्रारेण पितुर्चानोत्पत्या भवत्य- 
मुत्तत्वम् । आनन्दश्च वंषयिकं सुखमुपस्थबलादिति प्रसिद्धम् । तथा च प्रजात्यादिगृणवि रिषं ब्रह्मोपस्ये व्यवस्थित- 
मिति ध्यातन्यमित्यथंः ।। १४॥। 

 सवंमित्याकाश्च ₹इत्यस्याथंमाह--आकाक्च इति । स्वश्चियत्वादाकारस्य सवप्रपश्चात्मना ब्रह्माऽकाशे 
२० व्यवस्थितमिव्युपासौनस्य सर्वास्मत्वमेव फलं "तं यथा यथे '"त्यादिश्नुतिसिद्धमित्याह्--सर्वाश्चयमिति ॥ १५॥ 

आकाशात्मना व्यवस्थितं ब्रह्म प्रतिष्ठागुणविरिष्टमित्युपासकस्य प्रतिष्ठैव फलमिति तसप्रतिष्ठेत्यादेरथं- 
माह- तस्प्रतिष्ठेतीति \ प्रतिष्ठागुणकब्रह्मयोपासने दरितन्यायं सर्वोपासकेषु दशंयति--उपासनेति ॥ १६॥ 

तन्मह इत्यादेरथं कथयति--तदृन्रह्येति । १७॥ 

| तन्मन इत्यादेरथंमाह्--तन्मन इति । आकाशात्मकं ब्रह्म मनोगुणविशिष्टमिव्युपापस्तकस्य मनस्वित्वं 
२५ फलमित्यथः । तन्नम इत्यादेरथंमाहू-प्रह्लीभाव इति ।॥ १८॥ 

तद्ब्रह्येत्यादेरथंमाहू-यस्त्विति ॥ १९॥ 

यथोदितमित्याकाशात्मत्वं ब्रह्मणो निदिश्यते। "तं यथा यथे"ति श्रुतिमाश्चित्य फलश्च ति व्याचष्टे-फलमिति। 
पूवत्र महु्वं प्रजादिभिरक्तम् । इहं तु विद्ययेति विशेषः । तद्ब्रह्यण इल्यादिवाक्यस्या्थं दशंयति--ब्रह्मण इति । 
तदाकाशात्मक ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य परिमरगुणविरिटमुपासकस्य तस्यामुपासनायां वक्ष्यमाणं सिष्यतीव्यथं; ॥ २०॥ 

३०  कथमाकाङ्स्य परिमरत्वमित्याशङ्कव वायोरादौ संवर्श्रुत्यवष्टम्भेन परिमरत्वं दशंयति--विद्युदिति।२१॥ 

वायोरेव परिमरत्वेऽपि किमायातमाकाशस्येव्याशङ्कुयाऽऽहू--अनन्यश्चेति ! भयमाकाशो वायुना सहानन्यो 
भवति । तत्कारणत्वेन तदात्मत्वात् | आकाशश्च ब्रह्मणो न भिद्यते तत्कायंत्वेन ततोऽतिरेकाभावात् । तेनाऽऽकाशौो 

` ब्रह्मणः परिमर इति ब्रह्य परिमरगुणकमिव्यर्थः । तथागुणकं ब्रहय्युपासकस्य फरमाह्--द्िषन्तश्चेति ॥ २२॥ 
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राणो वा अन्नमिस्यादिवियदन्तस्य पूवंया | अन्नान्नादववं भुत्योक्तं का्यखास्संदतस्य हि ॥ 
अन्नान्नादस्वमस्येैव कथं नाम॒ प्रतीयते ।॥२३॥ 
मा भुदत्रह्मणि ततसक्तिमंनोवाचामगोचरे ॥२४॥ 

अविघ्ाविषयस्तस्माद्धोकतभोज्यादिरक्षणः | व्यवहारोऽवसेयः स्यान्न तु सत्यादिरक्षणे ॥२५॥ 
अतिो्थं द्वयाभासं भोन्यमोक्तृखरक्षणम् । यत्र हि दैतमित्याद्या शुततिमेः प्रत्यपीपदत् ।२६॥ ५ 

+यत्र॒ स्वस्येति विध्वस्तपर्वाविधादिलक्षणे । निषेधति सदाऽविचाध्यस्तं दैतमिह।ऽऽत्मनि ॥२७।। 

एकत्वाच्च न संसारः क्रियाकारकलक्षणः । इुतस्तदिति वेत्तत्र म॒ यश्वायमितीयंते ॥२८॥ 
सह ब्रह्मणेति यच्चोक्तं निणेयस्तस्य साम्प्रतम् । कथं तु सवरान्कामानश्तुते युगपदूबुधः ॥ 

प्रतिपत्तयेऽस्यार्थस्य शरुतिः प्रथध्ृते परा ॥२६॥ 
न सहार्थे तृतीयेयं न्यायोऽत्र प्राक्समीरितः । यतोऽतोऽ्॒दतीयेयं ग्राह्यरधम्भूतसक्षणा ॥३०॥ १९ 
हेतवर्था वा भवेदेषा तृतीया ब्रह्मणेति या | स॒वेकामाश्नं यस्माद्त्रहमणेबोपपदयते ॥२१॥ 
निशत्मकस्य सस्य ब्रह्माऽऽत्मा येन तत्परम् । सत्यज्ञानादिस्पलात्तदेतदधुनोच्यते ॥२२॥ 

“पर्येणमि"्त्यादिवाक्यद्रयस्याथंमुक्तवा दच्प्राणो वा अन्नमिव्यारभ्य इ“जकाशोऽन्नाद इत्यन्तेन 
प्रन्थनान्नान्नादन्यवहारस्य प्राणादिगतत्वदशंनस्यामिप्रायं प्रकेटयति-प्राणो वा इति ॥ २३)) 

अस्येवेत्यवधारणाथं कथयति--मा भूदिति । २४॥। १५ 

व्यवहा रविशेषस्याविद्याक्रतत्वं न वास्तवत्वमिघ्युपसंहरति--अविद्येति। प्रत्यगविद्याविरुसित्तत्वेनानात्मगत 
संसारो नाऽऽत्मनि सम्भवति । आत्मन्यविद्ययाऽ्ध्यस्तो भातीत्यथंः ॥ २५॥ 

यदविद्योत्थत्वं संसारस्योक्तं तच्च प्रमाणमाह-अविद्योत्थमिति ।! २६॥ 
अविद्यामन्तरेण वस्तुतरत्वात्मनि संसारो नास्तीत्यत्रापि श्रुतिमुदाहुरति--यत्र त्विति ।। २७ ॥ 

आत्मनि संमारस्याविद्याकल्पिततवे श्रुतिमुक्सवा तत्रैवोपपत्तिमुपन्यस्यति--एकत्वाच्चेति 1 आत्मनो २० 
ब्रह्मामिन्नत्वेन तत्र भातसंसारस्य स्यादेव कल्पितत्वं न चाऽऽत्मनो ब्रह्माभिन्तत्वं मानाभावादिति शद्धुते-कुत 
इति । आत्मनो बरहाणा सहैकत्वे प्रमाणत्वेन वाक्यमवतारयत्ति- तत्रेति \। २८ ॥ 

वाक्यत्रयमात्रस्य तात्पयंमुक्ता समनन्तरसन्दभंस्य समस्तस्यैव तात्पयंमाह--सहेति ¦! “सोऽश्नृते सर्वान् 
कामान्सहे"ति यदुक्तं तन्निणंयार्थं “स य्चायमि'त्यादिरतरो ग्रन्थः “र्वोऽपी "त्यथः | तदेव प्रश्नद्वारा 
प्रकटयति--कथमिति ।। २९॥। २५ 

सर्व॑कामावाप्तिविदुषो ब्रह्मरूपेणोक्ता तत्प्रपञ्चनाथंः “स यद्चायमि"त्यादिरु्तयो ग्रन्थ इत्युक्तमेव व्यक्तीकतु 
'श्रह्मणा विपदिचते"'ति तृतीयाथंमविवक्षितमपाङृत्य विवलितं केथयति- नेत्यादिना । विदुषो ब्रह्मणदच भदा 
सम्भवो न्यायः । ३० ॥ 

अर्थान्तरं तृतीयाया दशंयत्ति--हैत्व्थेति । तमेव हैतुखूपमर्थं रफोरयति-- सवंकामेति \ सवस्य ब्रह्म- 
मात्रत्वादुब्रह्यणा हेतुना ब्रह्मविदः सवंकामाशनमुपपन्नमित्यथः ।। ३१] २०५ 

सवेस्य ब्रहममात्रत्वं साधयति--निरात्मकस्येति \ सवस्य प्रपञ्चस्य ब्रहमाऽूत्मा स्वरूपं यस्मादिष्यते 
तस्मात्तस्य स्वतो रूपहीनस्य ब्रह्य मात्रत्वं युक्तमित्यर्थः । सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकत्वेन परमाथंत्वं ब्रह्मणो यस्मादिष्टं 

१. मा० बृ० २.४.१९६ | २. त° ३.७५ | ३. त० ३१९ | 
७९, 



६२६ | सटीकवातिकोपेता [ भृगु० अनु०-१०, भा० वा०-३३-४२ 

५ 

१५ 

९५ 

२०५ 

९५ 

२० 

नि ाणनाकागतवााताताताकाय 

स यश्चायमिति दयक्तिरन्नान्नादादिकस्य हि । ग्रन्थस्य ग्रषनाथांय ब्रह्मविद्यापरस्य तु ॥३३॥ 
संक्रम्य विद्यया सर्यानविद्योस्थाननारमनः । आस्मनाऽऽस्मानमापन्नः सस्याद्टयादिलक्षणम् ॥ 

उत्छरष्टीतरदहीनः सन्निरमन्लोकान्करियोद्धवान । कामान्नी कामखूपी सन्नुपाधीननुसश्वरच् ।॥२१॥ 

न हि सश्चरणं साक्षाद्घ्रहणोऽस्स्यविकारिणः । यत्र हि ̀  भ्यायतीषेति तथा च श्रुतिशासनम् ॥२६॥ 
सर्वारमतस्वादिमौँन्लोकान्परयन्नात्मतया बुधः । एतदुव्रह्म समं साम गायन्नास्ते कृता्थतः ॥३७॥ 

ठेधा भिन्नमिदं सर्वमन्नमन्नाद एव च| सस्यादृश्यादिरूपास्मा अहमेषैतदीक्ष्यताम् ॥३८॥ 
तयोः शलोक सम्बन्धो भोल्यमोक्तस्वरक्षणः । अहमेव यथोक्तात्मा न मत्तोऽन्यस्ततोऽस्ति हि ॥३६॥ 
क्रियाकारकनिुक्तं पदयन्नासमानमास्मनि । िरदयो इति भवेस्स्तोमो विस्मयाथे स स्मृतः ॥४०॥ 
व्रिरुक्तिथाऽऽ्द्राथेयमहमन्नमितीष्यते | अश्रदधानलोकस्य प्रतिपत्यथंमुच्यते ॥४१॥। 
मूतामूतात्मकस्यास्य द्यन्नान्नादलरूपिणः । अतद्वानग्रनोऽदं वै °न तदुर॑नाति हि भिः ।४२॥ 

तस्मादुतब्रह्माऽ््मा सवस्य प्रपञ्चस्येत्येतदुपपादयति--सत्येति । सवंस्य प्रपञ्चस्याऽऽत्मा ब्रह्येत्यत्र वाक्यमवत्तारयति-- 
तदेतदिति ।। ३२॥ | 

स यर्चायमित्यादेरुहरस्य प्रस्थस्य तात्पर्यान्तरमाह--स यश्चेति । अन्नान्नादत्वेन प्रस्तुतस्य समस्तस्य 
प्रपञ्चस्य ग्रसनं स्लानवलेन बाधनम् । तदर्थं च "स यक्ष्वायमि"दव्यादिकस्योत्तरग्रन्थस्य ब्रह्मवि्यापरस्योक्तिरत् क्रियते 
तस्माज्जानवाध्यं द्ैतमद॑तं पारमाधथिकमितव्यथंः । ३२ ॥ 

एवं तापय प्रदर्याक्षरा्थं कथयति--संक्ृम्येति \! “स यश्चायमि""त्यादिवाक्योत्थब्रह्मात्मैकत्वन्ञानात्कोश्च- 
पञ्चकमनात्मभूतमुपमुद्याऽऽत्मनाऽतत्मानमदितीयं सव्यज्ञानादिरूपमप्रपच्च ब्रह्य प्रतिपन्नो विद्वानास्ते कृताथंतयेत्यथंः।।२४॥ 

दर्मल्लोकान्कामान्नीत्यादेरक्ष राथंमाह--उक्कृष्ठीति । भकरेतो हि विद्रान्त्रह्मभृतः सन्नुत्कषपिकषंहीनो 
बाधितानुवृच्या प्रतिभासमानानूपाघीननुसच्चरन्नास्त इति सम्बन्धः ।। ३५ ॥ 

परमाथंत्तोऽनुसञ्चरणमित्याश्षङ्कय श्रुतियुक्तिवि रोधान्मेवमित्याह्--न हीति । ३६॥ 
विदुषोऽक्रियस्य कथं लोकानुसञ्चरणमित्याश द्य गत्यर्थ बुद्धवर्था इतिन्यायादनुसच्चरणमनुभवमात्र- 

मित्यद्धीकृत्य “एतत्सामे "व्यादि व्याचष्ट--सर्वात्मत्वादिति ।। ३७ ॥ 

अहुमन्नमहमन्नाद इदयादि सामद्रयं तस्याथंमाह्--देधेति । अस्नान्नादविभक्तं समस्तं जगत्सत्या- 
हर्याद्यात्मकमात्मरूपमेवेति द्रष्टव्यमिति विदुषो वचनमित्यथं; ।। ३८ ॥ 

अहु श्लोककरदिति सामान्तरं व्याकरोति-- तयोरिति! भोक्ता भोज्यं तयोः सम्बन्धश्चाहुमेवेत्यर्थः ॥३९।। 

यथोक्तं जगदात्मत्वेन कोऽनुभवतीत्यपेक्षा्यां विद्वानेवेति ववतं तं विरिनष्टि--क्रियेति ! हाऽरेवु हाऽेवु 
हाऽ३वु । इति स्तोभवत्रयम् । तस्याथमाह्--चिरिति ॥ ४०॥ 

अहुमन्तमित्यादावभ्यासत्रितयमस्ति तस्य तात्पयं॑माहु--्रिरक्तिरिति । अन्नग्रहुणमन्तादशटोककृतोरूप- 
लक्षणम् || ४१॥ 

भहूमस्मीव्यादिवाक्यस्याथंमाह्--मूर्तेति । ऋतं सत्यं भूतपञ्चकं तस्य मूर्तामूतंरूपस्यान्नान्नादात्मकस्य 
प्रसिद्धस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्य प्रथमजोऽगे वि्यमानोऽहं वस्तुतस्तद्िरक्षणोऽस्मीत्यत्र प्रमाणमाहु--न तदिति । 
कार्यात्कारणाच्च ब्रह्यभूतर॑य विदुषो विलक्षणत्वादस्य च तद्वयतिरेकेणाभावायुक्तं विदुषो द्विधाभूतास्प्रपन्चात्तद- 
स्परित्वेनाग्रे स्थितत्वमित्यथः ।॥ ४२॥ 

१. वृ० ४.३.७। २. बृ० ३.८.८। 
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देषेभ्यः पूवमेवाहं नाभिरस्म्यमूतस्य च। कारणताद्धयेन्नामिभन्निष्डा बाऽश्रतात्मता ॥४३२॥ 
अदखाऽन्नं तु पात्रेभ्यो यो मामदनाति पस्मरः | अहमन्नमदन्तं तं प्रस्यश्रीदान्नवन्नरम् ॥४४॥ 

यो मां ददाति पत्रेभ्यो देल्कालस्षमन्वितप् ¦ दददित्थमसाषन्नं मामवस्येव सवेदा ॥४५॥ 
सत्यज्ञानादिरूपोऽहमविद्योत्थमशेषतः | अहं ह्यमिभवाम्येको दिनद्रच्छावेरं यथा ॥४६॥ 

ध्यानेकताननिषिडाहितचेतसोऽजं  प्रध्वस्तदृस्स्ननिजमोहसमस्तदोषम् । 

प्रत्यक्तया शुभधियो यतयोऽभ्युपेस्य यं देवमेकममलं प्रविश्चनति सोऽव्यात् ॥४७।॥। 

पूवं देवेभ्य इत्यस्यार्थं कथयति--देवेभ्य इति । ऋतशब्देनोपाधीनां गृहीत्वाहेवशब्देन चैतन्याभासार्नां 
जोवानां ग्रहणात्तेभ्योऽहुमाभासाभासिविभागविककः शुद्धः सन्ने स्थितोऽस्मीत्यथः । अमृतस्येत्यदेरथंमाह-- 
लाभिरिति। प्रसिद्धममृतं गृहीत्वा प्रव्यगात्मनस्तदाश्रयत्वं नाभित्वं साघयत्ति--कारणत्वादिति । अमृतशाब्दस्य 
कंवल्याथेत्वं गृहीत्वा कैवल्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपं प्रत्यगास्मैवेत्यर्थान्तरमाहू--म्रिष्टेति । ४३ ॥ 

अहुमन्नमन्नमदन्तमिल्यादेर्थं कथयति--अद्वेति । ४४॥। 

देशकालपात्रानूरूपमन्नदानमकुवन्प्रत्यवायीव्युक्त्वा तदनुसारेणान्नदानं कुवन्भ्युदयभागो भवतीत्येत- 
दाहू--यो मामिति ॥ ४५ ॥। 

यो मां ददातीत्यादिना सविशेषरूपस्योक्तत्वादुत्रह्य सप्रपञ्चं प्रप्तमित्याशङ्धुय तन्निवुत्यथम् “अहु विश्वम्" 
इत्यादे रथंमाहू--सस्येति । काय॑कारणविरह प्रत्यगात्माहुमिप्युच्यते । स चाविद्यामविद्याका्यं च सर्वं वाक्योत्य- 
तुद्धिवृत््यभिव्यक्तः सन्नभिमवति बाधत इत्यं; । वाक्योत्थवुद्धिवृत्यभिग्यक्तोऽपि प्रत्यगात्मा कमं ज्ञानाभ्यासं वा 
सहकारित्वेनोपादायाज्ञानमज्ञानकाययं वा परिहुरिष्यत्ति न स्वातन्त्येणेत्याशङ्कुय “सुवरि"त्यादिवाक्यस्य तात्पयं- 

माह--अहं हीति । एषा तावदुपनिषदेवं प्रवृत्ता । यश्चैततामुपनिषदमुक्तेन प्रकारेण प्रतिपद्यते स विद्रान्यथोक्त 
परमानन्दे निर्भये ब्रह्मणि तन्मात्रतेन प्रतिष्ठितो निवृणोतीत्यथंः ॥ ४९६ ॥ 

इदानीं वल्छोदयस्यार्थं संक्षिप्य रक्षणन्याजेन दर्शायन्तुपसंहरति--ध्यानेति । परमात्मनि प्रत्यय प्रवाहो 
ध्यानं तस्येकतानं नामेकविस्तारः सजातीयप्रत्ययनिष्ठत्वं ततस्य च निबिडत्वं विजातीयप्रल्ययानन्तरितत्वेन नैरन्तर्यं 
ततर ध्यानस्यैकताने निबिडे विशेषणत्रयवति विषयेभ्यः सर्वेभ्यो व्यावर्व्याऽऽहितं तदेकनिष्ठमापादितं चेतो येषां ते 

ध्यानैकताननिबिडाहितचेतसः श्रवणमनननिदिध्यासनाभ्यासवन्तो यतयो मुख्याः संन्यासिनो यं प्रविन्लन्ति 

सोऽव्यादिति सम्बन्धः । सुक्तोपसुप्यं परमात्मानं जन्मादिसमस्तविक्रियाशून्यत्वेन कूटस्थं दर्दायति-अजमिति ! 

तस्यैव निराक्तस्वाविद्यातत्कायंतेन निव्यशुद्धत्वमाहू-्रध्वस्तेति । पुनरत्मज्जनायोग्यतेन ध्वंसगतो विशेषौ 

वावयोत्थवद्धिवृत्तिवशादखण्डो दण्डायमानो निजे स्वात्मन्याश्रयविषये च वतमानो मोहौ नैसगिकस्तज्जन्यदोषश्च 

कतुत्वादिः समस्तः संसारो यत्र तं परमात्मानमिति योजना । तस्यैव शास्व्युक्तिसिद्धं स्ववंप्रभत्वमाह्--दवमिति । 
तस्यैव सवंप्रकारमेदशृन्यतवेनाद्ितीयत्वमाह--एकमिति । प्रध्वस्तैत्यादिना नित्यञुद्त्वस्यो क्तत्वान्नित्यमुक्तत्वं 

कथयति--अमङमिति \ केन मार्गेण संन्यासिनो यथोक्तं परमात्मानं प्रविक्षन्तीव्यपेक्षायां पदाथपरिश्ोधनह्ारेण 

परकृतपरमात्मानमभ्युपेव्याऽऽभिसुस्येन प्रत्यगात्मव्वेन वाक्याज्ज्ञात्वा तेन ज्ञानमागेण तं प्रविशन्तीत्याह--प्रव्यमिति। 

येषां यत्तीनां ज्ञानप्राप्षिद्रारा परमात्मप्रवेशस्तान्यथोक्तज्ञानप्रा्ियोग्यान्विचिनष्टि--श्युभेति । वर्णाश्रमानुरोधिशुभ- 

कर्मानुष्ठान पिक्षया निमंलान्तःक रणविवेकव राग्यद्वारेण सवंकमसंन्यासिनो भूत्वा दामदमादित्ताधनतामग्रीसम्पन्ना 

मोक्षमेवापेक्षमाणा यथोक्ततच्वनज्ञानद्ारा यं प्रविशन्ति सोऽव्यात् । आत्मप्रदानेन मुमु्षन्बह्यनिष्टान्पररश्चता- 
दित्यथेः ॥ ४७ ॥ | 

९० 

९५ 

२० 

२० 
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तेत्तिरीयकसारस्य वार्विकामृतयुक्तमम् । मस्करीन्द्रमरणीतस्य भाष्य स्यैतद्िषेचनम् ॥४८॥ 

एरयशसाथप्राहस्य  मवनामभृतो यतेः । क्िप्यश्चकार तद्धत्या सुरेक्ाख्यो महाथवित् ॥४६॥ 
इति दज्ञमोऽनुवाकः 

आङीर्वादन्याजेन वल्छीद्रयार्थं संक्षिप्योपसंहूव्य प्रकृत्तं वातिकमिदानीमुपसंह रत्ति- तेत्तिरीयकेति। मस्करो 
५ वेणवो दण्डः । तदुपेतानां संन्यासिनां श्रेष्ठो मगवान्भाष्यकारः | तेन प्रणीतं यत्तेत्तिरीयकशाखासारस्योपनिषदो 

भाष्यं तस्यैतद्विवेचनम् । वातिकामुतं सवंदोषरहितं निरतिशयपुरुषाथंसाघनम् । सुरेशाख्यो यतिर्चकारेति 
सम्बन्धः ॥ ४८ ॥ 

स॒म्प्रदायपू्वंकत्वेनास्य वात्तिकस्य विद्वदुपादेयत्वं सूचयत्ति--मुमृक्षुसाथवाहुस्येति ! मुमुक्षवो मोक्षमेव 
अवेक्षमाणाः साधनचतुष््यविशिष्टाः संन्यासिनस्तेषां साथः समूहृस्तं वहति तत्र निर्वाहकत्वेन वत्तते भगवन्माष्य- 

१० कारस्तस्य यतीनामग्रेसरस्य भवस्य भगवतो महादेवस्य नाम शङ्कराख्यं बिश्रतस्तेनेव नाम्ना सर्वत्र प्रख्यातस्य 
सुरेश्वरसंज्ञया छोके विख्यातो यतिः रिष्योऽमूत् । स च तस्यैवाऽऽ्चायंस्याऽञां परिपाल्यन्नाचायंभक्तिमेव 
पुरस्कृत्य यथोक्तं वातिकं चकारेति योजना । भक्तिमात्रेण कृतस्य वातिकस्य कथं विदद्धिस्पादेयत्वं तत्राऽऽह-- 
महाथंविदिति । महान्तं बहुप्रकारमबाधिततं चाथ वेत्तीति तथोच्यते । तथा च तेन प्रणौतमिदं वातिकामृततं वृद्धः 
श्रद्धेयमेवेत्यथः | ४९॥। 

१९५ परापरगुरून्नत्वा  सम्प्रदायानुसारतः । व्याक्रतं संग्रहेणेव तेत्तिरीयकवातिकम् । १॥ 
सा चेयं व्याक्रिया प्रीति भगवत्येव कुवती । चिराय वत्ततां कृष्णे तृष्णां त्यक्त्वाऽन्यगामिनीम् ॥ २॥। 

इति दशमोऽनुवाकः 

इति श्रीमत्परमह् सपरित्राजकःचायंश्रीमन्हृद्धानन्दपुज्यपाददिष्यमगवदानन्दज्ञानविरचिता 

तत्तिरीयकवातिकटीका समाक्षा 

२० | समाक्षेयं कृष्णयजुवंदीया 
तैत्तिरीयोपनिषत् 

सटोकवातिकयुक्तटीकाद्रययुक्तशा दुर माप्यभूषिता 



६ 

ॐ 

ऋग्ब्राह्मणारण्यकान्तगंतद्िितीयारण्यकस्था 

ठ भ  एतरेयोर्पानिषत् 
नथ प्नथस्नो <छ्यायः 

श्रोमच्छद्धुरभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् 

उपोद्घातः 

परिसमाप्रं कम सहापरब्रहविषयविन्लानेन् \ सैषा कममणो ज्ञानसहितस्य परा गतिरक्यविन्ञानट्ारेणोपसंहूता। 
“एतस्सप्यं ब्रह्य प्रणाख्यम्'* (एष एको देवः'' “एतस्यैव प्राणस्य सवे देवा विभूतयः” “तस्य प्राणस्याऽऽत्मभावं 

श्रमदानन्दगिर्याचायकृता दीका 

+आत्मा वा इदमि्य।दिना कैवलात्मविद्यारम्मस्यावसरं वक्तुं वुत्तं कीतेयति-परिसमाप्तभिति \ तत्परि- 
समाप्षिः कथं गम्यत इत्याशङ्खच तत्फलोपसंहा रादित्याहु-सेषेति । परा गतिः परं गन्तव्यं प्राप्तव्यं फकमिव्यथंः । 

उपसंहारमेव वाक्योदाहरणेन ददांयति-एतदिति \ तत्र सह् सर्वेण भोज्येन संयुक्तोऽध्यात्माधिदेवलक्षणः प्राणः 

सत्येकशब्दवाच्यो भवतीति प्राणस्वरूपमनेनं वाव्येनीपसंहूतमिव्यथंः। मनेन प्राण एक एवेत्युक्तमित्याह्-एष इति , 
तह वागरन्यादयो देवाः क इत्याशङ्य ““ र्तस्य वाक्तन्तिरथातो विभूतयोऽस्य पुरुषस्य" इत्यादिना प्राणस्यैव 
विभूतयो विस्तारा इत्युक्तमित्याह --एतस्थेवेति! एवं सर्वात्मकभ्राणस्याऽऽत्मत्वेन विन्ञानात्कमं सहितात्सवंदेवतात्मक- 
प्राणप्रा्तिलक्षणं फर “श्रज्ञामयो देवतामयो ब्रह्ममयोऽमृतमयः सम्भूय देवता अप्येत्ति य एवं वेद” इत्यनेन 
वक्येनोपसंहूतमि्याह--एतस्येत्ति । तथा च ज्ञानसहितेन कर्म॑णा केवरात्मस्वरूपावस्थानलक्षणमोक्षस्य 

१. घमंकोशग्रन्थमालायां “वायी” इति प्रसिद्धक्षेत्रस्य विद्याख्यमुद्रितायामेतरेयोपनिषदमधिक्रत्य 
तत्सम्पादकः श्रीलक्ष्मणल्ाल्िजोश्छीत्येतैः टिप्पण्यामुच्यते--एेतरेयोपनिषत् न केवलम् (जामा वा 
इत्यारभ्य “अमृतः समभवद् इत्येदन्ता परन्तु एेतरेयारण्यकस्थद्वितीयतृतीयारण्यकावपि उपनिषन्वेन 
सग्राह्यौ । व्यास्यात्तौ च श्रीशङ्कुरभगवत्पादैः "तथा च एष पन्था एतत्कमं एतत्सव्यम् ” इत्या रम्पेवोप- 

निषसप्रारभ्यते इत्युक्तम् । 
परन्तु विविच्यमाने “आत्मा वा"' इल्यारभ्येव भगवत्पाद: व्याख्यात्ता इत्यकामेनाद्गीकततव्यं भवति 

यतः--“तस्यास्यकमंकाण्डेन सम्बन्धोऽभिधीयते" इत्यारभ्य “ब्रह्मविदाप्रतिप्रत्यथा उपनिषदारम्यते" 
इत्यन्तं बृहुदारण्यकोपनिषन्ाष्यादौ स्थितम् । न हि तदेवात्रप्युक्तं तेरिति युज्यते उपनिषदे 
भिच्भिन्नरोत्येवोपोदूघाततरचनादशंनात् | 

अपि च आनन्दाश्रममुद्रिते एेतरेयभाष्ये स्थितः (कथं पुनरकमंसम्बन्धिकेवरात्मविन्ञानविधानायं- 
मुत्तरो ग्रन्थ इत्ति गम्यते” इत्यारभ्य “जतः केवलनिष्करियब्रह्यातमेकत्वविद्याप्रदशंना्थमुत्तरो अरन्य 
आरभ्यते" इ्येदन्तः “आत्मा वा” इत्यतः पूवंमुपरभ्यमानः ग्रल्थभागः धमंकोषसम्पादितपुस्तके 
दूरनिरस्त एव । न चायं भागः अप्रामाणिक इति शङ्कयम् । श्रीमदानन्दभिर्याचायेग्यष्यिातत्वात् । 

अपिच “त्रय आत्मानः इत्यारभ्य “यावदयस्"" इत्यादिवाक्यात् पृवंभावि सर्वं भाष्यं त्रिचतुरपुट- 

परिमितमानस्दगिरिदीकोपष्टब्धं व्यक्तमेवानेन महाभागेन । तस्मात् धमंकोशस्थभाष्यमसम्पूणं मेवेति 
निर्णीयास्मािः आनन्दाश्रमपाठः भारते सवंत प्रसिद्ध एव स्वीकृतः । 

२. तस्य वाक्तन्तिः प्रसारितरञ्जुवत् सवंसामान्या वाक् सा दीवंरञ्जुस्थानीया । प्र्येकपनुषन्यनपाश्चवत् 
नामानि दामस्थानीयानि । तया वाचा सवं जगत् सितम् = बद्धम् । 

१०५ 

१५ 

२०५ 

९५ 
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१०५ 

२५ 

२३० 

गच्छन्देवता अप्येति” इत्युक्तम् । सोऽयं देवताप्ययलक्षणः परः पुरुषाः । एष मोक्षः । स चायं यथोक्तेन सानकमं- 
समुच्चयसाधनेन प्राप्तव्य नातः परमस्तोत्येके प्रतिपन्नास्ताचिराचिकोषुंरुतरं केवलात्मन्ञानविधानाथं “सात्मा वा 
इदमित्याह । कथं पुनरकमंसम्बन्धिकेवरात्मनिन्ञानविधानाथं उत्तरो ग्रन्थ इति गम्यते ? अन्धार्थानवगमपत् ! तथा च 
पूवेक्तानां देवतानासग््धादीनां संसारित्वं दशंयिष्यत्यशनायादिरोषवत्वेन तमशनापिपासाभ्यामन्ववानंदि "त्यादिना! 
अश्वानायादिमत्स्वं संसार एव परस्य तु ब्रह्मणोऽशनायाद्यत्ययश्चुतेः ! भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्षसाधन; 

असिद्धेस्त त्सि्धर्थं केवलात्मविद्या रम्भस्येदानीमवसर इति भावः। अत्रान्तरे सर्वात्मकसूत्रात्मप्रा्तिव्यत्तिरिक्तमोक्षस्या- 
भावात्तद्थं केवलात्मविद्यारम्भो न युक्त इति केषाञ्चिन्मतमुत्थापयत्ि--सोऽयमिति \! एतस्यैव विषयादिमत 
सुखरूपत्वेन पुरुषाथंत्वान्मोक्षत्वं न निविषयस्य केवलात्मस्वरूपावस्थानस्येत्याहु--एष इति \! अयमपि चेन्मोक्ष 
केवलात्मज्ञानेन साध्यते तदा तदारम्भोऽथंवानित्याशङ्कय सविशेषणैव साधनेन सिद्धियक्तेत्याह--स चेति । आत्मन 
सविशेषत्वेन केवरात्मविद्याया अभावादपि न तस्या हेतुत्वमित्याह--नातः फएरसिति ! तन्मतं प्रदश्यं तन्निरा- 
रणाथत्वेन केवरत्मविद्यावाक्यमवतारयति--तानिति | केवरात्मज्ञानेति निविदोषात्सविषयत्वमकसिनिष्ठ्वं 

कमनिद्धत्वलक्षणं कर्मासम्बन्धित्वं च कंवल्यमिह् विवक्षितमित्यथंः | 

ननु “आत्मा वा इदम्" इत्यादि कथं केवलात्मविषयं “स इर्माँल्टोकानसजत' इति खोकस॒शप्रतीतेः। 
तस्यार्च सविशेषहिरण्यगभादिकतुंकव्वेन पुराणेषु प्रसिद्धेः । ताभ्यो गामानयदित्यादिव्यवहमरणां लोके सविशेष- 
विषयत्वश्रसिद्धेः । पवेत्र “जथात्तौ रेतसः सृष्टिः" “प्रजापते रेतो देवाः" इत्यत्र प्रजापतिशब्दितस्य हिरण्यमस्य 
प्रस्तुतत्वाच्च तस्य तद्विषयत्वस्यौचित्यादित्यात्मगृहोतिरिः ` यधिकरणपुवंपक्षन्यायेन शङ्ते--कथभिति । सविशेष- 
विषयत्वे सत्यात्मविद्यायाः कर्मासिम्बन्धोऽप्यसिद्ध इत्यभिप्रेत्य क्तमकमंसम्बन्धीति । “ `आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसोत्” इत्यद्धितीयात्मोपक्रमात् । "एष ब्रह्यष इन्द्र.” इत्याद्यनूक्रम्य “सर्वं तस्पज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्" 
इति प्रज्ञानरब्दितप्रत्यगात्माधिष्ठानत्वेन तद्व्यतिरेकेण ब्रह्यशब्दितहि रण्यगभदिश्रपच्चस्याभावमुक्त्वा प्रज्ञानं 
ब्रहमत्यद्वितोयात्मनोपसंहारात् "स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपर्यत्" इति मध्ये परामर्शाद्ब्रह्मात्मादितीयत्वस्य 
मानान्त रागम्यत्वेनापुवत्वादमुष्मिन्स्वगे कोके सर्वान्कामानाप्ताऽमृतः समभवदिति स्वगंशब्दितनिरत्तिराययुखात्मक- 
बरह्मणेक्येन स्थितस्य तद॑ंशभूतवेषयिकसर्वानिन्दप्राप्तिलक्षणफलोक्तेः । सृुषटयाद्यथंवादात् । “स एतमेव सीमानं 
विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत'' इति प्रवेशोक्तः । “तस्य तरय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः" इति जाग्रदाद्यवस्थात्रयस्य 
स्वप्नत्वेन मिथ्यरात्वोक्त्युपपत्तेश्च निविशेषाद्वितीयात्मपरत्वावगमनेन ग्रन्थस्यार्थान्तरशङ्ानवकाश्चाल्छोकादि- 
सुष्युक्तेश्चाध्या रोपापवादाभ्यामुक्तात्मप्रतिपच्यथंमात्मन्यध्यारोपात्परमात्मेवेहाऽत्मशब्देन गृह्यत इतरवत् } यथेत्तरेषु 
सृष्िश्रवणेषु “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इत्येवमादिषु परस्याऽऽ्मनो ग्रहणं यथा वेतरस्मिल्लोकिक 
आलत्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव मुख्य मात्मशब्देन गृह्यते तथेहापि भवितुम्हुंत्ति । कुतः । वाक्यां दनात् । 
आत्मगृहौतिरितखदुत्तरादित्यधिकरणसिद्धान्तन्यायेन केवलात्मपरत्वनिङ्वयान्न सविशेषपरत्वमुत्तसख्रन्थस्येव्याह-- 
अन्धार्थेति ! यच्चंष एव मोक्न इत्युक्तं तत्राऽऽह-तथा चेति ¦! तथा संसारित्वं च दशंयिष्यतोत्यन्वयः | तं 
हिरण्यगर्भस्य स्थूरं रूपं वै राजं पिण्डमशनायापिपासाभ्यां संयोजितवानीर्वर इति श्रुव्यथंः । आशनायादिमचत्वेऽपि 
निरतिश्शयसुखवत्तवेन देवताभावस्य मोक्षत्वं स्यादित्यत भाह--अशनाया्ीति। अरानायादेदुःलनियत्तत्वान्निरतिशय-. 

` सुखवत्त्वं तध्यासिद्धमिति संसारित्वमित्यथः । यच्च निविशेषाठमस्वरूपावस्थानस्य विषधादिरदिततत्वेन न मोक्ष 
मिति तदसत् । तस्य योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमव्येतोत्यशनायाद्यत्ययश्नुतेस्तन्नियत्तदु :खाप्रसक्तेः । 
स्वतश्च “आनन्दो ब्रहेति व्यजानात्” इति श्नुत्यन्तरादमुष्मिन्स्वगे लोक इतीहाप्यानन्दरूपतावगमात्स्वगं शब्दस्य 

२३५ १. आत्मगुहीतिरित रवदुत्तरात् ( ज्र° सू०° ३-३-१६ ) | 
२. “आत्मा वा इदमग्र आसीदि"त्यनेन दहिरण्यगभं इह प्रतिपद्यते न शुद्धं ब्रह्म लोकसुष्टिमाम्नानात् 

तत्सुष्टः प्रजापतिकतुंकत्वात् इति पूवंपक्षः तन्न्यायेनेत्यथः । एतरेयकस्य शुद्धमरह्यतात्पयंकत्वे 
षड्विधतात्पयंलिङ्कान्याह् --भात्मा वेति । आत्मगृहीत्यधिकरणसिद्धान्तन्यायः--उक्ततात्पयं रि द्धवच्वं 
च निगुण एव न सविशेषे | 
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न त्वत्राकर्म्येवाधिन्ियते । विज्ेषाश्चवणात् \ अर्कासिण आगश्रस्यन्तर स्येहाश्रवणात् । कमं च ब्रहतीषहुललक्षणं प्रस्तुत्य 
अनन्तरमेवाऽऽट्यज्ञानं प्रारभ्यते \ तस्साव्कम्येवाधिक्गियते । 

न च कर्माषम्बन्ध्यात्मविज्ञानं पुव्वदन्त उपसंहारात् । यथा क्मंसम्बन्धिनः पुरुषस्य सूर्यात्मिनः स्थावर- 
जङ्खमादिसनंपरण्णात्सत्वसुक्तं ब्राह्मणेन सन्त्रेण च “सुं अत्सि" त्यादिना, तथेव “एष ब्रहंष इन्द्रः" इत्याद्युपक्रभ्य 
सवेप्राण्यात्मत्वम् \ “यश्च स्थावरं सवं तत्परज्ञानेत्रमि'"व्युपसंहुरिष्यति । तथा च संहितोपनिषंडि- “एतं दयेव 

बहुवच महत्युक्थे मीमांसन्ते" इत्यादिना कमंसम्बन्धित्वमुक्सवा “सर्वेषु भूतेष्वेतमेव ब्रह्योत्याचक्षते' इत्युपसंहरति । 
तथा तस्येव "योऽयसमश्नरीरः प्रज्ञास्मे"'त्युक्तस्य यश्चासावादित्य एकमेव तदिति विद्यादि"व्येकत्वमुक्तम् । इहापि 
कोऽथमात्पे"व्युपङ्रम्य प्रजञात्मत्वमेव "पर्ता ब्रह" 'ति इशयिष्यति । तेस्मान्नाकमंसम्बन्ध्यात्मन्नानम् । 

पुनरक्त्यानयक्यसिति चेत् कथं श्राणो वा अहूमस्स्यषे'" इत्यादिन्नाह्यणेन “सूयं आत्मा" इति मन्त्रेण च 
निर्धारितस्याऽऽत्मम “अत्मा वा इदम्" इत्यादिन्राह्यणेन “कोऽयमात्मेति प्रहनयुवंकं पुननिर्धारणं पुनरक्तमनथंकमिति 
चेत्, न \ तस्येव धर्मान्तरविरेषनि्धारणाथेत्वान्न पुनरुक्ततादोषः ! कथम्, तस्येव कमंसम्बन्धिनो जगत्सृष्िस्थिति- 
संहारादिधमविश्ेषनिर्घारणा्ंत्वात् । केवलोपास्त्यथेत्वाद्वा । अथवाऽऽत्मेत्यादिपरो ग्रन्थसन्दभं आत्मनः कर्मिणः 
कमंणोऽन्य्नोपासनाप्राप्ौ कमंप्रस्तावेऽविहितत्वाच्केवलोप्यात्मोपास्य इत्येवमथंः \ भेदाभेदोपास्यत्वाटेक एवाऽऽत्मा 
कसंविषये मेददृष्टिभाक् \ स एवाकमंकाकरेऽभेदेनाप्युवास्य इत्येवमपुनसक्तता । 

सुखसामान्यवावित्वात् । “अनन्ते स्वगे लोके” "ब्रह्म विदः स्वगं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः" इत्यादिश्रुतिषु ब्रह्मानन्दे 
स््रगंशब्दपरयोगाच्च । तस्य विषधाभावेऽपि पुरुषाथंत्वान्मोश्षत्वमित्याह्--परस्य त्विति । एवं निविशेषात्मविद्याया 
मोक्षसाघनत्वमद्घोकृत्य तस्या अकमिनिष्ठत्वनियमहूपं कंवत्यं न सम्भवतोति वदन्संन्यासमाक्षिपति- भवत्विति । 
विरोषाश्रवणमेव स्फोटयति--अक{मिण इति । संन्यासिन इ्यथेः । न केवरं विशेषाश्रवणं किन्तु सन्निधानात्कमिणः 
प्रतीतेः कमंसम्बन्धित्वनियमश्रवणं चास्तीत्याहू--कमं चेति । तथा च तदूद्रारा कर्मी सन्निहित इत्यथः | 
तस्मादिति । ततो त कमेत्यागरूपरसंन्यासाश्चमोऽस्तीत्यथः | 

एवमात्मविद्यां केवलां कर्मासिम्बन्धिनीमङ्खोकृल्य तस्या अकमिनिष्ठत्वनियमो निराकृतः | इदयनीमङद्खीकार 
परित्यजति--च चेति । पूवंत्र कमंसम्बन्धिज्ञानविषयस्य सर्वात्मत्वोक्तेरेष ब्रह्येत्यादिनाऽचापि सर्वात्मत्वोक्तेस्तेनेव 
लिद्धेनास्याप्यांलन्ञानस्य कमंसम्बन्धित्वाचुमानाद्रक्ष्यमाणस्याऽऽत्मज्ञानस्य न कर्मासस्बन्धित्वमित्यथः | संग्रहवाक्यं 
विवृणोति--ययेत्यादिना । कमंसम्बन्धिन इति ! तस्य “एषं हीमं लोकमभ्याचंत् पुरुषरूपेण य एष तपति" 

इत्यादिना सूर्यात्मत्वमुक्लवा तस्य सर्वात्मत्वं "(तस्पाच्छत विन इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्” इत्यादिना प्राणक्र्व 
इत्येवं विद्यात्” इत्यन्तेन “प्राणो वे सर्वाणि भुतानि च" इत्यनेन चोक्तमित्यथंः । जगतौ जङ्धमस्य तस्थुषः 
स्थावरस्य सूयं आत्मेति मन्त्राः । प्रज्नानेत्रसिति । प्रज्ञारशब्दितब्रह्यतेतृकमित्यथं: | °सन्दंदन्यायेनाप्यस्य कमं 
सम्बन्ध्यात्मविषयत्वमिति वदन्सर्वास्मत्वलि ङ्ख्य कमंसम्बन्ध्यात्मनियतत्वमाह--तथा चेति । तथा संहितोपनिषदि 
चेति चकारल्वयः। महव्युक्थे बृहतीसहस्रस्ये शस्व एतं प्रकरृेतमात्मानमश्वेदिनो विचासरयन्तीति शरुत्यथंः । 
संहितोपनिषदि प्रज्ञात्मेदयुक्तस्याऽऽ्मनो “यो यन्ञस्योल्वणं पश्येदि"त्यादिवाक् {पर्यालोचनया कमंसम्बन्धप्रतीतेरस्यापि 
प्र्ञात्मत्वोक्त्या च कमंसम्बधावगमात्तज्ज्ञानस्य कसेसम्बन्धितमित्याहू--तथा तस्येति। श द्भामुपसंह रति-तस्मादिति। 

शङ्कावायेव सिद्धान्व्याशङ्कामाशङ्ुते--पुनरुक्तोति \ संग्रह्वाक्यं विवुणोति-प्राणो वा इत्यादिना) 
पू्वोत्तिरत्राह्यणयोरेकाथंत्वे वक्ष्यमाणमपि प्राणात्मविषपं स्यात्तच्च निर्धारितमिति पुनस्क्तमित्यथंः । स एवाऽऽशङ्कु 
परिहुरत्ति-न तस्येति ! तमेव प्रश्नपूवंकं विवृणोति--कथमित्यादिना \! जगत्यृष्टीति । “स इ्मल्लिकानसुजत" 
इ्त्यादिश्रवणादिदप्रथेः । प्रकारान्तरेण पुनरूक्ति परिहरति-- केवलेति । एतं परिहारं वाशब्दा्थं वदन्विवृणोत्ति- 
अथवेति । क्मंणोऽन्धत्रेति । कर्माङ्गत्वं तद द्ोक्थ्याद्यश्चयत्वं च विनेत्यथः । अप्राप्तावित्ि च्छेदः । अप्राप्तौ 
हेतुमाह--कमंप्रस्ताव इति । अविहितत्वादिति च्छेद उत्तरत्र हेतुः । न चैवं स्वोक्तकमंसम्बन्धित्वनियमत्यागापत्तिः। 

१. सन्द॑शन्यायेन-एकाङ्गानुवादेन विधीयमानयोः दयोरन्त रालपतित्वं सन्दंशः तैन अभिक्रमणादीनां 
प्रयाजा द्गत्वसिद्धिः 
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“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय _ सह । अवि्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽऽमृतमश्नुते ।1” इति । “कुर्वन्नेवेह 
कर्माणि जिजीनिषेच्छत _ समाः” इति च वाजिनाम् । न च वषंशतात्परमायुमंत्यानाम् । येन कभंपरित्यागेनात्मान- 
मुपासीत 1 दितं च “तावन्ति पृरुषायुषोऽह्वां सहस्राणि भवन्ति" इति । वषशतं चाऽप्युः द्मणेव व्थाप्रम् \ दश्चितश्च 
मन्त्रः “कुकेवेह् कर्माणि" इत्यादिः । तथा “धावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति “पावञ्जीवं दशंपुणेलासाभ्यां यजेत" 
इत्याद्याश्च । “कतं यज्ञपा्रेदंहन्ति'' इति च  "ऋणत्रयनुतेश्च । तन्न पारित्राज्यादिलाश्चं “व्युत्थायाथ भिक्षाचयं 
चरन्ती"त्यात्मन्ञानस्तुतिपरोऽथंवादोऽनधिक्रतार्थो वा | 

न। परमथेविज्ञाने फलादशने क्रियानुपपत्तेः। यदुक्तं “कर्मिण एव चाऽऽत्मज्ञानं कमंसम्बन्धि च” इत्यादि । त्च! परं 
ह्याप्रकामं सव॑संसारदोषर्वाजतं ब्रह्माहमस्मीद्यास्मत्वेन विज्ञाने कृतेन कतेत्येन वा प्रयोजनमार्मनोऽपयतः फलाद 
क्रिया नोपवद्यते । फलादशोनेऽपि नियुक्तत्वएकरोतीति चेत् । न । नियोगाविषथात्मदशंनादिष्टयोगमनिष्टवियोगं 

कर्माङ्धाधितत्यमात्रस्य व्यागेऽपि कमं्म्बन्धित्वस्य सविरोषविषयत्वलक्षणस्य कमंसमुच्चितत्वलक्षणस्य वाऽत्यागा- 
द्खीकारवादेनास्य पक्षस्योक्तर्वाऽस्मिन्नपि पक्षे कमिनिष्ठत्वं नियतमिति भावः । अव्रैव पक्षे विशेषान्तरमाह-- 
भेदेति \ भेदद्ष्टीति \ इदन्तयोपास्य इत्यं: । अभेदेनेति । अह॒न्तयेत्यथं; । 

आत्मा वा इदमिल्यादिषट््कस्य स्वपक्षेऽथंवत्तवमुक्त्वा तस्य कमंत्यागेनाऽऽत्मन्ञानाथंत्वपक्षे बहुश्रुतिवियेघ- 
माह--विद्यामित्यादिना। अविद्याक्शब्देनात्र तत्कार्यं कर्मोच्यते । ननु "कृूवंन्नेवे"'ति मन्त्रे वषंशतस्य क्म नियतत्वोक्तावपि 
तदनन्तरं संन्यासः स्यादित्यत माह--न चेति ! ! रत्तायुवं पुरुषः” इति भ्रुतेरित्यथेः । इहापि बृहुतीसहुस्राख्यस्य 
शस्त्रस्य षटुतरिरातमक्षराणां सहखाणीष्युक्त्वा तावन्ति पुरुषायुषोऽह्नां सहस्राणीद्ुक्तत्वाद्रत्सरतमेवाऽप्युरित्याह-- 
दितं चेति \ भवन्तीत्यनन्तरमितिशन्दौ द्रष्यः। पुरुषायुषस्याह्लामिति पाठः साधुः । पुरषायुषोऽल्लवामिति तु 
समासान्तविधेरनित्यत्वाभिप्रायेण कथच्चिन्नेयः | पुरूषायुष चैद्रषं शताधिकं नास्ति तहि तन्मध्य एव कमसंन्यासः 
स्यादत आहू--वषं शतं चेति । तत्र मानमाह्--दशितश्चेति । ननु पुराणेषु शताधिकस्याऽप्युषो दशस्थादैः 
भरतत्वाच्छतवर्षानन्तरं कमंसंन्यासः स्यादित्याशङ्कव शतायुः श्रुतिविरोधेन तस्याथंवादत्वात्तथाऽद्गीकारेऽपि जीवन- 
कालस्य सवंस्यापि कमणा व्याप्तत्वश्रुतेन वमित्याहु--तथा यावस्जीवमिति ! “जीर्णो वा विरमेदिःति वचनाज्जरा- 
नन्तरं संन्यासः स्यादिध्याशङ्कुय यज्ञपात्रेदंहनविधानाच्रेव्याह--तं यनज्ञपात्रैरिति ! ननु यावज्जीवादिवाक्यानां 
प्रतिपच्चगाहुस्थ्यविषयत्वं वक्तव्यम् । अन्यथा ब्रह्मचारिणोऽपि तद्विधिप्रस द्गत्ततश्च गाहुस्थ्याद्पूवं कमत्यागः स्यादत 
आहु--ऋणेति | “जाग्रमानो वे ब्राह्मणस्तिभिक्छणवा जयते" इति श्रुतेः । “ऋणानि चरीण्यपारत्य मनो मोक्षे 
निवेदयेत्" इति स्मृतेश्चेत्यथः । तत्तश्च तदपाक रणार्थं तेनापि गाहुस्थ्यमेव प्रतिपत्तव्यं न सन्यास इत्यथैः | 

“यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्” ' व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" “ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्" इत्यादि- 
श्रुतिस्पृत्योः का गतिरित्यत आह्- तत्रेति । ज्ञानस्तुतीति ! सवंसन्यासेनाप्यातमा ज्ञातव्य इति ज्ञानस्तुत्तिः प्रतीयत 
इति तत्पर इत्यथः । विवित्वेऽपि कर्मानधिक्ृतान्धपडग्वादिविषयत्वमेवेत्याह-अनधिक्रृतेति । तस्मान्नाकमिनिष्ठा 
विद्या कितु कर्मनिष्ठा तत्सम्बन्धिनी चेतति स्थितम् । तदेतस्सिद्धान्ती परिहरति-नेति । एवं हि कर्मिनिष्ठा विद्या 
स्यात् । यदि विदुषोऽपि कर्मानुष्ठानं स्यात्तदपि प्रयोजनाथितया वा स्यात्ताम्य इव नियोगबलाद्रा स्प्राभाकरमत इव 
नित्यकर्माणि । तत्र नाऽऽ इद्याहु-परमा्थेति ! संग्रह्वाक्यं विवृण्वत्निषेध्याध्याहारपुवकं ननर्थं विवृणाति-- 
यदुक्तमित्यादिना । कमंसम्बन्ध चेति \ कर्माङ्घोक्थ्यायाश्चयमित्यथैः । परमार्थेति वावयांशं विवुणोत्ति--परमिति । 
अरथप्राप्त्यथेमनथंनिवृत्त्थं वा कमं स्याच्नोभयमपीति वक्तुं विशेषणद्रयस् । दोषपदेन रागद्रेवाभावेनापि प्रवृत्यभावं 
सूचयति । प्रागनुष्ठितकमणाऽप्यसम्बन्धे कतंन्येन दुरापास्त इत्ति वक्तुं कृतेनेव्युक्तम् । दितीयं शद्धुते-फरादशंनेऽ- 
पीति \ ममेदं कायंमिति बोद्धा हि नियोगस्य विषयो नियोज्यः । कार्ये स्वकीयत्वज्ञानं च तज्जन्यफलाधथिनो ने 

१. ऋणव्रयश्रुतिः-- “जायमानो वै ब्राह्मणस्तरिमिऋणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितुभ्यः' इत्युक्ता | | 

२. प्रभाकरमत इवेति । नित्यानां एलं नास्ति तथापि “यावज्जीवमग्निहों जुहुयादि"'व्यादिनियोगबलात् 
भकरणे प्रत्यवायः करणें पण्डापूर्वं जायते ननु फलमिति प्रभाकरमतम् | 
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चाऽऽत्मनः प्रयोजनं हयंस्तद्पायार्थी यो भवति स नियोगस्य विषयो दष्टो रोके न तु तद्धिपरीतनियोगाविषय- 

ब्ह्मात्मत्वदक्षी । ब्रह्मात्मत्वदषषयंपि संशेचियुन्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न कश्चिन्न नियुक्त इति सर्वं कमं सवेण 
सव॑दा कर्तव्यं प्राप्नोति ! तच्चानिष्टम् \ न च स नियोक्तुं शक्यते केनचित् । 

आस्नायस्यापि तस्मभवत्वात् \ न हि स्वविज्ञानोत्थेन वचसा स्वयं निथुज्यते नापि वहुवित्स्वास्यविवेकिना 
भृत्येन । अगम्नायस्थ नित्यत्वे सति स्वातन्त्यात्सर्वन्प्रति नियोक्तृत्वसामथ्यंमिति चेत्, न । उक्तदोषात् । तथाऽपि 
सर्वेण सवंडा सवंमवििषटं कमं कतंव्यभित्थुक्तो दोषोऽप्यपरिहायं एव । तदपि शस्त्रेणेव विधोयत इति चेत् ! यथा 
कसंकत॑व्यता इास्ेण कुता तथा तदप्यात्सज्ञानं तस्यैव कमणः शासेण विधीयत इति चेन्न । विरुद्ाथंबोध- 
कत्वानुपपत्तेः! न ॒द्येकसिमिन्छताङ्कतासम्बन्धिघ्वं तद्विपरीतत्वं च बोधयितुं शक्यम् । शीतोष्णतामिवाग्नेः । 
न॒ वेष्टयोगन्िकीर्षाऽऽत्ममोऽनिष्रवियोगधिकीर्ष च शाख्क्ुता सवप्राणिनां तहुशनाच्छाखकरतं रेत्तदुभयं 
गोपाखादीनां न द्दयेताशाशज्ञलवात्तेषाम् ! यद्धि स्वतोऽपराप्रं तच्छाश्रेण बोधयितव्यम् \ तच्चेतछ्कतकलतग्यता- 
विसेध्यात्सज्ञानं शासखेण कृतं कथं तदिरुद्धां कतव्यतां पुनरुत्पादयेच्छीततामिवाग्नोौ तम इवं च भानो! 
न॒ बोधयत्येदेति चेत्, न! "स म आत्मेति विद्यात्" 'प्रज्ञानं ब्रह्ये'"ति चोपसंहारात् । “तदात्मानमेवावेतत्व- 

चाऽऽत्मनोऽसङ्कित्वज्ञानिनो ममेदमिति बुद्धिभ॑वत्ति। अतो न तस्य नियुक्तत्वमित्याह्--न नियोगेति। तदेवोपपादयति-- 

इष्टेति! ममेदं कायंमिति बोधाभावेऽपि चेचचियुज्येत तहि राजसुयादिकि ब्रह्मणादिना क्तैव्यं स्यादगिनिष्टोमादिकं च 
सव॑दा कर्तव्यं स्याल्चिनिमित्तत्वाविशञे षादिव्याहू- ब्रह्यात्मस्वेति \ न कञ्चि नियुक्त इति! नज्छयेन सर्वोऽपि नियुक्त 
एवेत्यर्थ; । किञ्च नियोक्ताऽप्यस्य कि यः कश्चन पुरुषो वेदो वा ? आद्ये विदुष ईश्वरात्मत्वन्ञानात्सवंनियोक्तुत्वेनं 
स्वनियोज्येनान्येनास्य नियोन्यत्वं स्यात्तच्च विरोधाच्च सम्भवतीत्याह--न च स इति\ तस्यैव सवंनियोकतृत्वादित्यथः। 

नन्वन्यस्य नियोज्यलाभवेऽप्याम्नायेन विद्राच्चियोज्यः स्यादिति ह्ितीयमाशङ्कय तस्याऽऽम्नायस्येश्वरता- 
मापन्नस्य स्वविज्ञानपूरवंकत्वास्स्ववचनेन स्वस्य नियोज्यत्वमेकत्र कमकतुत्ववि रोधान्न सम्भवतीत्याह--आस्नायस्या- 
पीति। किञ्च व्याकरणादेस्तत्कतुंपाणिन्यादिजञेयैकदेशा्थंविषयत्वदशंनेन वेदस्यापीश्वरजन्यस्येश्वरनञेयेकदेकाविषयत्वेन 
अत्पज्ञत्वादप्यधिकज्ञेश्व रनियोक्तुस्वमयुक्तमित्याह--चापि बहुविदिति ।॥ अविवेकिनेव्यल्पन्ञेनेत्यरथं; । अचेत्तनत्वादट्रा 
तस्याविवेकित्वम् । भृत्येन न नियुज्यत इत्यनुषङ्गः । ननु वेदस्येश्वरज्ञानपूवंकल्वपक्षे पुरवोक्तदोषानुषङ्गेऽपि तस्य 
नित्यत्वपक्षे नायं दोष इति शङ्कुते--आम्नायस्येति । तस्याचेतनस्य नियोवतृत्वं न सम्भवत्ति तस्य चेतन- 
धमैत्वादिव्युत्तरमाहु- नेति \ नियोक्तुत्वमभ्युपेव्यापि दोषमाहू--उक्तरोषादिति \ तदेव विवृणोत्ति-तथाऽपीति । 
अनियोज्यस्यापि चेक्कतंव्यं विदृषस्तहि सर्वे शिष्टं विहितं सर्वेणापि कतैव्यम् । सङ्कोचे हत्वभावादित्यथंः | 
असद्धिब्रह्मात्मत्वन्ञानस्य कमंकतंव्यताग्राश्च लास्त्रेण कृतत्वादुभयोरपि शास्त्रयोः प्रामाण्याविहशेषाक्रदाचिदात्मज्ञानं 
कदाचित्कर्मातूष्ठानं च स्यादिति शङ्कुते-तदपीति ।! तदेव विवृणोति--यथेति } स्वाभाविकाकर््रात्मिबोधेन 
सकदुस्न्नेनैव कतुतानोधवाधनान्च पुनः शास्त्रेण कतुंत्वबोधः सम्भवतीव्याहु--नेति । कृताकृतेव्यत्र कृतमिदानीम- 
कृतमितः परं कतेव्यं यत्तदुच्यते । | | 

एवं तावन्तियोगाविषयाक्वरत्मिदशित्वाद्विदुषः प्रयोजनाथित्वा भावाच्च विदुषो न कमेद्युक्तस्। इदानीं स्वत 
इष्टानिष्टसंयोगवरियोगरूपप्रयोजनाथितताभवेऽपि विदुषः “स्वगैकामो यजेते" ति शास्त्रेणेव साऽप्याधीयत इत्याश द्धुय 
स्वभावतः प्राप्तप्रयोजनाथितानुवादेन तदुपायमात्रं शास्त्रेण बोध्यते न तु साऽप्याघीयते | अन्यथाऽशास्वरन्ञानां 
तदथिता न स्यादित्याह- न चेष्टेति \ जत्र चिकीर्षाशब्देन फठेच्छामात्रमुच्यते त तु कतुंमिच्छा फरे तदयोगादिति । 
ननु कृताकृतासम्बन्धित्वं तद्विपरीतत्वं च विरुद्धत्वान्न बोधयति चेच्छास्त्रं तहि कृताकरतासम्बन्धित्वमेव मा 
बोधीत्याश् द्य तस्य मानान्तससिद्धतवेनावदश्यं शास्त्रनीध्यत्वे वक्तव्ये तद्विपरीतस्य मानान्तरसिद्धस्यैव न 
दास्रवोध्यत्वं विरुद्धत्वादिव्याहू--यद्धी्ि \ चेदिति निश्चयार्थे । कृतेति ! इदं कृतमिदं कतंव्यमिति ज्ञान- 

विरोधीत्यथंः । कतेव्यतां तज्ज्लानमिव्यथंः | | | 

विध्यभावेन वेदान्तानां न ताहगात्मबोधकस्वमित्याश्चद्कुय पुरुषस्य क्तन्याभिमुंखीक रणायंतवाद्विधेरिहाऽऽत्म- 
ज्ञानाभिमुखीकरणा्थं विधिस्वरूपस्याथंवादस्य सस्वात्स्वरूपबोधकस्य तत्परवाक्यस्यापि सत्त्वाच्च न॑वमिद्युत्तर- 

माह-न बोघयत्येवेत्यादिना। उपसंहारादित्यनेन तस्सहुचरितमात्मा वा इदमित्यादुपक्रमादितात्पयंलिङ्खं सूचयति| 
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मसौ'त्येवमादिवाक्यानां तत्परत्वात् ! उत्पत्तस्य च ब्रह्यात्मविज्ञानस्याबाध्यमानत्वान्नानुत्यत्नं आ्ान्तं वेति शक्यं 

वक्तुम् । त्यागेऽपि प्रथोजनाभावस्थ तुल्यस्वमिति चेत् “नाङ्रतेनेह॒ कश्चन" इतिस्मृतेः ! य आहूविदित्वा ब्रह्म 
व्युस्थानमेव कुर्यादिति तेषामप्येष समानो दोषः प्रयोजनाभाव ईति चेत्, न । अक्रियामात्रत्वाद्व्युत्थानस्य । 

अचिद्यानिमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न वस्तुधमेः । सवंप्राणिनां तह्(दद)शंनात् ! प्रथोजनतष्णया च प्रेयंमाणस्य 
५ वाङ्मनःकायैः प्रवृत्तिदश्ंनात् । “सोऽकामयत जाया मे स्थात्” इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङ्क्तरक्षणं काम्येमेवेति 

“उभे ह्येते साध्यसाधनलक्षणे एषणे एव” इति बाजसनेयिग्राह्यणेऽवधारणात् । | 

अविद्याकामदोषनिमित्ताया वाङ्मनःकायप्रवृत्तः पाडक्तलक्षणाया विदुषोऽविद्यादिदोषाभावादतुपपतते 
क्रियाभावमाचं व्युत्थानं न तु यागादिवदनुष्टेयरूपं भावात्मकं तच्च विद्याव्पुरुषधमं इति न प्रयोजनमस्वेष्व्यम् । 
न हि तमसि प्रविष्टस्योदित आरोक यदुगतेपङ्कण्टकाद्यपतनं तत्कप्रयोजनमिति प्रना्हम् । व्युत्थानं त्ययं 

१० प्राप्रस्वान्न चोदनाहंमिति गाहुस्थ्ये चेव्परब्रहाविज्ञानं जातं तत्रेवास्त्वकुवेत आसनं न ततोऽन्यत्र गमनमिति चेत्, 

ज्ञानोत्पतत्यनुवादिकाण्वश्रुतिबरादप्यनुत्पत्तिशङ्का न कार्य॑त्याहु--तदात्मानमिति । तदिति जीवरूपेणावस्थितं 
ब्रह्मव्यथः। छान्दौग्यबलादप्येवमेवेति वदन्गत्तिसामान्यन्यायं दर्शयत्ि--तच्वमसीति । अनेन “तद्धास्य विजज्ञावि'"ति 
वक्यश्ेषोऽप्युपलक्ष्यते । अयमात्मा ब्रह्येत्यादिरादिशब्दाथः । कवरत्मिनोधककमंकाण्डवि रोधादूत्पन्नमपि ज्ञानं 
भ्रान्तमिस्याशद्ुय तस्य यथाप्राप्तकर्वात्मानुवादेनोपायमात्रपरत्वान्न वस्तुपरवेदान्तजन्यज्ञानबाधकत्वमिव्याह-- 

१५ उत्पन्नस्येति । नानुत्प्नमिति । वाक्यश्रवणानन्तरमकतताऽऽत्माश्हूमिति ज्ञानस्यानुभवसिद्धत्वान्नाहुमकर्तेति विपरीत 
ज्ञानादकनाच्च नोभयं वक्तुं शक्यमित्यथः | 

विदुषः प्रयोजनाभावान्न कमणि प्रवृत्तिरिप्युक्तं तहि त्यागेऽपि प्रयोजनाभावात्तत्रापि न प्रवृत्ति 
स्यादिति शङ्कते -स्यगेऽपीति। तस्य विदुषः कृतेन कमणार््थो नास्ति, अकृतेन कर्माभावेनापीह् लोके नार्थोऽस्तीति 
गीताय स्मरणाच्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुल्यमिति चेदित्यन्वयः। शङ्कामेव विवृणोति--य आहुरिति, 

२० कर्म॑त्यागस्य व्यापारयात्मकत्वे व्यापारस्य क्लेगात्मकत्वात्तदनुष्ठानं प्रयोजनापे्नं स्यात् । न त्वेतदस्ति । किन्तु 
क्रियाभावमात्रमौदसीन्यरूपम् । तस्य च स्वास्थ्यस्वरूपत्वात्स्वत एव प्रयोजनत्वान्न प्रयोजनान्त रापेक्षत्वमिति 
परिहुरति--नेति । स्यागस्यान्यत्र क्लृप्तव्यापारहैतुजल्यत्वाभावान्न व्यापारत्वमिति वक्तुमन्यत्र क्लुप्षव्यापारहेतु- 
माहु--अविदेत्यादिना । यद्वा विदुषः कथं यतनं विना व्युत्थानमौदासीन्यमात्रेण सिध्यतीत्याश्चङ्कुय क्रियाहित्व- 
भावाच्कियाभाव इत्ति वक्तुं तद्धेतुमाह्--अवियेत्यादिना । प्रयोजनस्य भाव इति \ प्रयोजनस्य तुष्णेत्यथः । तस्या 

२५ वस्तुघमंत्वे विदृषोऽपि तुष्णा स्यादिति तन्तिषेधत्ति--न वस्तुधमं इति । न वस्तुस्वभाव इत्यथः । वस्तुधमंतवे हि 
विदुषामविदुषां च सुप्तमूच्छितादीनां सा स्यान्न त्वेतदस्ति । देतुमाह-- स्वेति । तदानादित्ति पाठे वस्तुस्वभावा- 
ज्ञानिनां गोपाखादीनामपि त॒ष्णादर्नान्त वस्तुधमं इति कथञ््चिद्योज्यम् । तुष्णाया अविद्याजन्यत्वमुक्तवा तस्या 
व्यापारहैतुत्वमाह--प्रयोजनेति ! दर्शनादिति पञ्चम्यविद्याकामदोषनिमित्ताया इत्युरत हेतुत्वेन सम्बध्यते । न 
केवरं दर्शनमेव किन्तु श्रुति रप्यस्तीत्याह्--सोऽकामयतेति \ सोऽकामयतेव्यादिना “उभे ह्येते एषणे एवे'*ति वाक्येन 

३० च पुत्रवित्तादि काम्यमेवेति वाजसनेयित्राह्यणेऽवधारणादित्यन्वयः। पाङ्क्तलक्षणमिति । जायापूत्रदेवमानुषवित्त्य- 
कमंभिः पञ्चभिर्योगाताङक्तलक्षणं कर्मेत्यथंः । उमे इत्यस्याथमाह्--साध्यसाधनेति । 

एवं क्रियाहैतुं प्रदर्यं तदभावादेव विदुषः क्रियाभावोऽयत्नसिद्ध इत्याह्-कामेति । पाड क्तलक्षणाया 
इति । जायापत्रदैववित्तमानुषवित्तकमंमिः पच्चमिक्ष्यते साध्यत इति वैदिकी प्रवृत्तिः पाङ्लक्षणेत्युच्यते । 

पञ्चसंस्थायोगेन गौण्या वृत्त्या पङ्क्तिच्छन्दःसम्बन्धोपवारात्। “पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञ इति भ्रुतेरित्यथंः। 

२५ पाडक्तलक्षणाया इत्यनन्तरमनुपपत्तेरित्यनुष ङ्गः । भ्युत्थानमित्यनन्तरमयत्नसिद्धमिति शेषः । एवं च क्रिया- 
भावस्यौदासीन्ात्मकस्य पृरुषस्वभावत्वेनायत्नसिद्धसे सत्ति न प्रयोजनपेक्षेव्याह--तच्चेति । पुरुषधम इति । 
पुरुषस्वभाव इत्यथंः । अज्ञानकायंस्याज्ञाननिवृत्तावयत्नत एव निवृ त्तिरित्यत्र दृष्टान्तमाह्--न हीति । ब्युत्थानस्य 
पुव्यापाराघीनत्वाभावे विधेरनवकाशाद्विदुषो नियमेन व्युत्थानं न सिध्यतीति शङ्धुते--ग्युत्थानं तर्हीति । ततोऽन्धत्र 
गमनमिति । पारित्राज्यस्वीकार इत्यथ; । कि गाहुस्थ्यशब्देन गृहस्थोऽहमित्यभिमानपुरःसरं पुचवित्ताद्यभिमान 
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न 1 कामप्रथुक्तत्वादृगाहस्थ्यस्य । 'एतावान्वे काम" इति \ “उभे ह्येते एषणे एवे"त्यवधारणात् । कामनिमित्तपुत्न- 
वित्तादिसम्बन्धनियमाभावमात्रं न हि ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थानमुच्यते । ततो न गार्हस्थ्य एवाकुवंत आसनपुस्पन्न- 
विद्यस्य । एतेन गुश्ुश्रूषातपसोरप्यप्रतिपत्तिविदषः सिद्धा \ 

अत्र केचिद्गृहुस्था भिक्षाटनादिमयात्परिभवास्च त्रस्यसानाः सूक्ष्मदृष्टितां दशेयन्त उत्तमाः \ भिक्षोरपि 
भिक्षाटनादिनियमदशनाहेहुधारणसात्राथिनो गृहस्थस्यापि साध्यसाधनेषणोभयविनिमृंक्तस्य देहमात्रधारणा्थंमश- ५ 
नाच्छादनमात्रमुपनीवतो गृह एवास्त्वासनमिति । न स्वगृहविक्षेषपरिग्रहुूनियमस्य कामप्रथुक्तत्वादित्युक्तोत्तर- 
मेतत् । स्वगृहविश्चेषपरिग्रहामावे च शरीरधारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादनर्गथनः स्वपरिग्रहुविज्ञेषाभावेर्थाद्धिक्षुकत्व- 
मेव! शरीरधारणार्थायां भिक्षाटनारिषु प्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षोः शौचादौ च तथा गुहिणोऽपि विदुषोऽकामिनोऽस्तु 
नित्थकमेयु नियमेन प्रवृत्तिरयाविन्जीवादिश्चुतिनियुक्तत्वात्प्रत्यवायपरिहारषेति । एतचियोगाविषयत्वेन विदुषः 
प्रतयुक्तमक्तशक्यनियोगत्वाच्चेति । यावज्जोवादिनित्पचोदनानयंक्यमिति चेत्, न । अविद्रद्विषयत्वेनाथंवस्वात् । १० 
यत्तु भिक्षोः श्चरीरधारणमालप्रवृत्तस्य प्रवुत्तेोनियतत्वं तस्प्रवृत्तेनं "प्रयोजकम् \ आचमनप्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्य- 

उच्यत उत गृहस्थलि क्गधारणप् ? नाऽऽ: । विद्ययाऽविद्याकार्याभिमाननिवृत्तेरित्याह्--न कामेति । न द्वितीयः । 
लि ्खेऽप्यभिमानराहिव्यस्य तुल्यत्वात् । न चेवं पाखिव्राज्यलिङ्खेऽप्यमिमानाभावात्तस्याप्यसिद्धिरिति वाच्यम् । 
सवतोऽप्यभिमान राहिष्येन सव॑सम्बन्धराहित्यं हि परमहंसपरित्राजो लक्षणं न लिङ्गधारणम् । “न खिङ्ख 
धमंकारणम्” इति स्मृतेः । ततश्च किङ्केऽप्यभिमानशून्यस्य पारिव्राज्यं सिद्धमित्याहू--कामनिमित्तेति । गाहुस्य्य १५ 
इति \ अभिमानात्मक इत्यथः । तहि गुखशुश्रूषाद्यवप्यभिमानो न स्यार्दित्याशङ्कुयेष्रापत्तिरिव्याहू-एतेनेति । 

तनु यथा पूत्रादिसम्बन्धनियमरहितस्यापि त्वन्सते देहधारणाथिनो भिक्षोः परिग्रहुव्यावतेनार्थो भिक्षाटनादि- 
रेवेति नियमोऽङ्गीक्रियते तथा गृहस्थस्याप्यसिसानशून्यस्येव सतो देहधारणाथं गृह एवास्त्वासनं न भिक्षुकत्वम- 
विेषादिति शङ्कुते--अन्र केचिद्गृहस्था इति । तां न न्यायो मूर किन्तु ह्टमयादिकमेव मृरमिद्युपहसन्नाह-- 
भिक्षाटनादिति । परिभवः पामरः क्रियमाणस्तिरस्कारः। सूक्ष्तेति । काक्वा व्यतिरेकेण स्थूरृष्टय इत्यथः । २० 
भिक्षाटनादीत्यादिश्षब्देन प्राक्रणोतमयाचितमित्यादयो गृह्यन्ते । देहुवारणमात्राथिनो भिक्षोरिति पूर्व णान्वयः। 
सिद्धान्ती तस्यैवंभूतस्य स्त्रीपरिग्रहऽस्ति वा न वा ? इति विकल्प्याऽऽ्चे दूषणमाह्--न स्वेति \ स्वगहूविशेषरब्देन 

स्वोविरेषो गद्यते । द्वितीये स्त्रीपरिप्रहवत्त एव द्रभ्यपरिग्रहाधिकारात्तदभावेर्थादद्रन्यपरिग्रहुनिवृत्तेस्तदभावे 
प्रकारान्तरेण जोवनसिद्धेरर्थाद्भिक्षाटतादिनियम एव सिध्यतीत्याहू--स्वगृहैति । न च पृत्राद्पिरिगुहीतेन 
जीवनमस्तिति शङ्कयम् । तैरपि स्वस्य स्वत्वेन सम्बन्धाभावे तदीयस्यापि परकोयद्रव्यतुल्यत्वेन तत्रापि भिक्षुत्व- २५ 
नियमादिति । अन्ये तु भिक्षोरपि भिक्नाटनादौ सप्तागारानसंक्लुप्तानित्यादिनियमः शौचादौ च चातुगुण्यादिनियमरच 
प्रत्यवायपरिहारार्थं यथेष्यते त्तथा यावज्जीवादिश्रुततिवलास्प्रत्यवायपरिहा सार्थं नित्यकम॑णि नियमेन प्रवृत्ति 
रित्याहुस्तदनुवदति--शरीरधारमणार्थायामिति \ अवूवंत एव गुहेऽ्वस्थानं पूर्वमते शङ्धत्तिम् । अस्मिन्मते त्वग्नि- 
होत्रा्यनुष्टानमपि कर्तव्यमिति शङ्कुतै । तथा पूवं परिग्रहन्यावृत््यर्थो भिक्षाटनादिविषयो दृष्टशरौ रधारणभ्रयोजनो 
नियमो हष्ान्तत्ेनोक्तः ¦ इह तु स भिक्षाटनादिगतसक्तागारत्वादिविषयोटृषटर्थो इष्टान्तखेनोक्त इति मेदः । दूषयति-- ३० 
एतदिति ! तस्य सवंनियोक्तरीर्वरात्मत्वाच्च न नियोज्यत्वमित्याचुक्तमित्याहु--अशक्थेति । 

तहि तच्छुतेरप्रामाण्ये भिक्षाटनादिनियमविधेरपि तत्स्यादिव्यभिप्रायेण शङुति--यावज्जीवेति । अविदुष 
नियोज्ये तत्प्रामाण्यं घटत इति नोक्तदोष इत्याह--नेति | तदुक्तप्रतिबन्दी परिहुतुंमनुवदत्ति-यत्विति । दूषयति-- 

तस्परवृत्तेरिति\ माचमनविधिनाऽऽचमने प्रवृत्तस्याऽरभथको यः पिपासापगमस्तस्य यथा नान्यप्रयोजनाथंत्व प्रयोजनं 

्रयुक्तस्तदर्थत्वं नाऽऽचमनप्रव्तिप्रयोजकत्वम्। तद्वज्जोवनार्थं भिक्षादौ प्रवृत्तस्य यस्तत्र नियमः स न भिक्नादिप्रवत्तेः ३५ 

प्रयोजक इत्यथ; । एतदुक्तं भवति । नियोज्यत्वामावाक्किल ब्रह्मविदो नियमविध्यनुपपत्तिराशङ्कुते । तन्न् युज्यते । 

कथम् । नियोज्यो हि नियोगसिद्धयथंमपेक्षयते नियोगस्च प्रवृत्तिसिद्धयथंम् । प्रवृत्तिइचेदन्यत्तः सिद्धा कि नियोगेन । 

१. न प्रमोजकमिति--यथा प्रायत्याथंमाचमनं तस्प्रयुक्तं॑तेनाचमनेन पिपासापगमोऽर्थात् भवति न तु 

पिपासाप्गमः माचमनप्रयोजकः तद्वत् क्षुधानिवृत्तये भिक्षाटनं क्रियते। तत्र नियमो यः श्रुतः स आषनुद्खिकः। 
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प्रयोजनाथेत्वमवगम्यते \ न चाग्निहोत्रादीनां तद्रदथेप्रापप्रवृत्तिनियतत्वोपपत्तिः । अथेप्रापतप्रवुिनियमोऽपि 
प्रयोजनाभावेऽनुपपच्च एवेति चेत्, न । तन्नियमस्थ पुवध्रवृत्ति सिद्धत्वात्तदतिक्ृसे पत्नगौर बादथेप्रप्तस्य व्युत्थानस्य 
पुनवंचनाद्िदषः कतव्यत्वोपपत्तिः । | 

अविदुषाऽपि मूमृष्षुणा पारिव्राज्यं कंतव्यमेव । तथा च शान्तो दान्तः इत्यादिवचनं प्रमाणम् । 
५ शमदमादीनां चाऽऽत्मदशंनसाधनानामन्याश्चमे त्वनुपपत्तेः । “अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्थगुषिसद्खु- 

लुष्टम्” इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते । “न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अम्रृतत्वमानशुः' इति च कैवल्य- 
श्रुतिः 1 'न्ञातवा नैष्कम्यंमाचरेत्"' इवि च स्मृतेः ! “ब्रह्माश्रमपदे वसेत्” इति च ¦ ब्रह्यचचर्यादिविद्यासाघनानां च 
साकल्येनात्याश्चमिषुपपततर्गाहिस्थ्येऽसम्भवात् । न चासम्पन्नं साधनं कस्यचिद्यंस्य साधनायालम् । पदिज्ञानोप- 
योगीनि च गाहंस्थ्याश्रमकर्माणि तेषां परं फलमुपसंहूतं देवतप्ययलक्षणं संसारविषयमेव । 

१० मत एव दशंपूणंमासनियोगादेवावहनने नियमेन प्रवेत्तिसिद्धौ तत्र न पृथङ्नियोगोऽङ्खीक्रियते । तदभावे च न 

नियोज्यपक्षेति ब्रह्मविदो नियोज्यत्वाभवेऽपि न निथमविध््नुपपत्तिरिति । अभििहोत्रादिप्रवृत्तस्त्वन्यतोऽसिद्धत्वेन 
तद्िधित एव तत्र प्रव॒त्तेवक्तव्यत्वेन तस्सिद्धययं तत्र नियोगे वाच्ये तस्य तत्र नियोच्यापेक्षेति वेषम्यमाहू-- 
न चाग्निहौत्रेति। नियमविधौ नियोज्यानपेक्षायामपि तस्य क्छेशात्मकत्वातप्रयोजनपेक्षा वाच्या । तदभावान्न नियमः 
सिध्यतीति शङ्खते--अथप्राप्ेति \ तन्नियमस्यापि पुवव्रासनावश्ञादेव प्राप्तत्वात्तत्रापि न नियमविधेरवकाशो येन 

१५ प्रयोजनापेश्चा स्यादिति परिहरति--न तदिति) यद्यपि नियतेन वाऽनियतैन भिक्षाटनादिना जीवनं सिध्यति तथापि 
विद्योत्पत्तेः पर्वं विद्यासिद्धय्थं नियमस्यानुष्ठितत्वात्तद्रासनाप्रावल्याद्िद्योत्पत्यनन्तरमपि नियम एव प्रवत्तते नानियमे| 

तद्रासनानां नियमवासनाभिरत्यन्तमभिभूतत्वेन पूनस्तदुद्रोधनस्य यत्नदाध्य्रत्वात्ततस्तव न प्रवतत इति नियमोऽप्यथं- 

सिद्ध इत्यर्थः । एतेन प्रत्यवायपरिहाराधंत्वमपि नियमानुष्ठानस्य निरस्तं तस्य विदुषः प्रत्यवायाप्रसक्तेरिति | 
एवमुक्तरोत्या व्युत्थानस्य विधि विना स्वतः प्रा्ततवेऽपि सति तत्कतग्यताविधिमपि “विद्व्वा ब्युत्थाये''त्याद्किमनु- 

२० मोदते विद्रानिदयाहु--अ्प्राप्तस्येति । विधित्तः कततव्यत्वोपपत्तिरिद्यथः। न च पिः प्रयोजनाभावोःऽश्रवत्तकत्वादिति 
वाच्यम्| प्रैषोच्चार्णाभयदानादिवेधमुख्यधम प्राप््यथंत्वेन विधेरथंवत्वात् । न च तस्यापि वैयथ्यं शङ्कयम् । विडपि 
परमहंसे छोकसंग्रहमथंसवात् । तस्य तु संग्रहस्य पूर्वाभ्यस्तमेतरीकरुणादिवासनाप्रा्तव्वेन ब्रह्मविद्योपदेशादाविव 
प्रयोजनानपेक्षणात् । यद्रा प्रारन्वकर्मक्िप्तदेहैन्दरियादिप्रतिभासेनाविचारितयावज्जोवादिश्रुतिजनितकमंकतव्यता- 
श्रान्तौ तन्निवत्त॑नेन वा विदुषो व्युत्थानविधेरथंव्वोपपत्तिरिति भावः। 

५५ एवं विदुषो ब्युत्थानसाधनेन विद्याया अकमिनिष्ठत्वं साधितम् । तेनैव च तस्याः कर्मासम्बन्धोऽप्यर्थात् 
साधितः । इदानीं विविदिषोरपि व्युत्थानं प्रसाधयन्विद्यायाः कमिनिष्ठत्वं क मंसम्बन्वित्वं च दू रापास्तमित्याह्-- 
अविदुषाऽ्पोति । तत्र श्नुत्तिमाहू--तथा चेति ! “उपरतस्तितिक्षुः समाहितौ भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पश्येदिति 
शरुतिशेषः । तत्रौपरतशब्देन संन्यासो विहित इति भावः | शमादिषशाघनानां पौष्कल्येनानुष्ठानस्य गृहस्थादिष्व- 
सम्भवात्तद्िधिनाप्प्यर्थादाक्षिप्यते संन्यास इति भ्रुतार्थाप्तिमप्याहू--शमदमादीनां चेति ! चशब्द उपरम- 

३० समुच्चयाथंः | नेद विद्रद्विषयम् । तस्य साधनविधिवैयर्थ्यात् । किन्तु विविदिषुविषप्रमिति वक्तुमात्मदशंनसाधनाना- 
मिव्युक्तम् । अत्याश्नमिभ्य इति । तब्रह्मचर्यादोन्हंसान्तानाध्मधमंवत आश्वमानतिक्रम्य वत्तते परमहंस इति 
सोऽत्याश्रमिशब्देनोच्यत इति तद्विधिरव प्रतीयत इत्यथः । ऋषिस द्घुजुष्॑ मन्त्र षमूहैर्जानिसमूरैर्वा सेवितं तत्वं 
प्रोवाचेत्यथः । न कमणेत्ति ! त्यागस्य साक्षादमृतत्वसाय्रनत्वाभवेनामृतत्वसाधनं ज्ञानं व्यागेनाऽऽनशुः प्राप्तवन्तः 
इत्यभिधानेन ज्ञानसाधनवेन स्यागोऽत्र विहित्त इत्यथः । ज्ञात्वेति । आपाततो ब्रह्म ज्ञात्वा निश्चयाथं नेष्कम्यं 

२५ कमंट्यागरूपं संन्यास्तमाचरेदिति स्मृत्यथः । ब्रह्मेति । ब्रह्मज्ञानसाघनीभूत आश्वमो ब्रह्माश्रमः । संन्यास इत्यथैः | 
किञ्च “एकाकी यत्तचित्तात्मा इत्याद्युपक्रम्य “ब्रह्मचारिव्रते स्थितः । मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मतरः" 
इत्यन्तेन ब्रह्मचर्यादिसाधनविधिबलादप्यर्थात्संन्यासविधिरित्याह--ज्रह्यचर्यादीति । 

चनु गृहस्थस्याप्यृतुकारमाचगमनलक्षणं ब्रह्मचयं कदाविद्धयानकार एकाकित्वादिकं च सम्भवतीत्या- 
शङ्क्य तस्यापुष्कलसाधनत्वात्ततो ज्लानासिद्धध्यानकाङे पल्नोसम्बन्धाप्रसक्तेस्तद्विधिवेयर्थ्याच्चि नैवमित्याहु-- 
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यदि कमिण एक परमात्मविन्ञानमभविष्यत्छंसारविषयस्यैव फलस्योपसंहासो नोपापत्स्यत । अद्धफलं 

तदिति चेन्न ! तद्िरेष्पाल्मवस्तुविषयत्वादात्सविद्यायाः ! निराङ्कतसवंभामरूपकममंपरमार्थात्सवस्तुविधयं ज्ञानम- 
मुतत्वसाघनम् । "गुणफरसस्बन्धे हि निराकृतसवेविशेषात्सवस्तुविषयत्वं विज्ञानस्य त प्राप्तोति तर्चानिष्टम् । 
“यन्न त्वस्य सवेमलत्सैवाभूत्" इत्यधिङ्कत्य प्रियाकारकफलादिसवव्यवहारनिराकरणाद्विदषः । तद्विपरोतस्याविदषो 
“यत्र हि हेतमिवे' त्युक्त्वा क्रियाक्ारकफलरूपस्येव संसारस्य दहितत्वाच्च वाजसनेधिब्राह्यणे । प्थेहापि देवताप्ययं 
संसारविषयं यस्फलमश्षनायादिमदस्त्वात्मक तत्फरमुपसंहूत्य केवलसर्बात्मकवस्तुविषयं ज्ञानममरतत्वाय वक्ष्यामीति 
प्रवतेते । ऋणप्रतिबन्धश्चाविद्ष एव मनुष्यपितुदेवलोकप्राति प्रति, न विदुषः । “सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव 
दत्यादिरोकषत्रयसाधननियमश्रुतेः । विदुषश्च णंग्रतिबन्धामावो दशित आत्मरोकाथिनः क प्रजया करिष्यामः" 
इत्यादिना । तथा “एतद्ध स्म वें तदिदास अषहुऋषयः कावषेयाः" इव्यादि । “एतद्ध स्म वै तस्व विष्टांसोऽग्निहोघ्रं 
न जुहूवाचक्रः' ' इति च कौषीतकिनाम् 

अविदुषस्तद्यणादपाकरणे पारिन्राञ्यानुपपत्तिरिति चेत् ! न } प्रागाहुस्थ्यप्रतिपत्तेऋंणित्वासम्भवादधि- 

न चेति \ अतो न कमिर्निष्ठत्वं कमंसम्बन्धित्वं चाऽऽत्मन्ञानस्पेत्यथः । यत्तु कमं च बृहुतीसहुललन्षणं प्र स्तुत्याऽऽत्म- 
ज्ञानं प्रारभ्यत इत्यादिना कम॑ सम्बन्धित्वमुक्तं तत्राऽऽहु--यद्विज्ञानेति ! तथा च पूर्वोक्तं कमंसम्बन्धिज्ञानं संसार- 
फरुकमन्यदेव । तच्चोपसंहूतसिति न तत्परमात्मज्ञानमित्यथंः | 

ननु पूर्वोक्तमेव परमात्मज्ञानं तच्च कर्मंसम्बन्ध्येवेत्याशङ्कय तस्य संसारफलकत्वेनोपसंहारात्परमालस- 
ज्ञानस्य च मुक्तिफकत्वाल तत्परमात्मज्ञानमित्याह--पदि कमिण एवेति ! कमिनिष्ठत्वेनोक्तज्ञानमेव परमात्मन्नानं 
चेदित्यथंः । परमात्मन्ञानाङ्भूतपृथिष्यग्न्यादिदेवताज्नानस्य तत्संसारफरं नाङ्खिनः परमात्मन्ञानस्येत्ति न तस्य 
मुतिफलत्वविरोध इति श द्ुते--अङ्खेलि । परमात्मज्ञानस्या द्ग सम्बन्धफलसन्बन्धादिसर्व विशेष रहितनिविश्चेषवस्तु- 
विषयत्वान्न तस्या द्खादिसम्बन्धित्वं येन तदङ्कविषयत्वमुक्तफलस्य स्यादिति परिहरति--न तदिति। तदेव स्पष्टयति-- 
निराञ्घतेत्यादिना । तच्चानिष्टमिति \ “जात्म वा" इस्यादिभिरुपक्रमादिलिङ्गरात्मनो नि्विशेषत्वसिद्धेरित्य्थः | 
वाजसनेयिव्राहमणे च परमात्मविदः सवैसम्बन्धशुन्यत्वमुक्त्वाऽविदुषः संसारफलोक्तेदचेह संसारफर्कस्यातीतस्य 
ज्ञानस्य न परमात्मन्ञानव्वं वक्ष्यमाणस्य नि्विदेषवस्तुविषयस्यैव परमात्मन्नानत्वं मुवितिफल्त्वं वेत्याह- 
यत्रेत्यादिना । तथेहापीति वाक्ये फल्पदद्यपाठ एकं पदं निष्पाद्यत्वाथकं निष्पाद्त्वादपि संसारविषयं 
ससारान्तगंतमिति वक्तुम् | 

एवं कर्मासिम्बन्धित्वं ज्ञानस्योक्तवा यावञ्जीवादिभुतेः कमेत्यागो न सम्भवतीति यल्पूववादिनोक्तं तन्न 

यावज्जीवादिषुतेरविदद्विषयल्वमुक्तम् । ऋणशरुतेरिदानीं गत्तिमाह् --ऋणेति । ऋणस्यानपाङृतस्य मनुष्यादिखोक- 

माप्त प्रति प्रतिबन्धकत्वात्तदथिनोऽविद्ध एवर्णापाकरणं कतंव्यं न मुमुक्षोः । मुक्ति प्रति तथ्याप्रतिबन्धकत्वा- 

दित्यर्थः । नन्वणस्य मुक्ति प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वमस्तु विशेषाभावात् । ` अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः" 
इति स्मृतेश्चेत्यार दुयाऽऽहू--सोऽपमिति \ “ सोऽयं मरुष्यरोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा, कमणा पितृक 

विद्यया देवलोकः" इति श्रुतैः पुत्रादीनां मनुष्यरोकादिहतुत्वाकगमात्पु्ादिमिरपाकत्तव्यानां पूत्रा्यमावरूपाणामृणानां 

पुत्रादिसध्यरोकप्रापि प्रति प्रतिबन्धकत्वमेव युक्तम् । ऋणानपाक्ररणे पूत्रादिसाघनाभावेन साध्यलोकाभावात् | 

न मुक्ति प्रति, तस्थास्तदमावरूपपूव्रादिाध्यत्वाभावात्। स्मूतेदच रागिणं प्रति संन्यासनिन्दाथंवादमात्रत्वादित्यथंः। 

न केवलमुक्तन्यायतो मुक्ति प्रद्यग्रत्तिबन्धकत्वं किन्तु श्रुत्तितोऽपीत्याह--विदुषश्व ति। भ्रुतित्रयेण क्रमेण प्रनाध्ययन- 

कमंणामननुष्ितानामगप्रतिबन्धकलत्वं दश्चितम् । कावषेया इत्यनन्तरं किमर्था वयमध्येष्मामह् इति शेषो द्रष्टव्यः । 

शङ्कते-अविड्रषस्तहीति \ यद्यप्यविदुषोऽपि लोकत्रयं प्रत्येव प्रतिबन्धकत्वान्मुक्ति प्रति प्रतिबन्धकत्वा- 

भावाहणस्यानपाकरणीयत्वान्मुमृक्षोः पारित्राञ्यसम्भवादाशद्धा न सम्भवति तथाऽपि विद्स भाहुरित्युक्रिवण- 

१. गणफरसम्बन्धः--यथाऽग्निहोत्रप्रकरणे ““दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादिति । अत्राग्निहो त्रसाधनं पय- 

भादिकं; दध्ना चेत् तत् क्रियते तदा तत्फलमिन्द्रिथं खभ्यते तद्वत् । | 
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काकि 

कारानारूढोऽप्यणी चेस्स्यात्सवेस्थणित्वमित्यतिष्ठं प्रसज्येत । भरतिपन्नगाहंस्थ्यस्यापि “गृहाद्वनी भूत्वा प्रब्रजेदयदि 
वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्गुहाद्रा वनाद्वा” इत्यात्मदशंरोपायसाधनत्वेनेष्यत एव पारिव्राज्यम् । यावजञ्जोवादि- 
भशुतीनामविद्रदमुमृक्षुविषये कृताथेता । छान्दोग्ये च केषाच्चिदृहादश्चरात्रमग्निहोत्रं हत्वा तत ऊर्वं परित्यागः 
शरूयते । यत््वनधिह्कृतानां पारिव्राज्यमिति । तन्न । तेषां पुथगे'वोत्सन्नाग्निरनग्निको वे"त्यादिश्रवणात्सर्वस्मृतिषु 

 चाविशेषेणाऽऽश्रमविकत्पः प्रसिद्धः समुच्चयश्च । 

यत्त॒ विदुषोऽथप्राप्रं व्युत्थानमित्यक्नास्राथत्वे गृह वने वा तिष्ठतो न विशेष इति तदसत् ! व्थुत्थानस्यैवाथं- 
पराप्नत्वाच्चान्यत्रावस्थानं स्यात् । अन्यत्रावस्थानस्य कामकमप्रयुक्तत्वं ह्यवोचाम । तदभावमात्रं व्युत्यानमिति च । 

मात्रेणेयं शद्धा । यद्वा परिहारान्तरं वक्तुमियं शङ्का द्रष्टन्या । गृहुस्थस्यैवणप्रतिबन्यकरत्वं तस्यैव तन्निराकरणा- 
धिकारात् । ततश्च गाहुंस्थ्यप्रतिपत्तेः प्राग्ब्रह्मचयं एव मुमुक्षोः पारित्राज्यं सम्मव्रतीति परिहरति - नेति! यद्यप्युप- 
नयनानन्तरमेवष्यु 'णनिवतंनेऽधिकारः सम्भवतीति प्राग्गाहुस्थ्येत्ययुक्तं तथाऽपि विविदिषासंन्यासेऽधीतवेदस्येवा- 
धिकार इत्यधीत्तवेदस्यैव गाहस्थ्यप्रतिपत्तेः प्रागिति द्रष्टव्यम् । ननू “जायमानो वे ब्राह्मणस्तिभि्णवा जायते 
ब्रह्मचर्ये णषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः” इति जायमानमात्रस्यणंवत्वं प्रतीयत इत्याशङ्कुयगित्वोक्तेः 
प्रयोजनं न साक्षाक्किच्चिदस्ति किन्तु ब्रह्मचर्यादिकत्तव्यताज्ञापनम् । न चाधिकारानारूढस्तक्कर्तु शक्नोति जायमान- 
मात्तस्यासामर्थ्ात् । किञ्च ब्राह्मणग्रहुणाल्षत्तियादेक्णाभावप्रसङ्कः । द्विजाद्युपलक्षणव्वेऽयिकायुंपलक्षणत्वमेव 
त्याय्यम् । अतो जायमानपदमधिकारं लक्षयततोति जायमानोऽधिकारी सम्पद्यमान इत्ति तदथं: । ततश्च ततः 
प्राङ्नणसम्बन्ध इद्याहु अधिकारेति । अनिष्टमिति । ब्रह्मचारिणोऽप्यणित्वे ब्रह्मचयं एव मृतस्य चै्ठिकस्य च 
कोकप्रतिवन्धः स्यात्तच्चानिष्म् । “अष्टाज्ीतिसहस्ाणो"'व्यारभ्य “तदेव गुरुवासिनामिःत्यादिपुराणे छोकप्राप्त्युक्ते- 
रिव्यथः । न केवलं गाहुस्थ्यःस्प्रागेव संन्याससिद्धिः किन्तु विधिबलादगृहुस्थस्यापि तदस्तीत्याहु--प्रतिपचचेति । 
आत्मदशनेति । आत्मदशंने य उपायाः श्रवणादयस्तत्साघनव्वेने्यथंः । न च्णशरुत्या प्रव्रज्याविधेवि शोधः । तस्या 
अवदानाथवादमात्रत्वेन स्वां तात्पर्याभावात् । अन्यथा 'त्दवदानैरेवावदयते तदवदानानामवदानत्वमि""त्यवदान- 
मात्रनिरस्यत्वोक्त्या ब्रहू(चर्यदोनामप्यननुष्ठेयत्वप्र्द्धादिति भावः| एवमपि यावज्जीवादिुतिविरोधः संन्यास- 
शुतेरित्यार द्ुयाऽश्--यावनज्जोवेति । विरक्तमुमुक्षुमात्रविषयिण्या संन्यासश्नुत्या यावज्जोवादिसामान्यश्रुतेरमुमुक्षु- 
विषये सङ्कोच इयत्थं; । अग्निहो्नविषयकयावज्जोवादिभूतेर्नानयंव सङ्कोचः किन्तु श्रुव्यन्तरेणैव दादश राचानन्तर- 
मग्निहोत्रत्यागविधायिना सा पूर्वमेव सङ्कुौवितेत्ति न तां विरोद्धुं रक्नोतीत्याहुू--छान्दोग्य इति । केषाचिच्छाखिनां 
-च्रयोदशरात्रमहतवासा यजमानः स्वयमग्निहोत्रं जुहुयादथाप्रवसन् तत्रैव सोमेन पशुना वेष्ट्वाऽगनीनुत्सृजति '” इति 
श्रूयत इत्यथः । 

| ननु पासित्राज्यश्नुत्तिरप्यनधिक्रतविषये सङ्क चितेत्याहु--यत्तविति \ वचनान्तरेणैव तेषां तद्धिधेनस्या 
अनधिक्रारी विषयः किन्त्वधिकायंवति परिहुरति--तन्नेति। उत्सन्नाग्निनंष्टाग्निः निरग्िरपरिगृहौताग्निरिति मेदः। 
स्मृत्युपद् हितत्वादपि पासित्राज्यश्रुतिबंलोयसीत्याहू--सवस्मृतिषु चेति । अत एव ̀  (्रहमचयंवान्प्रत्रजति' ““वुद्ध्वा 
कर्माणि यमिच्छत्तमावसेत्” ' ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः | य इच्छेत्परमं स्थानमुत्तमां 
वृत्तिमाश्रयेत् ।'' इत्यादिषु स्मृत्तिषू विकल्पः प्रसिद्धः । “अघोत्य विधिवेद्रेदान्पुत्रातुत्पाद्य धमंतः। इष्ट्वा च 
दक्तितो यज्ञैमंनो मोक्षे निवेशयेत्" ॥ इत्यादिषु समुच्चयश््च सिद्ध इत्यथंः। 

एवं विविदिषासंन्यासं प्रसाध्य पूरवंप्रसाधितविदरत्संन्यासे शङ्धुामनुवदति--यत्तविति ! पूर्वत्र गृह 
एवास्त्वासनमिति शङ्का निरस्ता । इह तु गृहै वा वने वाऽस्त्वासनमित्यनियमशङ्कां निराकर्तुं सा पुनरन्ते । 
यथेषटचेष्टामधिकां परिहृतं चेति द्रष्टग्यम् । यद्यप्यथप्राप्तस्यापि पुनवंचनादित्यत्र विद्वद्व्युत्थानस्यापि शास्वराथंत्व- 
मुक्तमेव तथाऽप्यश्चास्वाथत्वमुक्तम द्खीकृद्याप्याह--तदसदिति। यदि व्युत्थानवद्गाहंस्थ्यमप्यथं प्राप्तं स्यात्स्यादेवम- 
नियमो न तवेतदस्तीव्याह--ब्धुत्थानस्येवेति । अन्यत्रेति । गाहुस्थ्य इत्यथे; । नन्वन्यतवावस्थानवद्वयुत्थानस्यापि 
कामादिश्रयुक्तत्वमनृष्ठेयत्वादित्याश ङ्कयाऽऽहु--तदभावेति। कामाद्यभावमात्रमेव ब्युत्थानमिद्युक्तत्वात्तस्य नानुष्ठयत्व- 
मित्यथैः 
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यथाकासित्वं तु विदषोऽत्यन्तमप्राप्नमत्यन्तमरढतिषयत्वेनावगमात् \ तथा श्ाखरचोदितमपि कर्माऽऽत्मविदोऽ- 
प्राप्तं गुरुभारतयाऽवगम्थते किमुताघ्यन्ताविवेकनिमित्तं यथाकामित्वम् ! न हयन्सादतिमिरदृष्टचुपलन्धं वस्तु 
तदपगमेऽपि तथेव स्यादुन्मादतिभिरदृष्टिनिमित्तत्वादेव तस्य । तस्मादात्मविदो व्युत्थानन्यतिरेकेण न यथाकामित्वं 
न चान्यत्कतंव्यमिव्येतत्सिद्धम् । 

य त॒--\ “विद्यां चाविद्यां च पस्तद्रेदोभय _ सह'' इति न विद्यावतो विद्यया सहाविद्याऽपि वतंत इत्यधमर्थंः। 
कस्तर्यकस्मिन्पुरुष एकदेव न संहं सस्वध्येयातामित्यथंः । यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिकाज्ञाने एकस्य पुरुषस्य । 
^“इरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च वियति ज्ञातेति हि काठके) तस्मान्न विद्यायां सत्यामविद्या- 
सम्भवोऽस्ति ! “तपसा ब्रह्म विजिज्ञसस्व'' इत्यादिभुतेः । तपञदिविद्योत्पत्तिसाधनं गुरूपासनादि च कर्मादिद्यात्म- 
कत्वादविद्योच्यते \ तेन विद्यामुत्पाद्य मृत्युं काभमतितरति । ततो निष्कामस्त्यक्तषणो ब्रह्यवि्याऽमूतत्वमनुते 
इत्येतमथं दश्षंयल्नाह---“अविद्या भृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमरनुते'' इति । यत्तु पुरुषाधुः स्वं कमंणेव व्याप 
“करुवंननेवेह कर्माणि निजीविषेच्छत समाः" इत्यविद्रद्विषयत्वेन परिहूतमितसरथाऽसम्भवात् । यत्तु वक्ष्यमाण- 
मपि पूर्वोक्ततुर्यत्वात्करमंणाऽविरद्धमात्मन्ञानमिति तत्सव्रशञेषनिविक्ेषात्मतया प्रत्क्तमृत्तरत्र व्याख्याने च 
दश्षंयिष्यामः ! अतः केवरनिष्क्रियन्रह्यास्सेकत्वविचप्रदशंनाथमृत्तयो ग्रन्थ आरभ्यते! 

एवमनियमनश्ञद्कं निरस्य ब्धुत्थानस्याश्चास्ाथंत्वे यथेश्ठचेष्टामाशङ्कुय निराक रोति--यथाकामित्वमिति । 
चेष्टामात्रमेव कामादिप्रयुक्तम् । निषिद्धचेष्टा तु शास्त्राथज्ञानशून्यत्यन्तमूढविषया । तदुभयं च विदुषो नास्तीति 
चेष्टामात्रमेवाध्रसक्तं निषिद्धचेष्टा तु दू रापास्तेत्यथं; । एतदेव विवृणोत्ति--तथेति ! तथा दीत्यर्थं तथाशब्दः । 
गुरुभारतयाऽतिक्टेशतया यत्तोऽवगम्यतेऽतोऽप्राप्तमित्यन्वयः । अविवेकादिनिमित्तापगमे नैमित्तिकापगम इट्यत्र 
हृष्टान्तमाह--न हीति। उन्माददृष्युपलब्धं गन्धवंनगरादि तिमिरहषटयुपलब्धं द्विचन्द्रादीति विवेकः । न चान्यदिति । 
वैदिकं कर्मेत्यथंः । ननु विद्यप्राऽविद्यायाः सहभावश्चवणाद्िदुषोऽपि तन्मूलकामादिकं स्यादेवेति त्चिमित्ता यथेष्ठचेशा 
स्यादित्यत आाह्-- यत्विति ! यत्तु विद्यां चेति वचनं तस्य नायमथं इति तस्येतिशब्दाध्याहारेण वाक्यं योज्यम् । 
एकस्मिचिति ! कारुभेदेन स्थितयोरप्येकसिमन्पुरुषे साहित्यं तदथं इत्यथः । नन्विदं साहित्यं न स्वरसं 
किन्त्वेककाङे साहिव्यं स्वरसमित्याशङ्कुव श्रुत्यन्तरे विद्याविद्ययोः साक्नात्साहित्यस्यासम्भवोकतेसक्तमेव साहित्यं 
प्राह्यमित्याहु--्ुरमेते इति। विषुची विषवर्गमने विरुद्धे इत्यथः । अस्मिन्नपि मन्त्रे “अविद्यया मृद्यं तीर्वे" त्युत्तराधं- 
पर्यलोचनयाऽविद्याया विद्योत्प्तिहेतुत्वावगमात्तयोः कालमेदे्नंव सदहूत्वमित्याह्--तपसेत्यादिना । यद्रा गुरूपासन- 
तपसी अविदयेत्युच्यते । तयोश्च श्रवणकालेऽनुष्टैयत्वाद्वियोत्पत्तिकाल एकरिमस्तयोः साहित्यमस्तीव्यर्थान्तरमाहु-- 
तपसेति । अस्मिन्नधं मच्तरशेषोऽप्यनुगुण इत्याहु-तेन विद्यामिति । सा्लादविद्याया मृत्युत्वेन मृ्युतरणहेतुखाचुप- 
पत्तेरविद्याशब्देन तपञदिकमेवोच्यते । विद्याव्यवधानं चार्थात्कत्प्यत इत्यथ; । अविद्वद्विषयत्वेनेति । जिजीविषेदिति 
जोवितेच्छारूपाविद्याकार्येण तस्याः सूचनादित्यथंः। परिहृतमिति । यावञ्जीवादिश्रुतिन्यायेन परिहूत प्रायमित्यथंः। 
यद्वा तृतीयस्य चतुथंपादे नाविेषादिति सूत्रेण परिहृतमित्यथैः । असम्भवादिति । विरोधेन विद्यया सहसम्भवा- 
दिव्यथः । उदाहृतशरुतिस्मृत्यसम्भवादित्ति वा । प्रतयुक्तमिति । निविशेषात्मज्ञानस्य कर्वादिकारकोपमरदकत्वेन 
विश्द्धत्वादुपमदं चेति सूत्रेणाविरुढत्वं प्रद्युकूमियथंः । तस्माष्टक्ष्यमाणविद्याया अकमिनिषठत्वं कर्मासिम्बकिधतवं 

केवलात्मविषयत्वं च सिद्धमिति पूर्वौक्तकमंमिविद्या च शुद्धसतत्वस्यात एव केवकत्मस्वरूपावस्थानलक्षणमोक्ष- 
सिद्धघर्थं केवखात्मविद्याऽऽरभ्यत इत्युपसंह् रति - अत इति । 

१. यत्त॒ “विद्यां चाविद्यां चे"ति-ईशभाष्ये यद्यपि उपासनकमंणोः समुच्चयोऽस्याथं इत्युक्तं तथापि 

 विद्यापदमुरयाथंभूतब्रह्मविचाया ग्रहणेऽपि न दोषः, ऋमिकसमुच्चयपरत्वाद्रचनस्य । तैन न ज्ञानकरम- 

समुच्चयावसरः । यद्रा तप आदि अविद्या, तेन ज्ञानसमुच्चये न कापि श्चति;। 

केचित्त--“नम उक्ति विधेम इत्युपसंहारं काण्वशाखोये इष्ट्वा ईशभाष्ये विद्यापदं सगुणविद्या- 
परतया व्याख्यातम् । अत्र तु माध्यन्दिनपाठमनुसृत्य विद्यापदं मुख्यतब्रहाविद्यापरतथा व्याख्यातम् । 
तत्र हि उपनिषदन्ते “योऽपावादित्ये सोऽसावहम् । ओं खं ब्रह्म" इत्युपसंहारात् निर्गृणविद्यापरा इयमुप- 
निषदिति स्पष्टम् | | । 

१०५ 

१५ 

२० 

९५ 

२० 

२५ 

४9 
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ॐ वाडमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमािरावीमं एषि | वेदस्यम 
आणीस्थः अतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोराप्रान्संदधाम्यतं वदिष्यामि । 

सस्यं वदिष्यामि। तन्मामघतु। तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् । 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

५  ॐओआत्मा बा दृदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत्किचन भित् । 

आत्मेति ! आत्माऽऽप्नोतेरत्तेरततेर्बा परः सर्वशक्तिरशनायादिसर्वसंसारधमं्वाजतो नित्यशरुद्धबुदमुक्त- 
स्वभावोऽनरोऽमरोऽमृतोऽभयोऽद्यो वा इदं यदुक्तं नामरूपकमंभेदभिच्चं जगदारमेवेकोऽग्रे जगतः मृष्टः प्रागासीत् । 
कि नेदानीं स एवेकः ? न \ कथं तह्यासीदिव्युच्यते \ यद्यपीदानीं स एवेकस्तथाऽप्यस्ति विेषः 1 प्रागुत्पत्तेरव्याकत- 
तामरूपभेदमात्मभूतमाल्मेकश्न्दप्रत्ययगोचरं जगदिदानीं व्याकृतनामरूपभेदत्वादनेकशब्दभ्रत्ययगोचरमात्मेकराम्द- 

१० प्रत्यधगोचरं चेति विशेषः 

यथा सिलास्पथक्फननामरूपव्याकरणास्राक्सकिकेकन्ञ्द्रत्ययगोचरमेव फेनं यदा सकिलाल्पुथङ्नामरूप- 
भेदेन व्याकृतं भवति तदा सलि फेनं चेत्यनेकश्ाब्दभ्रत्ययभाक्सलिलमेवेति चकशथ्यध्रत्ययभाक् च फेनं भवति तदत्। 

नन्वात्मनः सविशेषव्वप्रतीतेस्तद्विरोधात्कथं कंवव्यमित्याशङ्कय विरोषस्य सवंस्याऽऽत्मनि मायया 
कल्पितत्वाच्च वास्तवनिविलेषत्वविरोध इति तदथं माययाऽऽत्मनः सकाशात्सृष्ट वक्तुं सृष्टेः पुवंमात्मनो निविरेषरूपं 

१५ दकशंयितुमात्मा वा इत्यादि वाक्यम् । तत्राऽऽत्मशब्दाथंमाह्-आत्मेति । भात्मेत्ति पदेन सवंज्ञादिरूप आत्मोच्यत 
इत्यन्वयः । अद्रय इत्यनन्त रमुच्यत इति शेषः । नन्वात्मकशब्देन कथमुक्तलक्षण आत्मोच्यत इत्याशङ्धुयाऽऽत्मश्चब्दस्य 
स्मृदयुक्तव्युत्पत्तिबराद्रूढश्रा चेव्याह् --अआगप्नोतेरिति । वाशब्ददचाथं आदानं च समुच्चिनोति । तथा च स्मृतिः 

 “यच्चाऽऽप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीत्य॑ते ॥" इति । 

अत्राऽऽिर्ञानं व्याप्तिरचोच्यते । सत्तास्फरणाभ्यां सर्वं व्याप्नोतीति सवंज्ञत्वं सवंशकितित्वं चोच्यते । 
२० सत्ताप्रदानेनोपादानत्वसुचनात्सवंश क्तित्वमत्तोद्यनेन सहतंत्वमततीत्यनेन त्रिविधपरिच्छेद यहित्यमुच्यत इति । 

अशनायादिवजितत्वादिति विषयादानेन रूढ्या च प्रत्यगभेदश्चोच्यत इत्युक्तरूप आत्मपदेनोच्यत इत्यथ, । 
अभिव्यक्तनामरूपव्यावतंनेनाऽऽत्ममात्रवधारणार्थो वशब्द इत्याह्-वा इति । यदुक्तमिति \ पूर्वत्र प्राणशब्दिति- ` 
प्रजापतिरूपत्वेन यदुक्तमित्यथः । यदुतेति पाठः साधुः । तत्रोतेति पदेन प्रत्यक्षादिप्रसिद्धमुच्यते । नन्वग्र इति 
विशेषणादापीदिति भूतत्वोक्तेश्च पूवंमेवाऽऽत्ममात्रमिदानीं त्वात्ममात्रं न भवति किन्तु ततः पृथक्सदिति प्रतीयत 

२५ इति नाद्विताय आत्मेति शङ्धुते--कि नेदानोमिति । जडस्य मायिकेस्य कदाचिदपि स्वतः सत्वायोगादात्मनोऽ- 
द्वितीयत्वस्य न विरोध इत्याहु-नेति ! तद्यात्ममात्रत्वस्येदानीमपि सत्वे भूतत्वोक्तेः का गतिरिति पुच्छति- 
कथ तह्यासीदिति ! इदमुपखक्षणमग्र इत्यपि कथमिति द्रष्टव्यम् । जगतः काल्त्रयेऽप्यात्मव्यतिरेकेणाभावो यद्यपि 
तथाऽपि तथा बोधने बोध्यस्य प्रत्यक्नादिवि रोधशद्कुधोक्तमात्मतत्त्वं बुद्धौ नाऽऽरोहत् । अत प्रागुत्पत्तेरासीदित्युच्यते 
बोध्यस्य चित्तभचुसृत्य तदपि जगतो तामरूपाभिन्यक्त्यभावमपेक्षयैव न त्विदानीमात्ममात्रत्वाभावाभिप्रायेणेव्युत्तर- 

२३० माह--यद्यपीत्यादिना । अव्यक्तो नामरूपमेदो यस्मिन्नात्मनि तथाविधात्मभूतमित्यथं; । आतत्मैकरब्दप्रत्यय- 
गोचरमिति \ यद्यपि प्रागुत्पत्तेवग्बुद्धयो रभावेन शब्दप्रत्ययौ तावपि न स्तस्तथाऽपीदानीं तदानींतनात्मतक्वं ` 
सुप्तादृत्थितः सुप्षिकालीनात्मततत्वमिव प्रमाणान्तरेण ज्ञात्वा तदानीमात्मेक एवाऽऽसीदित्ति वदति प्रत्येति चेति । 
तथोक्तेश्वरस्य वाऽऽत्मकशब्दप्रत्ययौ स्त इति द्रष्टव्यम् । अनेकश्चब्देति । अविवेकिनां घटादिशब्दभरत्ययमोचरं घट 
सन्नित्यात्मशब्दपर्यायसच्छञ्दगोचरं चेत्यथं: । गोचरशब्दस्य भावप्रधानत्वमङद्खीकृत्य गोचरत्वं यस्येति बहुत्रीहिणा 

३५ नपृसकत्वं द्रष्टव्यम् । आत्मेकशब्देति । विवेकिनामित्यथंः | ̀  | 
उक्तमथ दृष्टान्तेन विशदयति-- ययेति । अच्राऽऽत्मशब्दव्युत्पत्तिबरात्सवंज्ञादिशन्दोपलक्षितः सत्य- ` 

जानानन्तरूपोऽखण्डैकरसं आत्मोपक्षिप्ः । तस्यैवार्थस्य इठीकरणाथैमेकादिपदानि । तत्रैक इत्यात्मान्तराभाव ` 
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नान्यत्किञ्चन न किचिदपि मिषल्चिमिषद्रयापारवदितरहा\ यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति स्वतन्त्र प्रधानम्! 
यथा च काणादानामणवो न तद्रदिहान्यदात्मनः किच्चदपि वस्तु विद्यते! कि तह्यात्मिवेक असीदित्यभिप्रायः। 

उच्यते । एवेत्यनेन वृक्षादावेकत्वेऽपि शाखादिभिर्नानात्मल्ववदेकस्याप्यात्मनो नानात्मल्वाभाव उच्यत इति । 
स्वसजात्तीयमेदस्वगतमेदनिराकरणाथेत्वेन पदद्रयमित्यभिग्रेत्य विजातीयमेदति यक रणाथंत्वेन नान्यत् किञ्चनेति 
पदं व्याचष्ट- नान्यदिति । ननु जडप्रपन्चस्य कारणीभूता जडा माया वततत इति कथं विजातीयभेदनिषेव इत्यत 
आहु-मिषदिति । मायायाः सत्वेऽपि तदानीं व्यापाराभावाद्व्यापारवतोऽन्यस्य निषेधः सम्भवतीत्ययं; । 
ननु निर्व्यापाराया अपि तस्या अन्यस्याः सत्व आत्मशब्दोक्तं तस्याखण्डंकरसत्वं न सिध्येदित्यत आह्-- 

इतरेति ! निर्व्यापारं वेत्यथ; । ननु माया तथाविधाऽस्तीति पूनः पूर्वोक्तदोषः स्यादित्याशङ्धुय मिपदित्यनेन 
स्वतन्त्रं स्वतःसत्ताकमुच्यते । तथाविधस्य च निषेध इति व्यत्तिरेकदृष्टान्तेनाऽऽह्--यथेति । अनात्मपक्षपातीति । 
भात्मशक्तितथाऽऽत्मन्येवान्तर्भूतमात्मपक्षपातीव्युच्यते । तद्धि्मित्यथैः । शक्तित्वेऽपि प्राभाकराणामिव तस्याः 
स्वतः सत्त्वं स्याच्रेत्याह्--स्वतन्त्रमिति । यथा सांख्यानां प्रधानमल्ञक्तिभूतं स्वतःसत्ताकमस्ति, काणादानां च 
तथाविधा अणवः सन्ति, तथाविधमात्मव्यत्तिरिक्तं मिषदित्यनेनानृद्य निषिध्यते ] माया तु न तथाभूतेति नोक्तदोष 
इत्यथः । दीपिकायां तु घतूुनासनेकाथंत्वेन मिषदिति घातोरासीदित्यथंमुक्तवा नान्यत्किञ्धिनाऽऽपीदित्ति वाक्याथं 
उक्तः । तदयं वाक्याथंः--इदं जगदग्रे सजातीयविजातीयस्वगतभेदरहितात्मेवाऽऽसीद्रिति । अनेनात्मनोऽद्वितीयत्वं 
जगतस्तथाविधात्ममात्रतया मृषात्वं च सूचितम् । अनेनाग्रे जगत भत्ममावत्वोक्तेनं किच्चित्प्रयोजनमात्मक 

 एवाऽऽसीन्नान्यत्किञ्चनेत्येतावत्तंवाखण्डत्वसिद्धेरित्याश्ङ्का निरस्ता । जगन्मृषात्वसुचनस्येव प्रयोजनत्वात् | न 
चेव सर्थ॑भेदे वाक्यभेदः स्यादिति वाच्यम् । अखण्डत्वसम्भावनाथंमेव जगदनिवंचनीयत्वस्थेदं जगदखण्डात्मैवेत्ति 
विशिष्टवेषेणोक्तत्वात् । विशेषणानां चार्थत्सिद्धेः “सोमेन यजेते"द्यत्रेवेत्ि । भवाथेद्रयस्यापि सूचितत्वादेवान्तेऽपि 
तस्य वरय आवसथास्त्रयः स्वप्ना इत्ति जाग्रदादेः स्वग्नतेन मृषात्वमुक्त्वा स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदित्यात्म- 
शब्दोक्तं तततमत्वं त्रिविधपरिच्छेदराहित्यलक्षणमखण्डत्वं वक्ष्यति । न चेदमात्मेवाऽऽसीदिति सामानाधिकरण्ये- 
नाऽऽत्मनो जगद्वैरिष्यमेव प्रतीयते न तु जगतो मृषात्वमिति वाच्यप्् । आत्मैक एवेति पदैरक्तेऽखण्डेकरसे 
तद्विपरीतजगत्प्रतीतेरतस्मिस्तदबुद्धिरूपत्वेन मृषात्वसिदधेज॑गदरैशिष्टयस्य घटः सन्षित्यादिरूपेण प्रत्यक्षसिद्धत्वेन 
प्रयोजनाभावेन च तत्प्रतिपादनस्यानुपपत्तेश्च मृषात्वमेव तदथः । मिषदित्यनेन स्वातन्त्यनिषेधेन स्वतःसत्ता- 
निषेधादपि मृषात्वसिद्धेदव । स्वतःसत्तावच्वे स्वभ्यापारे स्वातन्त्यमेव स्यात् । न चानेन प्रकारेणेदानीमपि 
मुषात्वस्याऽऽत्माखण्डत्वस्य च वक्तुं शक्यत्वादग्र इति विशेषणं व्यथेमित्ति वाच्यम् । इदानीमात्मभिन्नतया 
पुथकंसत्तवेन च प्रतीयमानत्वेन तस्य सहस्राऽऽत्ममात्रत्वे बोधिते विरोधिप्र्तीत्या तस्य बुद्धयनारोहः स्यादिति 
गु डजिह्धिकान्यायेनाऽऽदौ पुथङ्नामरूपानभिव्यक्तिदशायामात्ममात्रत्वं बोध्यते। तस्मिन्बोधिते पश्चात्तन्त्यायेनेदानी- 
मपि स्वयमेवाऽऽत्ममात्रत्वं ज्ञास्यतीत्यभिप्रायेणाग्र इतति विदोषणोपपत्तेः | यद्वा वाजसनेयके --'"तद्धेदं तद्येव्याकृत- 
मासीत्” इति सृष्टः प्राक्कायंस्यानभि्यक्तनामरूपावस्थबीजभूताग्याकृत्तात्मतोच्यते, इह त्वात्ममात्रता । तत्र 
शरुत्योविरोधपरिहारायोपसंहारे कतंव्य इहान्याकृतपदमुपसंहियते । तत्र चाऽऽत्मपदमितीदमग्रेऽग्याकृतमासीत्तच्च 
सदाऽऽत्मवाऽसीदिति वाक्यं सिध्यति । तत्राव्याकृतशब्देन “तम भासीत्तमसा गूढमग्र"" “मायां तु प्रकृति विद्यात् 

इत्यादिषु जगद्रीजावस्थायां तमभदिशब्दप्रयोगात्तमोरूपा मायोच्यते, तेन कायंस्याग्रेऽनमिव्यक्तनामरूपात्मक- 
मायात्मकत्वं सिध्यति। तस्याश्ष्चाऽत्मतादात्म्योत्वया सांस्यमतवस्स्वतन्त्रत्वनिरासेन तत्र कल्पितत्वं सिध्यति। तयोः 
कायक्रारणमावाद्यभविन प्रकारान्तरेण तादात्म्यानिर्वाहुत्तत्तश्चाऽत्मनोऽखण्डत्वं तद्ध न्नस्य मुषात्वं चाऽऽत्मनः 
परिणममानाविद्याधिष्ठानत्वेन विवर्तोपादानत्वं तस्याश्च परिणामित्वं च सूचितं भविष्यति । कायस्य च मृषात्वाथ- 
मेवाग्याकृतात्मत्वमुच्यते | तस्याव्याकृतस्याऽऽत्मतादास्म्येनं मायात्वेन च मृषात्वादिदानीं तु नानभिग्यक्तनामरूप- 
बीजात्मत्वमित्यग्र इति विशेषणमप्यथंवत् । तदभि प्रत्येव भाष्ये प्रागत्पत्तेरनभिव्यक्तनामरूपभेदात्मभूतमात्मेकशब्द- 
प्रत्ययगोचरं जगद्िदानीं तु व्याक्ृतनामरूपमेदवत्वादनेकशब्दप्रत्ययगोचरमात्मैकशब्दप्रत्ययगोचरं चेति विशेष 
इतीदानींतनाभिन्यक्तनामहूपवीजात्मत्वभेवाभ्रशब्दस्य व्यावस्य॑मुक्तम् । न च साक्षादिदानीमेव मायात्मत्वेन मुषात्व- 

< ९ 

५ 
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स॒शक्षतं टोकान्यु सजा इति।*१॥ 

स॒ स्व॑ज्ञस्वाभाव्यादात्मेकः सन्नीक्षत लोकन्तु सजा इति । ननु प्रागुत्पत्तेरकायंकरणसत्वात्कथमीक्षितवान् ! 
नायं दोषः । सवन्ञस्वाभाव्यात्! तथा च मन्त्रव्णः- “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” इत्यादिः! केनामिप्रयेणेत्याह-- 
लोकानम्भःप्रभतीन्प्राणिकमंफरोपभोगस्थानभूतान्तु सृज सजेऽहमिति \॥ १॥ ` 

मुच्यतामिति वच्यम् | इदानीं प्रत्यक्नादिविरोधेन तथा बोधयितुमश्चक्यत्वादित्युक्तत्वान्नामरूपाभिव्यक्तेः सट 
पूवंमभावेनेदानीमेव विद्यमानत्वेन कादाचित्कत्वादपि रज्जुसर्पादिवन्मृषात्वमिति वक्तुमपि प्रागव्याकृतत्वोक्ति- 
रथंवतीति न कि च्चदवद्यम् । अथवा जगदधिष्ठानं किञ्चित्सदूपं सम्भावयितुमिदमग्र आसीदिल्युच्यते । असम्भाविते 
तस्मिच्चखण्डत्वोक्त निविषयत्वप्रसद्खात् । अनेनासतः शशविषाणादेरिव सदरपेणोत्पत्यसम्भवात्कायंस्य प्रागवस्था 
सदात्मिका काचित्सम्भाविता । तस्याश्चाचेतनत्वे कार्याकारेण स्वतोऽवत्तरर्ति रक्तचेतनाधिष्ठानाद्खीकारे च 
गौरवात् उपादानाधिष्ठानत्वयोरेकस्मिन्नेवाऽऽत्मनि घटस्योगादाविव सम्भवाच्च चेतनत्वमात्मेवेत्यनेन सम्भाव्यते। 
एवं सम्भाविते ह्यधिष्ठानामिन्च उपादानकारण आल्मन्यखण्डंकरसत्वं तस्य वक्तुमेक एव नान्यत्किञ्चनेति पदानि । 
सस्मिन्पक्षे चेदमग्र आत्मेवाऽऽसीदि्यंशेन सम्भावित्तं कायस्य प्राग्रपमनूद्य यदात्मकमिदमासीत्स एक एव 
नान्यक्किञ्चनेत्यखण्डेकरसत्वं विधीयत इति न कस्यचिदप्यानथंक्यम् । अत्त एव छन्दोग्ये “सदेव सोम्येदमग्र 

आसीत्" इत्यस्य सद्रूपकारणसम्भावनाथत्वादेव तत्सिद्धं तद्धेक अआहरिव्यादिनाऽसत्कारणवादो निरस्तः । 
अन्यथाऽसिद्धस्य सतोऽ्ितीयत्वमात्रविवन्षायां तस्याप्रस्तुतत्वप्रसङ्धात् । अस्मिन्नपि व्याख्याने कारणस्याद्वितीयत्वादेव 
च तदन्यस्य मषात्वमपि सिध्यत्ति } कायस्य मुषाप्वे तन्निरूपितं कारणत्वमपि तथेति तथाविधात्मज्ञानान्सृक्तिरपि 
वक्ष्यमाणा सिध्यतीति न किञ्िदवद्यम् । दीपिकायां त्विदमात्मेवाऽऽसीदित्ि सामानाधिकरण्यं बाधायां यश्चौर 

स स्थाणुरिततिवदिदानीं जगद्िश्िष्टात्मप्रतिभासेन तत्र बाधानुपपत्त्या स्थित्तिकारं परित्यज्याग्रशब्देन सष्टः प्राचीन 
कार उपादीयते । स॒ष्प्रपञ्चबाधया सिद्धस्याखण्डंकरसत्वस्य स्पष्टीकरणाथंमेकादिक्षन्दा इत्ति न कस्याप्यानथंक्य- 
मिद्यक्तम् । तताग्रशब्दस्य न प्रयोजनमारोप्यप्रतीतिदशायामेव यश्चोरः स स्थाणुरित्यादौ बाधदशंनेनेहापि 
जगस्प्रतीतिदजशायामेव तद्राधनस्य न्पाय्यत्वास्सष्टः प्रागप्रतीतस्य बाधानुपपत्तेर्च । किञ्च कालत्रयनिषेधो हि बाधः 
प्राक्काल एव निषेधे बाध एव न स्यात् । न हि पाकरक्ते घटे पूर्वं न रक्तो घट इति प्रत्ययं बाधं मन्यन्ते | 
अत एव भाष्ये प्रागुत्पत्तेर्याकृतनामरूपभेदात्मभूत्ं जगदासीदिति जगतः कारणात्मना सत्तैवोक्ता न तु बाध इति। 
न च सृष्टेः प्राव्कालाभावेनाग्र इति कथं कारसम्बन्धयोग इति वाच्यम् । प्राक्काङे धटशरावादिकं मदेवाऽऽसी 

२५ दियादिवाक्येषु कालपसम्बन्धेनैव बोधनस्य व्युत्पन्नेनेहापि तथेव बोधयितुं काटसम्बन्धारोपोपपत्तेः। यथा देवदत्तस्य 
शिर इत्यादाववयवावयविमेदेन बोधनस्य दृष्टत्वेन यहोः शिर इत्यादावपि तत्कल्पनम् । यथा वा पूवंकालेऽपि काक 

आसीदिव्यादौ कालान्तरसम्बन्धारोपणं तद्वत् । दीपिकायां तु पररोत्या परो बोधनीय इति न्यायेन परमते कारस्य 
नित्यत्वेन प्रागपि स्वात्तद्रोत्या कारसम्बन्ध उक्त इत्युक्तम् । न चाऽऽट्मा वा आसीदिति सत्तावंरिषछ्यमेव प्रतीयते 
कतुः क्रियाश्रयत्वादिति वाच्यम् । सविता प्रकारत इत्याद कतुंवाचिघ्रत्ययस्य साधुत्वमात्राथंत्वेन सवितुः प्रकाश- 

२० रूपत्वप्रत्ययवदात्मन एव सद्रपत्वप्रतीतेः। अत्तिरिक्तसत्ताजात्यभावाच्च । अन्यथा सत्ताऽऽसीदित्यादावगतेरिति 

२५ 

सवं सुस्थम् । 

एवं सूत्रितमात्मनोऽखण्डेकरसत्वं साधयितुमुपक्षिप्तं प्रपञ्चस्य मृषात्वं तदध्यारोपापवादाभ्यां हटीकतुंम- 
ध्यायज्ेषः | तत्राप्यध्यारोपार्थं स जातो मूतानीर्यतः पराक्तनस्तदादिरपवादा्थंः । तत्रापि वाचारम्भणन्यायेनाऽऽ्त्मा- 

तिरिक्तस्य विकारतवेन मृषात्वं वक्तुं सुष्टिवाक्यम् । तत्र खष्टु रात्मनः सम्भावितं चेतनत्वं दढीकतुमीक्षणमाह- 
स सर्वजनेति । नन्वेकस्याखण्डस्य कथमीक्षणं साधनाभावादित्याशङ्कय न तस्य साधनापिक्षेत्यभिप्रत्यकः सन्नपि 

सरवजञस्वाभाव्यादीक्षतेव्युक्तम् । अच्राऽऽडागमाभावश्छान्दसः । इममेवाभिप्रायं शङ्कापरिहाराभ्या स्पष्टोकरोति-- 

नन्विति । तत्र करणानीन्दरिथाणि कार्यं शरीरमिति विवेकः । तद्रहितस्यापि सावंश्ये श्रुतिमाह-तथा चेति \ अपादो 

जवनोऽपाणिग्रहीतेस्यन्वयः । पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकणः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रथ पुरुषं 

न्तमिति मन््ररोषः। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समर्चाभ्यधिकदच हर्यते । पराऽस्य शक्तिविविधेव 
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स॒हर्मोल्छोकानघजत । अम्भो मरोचीमेरमापोऽदोऽम्भः 

एवमीक्षित्वाऽऽखोच्य स आस्मे्मल्छोकानसृजत युष्टवान् ! यथेह बरुदिमास्तक्षादिरेवप्ररारान्प्रासादादीन्सूजे 
इतीक्षित्वेक्षानन्तरं प्रासादादीन्य॒जति तदत् । ननु सोपादानस्तक्नादिः प्रासादादीन्पनतीति युक्त; निरपादानस्त्वात्मा 
कथं लोकान्सृजतीति ? नेष दोषः \ सलिरुफेनस्थानीये आत्मभूते नामरूपे अव्याक्रुते आतत्मेकशब्दवाच्ये व्याकृत- 
फेनस्थानोयस्य जगत उपादानभूते सम्भवतः । तस्मादात्सभूतनामरूपोपादानभूतः सन्सक्ज्ञो जगर्छिमिमीत 
इत्यविरुद्धम् \! अथवा, यथा विज्ञानवान्मायावी निर्पादान अआत्मानमेवाऽऽत्मान्तरत्वेनाऽऽकाशेन गच्छन्तमिव 
निरमिमत तथा सवेज्ञो देवः सवंशक्तिमंहामाय आत्मानमेवाऽऽत्मन्तरत्वेन जगद्रपेण निमिमीत इति पुक्ततरम् । 
एवं च सति कायंकारणोभयासदहा्ादिपक्षाश्च न प्रसज्यन्ते सुनिराकरताश्च भवन्ति। 

शरूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेत्यादि रादिक्चन्दाथः | ननु स्कवाभाविकनित्यचेतन्थेन कथं कादाचिक्ेक्षणमिति । 
भत्र केचित्सर्गादौ प्राणिकमंभिरेका सुज्याकाराऽविद्यावुत्तिरुत्पद्यते । तस्यामात्मचेतन्यं प्रतिबिम्बते तदेवेक्षणं 
तच्चाऽऽदिकायंत्वात्स्वपरनिरवहकमिति न तत्रापौक्षणान्त रपेक्षा सर्वँरपि प्रथमकार्येऽनवस्थापरिहारा्थेवमेव वक्तव्यं 
मिल्याहुः । अपरे तु प्राणिक्मवशात्सुष्ठिकाकेऽभिव्यक्लयुन्मुखीमूतानमिव्यक्तनामरूपावच्छिघ्नं॑ससस्वल्पचतन्य- 
मेवौन्मुख्यस्य कादाचिक्त्वात्कादाचित्कमीक्षणमित्याहुः । अन्ये त्वीक्षणवाक्यस्य कारणस्याचततन्यव्यावृत्तिपरत्वा- 
दौक्षणे तास्पर्याभावाच्च न तत्र भूयानाग्रहुः कत्तव्य इत्याहुः । नुशब्दो वितर्काथं इति मनसि निधायाऽऽह्--न्विति । 
रोडथंस्य विध्यादेः स्वात्मन्यसम्भवाल्छोटो छ्डथंत्वमाहु-- सूज इति । अहमितीत्यस्येक्षतेति पूर्वणान्वयः । 

ईक्षणस्य पुवंकारीनत्वं वदन्सृ्िहेतुत्वमाह--एवमिति ! अवेक्षणपूवंकसृष्ठयुक्तेः प्रयोजनं छष्टुर्चेतनत्व- 
सिद्धिरेवेत्यमिप्रेत्य तथाविधस्य तक्ष्णस्चेतनत्वमुदाह्रति--यभेति \ 

नन्वीक्षितुस्तक्षदेरदा्वादयपादानकारणसदहितत्वात्प्रासादादिखष्टृ्वं युक्तम् । इह त्वात्मा वा इदमेक 
एवेद्युक्तस्याद्धितोयतेनोपादानकारणान्तराभावात्छष्टुत्वं न युक्तमिति शद्धुते- नन्विति \ न च बहु स्यां प्रजायेय 

तदाऽत्मान" स्वयमकुरतेति श्रत्याऽऽत्मन एवोपादानत्वा्नोपादानान्तरपिक्षेति वाच्यम् । वियदादेव्यविहाख्ित्वेन 
घटादिवत्परिणामतात्तस्य परिणाम्युपादानं वक्तव्यम् । न चाऽऽत्मा तथा भवितुमहुत्ि । तस्य निरवयवत्वेना- 

परिणामिस्वादित्ति भावः। तत्र वियदादेः परिणामत्वमङ्कीक्रत्य तत्रानमिव्यक्तनामरूपावस्थं बीजभूतमव्याक्ृतं 

तद्धेदं तद्य॑व्याकृतमासीत्तम ञआसीत्, मायां तु प्रकृति विद्यादिव्यादिधरुतिसिद्धं परिणाम्युपादानमस्तीव्याह्-- 
नैष इति । आत्मभूत इर्यनेनानभिव्यक्तनामरूपश्षब्दित्ताव्याकृतस्याऽपःमन्यध्यस्तत्वेन परिणममानाविद्याषिष्ठान- 

त्वेनाऽऽत्मनो विवर्तोपादानत्वं तथोरात्ममात्रत्वेन मृषात्वादात्मनोऽद्वितीयत्वं च न विरुध्यत इति दश्शयति-- 

नासरूपे इति । तदाश्रयमन्याङ्रतमिस्यथंः | 

इदानीं घटादिष्वपि विवततंतैव परिणामो नाम विवर्तादन्यो नास्त्येव विवत्तं इति परिणाम इति च पर्याय 

इत्यारम्भणाधिकरणन्यायेन विवतंतया सिद्धे विकारेऽप्यासमङृतेः परिणामादिति सूत्रकारेण परिणामश्दप्रयोगाच्च 

सिद्धं तत्र च सत एवोपादानत्वम् । माया तु सहायमात्रमिव्यसिः्ेव्याऽपत्मनि चेवं विचिताश्च हीति सूतरावषटम्भेन 

परिहारान्तरमाहु-अथवेति। विज्ञानवानिति। आकादोन गच्छन्तमिव स्थित्तमात्मन्तरं सक्ष्यामीति ज्ञानवानित्यथंः। 

इदं च विरोषणमीक्षणस्य खष्टृत्वस्य च शुक्तिरजतादौ विवर्तेऽदश॑नातकायंस्य तत्तुल्यत्वेन तदुभयं न स्यादिति 

शङ्कानिरासार्थं तन्निरासस्व मायाविर्निमिते विवत्ते तदुभयदशंनादिति । निरपादान इति । स्वव्यततिरिक्तोपादान- 

रहित इत्यथ; । सव॑शक्तितवे हेतुमाह- महामाय इति \ भात्मान्तरतवेनेति । आत्मभिन्नतवेनेलयथंः । गुक्ततरमिति । 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, मायया ह्यन्यद्वि भवति बहु स्यां प्रजायेय वाचाऽऽरम्भणं विकारः अपागादर्तेररिनत्व- 

मित्यादिबहुशरुतिसम्मतत्वादित्यथं; । एवं च सतीति 1 सत एवाऽऽ्त्मनः कायंकारणरूपेणावस्थानाङ्खीका राह तुकः 

मेव कायंमुत्पद्यत इति यदृच्छावादिनाम्, असदेव कारय॑मुत्प्यत इति नैयायिकानाम् । उभयमप्यसदिति शुन्धवादिनां 

पक्षः । बादिशब्देन सदेव कायंमुत्पद्यत इति सांख्यादीनां परिणामपक्ष उक्तः । अत्र पक्षशब्देन तत्त्पक्ोक्तदोषा 

रक्ष्यन्ते । तत्रासत्कारणपक्षे दध्याद्यथिनां दुग्धाद्यन्वेषणं न स्यादिति दोषः | असत्काय॑पक्चे व्व्तः सतत्वापत्तिः 

शरविषाणादेरप्यु्पत्तिप्रस ङ्कश्चं दोष; । परिणामवादे च तस्य पूर्व॑मेव कारणे सत्पालकुलालादिकारकग्यापासादि- 
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२५ 
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परेण दिवं चयौ; प्रतिष्ठाऽन्तरिशं मरीचयः परथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः॥२॥ 
स॒ ईषतेमे चु रोका ोकपालानु खजा इति । सोऽद्भय एव पुरुषं समुद्भ्यामृष्धयत् ॥३॥ 

अम्भो मरीचीभेरमाप इति। आकाशादिक्रमेणाण्डमृत्पाद्याम्मःप्रभृती ल्लोकानयुजत। तच्राम्भःध्रभतीन्स्वयमेव 
ठवाचष्टे श्रुतिः । अदस्तदम्भःशब्दवाच्यो लोकः परेण दिवं द्यलोकात्परेण परस्तात्सोऽम्मःशब्दवाच्योऽम्भोभरणात् । 
दोः प्रति्ठाऽऽश्रयस्तस्याम्भसो लोकस्य । द्यरोकादधस्तादन्तरिक्षं यत्तन्मरोचयः । एकोऽप्यनेकस्थ!नमेदत्वाद्रहुवचन्- 
भाङ्मरीचय इति मरी चिभिर्वा रहिमभिः सम्बन्धात् पृथिवी मरो च्िधन्तेऽस्मिन्भूतानोति या अधघस्तात्पुथिव्यास्ता 
आप उच्यन्त अप्नोतेर्लोकाः । यद्यपि पञ्चभूतात्मकत्वं लोकानां तथाऽप्यञ्बाहल्यादन्नामभिरेवाम्भो मरीचीमंरमाप 
इत्युच्यन्ते ॥ २।। 

सवेप्राणिकमंफरोपादानाधिष्ठानभूतांच्चतुरो लोकान्सृष्ट्वा स ईश्वरः पुनरेवेक्षत-इमे न्वम्भेःप्रभतयो 

वेधरथ्यं पुरवंमसत्त्वे कारणस्येवावस्थान्तरापत्तिलक्षणपरिणामत्वानुपपत्तिः । उत्पत्यनन्तरमस्त्े ततो व्यवहा रा- 
सिद्धिरपरोक्षत्वानुपपत्तिश्वेत्ति दोषः । उभयासत्वे चोभयपक्षोक्तदोषास्ते विवत्तंवादे न प्रसज्यन्त इत्यथः । 
यद्ाऽस्मामिविवत्तंवादस्याङ्खीकारात्परिणामादिपक्षाङ्गीकारे परपक्चाङ्खीकारलक्षणो दोषो भवेदिति यच्छद्धुते 
तच्च सम्भवतीत्याहु--एवं च सतीति । सुनिराक्रृतादचेति । विव्तवादस्यव परिग्रहेण पक्षान्तरेपु दौषसूचनादः- 
द्वितीयात्मनस्तद्धिपरीतप्रपञ्चाकारताभिधायिन्या बहु स्यामिति श्रुत्या विवत्तवादस्येव परिगृहीतत्वेन पक्षान्तराणां 
श्रु तिबाह्यत्वाच्च ते निरक्रता भवन्तोव्यथंः | 

खोकानां मौतिकत्वादण्डान्तवंतित्वाच्च भूतसृुषितसच्चीकरणाण्डसुष्यनन्तरं तत्सुषटिरित्ति गुणोपसंहा रन्याय- 
माध्रित्याऽऽहू--आक्रा्चादीति । स्वयमेव व्याचष्ट इति । तेषां रकेष्वप्रिद्धव्वादित्यथंः । दयुोकात्परस्तादे 
महुरादयो रोका यश्च तस्याम्भसो खोकस्याऽशऽश्रयो दयुलोकस्ते सर्वेऽम्भःशब्देनोच्यन्ते। वृष्यम्भसस्तत्र विद्यमानत्वा- 
दिव्याहू--अद इत्यादिना । अन्तरिक्षं मरोचय इत्यस्याथेमाह्--द्युलोकादिति । मरीचिब्देन सूरयंकिरणसम्बन्धा- 
दन्तरिक्चलोकं लक्षयित्वा तस्यकत्वेऽपि प्रदेशभेदाद्रहुवचनमिव्युक्तम् । इनी बहुनां मरीचीनां लक्षकत्वात्तच््ृतं 
बाहुल्यं गङ्गायां घोष इत्यत्र लक्षकगतस्त्रीत्वमिवेत्याहु-मरीचिभि्वेति । न तु मरीचिशब्देनान्तरिक्षलोकस्वीकारे 
मरीचिसम्बन्यो निमित्तान्तरमुच्यत इति भ्रमितव्यम् । एतद्धत्चस्य नि्ित्तान्तरस्य पूवंमनुक्तत्वेन विकल्पाथंकवा- 
शब्दायोगात्। अप उच्यन्त इति। अधोलोकवासिभिर्जवि राप्यमानव्वाद्ाप्नौतेघतिरथंयोगात्ते लोका आपि इत्युच्यन्त 
इत्यन्वयः । ननुक्तानां लोकानां पञ्चमूतसम्बन्धाविरोषादुमूतान्तरेण पथिव्यादिनोपरितनलोका लक्षयन्तामन्तरिन्नस्य 
मरीचिव्यतिरिक्तपदार्थान्तरेण मेघादिनाऽपि सम्बन्धात्तेन स लोकः पुथिव्यास्ततोऽधोलोकानां च मरणाप्षिव्यततिरिक्त 
गमनादिक्रियान्तरेणापि योगाक्क्रियान्तरेण ते रुक्ष्यन्तामिति श द्धुते-यद्यपीति। भूताद्मकत्वमिति ! भूतसम्बन्धिरव- 
मित्यथं: । इदमुपलक्षणं मेघादिपदार्थान्तरसम्बन्धोर्भप वततत इत्यपि द्रष्ठव्यम् । भम्भादोनामेव तेषु रकेषु 
प्राचुर्यात्तिरेव ते छोका लक्षणीया: प्राचुर्येण व्यपदेरा भवन्तीति च्यायादिति परिहुरति-तथाऽपीति! अब्बाहुल्यादिष्युप- 
लक्षणं मरीच्यादीनामपि बाहल्यादित्यपि द्रष्टम्यम् । अन्तामभिरित्यत्रापि मरीच्यादिनामभिरित्यपि व्रष््पस् । 
यथाश्नुतेऽबात्मकववेनाम्भमादिशम्दलक्षकत्वानुक्तेरकिानां शङ्कानुपपत्तेमं रीच्यादीनामन्नामत्वाभावादप्लान्दस्या- 
प्याप्तिक्रियाथेत्वोक्तेरब्नामत्वाभावेनाब्नामभिरित्ति परिहारयानुपपत्तेश्चेति । उपरितनलोकादुवृष्टिद्रारेणाऽऽगतमम्म 
एवास्माभिः साक्षादुपलम्यते न तु मूतान्त रमित्यस्मद्हृष्टवाऽम्बाहुल्यमुपरितनरोकानामृध्वंलोकगामिप्राण्पपेक्षयाऽ्घो ` 

लोकगामिनां प्राणिनां पुराणेषु बाहुल्योक्तेबंहुभिरप्यन्तेऽधोलोका इत्यधोरूोकेषु तत्कतुंकाप्तेरपि बाहुल्यं पुथिव्यामति- 
दीघं प्राणिनां मरणात्तस्यापि तत्र बाहुल्यमन्तरिक्षस्य तु मरीचिबाहूल्यं प्रसिद्धमेवेति ज्ञेयम् । अम्भो सरीचोमरमाप 
इत्युच्यन्त इति \ एतंर्नामभिरुच्यन्त इत्यन्वयः | 

अत्र “आत्मा वा” इतयुक्तात्मन्ञानेन संसारी मोचयितव्यत्वेन विवक्षितः । असंसारिणो मोक्षानुपपत्तेः। 
संसारद्च संसरणाधिकरणलोकास्तदुपाधिभूतं छिद्खंशरीरं तदभिमानिनो देवांस्तदधिष्ठानं स्थूलशरीरं संसाररूपा- 
शनायादींस्तदभिमानिनं तद्धोक्तारमन्तरेण नोपपद्यत इति तस्य सवस्य सुष्टिम् “अयमावसथ'' इत्यन्तेन ग्रन्थेन 
क्रमेण वक्षयन्संसरणाधिष्ठानलोकसृष्टिमुक्त्वा तत्पाङयितुदेवतासृष्टवुक्तिव्याजेन समष्टस्थूलशरीरस्य समषटिलिङ्ञ- 
शरीरस्य तदभिमानिनां देवानां च सृष्ट वक्तुमारभते--स ईक्षतेति। तद्रवाचष्टे-सवंश्राणोति। फलस्य तदुपादानस्य 
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तमस्यतपत्तस्याभितप्तसय अखं निरभिद्यत यथाऽ्डम् । पखाद्राग्बाचोऽगनिरनासिके 
निरभिद्येतां नासिकाम्यां प्राणः प्राणाद्ाधुरक्षिणी निरमिघेतामक्षीम्यां चक्षुथक्षुष 
आदित्यः कर्णौ निरमिघेतां कर्णाम्यां शरोत्रं भरोत्रादिशस्डनिरभिधत तचो 
लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसधन्द्रमा 
नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अषानोऽपानान्मस्युः शिशनं निरभिद्यत श्िष्नाद्रेरोरेतप अपः ॥४॥ ५. 

इति प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 

मया सृष्टा लोकाः परिपारयितु्बजिता विनहयेयुः । तस्मादेषां रक्षणाथं रोकपारस्लोकानां पालयितुन्नु सृजे 
मृजेऽहमिति । सोऽदूच एवाप्प्रधानेभ्य एव पच्चभूतेभ्यो येभ्योऽम्मश्रभृतीन्सृष्टवान्स्तेभ्य एवेत्यथंः । पुरषं पुरुषाकारं 
दिरःपाण्यादिमन्तं समृद्घुत्याटूयः समुपाद्यय, मृत्पिण्डमिव कुलालः पुथिव्या, अमूदयन्मितवान् संपिण्डितान् 
स्वावयवसंयोजनेनेत्यथंः । २ ॥ १० 

तं पिण्डं पुरुषविधमुद््िाभ्यतपत् । तदभिध्यानं सङ्धुत्पं कृतवानित्यथेः \ “यस्य ज्ञानमयं तपः” इत्यादि- ` 
भते: । तस्याभितप्नस्येश्वरसङ्ल्पेन तपसाऽभितप्रस्य पिण्डस्य सुखं निरभिद्यत मुखाकारं सुषिरमजायत । यथा 
पक्षिणोऽण्डं निरभिद्यतेवम् । तस्मा्धिभिन्नान्मुखाद्राक्करणमिन्छियं निरवतंत तदधिष्छाताऽग्निस्ततो वाचो सोकपारः। 
तथा नासिके निरभिचेताम् । नासिकाभ्यां प्राणः प्राणद्रायुरिति स्वत्राधिष्ठानं करणं देवता च चयं क्रमेण निभिन्न- 
मिति । अक्षिणी कर्णौ त्वग्धुदयमन्तःकरणाधिष्ठानं मनोऽन्तःकरणं नामिः सवप्राणबन्धनस्थानस् \ तस्मादपान- १५ 
संगुक्तसवादपान इति पाप्विद्धियमुच्यते । तस्याधिष्ठा्र देवता मृत्युः । यथाल्न्यत्र तथा शिनं निरभिद्यत 

प्रजननेन्दियस्थानमि््रियं रेतो रेतोविसर्गायित्वत्सह् रेतसोच्यते आप रेतस इति ।॥ ४ ॥ 
इति श्रांमद्गोवन्दभगवत्वुज्यपादशिष्यश्रामच्छद्कुरभगवकत्करृतावंतरेयौपरनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 

तत्साधनस्य चाधिष्ठानभूतानित्यथं; । अव्ययानामनेका्ंत्वान्नुशब्दस्तुशन्दाथं वंलक्षण्यं छोकानामाहैत्याह-- 
इमे न्विति \ अहमितीत्यस्येक्षतिति पूवंणान्वयः | ९० 

समष्टलिद्धश रीरस्य तदभिमानिनां विराडवयवजन्यत्वात्तदर्थं विराटुसृष्टिमाह्--एवमीक्षप्वेति । यद्यपि 
खोकोपत्तेः पूवंमेवाण्डोत्पत्तिरक्ता “अण्डमुत्पाच्याम्भःप्रभृतील्लोकानसुजते'"ति भाष्येण तथाऽपि संवो्पत्तिरिहालू्यते 

लोकपालसृष्टवथंमित्ति न विरोध इति भावः । अदय एवेस्येवकाराथंमाह्--येभ्य इति । कुलाः पृथिव्याः 

सकाशान्मृत्पिण्डमिवेत्यत्वयः । स्वावयवेति । भूतानां परस्परावयवसंयौजनमतिश्लषटसयोगस्तैनेत्य्ं । 
।व रादुत्पत्तिमुक्त्वा त्दवयवेभ्यो छोकपारोत्पत्तिमाह्- तं पिण्डमित्यादिना । तपःशब्देनामिध्यानशन्दतं २५ 

ज्ञानमुच्यते न कृच्छादीत्यत्र श्रुत्तिमाहु--यस्येति । यस्थ तपो ज्ञानमेव न कृच्छादीत्यथंः | 
ततो वाचो लोकपारऽग्निर्वागधिष्ठाता निरवतंतेत्यन्वयः । यद्यपि वागादिकरणजातमपञ्चीकृतभूतकार्यं न 

मुखादिगोलककार्य तथाऽपि मुखाचाश्रये तदमिव्यक्तर्मुखाद्रागिवयुक्तम् । नासिकाभ्यां प्राण इत्यत्र प्राणशब्द प्राणवृत्ति- 

सहितं घ्राणेन्द्रियमुच्यते। अधिष्ठानमिति। सोलकमिलत्य्थंः। त्वग्गौर्कम् । कोमेति रोमसहूचरितं स्पशंनेन्दरियमुच्यते। 

ओपधिवनस्पतय इत्योषध्याद्यधिदेवता वायुरुच्यते । “चित्तं तु चेतो हृदयं" ''हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं बे"्मादौ हृदय ३ 

शब्दस्यान्तःकरणार्थत्वदशंनान्मन.शब्देनापि तस्यैवाभिधाने पौनरवत्यमित्यत माह--हृदयमिति । मन्तःकरणाधिष्ठानं 

हृद्यकमलमुच्यत इत्यथंः। सर्वप्राणबन्धनस्थानमिति । गुदमूरुमित्यथंः । अपानज्ञब्देन पाय्विन्द्रियलक्षणायां सम्बन्व- 

माह --अपानेति । ननु शिदनं निरमिद्यतेति पर्ययि शिश्नरेतसो रुत्पत्यभिधाने स्तरौयोन्यादेरुत्पत्तिरदुक्ता स्या दित्या- 

शङ्क्य शिदनशब्देनोपस्थेन्द्रियस्थानं लक्ष्यते रेत इति तद्विसर्गाथत्वेन तत्सहितमुपस्थेन्द्रियमप्शब्देन तल्खक्षित- 

पच्मूतोपाधिकः प्रजापतिश्चोच्यत इत्याहु--ययेति । यथाऽन्यत्र पर्यायान्तरे स्थानं करणं देवता चेति त्रथमुक्त- ३५ 

मेवमिहापि रिदनादिशब्दैस्तरयमप्युच्यत इत्यथः । रेत इति । इन्द्रियमुच्यत इत्यन्वयः। तल्लक्षणाया सम्बन्धमाह 

सह् रेतसेति ! रेतसा सहितं तस्सम्बद्मित्य्थःः । सम्बन्धमुपपादयति - रेतोविसगथित्वादिति । 

इति श्र\मत्परमहं सपरित्राजकाचा्यश्रीमच्छृ्धानन्दपूज्यपादरिष्युनन्दज्ञानविरचितायामैतरेयोपनिषद्धाष्यटीकार्या 

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 
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ता एता देवताः चृष्टा अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतन् । तमशनापिपाप्राभ्यामन्धवाजेत् । 
ता एनमन्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥१॥ 

ता एता अग्न्धादयो देवता लोकपारूत्वेन सङ्कल्प्य सृष्टा ईश्वरेणास्मिन्संसारणवे संसारसमुद्रे महत्यविदया- 
कामकमंप्रभवदुःखोदके तीव्ररोगजरमूल्थुमहाग्रहिऽनादावनन्तेऽपारे निरारम्बे विषयेन्दरियजनितयुखलवलक्षणविश्वामे 

५ पच्चेन्दरिया्थंतण्सारुतविक्षोभोत्थितानथंश्तमहोर्मो महारोरवाद्यनेकनिरथगतहाहैव्याःदकजिताक्रोक्षनोदभूतमहारवे 
सस्याजंवदानदयार्शहसाक्मदमधत्याद्यात्मगुणपाथेथपुणज्ञानोडपे सत्सद्धसवंत्यागमागें मोक्षतीरे एतस्मिन्महुत्यणेवे 
प्रापतन्पतितवत्यः । 

तस्मादग्न्यादिदेवताप्ययलक्षणाऽपि या गति्व्यस्याता ज्ञानकमंसमुच्चधानुष्ानफलभूता, साऽपि नालं 

संसारदूःखोपयमायेत्ययं विवक्षितोऽर्योऽ्त्र । यत एवं, तस्मादेवं विदित्वा, परं ब्रह्माऽऽत्माऽऽत्मनः सवभूतानां च, यो 

१० वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतश्च जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुत्वेन, सवेसंसारदुःखोपडामनाय षेदितव्यः । तत्मात् "एष पन्था 
एतत्कमेतद्ब्रहयोतत्सत्यं'” यदेतत्परब्रह्यात्मज्ञानम् ! “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” इति मन्त्रवर्णात् \ 

कः 

तं स्थानकरणदेवतोत्पतिबीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं पिण्डमात्मानसशनायापिपासाम्यामन्ववाजंदनु- 

एवं समष्टनामिच्ियाणां तदमिमानिदेवत्तानां चोत्पत्तिमुक्त्वाऽ्थ तासां देवतानां भोगयोग्याल्पन्यष्ट 
देहसृष्टि तेषु देवतानां भोगां व्यष्टिरूपेण प्रवेशं च विवक्षुस्तदुपोद्घातव्वेन क्षुत्पिपासयोः सृष्टि दशंयत्ि--ता एता 

१५ इति । तच्छब्दाथंमाह--अग्न्यादय इति । एतच्छन्दाथंमाह्--लोकपारत्वेनेति । अशनायादिसुष्टचुपयोगितवेनैतासां 
स्वरूपाज्ञानपुवंकं संस।रे ब्रह्माण्डसरूपे पत्तितत्वमासक्तत्वं तन्मात्रत्वाभिमानेन यद्रद्त्वं तदाह्--अस्मि्चिति । 
सणेवसाहश्यमाह्--अविदेत्यादिना । अविद्यादिप्रभवं दुःखमेव दष्प्वेशनगुणेनोदकमिवोदकं यस्मिस्तीव्ररोगादय 
एव भयङ्कुरत्वेन ्राहा नक्रादधो यस्मिस्तत्तवज्ञानमन्तरेण विनाश्लाभावादनन्तेऽन्नानामुत्तरावध्यभावेनापारे विश्वाम- 
स्थानाभावेन निरालम्बे । समीचीनविश्रमस्थानाभावेऽपि तदाभासोऽस्तीत्याहु--विषयेदियेति । विषयेन्दरियस्षम्बन्ध- 

२० जनितसुखलेशरूपो विश्वामो यस्मिन्पञ्चेन्द्रियाणामथेषु विषयेषु शब्दादिषु या तृट् तुष्णा संव माशूतस्तक्छृतो यो 
विक्षोभस्तेनोत्थितान्यनयथंशतानि विषयसम्पादनादिनानाक्टेशस्त एवोमंयो यस्मिन्महारौ स्वादय एवानेके निर्या 
नरकविशेषास्तद्गतानां गमेवासत्त्निष्क्रमणबाल्यादयो मरणान्ता येऽनेके निरया दुःखजनकसत्वात्तद्गतानां च यानि 
हा हे्यादीनि कूजितानि स्वल्पध्वनय भक्रोक्षनानि महाध्वनयस्तदुद्भूतो महारवो यस्मिन् । महापातकाद्यनेक- 
निरयेति पाठे महापात्तकजन्या निरया इति द्रष्टव्यम् । संसाराणंवस्थैवंभूतत्वे तस्य तरणास्षम्भावान्मोक्षशास्त्रानथक्य- 

२५ मित्याशङ्धुयाविवेकिनां तथाप्वेऽपि विवेकिता तत्तरणोपायोऽस्तीत्याह्-- सत्येति । सत्यादयो य आत्मगुणास्त एव 
पाथेय पथ्यजशञनं तेन पूरज्ञानमेवोडुपं प्ठवो यस्मिन् | सत्सद्खो गुरुसम्पत्तिः सर्व॑त्यागः संन्यासस्तावेव मार्गो 
जञानोइपप्रवृत्तिहेतुयंस्मिन्मोक्षे सति पुनः संसाराणंवस्पर्चाभावात्स एव तीरवत्तोरं यस्मिच्नेतस्मिन्प्रव्यक्षसिद्धेऽणव 

इत्यथः । अत्र पतन नामाऽऽत्मस्वरूपाज्ञनेन संसारे्टमभिमानेन सक्तत्वम् । 

ननु संसा राणंवपतितत्वं वक्ष्यमाणाश्चनायादियोग इत्यादिः सर्वोऽपि बन्धस्तदभिमानिनो जीवस्य वक्तभ्यो 
३० न देवतानाम् । 7 च तासामपि तत्रामिमानोऽस्तीति तदुक्तमिति शङ्कुनीयम् । तथाऽपि प्राधान्परतोऽभिमानिनं जीवं 

विहायाप्राधास्यततोऽभिमानिनोषु तदुक्तेरभिप्रायो वक्तव्य इत्यत आह-- तस्मादिति । यस्माल्संस्नाराणंवपतितत्वं 
तासां तस्मादित्यथः । महारो रवाद्यनेकनिरयगतिरिवेति पाठ उक्तनिरयगतिर्यंथा दुःखोपशमाय नारं तथा साऽपि 
नारमिति पूणणान्वयः । तद्विवक्षाया भपि प्रयोजनमाहू--यत एवमिति । एवं विदित्वेति। नालमिति विदित्वेत्यथः। 
भात्मनः सवभूतानां चाऽऽत्मा य “जात्मा वा इदमि"'्यादिना जगदुत्पच्यादिहैतुतवेन यः प्रकृतः स परं ब्रह्य वेदितव्य 

३५ इत्यन्वयः । नन्वेष पन्था एतत्कर्मतद्त्रहतत्सत्यमिल्युपक्रम्योक्थमुक्थमिति वा इत्यादिना कर्म॑सम्बन्धिसगुणब्रह्यात्म- 
जानस्यवोक्तत्वात्तस्येव मोक्षसाधनत्वं नोक्तकेवलात्मन्नानमात्रस्येव्या्चद्धुयैष पत्था इत्यादिना ब्रह्मात्मविज्ञानमेवोक्त 
न कमंसमुच्चितं ज्ञानं तस्योक्तवाक्येन संसारहैतुत्वारपमेन सत्यत्वायोगादित्याह्-तस्मादेष पन्था इति। यस्मात्कम- 
सहितस्य प्राणविज्ञानस्य संसारफलत्वं तस्मादेष पन्था इत्यनेन यदेतद्ब्रह्मात्मविनज्ञानं वदेवोक्तमित्यन्वयः । “तमेव 
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ताभ्यो गामानयत्ता अन्नबन्न वै नोऽयमलमिति, 
ताभ्योऽघमानयत्ता अन्रुबन्न वै नोऽयमरुमिति॥२॥ 
तास्यः पुरुषमानयत्ता अन्रुबन्ुद्तं बतेति | 
पुरुषो याव सुकृतं ता अत्रषीथायतनं प्रविश्षतेति॥२॥ 

अग्निर्ाग्मत्या धरखं प्राविश्दायुः प्राणी मखा नाके ५ 
प्राविश्दादिस्यशथक्षभलाऽक्षिणी प्राविक्ष्िशषः 

गमितवान्संयोनितवानित्यथंः । तस्थ कारणभूतस्याशनायादिदोषवत्त्वात्तत्कायंमूतानामपि देवतानामशनायादि- 
मत्वम् । तास्ततोऽक्नायापिपासाभ्यां पोड्यमाना एनं पितामहं ख्टारमनब्मवन्नुक्तवत्यः । आयतनमधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं 

प्रजानीहि विधत्स्व । यस्मिन्नायतने प्रतिष्ठिताः समर्था सत्योऽघ्नमदाम भक्षयाम इति ॥ १ ॥ 

एवमुक्त ईश्वरस्ताभ्यो देवताभ्यो गां गवाकृतिविरिष्टं पिण्डं ताभ्य एवाद्भूचः पुववत्पिण्डं समुद्धत्य १० 
मुच्छंयित्वाऽऽनयदुशितवान्) ताः पुनगंवाकृति दुष्ट्वाऽत्रुवन् 1 न वे नोऽस्मदधंमधिष्ठानायान्नमत्तमयं पिण्डोऽलं न वै! 
अलं पर्याप्रोऽत्तं न योग्य इत्यथेः । गवि प्रत्यास्याते ताभ्योऽ्वमानयत्ता अन्रुवेन्न वै नोऽयमलमिति पूववत् ॥ २॥।। 

सर्वप्रत्याख्याने ताभ्यः पुरुषमानयत्स्वयोनिभूतम् । ताः स्वयोनिपुरुषं दृष्ट्वाऽचिन्नाः सत्यः सुकृतं शोभनं 
कृुतमिदमधिष्ठानं बतेत्यन्नवन् ! तस्माघ्पुरषो वाव पुरुष एव सुकृतं सवपुण्यकमंहेतुत्वात् \ स्वयं वा स्वेनैवाऽऽत्मना 
स्वमायाभिः कृतत्वात्सुक्कृतमुच्यते ! ता देवताः ईश्वरोऽब्रवीदिष्टमासामिदमधिष्ानमिति मत्वा सवे हि स्वयोनिषु १५ 
रमन्ते \ अतो यथायतनं यस्य यदवदनादिक्तियायोग्यमायतनं तस्रविक्षतेति ॥ ३ ॥ 

तथाऽस्त्वित्यनृन्ञां प्रतिरभ्येश्वरस्य नगर्थामिव बलाधिङृतादयोऽग्निर्वागभिमानी वागेव भूत्वा स्वां योनि 

विदित्वाऽतिमृद्युमेति नास्यः पन्था विद्यतेऽयनाथ'' इत्यनेनापि केवरात्मविक्नानव्यतिरिक्तपथनिषेधादप्युक्तमेव 
ज्ञानं पन्था इप्याहु--नास्य इति । एष पन्था इति ब्रह्मात्मन्ञ(नमुपक्रम्य मध्ये प्राणविन्नानोक्तिस्तु प्राणोपासनया 
चित्तेकाग्रये सति तत्फलाच्च वैराग्ये सत्येष पन्था इ्युपक्रान्तं मुख्यं ज्ञानं वक्तुं शक्यमित्यभिप्रायेणेति भावः । २० 
यद्यप्येतद्राक्यव्याष्यानावसरे कमंमार्गोऽपि पथिशम्दाथंतवेनोक्तस्तथाऽपि ज्ञानमार्गोपायव्वेन स उक्तो न प्राधान्येनेति 
भावः । ननु पिण्डस्याशनायादियोगे देवतानां कथं तद्र्वं येन तासामन्नादनाथंमायतनप्रश्नः स्यायस्मिन्प्रतिष्ठिता 

इत्यनेनेत्यत आह्- तस्येति । 

पितामहमिति । स्व जनकपिण्डजनकमिव्यथंः। अचिष्ठानमिति \ शरीरमित्यथंः । ननु वि रा्देहु एवाऽभ्यतनं 
वत्त॑त इत्याशङ्य तस्यातिप्रौढत्वात्तमापूयं तत्र स्थातुं वयमसमर्थां अचरं च तदेहुपर्याप्तं सम्पादयितुमसम्था २५ 
भत्तोऽस्मद्ोग्यं व्यष्टिदेहं सुजस्वेव्युक्तवत्य इत्याह --यस्मि्निति । यद्यप्यस्मदादिव्यष्िदेहुं विनाऽपि चस्पुरोडाशादि- 
हविस्दनमस्ति तथाऽपि तदपि हविरदनं व्यष्टिदिवतादेहमन्तरा नास्तीति भावः । व्यष्टिदेहसुष्टिमाहू- ताभ्य इति । 
मुदयित्वेति । निविडतया प्रस्परावयवसंयोजनेन सुष्ट्वेत्यथं; । न योग्य इति । गोशरोरस्योपरिदल्तानामभवेन 
रवादिम्रस्योत्वातुमरक्यत्वादित्यथंः । अकवमिति । तस्योभयतादन्ततवेनोक्तदोषाभावादित्यथः। न वे नोऽयमल- 
मिति । अश्वस्यापि विवेकन्ञानाभावादयोग्यत्वादित्यथंः । | २० 

गवाश्वग्रहुणस्य सवं तियंग्देहोपलक्षकत्वमसिप्रव्योक्तम्- सर्वेति ! स्वयोनिभरतमिति । स्वयोनिमूतविराट्- 
पुरुषदेहसजातोयमित्ययैः । यस्मात्स्वकोयपरितोषद्योत्तकेन सृङ्ृतं बतेत्यनेन शब्देन पुरुषदेहुमुक्तवत्यस्तस्मात्तस्थे 
दानीमपि सृङृतत्वमित्याहु--तस्मादिति \ स्वयं वेति \ ईश्वरेण स्वेनैव कृतं भृत्यादिकृतापेक्षया सूङ्ृतं सृष्ट् 
कृतमित्यथंः । पृषोदरादित्वास्स्वयमितिस्थाने पुशब्द इत्यथः । एवं ग्यष्टिदेहुसुष्टमुक्त्वा तत्र करणानां देवतानां च 
व्यष्टिरूपेण प्रवेश माहु --ता देवता इति । इष्टतवे हेतुमाह्--सवें हीति ! आयतनमिति । गोखकरूपं स्थानमित्यथंः । ३५ 

१. अत्र ब्रह्यसूवद्धितोयाध्यायचतुथंपादे विचास्तिम्--कि प्रकृताः प्राणाः इद्दियाणि स्वमहिम्नेव स्वस्मे 
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१५ 

२९० 

२५ 

२०५ 

रत्र भृत्वा कर्णो प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो 
खोमानि भूत्वा तच प्रावि्ंधन्दरमा मनो 
मृत्वा हृदयं प्राविशन्मृद्युरपानो भूता नाभिं 
प्राविशदापो रेतो मृत्वा शिनं प्राविशन् ॥ ४॥ 
तमश्लनायापिपासे अनृतामावास्यामभिग्रजानीदीति । 
ते अत्रवीदेतास्येव शां देवतास्रामजाम्येतासु 
भागिन्यौ करोमीति । तस्मास्य कस्ये च दैवताय 
हविग्यते भागिन्यावेवास्यामश्चनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 

इति प्रथमाध्याये हितीयः खण्डः 

मुखं प्राविकश्षतथोक्ताथंमन्यत् । वायुर्नासिके आदित्योऽक्निणी दिशः कर्णावोषधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा हव्यं 
मृत्धुर्नाभिमापः लिहनं प्राविशन् ॥\ ४ ॥ | 

एवं रुन्याधिष्ठानासु देवतासु निरधिष्ठाने सत्यावशनायापिपासे तमोश्चरमब्रूतामुक्तवत्यावावाम्यामधिष्ठान- 
मभिप्रजानीहि चिन्तय विधत्स्वेत्यथेः ! स ईश्वर एवमृक्तस्ते अशनायापिपासे अब्रवीत् \ न हि युवयोर्भाव- 
रूपत्वाच्चेतनावद्स्त्वनाधित्यान्नात्तत्वं सम्भवति । तस्मदेतास्वेवाग्याद्यासु वां युवां देवतास्वध्यात्माधिदेवता- 

` स्वाभजामि वृत्तिसंविभागेनानुगृह्भामि । एतासु भागिन्यौ यहैवत्थो यो भागो हविरादिलक्षणः स्यात्त्यास्तेनैव 

राज्ञोऽनुजञां प्रतिखभ्य बलाधिकृतादयथः सेनापत्यादयो नगर्यां यथा प्रविशन्ति तद्वदीहवरस्यानुज्ञां प्रति- 
लम्याग्निः प्राविशदित्यन्वयः। यद्यपि वागमिमान्यग्तिनं तु वागेव तथाऽपि तस्य वाचं विना प्रस्यक्षमनुपलब्धेस्तस्या 
अपि देवतां विना स्वविषयग्रहुणसाम्याभ।वात्तयोरेकलोलोभावेनाभेदोक्तिरित्याहू-- वागेवेति । यद्यपि देवत्ताना- 
मेवेदवरेण प्रवेरार्चोदितस्तथाऽपि करणैविना तासां साक्षाददनादिभोगासम्भवात्तेषामपि प्रवेशोऽर्थाच्चोदित एवेति 

तेषामपि स उक्तः| 
अश्नायापिपासयोरपि व्यष्टिदेहेऽपि करणाधिष्ठातुदेवतासम्बन्धं वक्तुं तयोः प्रदनमवतारयत्ति-एवमिति । 

निरधिष्ठाने सत्याविति कारणीभूते वि राडदेहैऽधिष्ठानविक्नेषो यदि स्यादश्शनायापिपासयोरःन्यादीनां मुखादय इव 
तदा व्यष्िदेषेऽपि तदेव स्यात्तयो रधिष्ठानं तेषामिव न तेतदस्ति । अतो निरधिष्ठाने ते इत्यथ: । विधत्स्वेत्यनन्तर 
यस्मिन्प्रतिष्ठिते अच्नमदावेत्ति रोषः । तत्राधिष्ठानविरोषस्तावद्युवयोः कारणे समष्टिदेहैऽभावादिहापि नास्त्येव कारण- 
पूवकत्वात्कार्येऽप्यधिष्ठानस्यादनं तु युवयोधंमेरूपत्वाद्धमिणमनाश्चित्य धमंस्य स्वातन्त्यायोगाच्चेतनावद्धर्मीभूत- 
देवतागतमेवान्नादनं युवयोरिव्याहू-स ईहवर इति । भाषरूपत्वादिति । धमरूपत्वादित्यथंः | ध्मिणोऽप्यत्रेतनस्य 
भोक्तुत्वादशंनाच्चेतनावट्रस्त्विव्युक्तम् । अध्यात्मेति । अध्यात्मदेवत्ता व्यष्टिदेहुगतदेवता अधिदेवत्ताः समर्टिवराड्- 
देहमता हपिर्भजोऽन्यादयः प्रसिद्धास्तास्विल्यथंः । वृत्तीति । भोगेकदेरादानेनेत्यथं; । एतदेव स्पष्टीकरोति । 
एतायु भागिन्याविति । साक्षाहेवतासु भागवत्त्वायोगाहवताभागेने भागवत्त्वमंशवत्त्वमुक्तमिति व्याचष्टे--यहेवत्थ 
इति । यहेवत्यो यहेवतासम्बन्धी यो भागः स्यात्तस्या देवतायाः सम्बन्धिना तेनव भागेनेत्यथंः । हवि रादीद्यादि- 
शब्देन तत्तादन्द्रियविषयौऽपि गृह्यते । करोमीत्यनन्तरमुक्स्वेति शेषः । उक्तमथंमिदानींतनन्यवहारेण हढीकतुं 

२५ 

 स्वस्मे कार्याय प्रभवन्ति उत तत्तदभिमानिदेवताधिष्ठिता प्रभवन्ति इति संदह्य तेषां स्वकायंशक्ति- 
योगात् स्वमहिम्नेव प्रभवन्तीति प्राप्ते सिद्धान्तः--ज्योति राद्यधिष्ठानं तु तदामननात् (ब्र. सु. २.४.१४) 
इति । अयमथः--ज्योतिरादिभिः अग्न्याद्यभिमानिदेवताभिः अधिष्ठितं वागादिकरणजातं स्वकार्येषु 

प्वत्त॑ते | तदामननात् । “मन्निवग्भूत्वा मुखं प्राविशत्" इति । अग्नेदचायं वाग्भावः मुखे प्रवेशश्च 
देदतात्मनोऽधिष्ठातुत्वमङ्ीकृत्योच्यते । देवत्तासम्बन्धं विना अग्नर्वाचि सम्बन्धाभावात् मुखे प्रवेशस्य ` 
असम्भवदुक्तिकत्वास्चेति | 
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स॒ ई्षतेमे चु लोकाश्च ोकपारारवान्नमेस्यः सृजा इति ॥ १॥ 

सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽमितक्तास्यो मूर्तिरजायत । या वै सा मूतिरजायतान्नं वे तत्॥ २॥ 

भागेन भागिन्यौ भागवस्थतै वां करोमीति सुष्यादावीश्वर एवं व्यदधाद्यस्मात्तस्मादिद्यनीमपि यस्ये कस्ये च 

देवते देवताया अर्थाय ह विगृह्यते चस्पुरोडा्लादिलक्षणं भागिन्याकेव भागवत्यावेवास्यां देवतायामक्ञनाया- 
पिपासे भवतः ॥ ५।। 

इति श्रीमदुगोवरिन्दभगवप्पुञ्यपाद्िष्यश्रीमच्छ्घुरभगवल्छृतावेतरेयोपनिषन्दूाष्ये 
प्रथमाध्याये द्ितीयः खण्डः 

स एवमीश्वर ईक्षत । कथम् ? इमे नु लोकाश्च लोकपाल मया सृष्टा अशनाधापिपासाभ्यां च संयोजिताः, 

अतो नैषां स्थितिर्रमन्तरेण तस्मादश्चतरेभ्यो रोकपारेभ्यः सृजे सृज इति ! एं हि खोक ईश्व राणामनुग्रहे निग्रहे 
च स्वातन्त्यं दषं स्वेषु तद्रन्महैश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वात्सर्वा्म्ति निग्रहानुग्रहेऽपि स्वातन्त्यमेव ॥ १ ॥ 

स ईश्वरोऽन्नं सिथृष्षुस्ता एव पुलक्ता अप उदिष्याभ्यतपत् । ताभ्योऽमितप्नाभ्य उपादानभूताम्यो 
मूतिर्ध॑नरूपं घारणसम्थं चराचरलक्षणमजायतोत्पन्नमन्नं वै तन्परुतिरूं या वे सा मतिरजायत ।\ २ ॥ 

तस्मादित्यादिवाकयं तद्या चष्टे --यस्मादिति \ यस्मास्सृष्टवादवेवं व्यदधात्तस्मादिव्यथः । हविग्रंहणमुपलक्षणमधि- 

दैवतं हविगुद्यतेऽध्यात्मदेवतायै शब्दादिविषयो गृह्यत इति योज्यम् | भाभिन्यावेवेति। यद्यपि डन्दादिविषयेण 

हविषा चाग्न्यादिदेवतातुप्तौ तयौर्नाश्च एवं हश्यते न तु तद्धागेन भागित्वं तथाऽपि तयोः सर्वाद्मना नारे पुनः 
कालान्तरे ते न स्याताम् । अतः स्व्पेण स्थियोरेव तयोः कदयचिदिन्द्रियदेवतानां विषयोन्मुखतया प्रेरकत्वरूपं 
कार्यौन्म्यं कदाचित्तदभावरूपोपश्चान्तिरित्यभ्युपगन्तव्यभ् । तथा च हविषा देवत्तातृप्तावशनायापिपास्योरपि 
तुप्तिरुपशान्तिैदयत इति तद्धागेन भागवत्तवमुक्तमियर्थः। न च चक्षुरादिना हूपादिग्रहणदशायामशनायापिपासयोनं 
शान्तिह॑श्यत इति न सवत्र भागवच्वं तयोरिति शङ्कयम् । क्षुत्पिपासातंस्यान्चपानदर्शनश्चवणादिनाऽत्रपानप्रत्यासत्ति- 

परितोषेण मनसि तृष्णा शान्तेव भात्ति। न तु यथापूर्वं बाधत इत्ति चक्षुरादिष्वपि तयोर्भागवत्वमिः्युक्त 
सायणीयदीपिकायाम् । वस्तुतस्त्वरनायापिपासाश्चव्दैनेन्द्रियाणां स्वस्वविषयगोचरो तुष्णाकामावुच्येते । अन्नमदा- 

मेत्यत्राप्यन्नादनं स्वस्वयिषयग्रहूणमेव चक्षुरादीन्द्रियदेवतानां मुख्यादनासम्भवात् । तथा च रूपादिविषयग्रहुणेन 

तत्तद्विषयगोचर्योस्तयोः चान्तिरस्तीति सवं द्दियेष्वपि तयोर्भागवत्तवं युक्तमिति । न चेन्द्रियदेवतातुप्िव्यत्तिरेकेण 

न तयोः पृथकतृपिहंस्यत इति वाच्यम् । इन्दर यदेवतानां स्वस्वविषयोन्मुखतया प्रेत्वरूपकार्योन्मुर्यनिवृत्तिरूपोप- 
शान्तिरेव पुथक्तयोस्तुप्तिरस्तोदयुक्तत्वात् । यद्यप्यणवप्रवेशनमश्चनायादिमत्त्वं त्घिमित्तमन्नादतमित्यादि स्वं कायं- 
करणसङ्घातपञ्चराध्यक्षस्य जीवस्य भोक्तुरेव नेन्द्ियदेवतानामकशनायापिपासादि तथाऽपि तस्य वस्तुतोऽभोक्तु- 
ब्रहाभूतस्य स्वतो भोक्तुत्वायोगादिन्द्रियदेवतादयुपाधिक्रतमेव त्स्य भोक्तुत्वादिसवंसंसार इति वक्तुं तेष्वेव 
तमारोप्य श्रुत्योच्यत्त इति न दौषः । 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य॑श्रीमच्छरद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायामैतरेयोपनिषद्धाष्यटीकायां 
प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः 

एवं भोगसावनसृष्टिमुक्त्वा भोग्यसुष्टि ववतुमारमते--स एवमिति ! नुशब्दोक्तं वित्तक स्पष्टीकरोति- 
लोका इत्थादिना । पूर्व॑वल्लोकटोकपालग्राथनां विना स्वयमेवा खष्टं वित्तकितवानिल्युक्तेः प्रयोजनमीश्वरत्व- 
जञापनमित्याह्-एवं हीति । 

अप इति । पञ्चभूतानीत्यथंः । अभ्थतपदिति \ एतेभ्यो भूतेभ्यो मनुष्यादोनामन्चभूता त्रीह्यादयो जायन्तां 
मार्जारादीनामन्नभूतानि मूधकादीनि जायन्तामिति पर्यालोचनं सङ्कल्पं कृतवानित्यथंः । मूतिशब्देन करचरणादि- 
मतोऽमिधाने ब्रीद्यादेरग्रहणं स्यादत आहु--घनरूपमिति ! कल्निमित्यथंः । नन्वमूतानामपि वायुचन्द्रकिसणादयेनां 

८२ | 
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तदेनःचुष्टं ` पराडत्यनिघासत्तद्वा चाऽजिघरक्षत् 
तन्नासषक्नोहाका ग्रहीतुं स यद्वेनद्याचाऽग्रहेष्यदभिन्याहृत्य दैवान्नमन्रप्स्यत् ॥३॥ 
तत्प्राणेनाजिधृष्ष्तन्नाश्क्नोखणेन ग्रहीतुं स यद्धेनसणेनाहेऽरदभिग्राण्य हैवानमत्रप्स्यत् ।४॥ 
तच्षाऽजिधृधच त्राशक्नोचकुपा = प्रदीतं स यद्वेनच्चक्ुपाऽग्रह्यद् चटा हैवानमत्रप्स्यत् ॥१॥ 

५ तच्छोत्रेणाजिधृक्षचन्नाश्कनोच्टरप्रेण प्रदतं स यद्धेनच्छीत्रेणाय््यनच्छ्तवा हैदान्ननतरष््यत् ।1६॥ 
तचाऽनिधृक्षचन्नाक्नक्गोखचा ग्रहीतुं स यद्धेनचचाअ््रहेष्यत्स्यष् दहषान्नमनरप्स्यत् ।॥७॥ 
तन्पवम्ा 19 धतन्नाशकनोन्भनसा ग्रहीतुं स् यद्वनन्मनसा-श्रटनवद्याला टवान्यसत्रप्ट्यत् ॥८॥ 

 तच्छि्नेनारिधृक्ष्तन्ाशक्नोच्छ्षिनेन म्रहीतं स यद्धेनच्छि्नेनाग्रदेष्यदधिसुल्य हेवाज्सत्रप्स्य॑त् ॥६॥ 
तदपानेनाजिधृश्व्दावयत् सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नाणुदां एप यद्वायुः ॥१०॥ 

१० तदिनदश्नं छोकरोकपालानामर्थेऽभिपुखे सृष्टं तद्यथा मुषकादिरमार्जरादिगोचरे सन्सय मृत्युराद इति 
सत्वा परागच्तीति पराङसदत्तनतीत्यानिघांसदतिगन्तुमेच्छत्पलायिसुं प्रारभतत्यथेः । तमल्लाभिप्राथं सत्वा स 
रोकलोकपाख्सद्क(तः कांकारणलक्षणः पिण्डः प्रथमजत्वादल्यांश्चान्नादानयश्यंस्तदक्तं वाया वदरव्यापारेणानिधुक्षद्- 
ग्रहीतुमेच्छतदच्चं मादकनोच्च समर्थोऽभवद्राचा वदनक्रियया ग्रहीतुमुषादातुम् । स प्रथसजः शरीरी फचदि हैनदराचाऽ- 
ग्हेश्यदुगृहीतवान्स्यास्सवऽपि लोकस्तत्कायंभूतत्वाद्मभिव्याहुत्य हेवान्चमनत्रष्स्यलप्रोऽभविष्यत् । न चेतदस्त्यतो 

१५ नाशवनोद्राचा यरहीतुमित्यवगच्छामः पुवेजोऽपि ॥ २ ५ 

समानमुत्तरम् ! तसप्राणेन तच्चक्षुषा तच्छत्रेण त्वचा तन्मनसा तच्छिषनेन तेनं तेन करणब्यापारेणान्नं 
ग्री तुमदानुवस्पश्चादपानेन वायुना मुखच्द्रेण तदश्तमजिधृक्षतदावधत्तदन्लमेवं जग्राहाल्लितवान्। तेन स एषोऽपान- 
वायुरचस्य ग्रहोऽचचग्राहुकं इत्येतत् । यद्वायुर्यो वायुरत्नायुरल्लबन्धनोऽच्नजीवनो वे प्रसिद्धं स एष यो चायुः ॥ ४-१० ॥ 

 सर्पादीन्परत्यत्ततवमस्तीति तत्संग्रहाथंमाह--धारणसमथं चेति । शरीरधारणसमथेमित्यथः | चरेति । चरं मूषकाच- 
२० चरं प्रीह्यादीष्यर्थः । या वै सा मृत्तिरजायताच्नं वै तदिति पूर्वेणान्वयः | तच्छन्दाथं माहू-मूतिरूपमिति । 

शम्दादिभोक्त॒त्वमिन्द्ियदेवतोपाधिक न स्वत्त आत्मन इत्यभिप्रायेण तेषां शब्दादिभोगमुकंत्वेदानीमन्च- 
पानभोक्तुत्वमप्यपानवृत्तिमस्राणोपाधिकं न स्वत आत्मन इत्यभिप्रायेण त्स्याभोक्तृत्वं पर्शलिषा्िर्घारयितुमाह्- 
तदेनदिति । सृष्टं तत्पराङ्सदत्यजिघांसदित्यन्वयः । उक्ताथं हष्टान्तमाह्- यथेति । पराडपदं व्युत्पादयत्ि-- 

> परागच्चतील्ति । मत्वे्यनन्तरं परागच्चति तद्रदिति शेषः । अतिगन्तुभैच्छदिति । यदपि व्रीह्याचचेत्तना्स्य 
२५ नैवेमिच्छा सम्भवति तथाऽपि भोक्तृ रीरान्तनं प्रविष्टं किन्तु बहिरेव स्थितमिव्यत्र तात्पयंम् । कायंकरणलक्षणः 

पिण्डस्तदन्नं वाचाऽजिधुक्षदिव्यन्वयः | नन्विदानीमिव प्रथममेवापानेनैवास्जिवुक्षा तस्य किमिति नाऽऽसीदित्या- 
राङ्कव तस्येदानीतनशरीरपेक्षया प्रथमजत्वात्तदानीं चापानेनाच्ादत्वस्यानिश्चयात्तस्य वागादिनाऽ्नजिधृक्षा 
युक्तेत्याह-प्रथमजत्वादिति । अस्मदाद्पेक्षयेत्यथः । यस्मिन्प्रतिष्ठिता अच्मदमिल्युपक्रान्तस्य व्यष्टिशरीरस्य 

~; समष्टिपिण्डपेक्षया प्रथमजत्वाभावादपरयन्नजानन्निव्यथंः । वदनक्रियया प्रथमलजस्म पिण्डस्य कारणस्याननग्रहुणा- 
३० सामथ्यं कायंगत्तासामर्थ्येन द्रदयति-स प्रथमज इति 1 अत्र प्रथममच्रपदं गृहीतवान्स्यादित्यत्र कमत्वेन सम्बध्यते | 

दत्कायंभूत्तत्वादिति । तदनन्तरमूतत्वादिव्यथंः । इदानीतनशरीरस्य पूवंकालीनन्यष्टिक्ञरी रकार्य॑त्वाभावादिति | 
अभिव्याहूत्येति । वाचकशब्देनाभिधायेत्यथंः । पृवंजोऽपीत्यस्य नाशक्नोदिति पूक्णान्वयः | 

प्राणत घ्राणेनासिप्राण्याऽऽ्रापेत्यथंः । अपानेनेति ! सुखच्छिद्रेणान्तगंच्छता वायुनेत्य्थंः | अघ्राततृत्वमपि 
श्वसनवृत्तिमतः प्राणस्य धर्मो नाऽऽत्मनः स्वत इत्येतत्तदेनत्सुष्टं पराख्स्यादिनोक्तं सन्दभेस्य प्रयोजनमुपसंहरत्ि-- 

३५ तेन स एव इति! येन कारणेनापानेनान्नमशितवांस्तेनेव्यथंः । अपानवृत्तिमतः प्राणस्याच्च्राहुकत्वं प्रसिद्धया 
हढीकतुंमन्नायुरिति वाक्यं ग्प्राचष्टे--अन्नायुरिति । अच्रमदामेत्यादिश्रुव्यन्तरे प्राणस्याच्नयुष्टवे प्रसिद्धमित्य्थः | 
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स॒ ईक्षत कथं निविद् मते स्यादिति स ईषत कतरेण प्रपा इति। स ईत यदि 
वाताऽमिन्याहूतं यदि प्राणेनाभिध्राभितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि भरत्रेण श्रुतं यदि खचा 
स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यचपानेनाम्यपारितं यदि शिषनेन विदष्टमथ कोऽहमिति ॥११॥ 

स एवं खोकलेकयालसद्खतस्थि्तिसनच्चनिमित्तां कुत्वा पुरपौरतत्पालयितस्थितिसमां स्वामीवेक्षत-- कें 
नु केव प्रकारेणेति वितक्यन्चिदं सदसे आखन्तरेण पुरस्वासिनम् । यदिदं कायकारणसद्धयतकाथं वक्ष्यस(ण कथ चु 
खद् मामन्तरेण स्थास्परार्थ चत् । यदि वाचाऽभमित्पहूतमित्यादि, केवलमेव वार््यवहूरणादि, तच्चिस्थक्े न कथञ्चन 

भवेहलिस्तुत्थादिवत् । पोरवन्यादिभिः प्रयुज्यत स्वाम्र्थं॑सत्तत्स्वामिनमन्तरेणात्तस्येव स्वासिभि सत् 

तस्मास्पथा परेण स्वालिनाऽधिष्ाल कताकृतपलद्ाल्निभुतेन भेरा भवितव्यं पुरस्यैव राज्ञा । यदि नासतत्सहत- 
कायस्थ परा्थ्दं परमर्पथनं सां चेतनगन्तरेण भवेत्पुरपौश्कायमिव तत्स्वामिनम् । अथ कोऽहं व्विस्वरूपः करस्थं ठा 
स्वामी ? यद्यहं कायंकरणलद्घुातसनुप्रविदय वागादमिव्याहूतादिफलं नोषलमय, राजेव पुरमाधिहपाध्य्तपुरपः- 
छताकृत वक्षस्, न कश्िन्मामयं सत्लेवंह्पश्चेत्यधिगच्छेदिचारयेत् । विपयैये तु, योऽयं बागाचमिष्याहुतादीर{मिति 

एवं भोगादिकरणमतानां लोकान मोगायतनस्य समष्टिव्यष्टिशषरीरस्य भोगोपकरणानां वागादीनां 

समष्टिश्चरीरे लोकपाकल्वेन व्यष्टिशरीरे करणाधिष्टातुत्देन च स्थितानां देवतानां भोगे प्रेरकयोरदानायापिपास- 

योस्तत्प्रयुक्तस्य करणनिष्ठध्य शन्दादहिविषयग्रहणलक्षणस्य भोगस्यापानवृत्तिमस्प्राणनिष्ठस्यान्नपानम्रहणलक्षणस्य च 

भोगस्याऽऽत्मनः संसारित्वसिद्धयर्थं सृष्टिमभिधयेदानीं संस्तारिणं "मोक्तारं दद्ंयितुं स्टुरीक्वरस्य विचरं दशतु 
स ईक्षतेति वाक्यं तद्वयाचष्टे एवमिति । पुरस्य पौराणां पुरवासिनां त्त्पारुपिततूणां राजनियुक्ताधिक्रारिणां 
स्थित्तिसमां तत्तव्यामच्निमित्तामन्नाधोनां सद्खुतिस्थितति कृत्वेव्यन्वयः। लोकादीन्सुष्ट्वेद्यपि द्रष््यम् । कृतवल्युपरश्षण 
पदार्थानुक्तवा वाक्याथंमाहू--यदिदभिति वक्ष्यमाणसिति! वाचाऽभिव्याहूतमित्यादिना वक्ष्यमाणमभिम्याहु रणा {दक- 

मित्यथंः। हेतुगभितमिदं शब्दाथंस्य विरोषणम् । परार्थं सदिति \ पराथंत्वात्परमथिनं मामृते कथं स्यादित्यस्यवाथस्प 
कथब्दसुचित्तं व्यतिरेकमाहू--यदीति । केवलं मेक्त॒रहितग्यवहूरणादि तत्तच्च कथञ्चन भवेत्कथच्िदपि 
भवे दित्यन्वयः । तत्र हेतुः---निरथंकमिति । अथंयत इत्यथः । पचाद्यच् अथंयिता पुरुषस्तद्रहितमित्यथंः । अथथिता 
हि पुरुषः स्वस्य प्रयोजनसिद्धयर्थं वागादिकं प्रेरयति । तदभावे प्रेरकाभावाद्वाग्न्यवहारादिकं न भवेदित्यथः। 
यद्वास्थंः प्रयोजनमथिनोऽमावि तस्याथंत्वाभावान्निष्प्रयोजनं सत्तन्च भवेतप्रयोजनप्रयुक्तव्वात्सवं प्रवृत्तेरिति । तत्र 

दष्टन्तः--बरिस्तुद्थाद्विदिति \ एतदेव विवृ णोत्ति--पौरेति \ अत्र यथाशब्दो द्रष्टव्यः । यथा पौसार्दिः 
प्रयुज्यमानं बिस्तुत्यादिकं स्वामिनमन्तरेण न भवेत्तद्रदित्यन्वयः। स्वामिनमन्तरेणेत्ि। जस्य व्यास्यानमसव्येवेति। 
विचारस्य फरमाहु--तस्मादिति। परेणार्थादन्येन स्वामिनाऽथिना वागादिव्यवहारछृतोपकारभाजाऽधिष्ठा्ा वागादि- 
प्ररकेण । अधिष्ठातुव्वं चायस्कान्तवच्चेतनस्य सल्निधानमात्रमेव साक्षितया न व्यापार इत्याह्-ढकृतेति \ इृताछृत- 
यास्तत्फरस्य चेत्यधः। फसाल्षित्वमेव भोक्तृसवमपीत्याह्--भोकत्रेति \ राज्ञेत्यस्येतिपदाध्याह्रेणेक्षतेति पूवणान्वयः। 

एवं वाएव्यवहरणादिकायसिद्धयर्थं मया प्रवेष्टन्यमित्युक्त्वाऽऽत्मस्वरूपबोधार्थं च मया प्रवेऽटन्मिति 

वक्तुं स॒ ईक्षत यदि वाचाऽभिव्याहृतमित्याद्यथ कोऽ्टसिव्यन्तं वाक्यं तसप्वेशभ्रयोजनकथनःथंत्वेन कथं 
न्विदमित्तिवक्यतुल्यत्वात्स ईक्षत कतरेणेति वाक्परेन व्यवहितसपीहैवाऽऽकृष्य व्याचष्टे--यदि चमे । 
संहतस्य वागादिलक्षणस्य कायस्य परथंत्वं परोपकाररूयासिन्याह् रगाद्किारित्वं परराथनमुपक्तारभाजमन्तरण 
भवेदित्य्थं; | अनेन यदि वाचैव केवरूयाऽधिः गहूं भवेदित्येदकाराध्याह्यरेण वाक्यं योजित्तमर् । एवमुत्तरत्रापि 
यदि प्राणेनैवाभिप्राणितं भवेदिव्यादि व्ष्टव्वरम् । अथित्राणित्तमाघ्रातममभ्यपानितमन्तगंतं भक्लितमित्यथेः । उक्तमेव 
वाक्यां स्पष्टोकरोति-यद्यहसित्थादिनः । अयं स्विति । अयमात्माऽस्ति स चैवंरूपदवचेति नाधिगच्छेदिद्यथंः | 
अप्रवेशे स्वस्याधिगमो न स्यादिष्युक्त्वा प्रवेशे तु सोऽस्तीत्ति प्रवेशफकमाहु--विपथंये त्विति \ प्रविरधाभि- 
व्याहुतायुपछम्मे तवित्यथंः । वेदनरूपः संह्चेत्यधिगन्तव्योऽहं स्पामित्यन्वयः । वेदनह्पत्वतुपपादयसि--धोऽध्दः दन्ति । 
याप्यं वागाद्चभिव्ाहृतादि वेद स्त वेदनरूप इप्यधिगन्तव्यः स्याभित्यन्वयः | न च वेदिनः कथं वेदन पृत्वसित्ि 
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स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विदटतिनाम दास्तदेतननान्दनम् । 

वेद स सन्वेदनरूपश्चेत्यधिगन्तव्योऽह् स्याम् \ यदथंमिदं संहतानां वागालोनासभिव्याहुतादि ! यथा स्तम्भकूडचादीनां 
प्रासादादिसंहतानां स्वावयवेरसंहृतपराथ॑त्वं तद्टदिति \ एवमील्लित्वाऽतः कुसरेण प्रपद्या इति 1 प्रपदं च मूर्धा चास्य 
सद्धमतस्य प्रदेश्मा्गवनयोः कतरेण मार्गेणेदं कायंक्ारणशद्धुयतलक्षणं पुरं प्रपद्य प्रपदयेयमिति(चेयेति) ॥\ ११ ॥ 

एवमीक्षित्वा न तावन्मदृभुत्यस्थ प्राणस्य मम सर्वार्थाचिष्कतस्य प्रवेक्नमार्गेण प्रपदाभ्यामघः प्रपद्ये 1 

वाच्यस् । वेदितुरवेदनरूपत्वे तस्य वेदनान्तरकमंत्वं वाच्यम् । तस्मिन्वेदने वेदिततंव कर्ता चेदेकस्मिन्वेदित्तरि 
कतुत्वं कमत्वं च विरुद्धं प्रसज्येत । अन्यो वेदिता कर्ता चेत्तस्याध्यन्यो वेदितेत्य्तवस्था स्यादिति वेदितुवंदनरूपल्व 
सिध्यति । अत एव श्रुत्यन्तरे यो वेदेदं जिघ्राणीति स्र आसति घ्नातुघ्रेयघ्राणवेदनस्याऽऽत्मत्वमुक्तमिति भावः। 
तस्य वेदनरूपत्वे प्रमाणमुक्त्वाऽस्तिवे प्रमाणमाहु-यद्थंसिति । संहतानां वागादौनाममिन्प्ाहूतादि यदर्थं सोऽन्यो 
वागादिभिरसंहतः संश्चेत्यधिगन्तव्य इति पूर्वेणान्वयः । संहतानामसंहतपथंत्वे दृष्टान्तमाहू--यथेति । एतदुक्त 
भवति। वागाद्यभिग्याहूतादि स्वासंहुतपराथं मवितुमह्ति। संहतत्वात्कडयादिवत्प्रासादादिवेच्चेतति। तद्रदित्यनन्तेर 
श्रुतिगतं स ईक्षतेति पदं द्रष्टव्यम् । भाष्ये तु स्पष्टतया त्यक्तम् । प्रयोजनद्यवरास्प्रवेशस्य कततन्यत्वे सिद्धं प्रवेश- 

दारस्य विचारस्यावसर इतीदानीं स ईक्षत कतरेणेति वाक्यं ग्याचष्टे--एवमीक्षित्वेति । अत इति \ यततः प्रवेशस्य 
वागादिन्यवहा रसिद्धिमंत्स्वरूपबोधश्चेति प्रयोजनद्रयःसद्धयथं कतंग्यत्वमतत इत्यथः । अन्त्ररिति पठे शरीरस्यान्त 
प्रपद्या इत्यन्वयः । कततरेणेति पदं गृहीत्वा तद्वयाख्यातुं मागंहयं दशंयति--प्रपदं चेति । इदानीं गृहीतं पदं 
व्याख्याति--अनयोः कतरेणेति । प्रपद्या इत्यनन्तरं श्रौतं स रईक्नतेत्ति पदं द्रष्व्यम् । 

अनन्तरं सर ईक्षत यदि वाचैत्यादिवाक्यं पूवमेव व्याख्यातमिति तदुत्तर स एतमेव समानमिति वाक्यं 
व्यास्यातुं तदपेक्षितमाह्--एवमीक्षित्वेति । पर्थालोच्येव्यथंः । भृत्यस्य प्रवेक्मार्गण स्वामिनः प्रवेशोऽनुचित 
इत्यनेनैव मार्गेण प्रवेशं निदिवतवानिव्याहु-न तावदिति\ अस्थेति। पिण्डस्येद्यथेः। प्रपद्येयमित्यनन्तरं निश्चि्येत्ति 
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१. अत्र परेषां व्याष्या--“एतया द्रा प्रापद्यत्त इत्यत्र सरष्टा परमात्मा जीवशरीरकतया प्राविशत् । 
“अनेन जीवेनात्मनाभनृप्रविश्य' इत्याघयनुस्ारादिति, तन्न । प्रवेशश्रुतिः त्त्॑तिरीयके “तत्सुष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्" तथा बृहुदारण्यकप्रथमे “स एष इह् प्रविष्टः" एेतरेयके च “एतया द्वारा प्रापद्यत्त! 
इति त्रिष स्थलेषु दृष्टा स्पष्टमीश्वरस्येव प्रवेशमाचष्टे पृथक् जीवगप्रवेदः कुत्रापि न ध्रूयते । 
तेन ईश्वर एव जीवरूपेण प्रविष्टः इति व्याख्यात्तम् “अनेन जोवेनात्मनानुग्रविक्य'' इति छान्दोग्य 
श्रतिरपि जीवरूपेणेत्यथं सुल्भयोजना वततंते । तत्र “आत्मना” इत्युक्तः स्वस्वरूपाभिन्नेनेव्यथंः | 
“'तत्तवमसि"” "'महु ब्रह्मास्मि” इत्यादिश्नुव्यनुसारेण जोवब्रह्मामेदस्य ज्ञानादित्यथः | 

परमते तु शरीरवाचकपदानां शरीरिपरत्वपरिभाषामभ्युपगम्यापि इयं न च्यास्यातुं शक्या | अचर 
परवेष्टरारीरिवाचकस्य शरोरपरत्दायोगात् । पृथक् जीव्रवेशस्य कुत्राप्यनुकरूत्वातु । परमात्मनः 
पूवमेव शरीरस्थत्वात् जीवशषरीरकप्रवेशस्य जीवप्रवेशे पयंवस्ानादिति तात्पयंवणंनमपि न शोभनं, 
“जीवेनात्मना इति भ्ुतेः जीवरूपेण प्रवेश इत्यथंकत्वातु जीवशरीरक इति कथमपि 
व्याख्यातुमशक्यत्वात् । समानकतुंकत्वे क्त्वास्मरणाच्चं प्रकृते तद्धि रोधः। 

तस्मान्मुख्याथं एवैताः भ्रुतीव्यकरिवेते सते । भगवत्पादसंज्ञाय गुरवेऽस्तु नमस्सदा ॥ 
माध्वमते--मूधंन्यनाडया ब्रह्मवायुसमन्वितः नारायणः शरीर प्रविवेश । पुनः रूपान्तरंण प्रपदाभ्यां 
प्रविवेश । तस्य अक्षिकण्ठं हृत् इति चयः आवसथाः एते च ष्दप्नाः स्वयं विष्णुना आप्तत्वात् त्रिषु 
स्थानेष अनिरुद्धादिषू्पेण नारायणो वत्तते । स च जीवस्य अवस्थाच्रयदाता | अच्र प्रपदाभ्यां प्राण 

प्रविष्ट इति पूर्वं मरु एवोक्तमिति तदंशे मृकूविरोधः | यदि नाराथणः शरीरे प्रविष्टः तस्येव 
गरायवस्थाः तद्राश्च जीवः तदहि स एवेति स्पष्टम् ¦ त्था चानिरुद्धादौनामत्र न प्रसक्तिः । स्वप्न 

शब्दस्य रूढचर्थपरित्यागो महान् दोषः! स जातो भूतानि व्यैखयत् मस्स्यादिरूपेण अपश्यत् किमिहान्यं 
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तस्य त्रय आवसथाच्लयः स्वप्नाः, अयमावस्थोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥१२॥ 

कि र्तहु पारिशेष्यादस्य मूर्धानं विदायं प्रपद्येयमिति शोक इवेक्षितकारौ स स्ष्टेश्वरः एतमेव मूधसीमानं केश- 
विभगावसानं विदायं च्छिद्रं कुत्वेतया द्वारा मार्गेणेमं लोकं कायंकास्णसङ्कातं प्रापद्यत प्रविवेश । 

सेयं हि प्रसिद्धा हाः । मूर्ध्नि तेलादिधारणकारे तद्रसादिसंबेदनात् ! सैषा विदुर्तिविदा रितत्वाद्धिद् तिर्नाम 
प्रसिद्धा हाः! इतराणि वु श्रोत्रादिद्राराणि भृत्यादिस्यानीयसाघारणमागंत्वान्न समुद्धीनि नाऽऽनन्दहैतूनि । इदं तु 
हारं परमेश्वरस्यैव केवलस्येति तदेतच्नान्दनं नन्दनमेव नान्दनमिति देध्यं छान्दसम् । नन्दत्यनेन दारेण गत्वा 
परस्मिन्ब्रह्यणीति । 

तस्येवं सृष्ट्वा प्रविष्टस्य जीवेनाऽऽस्मना राज्ञ इव पुरं त्रय आवसथाः--जागरि तकार इद्ियस्थानं दक्षिणं 
चक्षुः ! स्वप्नकारेऽन्तमेनः \ युषुप्निकाले हूदयाकाक्ञ इत्येतद्रक्ष्यसाणा वा त्रय आवसथाः । पितुश्चरीर मातुगर्भारायः 

रोषः । एवमपेक्षितमुक्त्वा स एतमिति वाक्यं व्याचष्टे--इति लोक इवेति । एवमोक्षित्वा मूर्धानं विदायं 
प्रप्येयमिति निर्चि्येमं सङ्घातं प्रापचतेत्यन्वयः | 

ननु नव वै पुरुषे प्राणाः सप्त वैँ शीषेण्याः प्राणा द्वाववान्चौ | नवद्वारे पुरे देहीत्यादिषु द्वारनवकं प्रसिद्धं 
न तु मूधंनि ह्वारान्तरमित्याशङ्कध प्रत्पक्षत“स्तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेती"'ति श्रूतितक्व तस्य द्वारस्य प्रसिद्धेरनवमिति 
वक्तुं सेषेति वाक्यं तद्रयाचष्टे-- सेयमिति ! प्रत्यक्षतः प्रसिद्धि सैषेति पदाभ्यां दकोयति-मृध्माति ! मूधेनि चिरं 
विषवृक्षतंखादिघारणकाले तिक्तादितद्रससंवदेनं दृश्यत इति सा द्वाः प्रत्यक्षतः प्रसिद्धेत्यथः। न केवकं द्वार 

प्रत्यत एव प्रसिद्धिः किन्तु तस्या विहतिरित्ति नाम्नाऽपि प्रसिद्धिरिव्याह--विदृतिरिति) अनेनेरवरेण स्वप्रवेशाथंम- 
साधारणतया विदारितत्वाच्च भृत्यस्थानीयचक्षुरादिप्रवेक्ष्रारंः सह् नव वै पुरुषे प्राणा इत्यादिूरवाक्रश्रुतिषु परिगणित्त- 
मित्युक्तम् । श्रौतप्रसिद्धि वक्तुं तदेतच्नान्दनमिति वाक्यं तत्रैतदेव नान्दनं नान्यानीत्युक्तमिति कृत्वा व्याचष्टे-- 
इतराणि त्विति । सम्रद्धीनीति । सम्यगुद्धिरानन्दो येषु तानीति विग्रहः । हैतुश्ब्दं भावप्रधानं स्वीक्रटाऽऽनन्वं 
प्रति हेतुत्वं येषामिति बहुब्रीहिणा हेतुनीति नपुंसकत्वं द्रष्टग्यम् । नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वेति ! अनेन तयोध्वंमायन्न- 
मुतत्वमेतीति श्रुतौ प्रसिद्धिदंरिता । 

ईश्वरस्येवं प्रवेबमुक्त्वा तस्य पूर्वोक्तकायंकरणसङ्घातोपाधिकं संसारमाह्--तस्येति ! एवं पुरं सृष्ट्वा 
जीवेनाऽऽत्मना प्रविष्टस्य तस्य राज्ञ इव त्रय आवसथाः क्रीडास्थातानीद्यन्वयः। ताच्येवाऽऽह्--जागरितेति । 
चक्षुरिति । चक्षर्गोककमिद्य्ं; । मन इति । मनसोऽधिकरणं कण्ठस्थानमिदयथः । कण्टे स्वप्नं समादिचेदिति 
श्रुतेः । हृद्याकाश इति । हृदयावच्छिन्नमूताकाश इव्यर्थः । यद्यपि ब्रह्मण्येव सुदु जवौ वतते सता सोम्य तदा 
सम्पन्न इति श्रुतेस्तथाऽपि ब्रह्मणोऽपि हृदयाकाश्ञेऽवस्थानात्तत्सम्पन्नौऽपि तत्रैव वततत इति तथोक्तम् । अन्यथा 
हूदयाकाशश्ब्देनैव दहुराधिकरणन्यायेन ब्रह्यामिवाने तस्य चयः स्वप्ना इति वक्ष्यमाणस्वप्नतुल्धत्वातुपपत्तिरित्यत 

वावदिषत् असुरनिहुन्त। रं भूतेषु चेष्टप्रदं मदन्यं कं वदिष्यति" इति मघ्वा भूमौ प्रादुभूतः प्रेरणेच्छया 

जीवेष् प्रविष्टः “स एतमेव स्वरूपं ततमं भवतारगमपद्यत्"” इति । एतत्सवंमौपनिषदमुस्याथं- 
विरुद्धम् । “अभिव्येख्यत्” इत्यस्य अपश्यत् इति अशब्दाथत्वम् । भूमौ प्रादुमूत इत्यध्याहार- 
कल्पनमधिकम् ““एतदेवावतारमि"' चि अवतारस्याप्रकरतत्वात् न समञ्चसं, स्वथमेवादतरणात् अन्यस्या- 

प्रसक्तेः एतद्राक्यवैयर्थ्यं च । अत एव प्टुतिसूचितमाश््चयं च अकाण्डताण्डवायित्तम् | 

१. “तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ता" इत्यनेन जाम्रदवस्थाया अपि स्वप्नत्वमुक्तम् । ततश्च जागरितोप- 
रभ्यमानपदार्थानामपि मिथ्यात्वमुक्तं भवति । यत्तु परिष्कारछृता स्वप्नार्थानां मिथ्यात्वेऽपि स्वप्नज्ञानं 
सत्यमेवेति । तत्र केवलनज्ञानसत्यतेऽपि मिथ्यास्वप्नाधंविशिष्टर्पेण मिथ्यात्वात् । अपि च स्वप्न 
सादृश्येन जागरितज्ञानसत्यत्वं स्वप्नाथंसाहश्येन जागरितोपलन्धाथंमिथ्यात्वं च भवततेवाद्धीकृतं 
भवति 1 ज्ञानसव्यत्वं विषयमिथ्यात्वं च योगाचारमतं व्वयैवाभ्युपगतम् । भपि च ज्ञानसत्यत्वे “सत्यं 
ज्ञानमि"'ति धत्या ब्रह्मसघ्यत्वं स्वीकृतं जगन्मिथ्यात्वं चेति वेदान्तिमतप्रवेशचः | 
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स॒जातो भृतान्यभिव्येस्यत् ' किथिहान्यं वावदिषदिति । 
'्स॒ एतमेव पुरषं ब्रह्म ततभमपरधत् । इदमदरंभिती _ ३।१२॥ 

स्वच्च कश्षरीरमिति । अयः स्वप्ता जाग्र्स्वेप्नसुषुप्त्याख्याः । ननु जागरितं प्रबधरूयत्वान्च स्वप्नः । नैवम् । स्वप्न 

एव । कथम् ? परमार्थस्वात्मप्रबोधाभावास्स्वप्नवदसद्रस्तुदशंनाच्च । अयमेवाऽऽवसयग्धक्षुदक्षिणं ्रथमः। भनोऽन्तरं 
दवितीयः! हूवयाकाशस्त॒तीथः । अयसावसथ इत्युक्तानुकोचनमेवतेषु ह्ययसातसयेषु पयीयेगाऽऽत्ताभायेन वदमानोऽदद्यया 
दीर्घकारं गादं प्रसुप्रः स्वाभाविक्या न प्रबुभ्यतेऽनेकक्षवसहल्ानथंधन्निपातजदुःखमुद्परायिधलानुभदेरपि ॥ १२॥ 

स जातः शरीरे प्रविश्ये जीवात्सना मूतान्यभिन्येस्यह्वकयेत्\ स कदचिस्परकारणिकेनाऽऽचायेणाऽऽत्म- 

एव पक्नान्तरमाह--वक्ष्यमाणा वेति । तानेवाऽष्--पितुश्चरोरमिति \ नन्वात्मा वा इदमेक एवेघ्यद्ितीयत्वेनोक्तस्य 

कथमावसभथयोग इत्याश्ङ्कयाऽऽवसथानां मुषात्वाच्न पारमा्थिकादितीयत्वायोग इति वक्तुं चयः स्वप्ना इत्युक्तं 
तेद्रचाचष्टे-त्रयः स्वप्ता इति 1 स्वप्नतुल्या इत्यथः } जग्रदिद्युपलक्षणं पित्रा दिश रीरस्य चेत्यपि द्रष्टम्यम् । तेषां 
स्वप्नतुल्यत्वं नास्तीति शङ्कते---नन्विति । अत्रापि शरीरत्रयमित्युपलक्षितं तत्पर्रोधस्य स्वप्न प्रबोधतुस्यत्वात्स्वप्तत्व- 
मेवेत्याह्-नैवसिति ! तथा प्रसिद्धिरनास्तीति रदद्धुते-कथमिति । अविवेकितां तथा प्रसिद्धयभावेऽपि विवेकिनां 
तल्लक्षणज्ञत्वात्तथा प्रसिद्धिरस्तीव्याहू--परमा्थेति । वस्तुतत्वतिरोधानेनासदस्तुप्रतिभासः स्वप्न इति तल्छक्षणम्। 
जागरितमपि तथाभूतमेव ब्रह्यस्वरूपत्तिरोधानादवि्यमानजगस्प्रतीतेश्चेत्यर्थः । अन्तरं यन्मनस्तदटह्ितीय ञवसथ 

` इत्यन्वयः । अयमावसथ इत्यादिनाऽर्थान्तरं नोच्यते } प्रासादभूमिकावदुपयधोभावेन स्थिता एव चक्षुरादयोऽङ्खत्या 
निदिर्य प्रदश्य॑न्ते बाह्यावसथभ्रान्तिवारणायेत्याह्--अयसावसथ इल्थुक्तानुकोतंनमेवेति । नन्वावप्रथश्ञब्दस्य गृह् 
विशेषवाचिनः कथमक्ष्यादिषु प्रयोग इत्याशङ्कुयाऽऽवसथस्थस्येवेषु स्थितस्य दौघंनिद्रादशनात्तेषु सुखं सुप्तस्येव 
शोघ्रप्रनोधादशंनाद्गौण्या वृत्त्याञऽवसथत्वमाह्-तेषु ह्ययमिति ! स्वाभाविक्याऽविदयेतयन्वयः अनुभवै रित्यनन्तरः- 
मित्येत भावसथा उच्यन्त इति शेषः| | 

ननु जागरितादिकःं भूतकायंस्य कायंकारणसद्कातस्य धर्मो न त्वात्मनः तद्धिन्चस्यापि तस्मिस्तादात्म्या- 
भिमानात्तद्धमवत्तवमित्ति वक्तु स जातं इति वाकयं तद्रयाचष्टे-स जात इति । मूतान्येवाऽऽभिमुख्येन तादात्म्येन 
व्याकरोद्रवक्ं ज्ञातवानुत्तवांश्च मचुष्योऽहं काणोऽहूं सुर्यहमित्यादिप्रकारेणेव्यथेः । तथा च श्रुत्यन्तरम्--'“अनेन 
जोवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविक्ष्य नाल्पे व्याकरवाणि” इति ननु ग्यतिरिक्तात्मन्नाने सति कथमुक्ततादासम्यभ्रम 
इत्यादाङ्खयाऽऽह् श्रुतिः-किमिहन्यभिति ! इहास्मिजञ्शरीरेऽन्यं व्यतिरिक्तमात्सानं वावदिषक्किमिति काक्वा 
नोक्तवानित्यथंः । न ज्ञातवानित्यपि द्रष्टव्यम् । इतिशब्दो यस्मादित्थं यस्मादेवं तस्मादभि्यैद्यदित्यध्यारोप- 
प्रक रणसमाप्तयर्थो वा । इदं वक्यं भाष्यकारः स्पष्टत्वादुपेक्षिततं केखकदोषातस्पतितं वा । 

एवमध्यारोपं प्रदश्यं तध्यपवादार्थं स एतमित्यादिवाक्यं तद्रवाचष्टे--स कद्माचिदि्याद्निा 1 यद्रा 

स जातत इत्यादिरपवादस्तस्मिन्पक्न एवं योजना । भूतानि व्याकरोद्विविच्याकरोत् 1 किमेषां स्वतः सत्ताऽस्ति नेति 

३५ 

१. किमिहान्यं वावदिषदिति--अच्र शेकरायां सः जोवभावापन्नो भृत्तानि व्धाकरोत् व्यक्तं ज्ञातवान् 
 मनृष्योऽुं काणोष्दं सुख्यहमिति । कुतः इहास्मित् शरीरे अन्यं श्रीरादिग्यतिरि तं शुद्धात्मानं 
नोक्तवानु इत्यथः । उत्तरमत्तरे च गुरुणा उपदिष्टे “एतमेव ब्रह्म अपश्यत्” इति अच्र मतान्तरपरिष्कर्ता 
“व्यक्तं न ज्ञातवान् इत्यानन्दगिरिः'* इदमुक्तं तन्न, यत सवं मुद्धितपुस्तकेषु न ज्ञातवानित्परेव वतते । 

२. “स एतमेव पुरषं ततममं ब्रह्यापदयत्” इति जीवस्य ब्रह्यामेददशंनमुच्यते ! यत्तु परेण एतमेव 
जीवशरीरक पुरुषशब्दित्तं वाभुदेवं ब्रह्मपश्यदिति व्याख्यानं तन्न, यथाश्रुताथंत्यायाघ् । पूरषज्ञब्दस्य 
वेदे “ऋतं सद्यं परं ब्रह्म पुरुषं क्रष्णपिञ्रुमि'त्यत्र दिवे प्रयोगात् } परि रेते इति ब्थु्पत्या 
जीवेऽपि प्रयोगात् । बृहदारण्यके च “स॒ यदर्वोऽप्मात् सव॑स्मात् सर्वान् पाप्मन ओषत् तस्मा्पुूष' 
इति प्रदशितव्युत्पत्तेः जीव एवोपपन्न वात् । तथा च “परुषं जीवं ब्रह्यापदयदि"ति साक्षात्कारातु 
इदमदशंमिति समनन्तरं तस्य आश्च्॑युवंकः यानन्दशङ्च पसम्पगुपपद्ते | 
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तस्मादिदन्द्रो नमेदन्द्रो ह वे नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेण ! परोक्षप्रिया इव हि देवाः, परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥१४॥ 

इति तृतीयः खण्डः 

ानप्रवोधङ्च्छव्डि्तायां वेदास्तसट्ःवाक्यभेर्या तत्कणमूले ताड्यमानायामेतसेव सृश्ट्चादिकतेस्वेन प्रकृतं पुरषं पुरि 
त्वयानमत्मानं ब्रह्य बृहततमं तक्मरेणषेन टुप्ेन तत्ततमं व्याप्रतमं परिपुणंमाकाशवस्प्रत्यबुध्यतापक्यत् । कथम् ? 
इदं ब्रह्म ममाऽऽस्सनः स्वरूपमदयर् । दृष्टवानस्मि । अहो इति विचारणार्था प्टृतिः पुम् ।\! १३ ॥ 

५ 

यस्मादिदमित्येवं यत्साक्षाद्पयेक्षदब्रह्य सर्वान्तरमपक््यदपरोक्षेण तस्मादिदं पहयतीतीदन्द्रो नाम परमात्मा! ` 

इदन्द्र हु वे नार प्रसिद्धो खोक श्वरः! तमेतमिदन्द्रं सन्तमिद्ं इति परोक्षेण परोक्षासिधासेनाऽऽचक्षते ब्रह्मविदः 
संव्यवहाराय पुष्यततमत्वासपस्यक्षनासंग्रहणशभयात् । तथा हि परोक्षप्रिया: परोक्षनामग्रहणप्रिया इव दयेव हि 
यस्माहेवाः ¦ कियुतव सवदेवानामपि रवो महेश्वरः । द्विवचनं प्रकृताध्याययरिसमप्त्यथंम् ।॥ १४ ।1 

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पुज्यपादलिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवक्करृतावंत रेयोपनिष द्धाष्ये प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः 

विचारितवानित्यर्थः | विवाय च किमन्यमात्मव्यतिरिक्तं स्वततःसत्ताकं वावदिषद्वदिष्यामि न किञ्चिदप्यात्मग्यत्तिरिक्तं 
वक्तु शवनोमीति निदिवतवानित्थंः। एवं पदा्थंशोघनवतो वक्याथ॑ज्ञानमाहू-स इति। “जाचा्यवान्पुरुषो वेदे"ति 

श्रतेस्तेन विना स्वतो वाक्थायंज्ञानं न सन्भवत्तीव्यमिप्रव्याऽऽहू-परमेति । वेदान्तेति ! उपनिषत्काण्डस्य भेरी- 
स्थानत्व तच्वमसीव्यादिवाक्यानां प्रबोधजनकशब्दत्वमित्ि ज्ञेयम् । पुरिक्षयानमिति \! मूधेन्यया द्वारा प्रविश्येति 
देषः । द्प्तेनेति ! तेन सहेव्यर्थः । करि परोक्षतया ज्ञातमिति पृच्छतिकथमिति । तस्य कृताथंताप्रख्पापकेन 

१० 

१५ 

वाक्येन तस्मापरोक्षत्वमाहु--इदमिति ! इती३ इति प्टृतेरथंमाह्--अहौो इति । विचारणार्था ष्टुतिः । पूवंमिति 
विचारणाथे प्ट्तेप्िहितत्वात् । प्टत्या सस्यगबरह्य ज्ञातं न वेति विचायं सम्यग्ज्ञातमिति निस्चित्याहो इत्ति स्वस्य 

करताथत्वं प्रह्धापि्तवानिव्यथ : | 
तस्येदन्द्रनामप्रसिद्धयाऽपि तस्य ज्ञानस्यापरोक्षत्वमित्ति वक्तुं तस्मादिदन्द्र इति वाक्यं तदवाचष्टे-- 

तस्मादिति । तस्मतत्सर्वान्तरं ब्रह्मेदं नित्यमेवापेक्षेण प्रत्यगालेत्येवमपशष्यदित्यन्वयः । केथमिदन्द्रनामत्वमत 
आह्--इद्न््रो ह वा इति । नन्विद्धो मायाभिरित्यादाविन्द्र इति प्रसिद्धो न त्विदन्द्र इत्यत भाह्--तमेवमिति । 
इुदन्द्रस्येवं सतः परोक्षत्वा्थंमक्षररपेनेनद इत्याहरित्यथः । परो ्लोक्तं प्रयोजनमाह- पूज्येति । | 

पूज्यानां परोक्षत्तयैव नाम वक्तव्यमित्यत प्रमाणमाह्--तथा हीति ! देवा इति । पूज्या इत्यथः । अत 

एवाऽऽचार्या उपाध्याया इत्युक्तमेव प्रीति कुर्वंन्ति लोके न तु विषणमित्रादनामग्रहण इति भावः| नाम्नः 

परोक्षत्वं नाम यथार्थनाम्नो श्पान्तरकरणेन स्वरूपाच्छादनमिति सेयम् । 

इति धीमत्परमह् सपरिब्राजकाचार्यश्रीमच्छूदधानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायामैतरे योपनिष द्धाष्यटीकायां 

प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः 

अन परस्य शरीरप्रवेक्षः, ततः तस्य आवसथतिर्दशः ततः “स जातो भूतान्यभिव्यैस्यदि"व्युक्त्वा 
“'स एतमेव पुरूपमि'त्यनेन स जीवभावापन्न एतं स्ष्टृस्वेन व्यवस्थितं पुरुषमात्मानमेव ब्रह्मापश्यत् 
इति जीवग्रह्मामेदः स्पष्ट प्रतीयते | एवंस्थिते एतमेव नारायणं ब्रह्मापक्यदिति व्याख्यानमप्रकरता्थ- 
सक्तम् । तस्मादिन्द्र इति यः दृष्टवान् तमेवाचष्टे स च जीवः “तमेव इन्द्र इत्याचक्षते" इत्युक्ट्या 
जीवस्पैवेन््रपदबोध्यत्वं स्पष्टम् । जीवस्यैव द्रष्टत्वेन प्रकृतत्वात् । 

यत्त टिप्पणकारेण '""परमात्मेवान्तः प्रविरय परमात्मा इदमपद्यत् एतस्मात् प्रवेशादनन्तरं खोक 
सां कथं द्रश्यत्ति" इति सन्दह्य ब्रह्मणा व्याप्तं, ब्रह्मात्मकमश्यत् ईहश्विरिष्टदशंनानुगुणोऽस्मत्प्रवेश 

दति तिररिचिकाप इत्ति देहिकमतनिरूपणं तत् ईश्वरस्य स्वयमेव “यः सवेज्ञः सवं वित्" इति सवंज्ञः 

सिद्धे अपूवंवत् एताह्लदशंनमप्रसक्तमनतिप्रयोजनकं च तस्मादिदं न शोभनम् । पुरूषोऽत्र नारायणपरो 

नेत्यत “धुरुषे ह॒ वा अयमादितो गभः इत्यत्र जीवे पुरुषपदघ्रयोगोऽपि प्रायपाठ्न्यायेन साक्षी । 

२० 

२५ 

२० 

२ 



अजथ द्भिलीयौेङ€्यायः 

अस्मिशतुर्थेऽध्याय" एष वाक्या्थः--जगदुत्पत्तिस्थितिप्रखयक्रदसंसारी सवंज्ञः सवंशक्तिः सवंवित्सवंभिदं 
जगत्स्वतोऽन्यदस्त्वनस्तरमनुपादयेवाऽऽकाक्ादिक्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मप्रबोधनाथं सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि 
स्वये प्रविवेस । प्रविष्य च स्वमात्मानं यथामूतमिर ब्रह्मास्मीति साक्षास्प्रत्यबुध्यत । तस्मात्स एव सवंशरीरेष्वेक 
एवाऽत्मा नान्य इति ! अन्योऽपि "सम आत्मा ब्रह्यास्मोष्येवं विद्यार्दित्या त्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदिति 
“ब्रह्य वत्तममि""ति चोक्तम् । अन्यत्र च । सवंगतस्य सर्वात्मनो बालाग्रमात्रमप्यप्रविष्टं नास्तोति कथं सीमानं विदायं 
प्रापद्यत पिपोकिकेव सुषिरम् । . 

नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बहु चान्न चोदितव्यम् \ अकरणः सघ्रोक्षिताऽ्नुपादाय किञ्िव्खोकानसनतादृभ्यः 
पुरुषं समुद्धुयामुछंयत् \ तस्याभिध्यानान्तुखादि निभिन्नं मुखादिभ्यश्चारन्यादयो रोकपालास्तेषां चाशनाया- 
पिपासािसंधोजनं, तदायतनप्राथंनं, तदर्थं गवादिप्रदशनं तेषां यथायतनप्रवेशनं सृषटस्यान्नस्य पलायनं वागादि- 

१० भिस्तज्जिघृक्षा । एतत्सर्वं सीमाविदारणप्रवेश्सममेव \ अस्तु तहि सवेमेवेदमनुपपन्चम् \ न । अच्राऽऽत्मावबोधा्थं- 

भस्मिन्नघ्याय ास्मैकत्वलोकलोकपालसुष््यशनायापिपासासंयोजनादीनां बहूनामर्थानामुक्तत्वात्स्वेषामपि 
विवक्लितत्वश्च ्कावारणाय विवक्षितमथंमाह-अस्मिन्निति \ सवेंष्वपि शरीरेष्वेक एवाऽऽत्मा स एव परमेश्वर इति 
वक्ष्यमाणोऽथं एतच्छन्दाथं; । बाक््याथं इति । विवक्षित इति दोषः । कथमयमेवार्थो विवक्षित इत्यारङ्थ पूवं 

सन्दर्भपर्यालोचनयेव्याहु-जगदिष्यादिना ! यद्यपि छोकादिसृष्याऽन्नसुष्टया चोत्पत्तिस्थिती एवोक्तं तथाप्युत्पत्ति 
५ स्थित्युक्त्याऽ्थास्रल्योऽ्प्युक्तप्राय इति प्रख्यकृदित्युक्तम् । रोकेपालादीनामेव भोक्तृत्वोक्त्याऽसंसारीत्युक्तमित्यथंः | 

सामान्यतः सर्वं जानातीति स्वंज्ञः | विश्षेषतः सवंप्रकारेणापि स्वं वेत्तीति सवंवित् । सुष्टवेत्यन्तेन 
जगतस्तत्का्यंत्वात्तद्रयत्िरेकेण नास्तीत्युक्त्वा प्रत्यगात्मनस्तदभेदमाहू-स्वात्मेति । न केवर प्रवेशोक्त्येव तद भेद 
कि तु तदभेदज्ञानोक्तेशचेव्याहु-प्रकिय चेति। यस्मात्सवंशरीरेष्वेकस्येव प्रवेश उक्तः । यस्माच्च प्रविष्टस्य 
ब्रह्मतया ज्ञानमुक्तं तस्मात्सर्वश्षरीरेष्वेक एवाऽत्मा स च सवेज्ञ ईर्वर एव नान्य इत्येष वाक्यार्थो विवक्षित इति 

२० पूर्वेणान्वयः, "सम आत्मेति विद्यादिति संहितोपनिषद्गतवाक्यशेषोऽप्येतमेवाथ माहेत्याहु--अन्योऽपीति) सम इति) 
सवंभूतेष्वेक इत्यथ; । स ईक्षतेत्यादिसन्दर्भादयमथंः प्रतीयत इत्युक्तं पूवमिदानीमुपक्रमोपसंहा राभ्यामप्येष एवां 
प्रतीयत इत्याह--आत्मा वा इति ! सदेव सोम्येदमग्र आासोत्तदेतद्ब्रह्यापूवेमित्यादो चाद्ितीयत्वमुक्तमित्याह्-- 
अन्यत्र चेति ! प्रवेशवाक्यादात्मन एकत्वमुक्तं तदयुक्तं तस्यंवासङ्कताथंत्वादिति शङ्धुते -सवंगतस्येति । 
अशरीरत्वाद्विदार्ययतुत्वं सवंगत्वापवेशश्च ने स द्गच्छत इत्यथः । 

२५ कि प्रतीयमानार्थेऽस द्गतत्वमुतत विषक्षिताथं ? आये सवंस्याप्यसङ्खताथंतवेन सववंस्यप्यप्रामाण्यं स्यात् । 
न च वेदस्य तदक्तमित्यिप्रेत्याऽऽह- नन्विति । चक्षुरादिकं रणे रक्षणं प्रसिद्धं मृदाद्यपादानवत एव सष्टत्वं 
ह्स्ताभ्यामेव समुद्धरणसंमूषने इत्यश्चरीरस्य तदसङ्कतम् । शस्त्रादिना मूत्त॑न विदारणं न त्वमूर्तात् ध्यानात्, मुखा- 
दिभ्योऽग्याद्यव्पत्तौ तस्य दाहादि: स्थात् । मृतंस्येवान्येन संयोजनं कर्तु शक्यं नारनायदेरमूतंस्य । अग्न्यादीनां 
दारीरसुष्टेः पूवं प्राथंनाया अयोगस्तदा गवादिक्चरीराभावात् । स्वयं चाज्ञरीरत्वादानयनायोगः । तेषामश्चरी रत्वाद- 

३२० मरत॑तव।स्मवेक्लानुपपत्तिः। अन्नस्याचेतनस्य पलायनानुपपत्तिः। वागादीनां हस्तादिवद्रस्त्वादानासामथ्त्िजिघुक्षानुप- 
पतिरिति सव॑मस ्ुतार्थमित्यथैः । तहि सवेमप्रमाणमस्त्विति कर्शिचच्छद्कुते--अस्त्विति । विवक्षितार्थेऽपि “विषं 
भुङ्क्ष्व” “स प्रजापतिरात्मनो वपामुदद्खिददि'त्यादीनामिव प्रामाण्यसम्भवेनाप्रामाण्यं त कस्यचिदपि युक्तम् । 
विवक्षिता च नासद्धत्तिरित्ति द्वितीयं दूषयति--नेति ! लोके स्वयमेव रं कृत्वाऽनेकेषु गृहेष प्रविष्टस्य 

देव दत्तस्यैकत्वदश्ल॑नात्तद्रदात्मन एकत्वमिति बोधयितुं विदारणप्रवेशने उच्येते । न तु सोऽर्थो विवक्षित 
३५ विवक्षितात्मैकत्वबोधद्रारतयोक्तलालयाशस्त्याथंहा रतयोक्तवपोत्खननादिवदथवाद इत्यथः । असत एव प्रवेशादेरि- 

१. आरण्यकक्रमेण पूवः चतुर्थोऽध्यायः। 



अ०-२] एेतरेयोपनिषत् [ ६५७ 

मात्रस्य विवेक्षितत्वात्तर्वोऽयमथंवाद इध्यदोषः ! मायाविवद्रा, महामायावी देवः स्वजनः सवंशक्तिः सवेमेत्तच्चकार 
सुखावबोधनध्रतिपच्यथं लोकददास्यायिकादिभ्रयच्च इति युक्ततरः पक्षः) न हि सुष्टयाष्णापिकादिपरिन्नानात् 
किञ्चित्फलमिष्यते ! एेका्म्यस्वरूपपरिज्ञानार्वप्रतत्वं फलं सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम् । स्म्रतिषु च गीताद्यासु “समं सर्वेषु 
भूतेषु तिष्ठन्तं परमेहवरसि""व्यादिना । 

ननु त्रय आत्मानः मोक्ता क्वा संसारी जीव एकः सवलोकक्लाख्चप्रसिद्धः । अनेकप्राणिकर्मफखोपमोग- ५ 
योभ्यानेकाधिष्ठानवत्लोकदेहनिमणिन लिद्धेन यथल्ालप्र्शितेन, पुरप्रासादादिनिर्माणलिङ्धेन तद्िषयकोशय- 
ज्ञानवांस्तत्कर्ता तक्षादिरिव, ईहवरः सर्वज्ञो जगतः कर्ता द्वितीयश्चेतन आत्माऽवगम्यते ! “यतो बाधो निवतेन्ते 
“नेति नेती"'त्यादिश्ासखप्रसिदढध ओवनिषदः पुरुषस्त॒तीयः। एवमेते चय अआत्मानोजन्योन्पविलक्षणाः ! तत्र कथमेकं 
एवाऽऽत्मा अदितीयोऽसंसारीति जातुं शक्यते ? तत्र जीव एव तावत्कथं ज्ञायते ? नम्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता 
द्ष्टाऽदेष्टाऽऽघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञातेति ! १० 

ननु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः भवणादिक्तंत्वेनामतो मन्ताऽविक्ञातो विज्ञातेति च \ तथा "न मतेमेन्तारं 

होक्तिर्त्यङ्गीक्रत्य तस्य गुणाथंवादत्वं वपोत्खर्ननादिवाक्यवदिस्युक्त्वा “अग्निहिमस्य मेषजमि"त्यादिवद्मूताथं- 
वादत्वमङ्गीकृत्याऽष्ु-मायावीत्ति। माययाऽवटितमपि सवेमुपपदतेऽघटितघटकेत्वात्तस्या इत्यथं : । अनेन सृष्टयादेर- 
धटिताथंत्वादृगन्धर्वेनग रादिवन्पृषात्वमेवेति स्पष्टोकतुमघटितमपि सृष्टयादिकं श्रुत्या दशितमिव्युक्तम् । नन्वात्माव- 
बोधश्चेद्टिवक्षितस्ति साक्षादेव स उच्यतां किमनेन वृथा प्रपञ्चनेनेस्यत्त आह्--घुखेति । अवनोधनं प्रतिपादनम् । १५ 
सुखेन वक्तुः प्रतिपादनार्थं सुखेन श्रोतुः प्रतिपत्यथ चेल्यथः । तनु लोकसृष्टयदेर्मानान्तरागोचरतवेना- 
वत्वात्तस्परत्वमेवाऽऽह्यायिकाया अस्त्विव्याशङ्कुयापुवंतवैऽपि ततप्रतिपत्या फखाखाभात्फख्वव्यज्ञाते श्रुतेस्तात्पयं- 
नियमात्। अन्यथा शद्ररोदनदेरप्यपूर्व॑त्वेन तत्रापि ता्पर्यापत्तेनं सृश्यादो तात्पयंमित्याह्-न हीति। मात्म्रिपत्तौ 
तु फएलदशंनात्तत्परत्वमेव युक्तमित्याहू--एेकातम्येति । स्वेति \! एतावदरे खल्वमृतस्वं तमेवं विद्वानमृत इह भवति 
विहमनमृतः समभवदित्यादिष् ज्ञानादमतत्वं प्रसिद्धमिव्यथंः | “समं सवषु मूतेष्वि"'त्यनेनैकात्म्यमुक््वा “समं २० 
परयन्हि सवत्र न हिनस्त्यात्मनाऽस्त्मनमि"ति ज्ञानादमृतत्वमुक्तमित्याह्--स्मृतिषु चेति । यञ्ज्ञाताऽमृतमश्नुत 
इत्यादिरादिशब्दाथंः । 

"सोऽहं सच त्वं सच सवंमेतदात्मस्वूपं त्यज भेदमोहम् । इतीरितस्तेन स राजव्यंस्तव्याज मेदं परमाथंटष्टः ॥ 
दत्येकात्म्यमुक्त्वा “स चापि जातिस्मरणाप्तबोधस्तत्रैव जन्मन्यपवगमाप'' । इत्यादिविष्णुपु यणमाचक्षब्दाथंः । 

मत्मैक्यमेवास्याध्यायस्याथं इत्युक्स्वेतदेव स्थिरीकतुंमाशद्कुते--नन्विति । जीव ईश्वरो नि विरोषब्रहय चेति २५ 
त्रय आत्मान इत्यथंः। तत्र जोवोऽहं कर्तेति लोक “एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा" “यजेत स्वगंकाम" इत्यादि पस्तरे च प्रसिद्ध 
इत्याह- भोक्तेति ! एक इति । त्रयाणां मध्य एक इ्यथंः । यौ ोकदेहूनिमणिन लिङ्खेनावगम्यते सवंज्ञ ईश्वरः 

स द्वितीय इत्याहू--अनेकेति \ अनेकेषां विचित्राणां च प्राणिनां यान्यनेकानि विचित्राणि कम॑फङानि तदुपभोग- 
योग्यानि यान्यनेकानि विचित्राण्यधिष्ठानानि स्थानविशेषास्तद्न्तौ खोका देहश्च तेषां निमणिन छिङ्खेनेत्य्थंः । इदं 
विशेषणं कतुः सव॑ज्ञताथंम्। यथाशाख्नप्रद्शितेनेति। “स इर्माल्छोकानसुजते""व्यादिष्यास्त्रभ्रदशितकिङ्खेनेत्यथंः। अनु- ३० 
माने हष्टान्तमाहु--पुरेति! अचेतनं प्रधानं स्वयमेव विचित्रजगदाकारेण परिणमते न तु सवंोऽधिष्ठाता कदिचदिति 
सांख्याः, तचिरासायाऽऽ्ह्--चेतन इत्ति \! चेतनानधिष्ठितस्याचेतनस्य स्वतः पवृ्यदशंनादवश्यं सव॑ज्ञश्चेतनोऽ- 
धिष्ठाताऽङ्खोकायं इत्यथः । तुतीयमाहू--यत इति! एकस्येव रूपभेदेन भेद इद्याशङ्कयाह--एवमिति । अम्योन्येति । 
अन्योन्यतिरुदधघमेवत््वादृहुनतुहिनवद्डिता इत्यर्थः । तत्र जीवस्य यक्कतुत्वभोक्तुत्वादिनः वंलक्षण्यमुक्तं तदसिद्धम् । 
तस्य मानान्तराविवयव्वेन तद्धमेवत्तया प्रमातुमशक्यत्वात् । अतो च भेद इत्यभिप्रायेण परिहरति सिद्धःन्ती- ३५ 
तत्र जीव एवेति \ कथमिति ! तस्य ज्ञेयत्वाभावे कतुंत्वादिधमं वििश्तयाऽपि स ज्ञातुमशक्य इत्यथः । अविज्ञाताभि- 
प्रायः प्रहनप्रकारं मत्वा कङ्कुते-नन्विति 1 आदेष्टा वर्णात्मकशब्दवक्ता । आघो्ट ध्वन्यात्मकशम्दवक्तत्यथंः । 

पुव॑वाक्ये स एषोऽश्रततोऽमत्तोऽविन्ञात इति विज्ञेयत्वस्य प्रतिषेधात्तस्मिस्तद्टिरुद्धं ज्ञेयत्वमित्याह्-ननु 
विप्रतिषिद्धमिति \! यः श्रवणाद्कितंत्वेन ज्ञायते स एवामतोऽविज्ञातश्चेव्येतद्िभ्रतिषिद्धमित्यन्वयः । श्नुत्यन्तर- 

८३ 
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मन्वीथा न विन्नातेविज्ञातारं विजानीया इत्यादि च । सत्यं विप्रतिषिद्धम् । यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत् । 
प्रत्यक्षज्ञानं च निवाते “न मतेम॑न्तारमि" त्यादिना । ज्ञायते तु श्रवणादिरिद्धंन तत्र कुतो विप्रतिषेध 

ननु श्रवणादिलिङ्केनापि कथं ज्ञायते यावता यदा श्णोत्यात्मा श्रोतव्यं श्म्दं तदा तस्य श्रवणक्रिययेव 
वतंमानत्वान्धननविन्नानक्ियि न सम्भवत आत्मनि परत्र वा । तथान्यत्रापि सननादिक्गियासु । श्रवणादिक्रियाश्च 

५ स्वविषयेष्वेव । त हि मन्तव्यादन्यत्र मन्तुमेननक्रिया सम्भवति 

ननु मनसा सदेमेव मन्तव्यम् । सत्यमेवम् । तथाऽपि सवेमपि मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं शक्यम् । 
यदेवं कि स्यात् ? इदमत्र स्थात्-सर्वंस्य योऽयं मन्ता स मन्तेवेति न स मन्तव्यः स्यात्! न च द्वितीयो 
मन्तुमंन्ताऽच्ति यटा स आत्मरैवे सन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्य आत्माऽऽत्मना, यश्च मन्तव्य अत्मा, तोदो 
प्रसज्येषाताम् \ शक्त एवाऽऽस्मा द्विधा मन्तुमन्तव्यत्वेन दिशकलीभवेद्रंशादिवदुभयथाऽप्यनुपपत्तिरेव ! यथा 

१० विप्रतिषिद्धं चेत्याह - तथा च मतैरिति । मतेमनोवृततेमंन्तारं साक्षिणमिव्यथंः । आदिपदेनामतो मन्ताऽविज्ञतो 
` विन्ञातेव्यादिसंग्रहुः । श्रुत्योः प्रामाण्याविज्ेषाद्वप्रतिषेधानुपपत्तेः प्रत्यक्षेणाविज्ञेयत्वं लिङ्गन विज्ञेयत्वं चोच्यते 
ताभ्यामिति श्षद्धुते पूववादी- सत्यमिति । 

नात्मनि युगपल्ज्ञानद्रयायोगाच्छुवणारिकाले मननविज्ञानयोरसम्भवाच्छुवणादिना मननविज्ञानरूपमात्म- 
 विषयकमन्यविषयकं वाऽनुमितिज्ञानं न सम्भवतीत्याह सिद्धान्ती-ननु श्रवणादीति । श्रवणक्रिययेव सह् 
१५ वत्तंमानत्वाच्छरुवणक्रियाघारत्वादात्मनि विषये परविषये वा तस्य मननविज्ञानक्रिये न सम्भवत इत्यथः | उच 

प्रकरणे मननविज्ञानशब्दाभ्यामनुमितिरुच्यत आत्मनस्तद्िषयत्वस्यैवेह शङ्कावादिनोक्तत्वादिति । तदहि श्रवणमनन- 
योयुगपदसम्भवेऽन्यविषयमननक्रिययाऽऽत्मा मन्तव्य इत्याशद्धुय विज तीयक्रियाद्रयवत्सजातीयक्रियाद्रयमपि युगपन्न 
सम्भवतीत्याहु-तथेति ! मननादिक्रियास्विति ! मननादिक्रियान्तरमपि न सम्भवतीति रोषः । ननु मननादिक्रिया 
हि लिद्धम्। नच लिङ्क करणमतीतलिङ्खेनाप्यनुमित्तिदशंनात् । किन्तु किङ्गज्ञानं करणम् । न च तस्याप्यनु 

२० मितिकाे सत्तवनियमः । पूर्वंक्षणसत््वमात्रेण करणत्वोपपत्तेरिति तयोर्योगपद्याभावेऽपि न दोष इति चेत् । न । 
श्रवणमननादिलिङ्तविज्ञानस्य साक्षिरूपस्य स्वत्तो विरोषाभावेन श्चरवणादिरूषिततत्ववेषेणेव त्तस्यानूमापक्रत्वस्य 
वक्तव्यत्वेन तत्सत्ताया अपि तत्काले वक्तव्यत्वादिति भावः। ननु तहि बाह्यगोचर्रवणादिक्रियया मन्तुरनुमानं 
मा भत् | किन्तु बाह्यगोचरश्रवणादिक्रियेवाऽऽत्मानमपि विषयीकरिष्यतीत्यत आाह--श्रवणादिक्रियाश्चेति \ 
स्वविषयगोचरा एव न तु स्वाश्रयगोचरा इत्यथंः । किञ्च न मतेमंन्तारं मन्वीथा इत्यात्मनो मन्तव्यत्व- 

२५ निषेधान्मन्तर्यात्नि न मननक्रिया सम्भवतीत्याहु-न हीति । अन्यत्रेति । आत्मनीत्यथंः । कुटारादिक्रियाया 
दारूणोऽन्यत्र व्यापारादशंनादित्यथंः । 

तनु मनसो वशे सवंमिदं बभूवे"'ति श्रुतैः सवस्य मनोविषयत्वादात्मनोऽपि मन्तग्यत्वमेवेति शङ्कुते--ननु 
मनसेति। एवमपि मनसः करणत्वाच्करियायाई्च कर्तारमन्त राऽनुपपत्तेमंन्ताभवश्यम द्खीकत्तग्य इति वदन्नाह् सिद्धान्ती- 

यमेवमिति। वथाऽपीति! “न मन्वीथा इति विशेषश्रुत्या मन्तव्यत्वनिषेधात् । भभ्युपगम्योच्यत इति सुचयत्यपि- 
३० शब्दः। यस्तु मन्तुरावश्यकत्वं तावता तव कर स्यादिति शाद्कुते--यद्येवमिति । एवं सत्यात्मनो मन्तव्यत्वाभावः 

सिध्यतीत्याहू- इदमिति। कुत एतदिति चेत्त्र वक्तव्यं किमात्मनो मनने स्वयमेव मन्तोतान्यो वा?इति विकर्प्याऽऽं 
दूषयत्ि-- सर्वस्येति ! एकत्र करतृंकमं भावस्य चिरोधान्मन्तुमंन्तव्यत्वं न सम्भवतीत्य्थंः । द्वितीये स मन्ताऽ- 
नात्माऽऽत्मा वा ? इति विकरप्याऽभ्य आह--न चेति । द्वितीय इत्यनन्त रमनात्मेति शेषः । अनात्मनोऽचेतनस्य 

तुत्वानुपपत्तेरित्यर्थः । द्ितोयमनूवदति--यदेति । अस्मिन्पक्ष एकस्मिञ्छरीर आत्मदरयं स्यादित्याहू--तदेति \ 

३५ चशब्दौ परस्परसम॒च्वयार्थौ । येन चाऽऽत्मनाऽऽस्मा मन्तव्यो यश्चाऽऽत्मा मन्तव्य इत्यन्वयः । तृत्तीयान्तप्रथमान्त- 
यच्छब्दाभ्यामुक्तौ द्वावात्मानौ स्यातामित्यथं; । एतहोषपरिहारायैकस्यैवाऽऽत्मन एकाशिन मन्तुत्वमंशान्तरेण मन्त- 
व्यत्वमिद्युक्तौ सावयवत्वं स्यादिव्याहू--एक एवेति । अस्तु को दोष इत्याशद्ुयाऽऽत्मभेदे तयोरेकमत्यायोगाद्िसढ- 
दिदिक्रयतया चरी रमुन्मथ्येतत । सावयवत्वे अनित्यत्वेन कृतहानादिकं स्यादिति दोषमाह--उभयथेति। भिन्नयोरपि 
समानस्वभावयोर्दीपयोः कतृकमंभावादशंनादात्मभेदपक्न आत्मशकलमेदपक्षे वा तयोः समानस्वभावत्वादमिन्तपक्ष 
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प्रदीपयोः प्रकारयप्रकाश्चकंत्वानुपपत्तिः समत्वात्तद्रत् । न च मन्तुमंन्तव्ये मननव्यापारशरून्यः कारोऽस्त्यात्ममननाय । 
यदाऽपि लिद्धेनाऽऽत्मानं सनुते मन्ता, तदाऽपि पुवेवदेव लिङ्घेन मन्तव्य आत्मा, यश्च तस्य मन्ता, तौ हौ 
प्रसज्येयाताम् । एक एव वा द्िधेति पवोक्तो दोषः । न प्रत्यक्षेण नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्कथमुच्यते “सम आत्मेति 
विद्यादिगति । कथं वा श्रोता मन्तेत्यादि ? 

ननु श्रोतृत्वादिधमंवानात्माऽश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्मनः किमत्र विषमं पश्यसि ? यद्यपि तव न विषमं ५ 
तथाऽपि सम तु विषम प्रतिभाति }! कथम् ? यदाऽसौ श्रोता तदा न मन्ता यदा मन्ता तदा न श्रोता । तचरेवं सति 
पक्षे श्रोता मन्ता, पक्षे न श्रोता नापि मन्ता \ तथान्यत्रापि च \ यदेवं तदा श्रोत्त्वादिषमंवानाद्पाऽभोतृत्वादिषमं- 
वान्वेति संशयस्थाने कथं तव न वैषम्यम् ? यदा देवदत्तो गच्छति तदा न स्थाता गन्तैव ¦ यदा तिष्ठति वदन 
गता स्थातेव तदाऽस्य प्न एव गन्तुत्वं स्थातूत्वं च न नित्यं गन्तुत्वं स्थातृत्वं वा तदत् । 

अच्र काणादादयः पट्टयन्ति) पक्षप्राप्रेनेव श्रोतृत्वादिनाऽऽत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्थादि । संयोगजत्वस- १० 

इव कतृंकमंभावो न सम्भवतीत्यनुपपत््यन्तरमाहू-यथेति । किञ्च “परा्चि खानि व्यतृणत्स्वयमूस्तस्मात्पराड्- 
पयति नान्तरात्मन्" इति भशृव्या करणानां बर्हिविषयत्वनियमस्याऽऽत्मविषयत्वाभावस्य चोक्तत्वात् । “यन्मनसा 
न मनुत” इति श्रुतेरच मनप्नो बहिविषये मन्तव्य एव व्यापारो नाऽऽत्मनीत्याहु-न च अन्तुरिति ! न च॑वं सति 
“कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमंश्चत्"' “मनसंवानुद्र्टव्य" मित्यादोनां का गत्तिरिति वाच्यम्। मनसो बहिविक्षेपाभावेनैकाग्रयं 
मत्यात्मा स्वयमेव प्रकाशत इति तदथंत्वात् । अन्यथा पूर्वक्तिन्यायोपवु हिताऽमतोऽविज्ञात इत्यादिवह्ृश्ुतिव्याकोपः ११ 
स्यादिति भावः । एवमात्मनः साक्षान्मनसा मन्तव्यव्वपक्ष एकस्मिञ्छरीर आत्मभेदस्तस्य शकरीभावो वा ` 

स्यादिव्यक्तदोषमनुमितिविषयत्वपक्षेऽप्याहू--यदाऽपीति ! एवममतोऽविज्ञात इति श्रुत्या न्यायौपवृ हितया सर्वात्मना 
्ञेय्वाभाव इति स्थितम् । तत्र पूवंवादी शङ्तै-न प्रत्यक्षेणेति । कथमिति ! जेयत्वप्रतिपादकधुतेः श्रोतुत्वादि- 
धमवत्वप्रतिपादकभशुतेश्चानुपपत्तिरित्यथः | 

तत्र विद्यादिति श्तावितरनिषेघे सति स्वप्रकाशत्वेन स्वतः स्फुरणमेवोच्यते न तु क्म्या वेयत्वमिति २० 
परिहारं वक्ष्याम इत्यरिप्रेय श्रोतत्वाध्िश्रुतौ परिहुरमाह- नन्विति \ तत्र कि धमंवत्त्वप्रतिपादनस्य का गतिरिति 
पृच्छयते कि वाश्रोतुत्वादिप्रतिपादनेनाश्रोतुत्वादिकमसिद्धमिल्युच्यते वा ? इति विकल्प्य, नाऽऽद्ः) नित्यमेव श्रोतृत्वादि- 
धममद्धीका रादित्याह--श्रोतुत्वादीति। “न श्रोता न मन्ते"व्यादिशतेनित्यमेवाश्रोतुत्वादेरपि प्रामाणिकरल्यानच्र द्ितीयोऽ- 
पीत्याहू--अश्रोतत्वादीति । उभयोरविरोधं चोत्तरत्र वक्ष्याम इति भावः । एवं च श्रोत्ता मन्ता न श्रोता न मन्तैत्ति 
चोभयश्रवणे सति श्चोतुत्वादिधर्मवानेवेत्यन्यतरपरिग्रहुवेषम्यं तव न युक्तमित्याहू--किसत्रेति । नन्वश्वोतुत्व- २५ 
भरतेरन्यपरस्वो पपत्तेनं वेषम्यमित्याशद्धुय कालभेदेनोभयोरपि दशंनादन्यतरस्यान्यपरत्वे हेत्वभावाच्छरोत्तेवयङ्धीकारे 
वेषम्यं स्यादिवेत्याहू--यद्यपीति \ अध्रोतुत्वादि प्रसिद्धमनात्मन् इति पाठे नन्विति वाक्यमपि शङद्कुन्तगंतमेव । 
भरोतितयादिश्रत्या श्रोतुत्वादिधमंवानात्मा ननु तक्रथं स्यादित्यन्वयः । ननु न श्रोतेत्यादिभरुतेरश्ोतृत्वादिध्मवच्व- 
मात्मन इत्याशङ्कय कोकेऽप्रसिदधर्नेवमित्ति स एवाऽऽह--अश्नोतुत्वादीति \! उमयोरप्यात्मघर्मत्वश्रवणरे समानेजन्य- 
तरस्यानात्मघमेत्वाभिधानमयुक्तमित्ति सिद्धान्ती दूषयति--करिमत्रेति। ननु रोकप्रसिद्धिबलादनात्सधमंत्वानिङ्चयास्च ३० 
वेषम्यमित्याशङ्धुय निराकरोति--यद्यपौति \ भश्रोतृत्वादे रात्मधमंत्वेऽपि प्रसिद्धेरविरेषच्छत्यनुरोघेनोमधोरप्यात्म- ' ` 
धमंस्वमिति प्रश्नपू्व॑कमाह-- कथमिति \ इतरत्सवं समानम् । त्वया हि कादाचित्कज्ञानेन निव्यमेव श्रोतुत्वादिक- 
मद्धीक्रियते तदयुक्तमिव्याह्--यदाऽस्ाविति ! न मन्तेत्यनन्तरं न तु नित्यमेव श्रोता मन्ता वेत्ति शेषः । 
तथाऽन्यत्रापि । द्रष्टत्वविज्ञातृत्वादावप्येवमेव कादाचित्कत्वमिव्यथैः । श्रोतृतवदेः पाक्षिकलत्वं हन्तेन स्पष्टी 
करोति-यदेति \ तदाऽस्येत्यत्र यदेवमिति पदमध्याहू्य व्यवस्था तदाऽस्य पक्ष एव गन्तुस्वमिति वाक्यं योज्यम् । ३५ 
तदिति \ तथैव श्रोतृत्वादिकमपि न नित्यमित्यथंः | 

अचान्तरेऽविदिताभिप्रायाः काणादादय उभयमपि कादाचित्कमेवास्त्विति चोदयन्तीत्याहु-अत्रेति । ननु 
सिद्धान्तिनाऽपि श्रोतृवाश्रोतुत्वयोर ङ्खोकारादस्य सिद्धान्तात्कथं भेद इत्याशङ्य तन्मते नित्यसाक्षिणो नित्यमेव 
भ्ोतृत्वं कादाचित्कज्ञानस्य मुषात्वैन तदभावेन च नित्यरेवाश्रोतुत्वम् । अस्मन्मते तु कदाचित्कज्ञानेनेव 
्रोतृत्वादिकमिति विशेषमाहु--संयोगजत्वमिति ! ज्ञानस्य कादाचिक्रव्वेऽ्यौगपद्ये च यथाक्रमं प्रमाममाहू-- ४० 
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योगपद्यं च ञानस्य हयाचक्षते । दसयन्त चाग्थत्रमना अभूवं नाद्ंमित्यादि युग्पञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्धमिति च 
न्याय्यम् । भवत्वेवं {क दव नष्टं यद्येवं स्थात्? अस्त्वेतं तवेष्टं चेत्! श्रुत्यथेस्तु न सम्भवति कि न धोता मन्तेत्यादि- 
भूत्यथः ? न । न शरोता ने सन्तेत्यादिव्चनात् \ | 

ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं त्वया \ न, नित्यमेव श्रोतुत्वाच्रभ्युपगमत् \ “न हि श्रोतुः श्रुतेविपरिखोपो विद्यत 
५ इत्यादिश्रुतेः! एवं ताहू नित्यमेव भरोतृत्वाचम्धुपगमे प्र्यक्षविरुढा युगपज्लामोत्पसिरज्लानाभावश्वाऽऽत्मनः कल्पितः 

स्थात् । तच्चा्निष्टमिति । नोमयदोबोपपत्तिसत्मनः शु्यादिधसंवत्तयश्नुतेः । अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरादीनां 
दष्टयाद्यनित्येद संयोगवियोग्घमिणाम् \ यथाऽगनेज्वेखनं तणारिस्ंयोगजत्वात्तषटत् । 

न तु सित्यस्यासूतंस्यासंयोगविभाग्ध्िणः संयोगजटष्वाद्यनित्यघमंवस्वं सस्भवति । तथा च श्रुतिः 
(न हि परषदुहर्टोवपरिरोपो वियते" इत्याद्या । एवं तह हे इष्टी चक्ुषठोऽनित्या इष्टिनित्या चाऽत्मनः । तथा च 

१० हे श्रुती श्नोत्रस्यानित्या नित्याऽऽत्स्वरूपस्य । तथा हे मतौ विज्ञाती बाह्याबाह्ये । एवं ह्येव । तथा चेयं श्रुतिर्पपन्ना 
भवति “दृष्टेष्टा भूतेः शोते"त्याचया\ लोकेऽपि प्रसिद्धं चक्षुषस्तिमिरागमध्याययोनंषटा दृष्टिर्जाता दृष्टिरिति चक्षुहष्टेर 

दशंयन्ति चेति । युगयदिति । यदि मनो न स्पार्तहि चक्षुरादीन्द्रिपाणां युगपदेव रूपादिभिः सम्बन्धे युगपदेव 
सर्वेन्द्रिय: सवंविषयकन्ञानानि स्युः । सामग्रयाः सत्वात् । न च तथाऽस्ति | अतः क्रमेण तत्तदिन्द्रियसंयोग्यणु- 
परिमाणं मनोऽद्खीकरतग्यम् | तथा च युगपत्स न्दियेमंनःसंयोगाभावात्सामग्रचमावान्न युगपत्सवं विषयकं ज्ञानम् । 

५ अतो युगपद्रूपादिसवंविषयकन्ञानानुत्पत्तिकिङ्गेन मनोऽस्तीति वदन्तो धुगपत्सवज्ञानानूत्पत्तिरिप्युक्तवन्त इत्यथः । 
इममर्थं न्याय्यं प्रयन्तीति पूरवेणास्वयः। काणादादिमते सिद्धान्तिनः प्रद्िते सति तर्हि काणादादिरीत्या श्रुतिद्रयोप- 
पत्तेरात्मनि श्रोतुत्वादिघमंवतत्वसिद्धेश्व तथंवास्त्वित्ति पवंपक्षी तटस्थो वा सिद्धान्तिनं प्रति शङ्कुते- भवत्विति । 
यदेवं न्याय्यं स्यादेवमेव भवतु कि तव नष्टमित्यथंः । आत्मनः कादाचित्कन्चानैन श्रोतुत्वादिधमंवत्वस्य श्रुत्पनभि- 

 . मतत्वान्न तन्त्याय्यमिति सिद्धान्ती त्तं पक्षं दूषयति--अष्त्वेवभिति \ ननु “श्रोता मन्ते''ति श्रुत्या त्तद्धमंवत्व- 
२० प्रतिपादनादनभिमतत्वमसिद्धमिति शङ्खुते-क्रि नेति! = श्रोतित्यादिश्रुस्याऽविकशेषतः कालत्रयेऽपि श्रोतुत्वादिघम- 

राहित्यप्रतिपादनात्तद्धमेवत्वमनभिमतमेवेद्युत्तरमाह--न, न श्रोतेति । 

यदाऽसौ श्रोतेव्यादिना श्रोतुत्वादेः पाक्षिकत्वस्य स्रयैवोक्तत्वत्काणादपक्षप्रदस्ंनवेलायां च कादाचित्क- 
ज्ञानेन तदुपपादनात्पाक्षिकश्चोतृखादत्तदभावविषयतया श्रुतिद्रयस्योपर्पातत शङ्धुते-- नन्विति 1 अपाक्षिकस्वेन 

; श्रोतुस्वतदभावयोः श्रुतिभ्यां स्वरसतः प्रतीतेः पाक्षिकत्वेन तत्सङ्कोचो न युक्त इति स्वाभिप्रायं विवृण्वन्नाह 
२५ सिद्धान्ती--न नित्यमेवेति ! ननु श्रुतेरनित्यतवे सति तद्टितं श्रोतुत्वमप्यनित्यमिति स ्कौच आवश्यकोऽत माह्-- 

हीति \ भ्रुतेः श्रोतृखस्य चानित्यत्ववचनं श्रुतिविरुद्धमित्यथं; । श्रुतिमत्यादीनां नित्यत्वे युगपत्सव ज्ञानं 
स्याक्कदाचिदपि कस्यचिदपि ज्ञानस्ाभावो न स्यात् । श्रूत्यादिश्शब्दितानां स्वेषां ज्ञानानां नित्यत्वात् । न 

चेष्टापत्तिः । प्रव्यक्षवि रोधात् । अपो न हि श्रोतुः भ्रतैरित्थादिभरुतेरन्यपरत्वं वक्तव्यमिति शङ्ुते-एवं तर्हति । 
इतिशब्दः शङ्ासमप्ट्यथं; । परिहरति-नोभयेति । युगपन्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्चेव्युमयदोषस्योपपत्तिः सम्भवो 

३० नास्तीव्यथंः । श्रोतृत्वादेनित्यत्वे कथमुभयदोषाभाव इत्याशङ्कुयाऽऽत्मस्वरूपभूतसाक्षिरूपश्नुत्यादेनित्यत्वेऽपि वुत्ति- 

रूपकादाचित्कभुत्यादेरप्यभ्युपगमाढक्तदोषाभाव इत्ति परिहरन्नित्यश्रोतृत्वादिकं दशंयति--आत्मन इति । भस्मन 

स्वरूपमूतं यच्ु्यादि धोत्रजन्यवृत्तिसाक्षिरूपं तद्रशा्यच्छोतृत्वादितद्ध मेव्वस्य श्रोता मन्तेत्यादिना श्रुतेरिस्यथं 

अनित्यश्रु्यादिकं तहि कथमित्याशक्कय तदृशंयति--अनित्यानामिति \ तेषामनित्यत्वमाह- मूर्तानामिति \ हटया- 

देरनित्यते हतुमाह--संयोगेति । संमोगजन्यत्वाद् हष्टयदेरनित्यत्वमित्यथंः । ज्वरुनमित्यनन्तरमनित्यमित्यनुष ङ्गुः । 

२३५ ननु यद्यनित्यं हष्टथाचभ्युपगम्येत्त तहि तदेवाऽऽत्मनोऽपि धर्मोऽस्तु कि नित्यदृष्टयादिनेत्यत अह-- 

न त्विति । नित्यत्वादमृततत्वमम्तंत्वात्संयोगादिधमंरहितत्वं ततः संयोगजहष्टयाद्यसम्भव इत्यत आत्मनो नित्य- 

हष्टयाद्यभ्यपगन्तव्यमित्य्थः । शरुत्ितोऽपि नित्यहष्टयादिसिद्धिरिव्याहू-तथा चेति \ निव्यानित्यहष्टिद्वयाद्धोकारे 

गौरवमिति शङ्खते--एवं तर्हीति । धुतिप्रामाण्यादु्रैविध्याङ्खीकारे गौरवं प्रामाणिकमित्याह्-- एवं द्येवेति । 

तथा चेति 1 चोऽवधारणे । तथेवेत्यथंः । दृष्ट्ष्टेति । हष्टिविषयदष्टिमानित्ति तदथः । तत्र विषयविषयिभावस्थेक- 
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नित्यत्वम् \ तथा च श्रुतिसस्यादीनाम् ! जात्यदुष्खद्येनां च नित्यत्वं प्रसिद्धमेव सोक \ वदति द्युद्धृतचक्षुः स्वप्नेऽद्य 
मया चरता दृष्ट इत्ति } तथाऽवगतवबाधियंः सप्ते श्रुते सन्त्रोऽचेत्यादि । 

यदि चक्षुःखंयोगजेवाऽऽत्मनोऽनित्या दृष्टिस्तन्ननञे नस्येत्तदोद्धुतचक्षुः स्वप्ते नीरुपीतादि न पश्येत् । 

“न हि द्रष्ठुहष्टेरि'"व्याद्ा च भतिस्लुपपन्ना स्याद ! “तच्चक्षुः पुरुषे येन स्वप्ते पहयती"'त्याद्या च श्रुतिः । 
ति्याञ्छस्मनो दुष्टर्बाह्यानितव्यदृष्टेर््राहिका । बाह्यहष्टेश्धोपजनापायाद्यनित्यघमंवत्त्वाचदुग्राहिकाया आत्म- ५ 

ृष्टेस्तद्दवभासत्वस्नित्यत्वादिप्रान्तिनिमित्तं छोकस्येति युक्तम् । यथा श्रमणारिधसमंवदलातादिवस्तुविषयरहष्टिरपि 
भ्रमतीव तदत्! तथा च श्रुतिः--“ध्यापतीव रेखायतीवे"ति ! तस्मादात्महष्टोनित्यत्वानच्च यौगपद्यमयौगपद्यं वाऽस्ति 

बाह्यानित्यहष्टचुपाधिवात्त॒ रोकस्य ताकिकाणां चाऽऽगमसम्प्रदायर्वानतत्वादनित्याऽऽत्मनो दृष्टिरिति 
रान्तिरपयन्नेव \ जीवेश्वरपरमात्ममेदकटपना सेतच्चिमित्तेव । तथाऽस्ति नास्तीव्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मनसयोभेदा 
यत्नेकं सवन्ति तद्विषयाया नि्याया दुरष्टोनिदिरेषायाः \ १० 

स्मि्वसम्भवादहष्टद्रयं प्रतोयत इति दष्ट विध्ये सव्येवेयं श्रुतिरूपपद्यते नान्ययेत्यथेः । तिमिररोगस्याऽऽगमे नष्टा 
हृष्टिरपाये च जाता हष्टिरिपि प्रतीतेजन्मनाश्चयोभिन्यनित्या हष्टिरेका तदीयजन्मनाशसाल्िभूता द्वितोया 
हृष्टिरस्तोति लोकेऽपि प्रतौयत इ्यराहू-खोकेऽपोति । चक्षुटष्टेरित्युपलक्षणमात्महष्टेनित्यत्वं च प्रसिद्धमित्यपि 
द्रष्टव्यम् । शरुतिमत्यारोनामिति \ अनिल्यत्वं नित्यत्वं च प्रसिद्धमित्यनुषद्घः । आत्महष्टयादोनां नित्यत्वे हैत्वन्तर- 
माह -आत्सहष्टचादीनां चेति । स्वप्ने चक्षुपोऽमवेऽपि सत्वान्न सा चक्षुनंन्येति निव्यैवेद्यथंः । चक्षुः स्वप्नेऽ्यनु- १५ 
परतमिति यदि कर्चिद्ब्रयात्तं प्रघ्युक्तम्--उद्धृतचक्षुरिति \ तस्य चक्षुःसवशङ्कुव नास्तोव्य्थः । अवगतेति । 
सवगतं निरिचितं बाधियं यस्येत्यथंः । न च स्वप्नहष्टयादेश्चक्षुरा्यजन्यत्वात्कथं दष्टश्रुलयादिदब्दवाच्यत्वमिति 
वाच्यम् । रूपादिविषयकापरोक्षज्ञानस्यैव दृष्टयादिशब्दवाच्यत्वादिति भावः| 

उक्तमर्थं विपयंये वाधकोक्त्या द्रढयत्ति--यदीति ! न पष्टयेदिति ! दरशनहैतोद्वक्षुषोऽभावादित्यथेः । न चेदं 
दशनं स्मृतिरिति वाच्यम् । तथां सति सच्रिहितव्वेनापरोक्षावभासो न स्यात् । नच तदंशे भ्रम इत्ति वाच्यम् | २० 
बाघकाभावात्पुवंमननुमूत्रात्रादिदशंनं न च स्पादित्ति भावः| इदमुपलक्षणं सुप्तोत्थितस्य युखमहुमस्वाप्समित्ति 
परामरंहेतुमूतः सुषुप्तिकालोनानुभवोऽपि नित्मोऽभ्युपगन्तम्यः । तदानीं स्व॑करणानामभवेनानित्यानुभवाभावादि- 
त्यपि द्रष्टत्यम् । न केवलं प्रदयक्षस्यानुपपत्तिः श्रतिरप्यतुपपन्ना स्यादित्याहु-न हि द्रष्टुरिति। नहि श्रोतुः 
श्रुतेविपरिखोपो विद्यत इत्यादिराद्या चेत्यनेन गृह्यते । तच्चक्चुरिति । चष्ट इति चक्र्रष्टा साक्षी पुरुष जात्मनि 
शरीरे वा येन स्वप्ने पश्यति तच्चक्षुः सराक्षीव्याद्या चानुपपन्ना स्यादित्यनुप द्गः । स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ २५ 
येनानूपद्यतीत्यादिरादिशब्दायथेः | 

तन्वात्महृष्टेनिव्यत्वे कथं तवत्रानिव्यप्रत्तीतिः कथं वाऽस्य लोकस्यानित्येव सर्वाऽ्पि दृष्टिरिति 
निद्वयश्चेत्याजङ्कय ग्राह्यानिदयहष्टिगतमनियत्वादि सर्वं प्राहिकायां नित्य्ष्टौ भासते । ग्राह्यायःपिण्डगत- 
वतुकुत्वादिधर्माणां ग्राहकाग््यादौ भावदर्शनादतो छोकस्य तथा प्रतीतिरूपपद्यत इत्याह -नित्येत्यादिना । तददव- 
भासत्वमिति \ ग्राह्यवदवभासमानत्वमित्यगः । ग्राह्यघमंस्य ग्राहके भानं इष्टान्तेन स्पष्टयति--यथा रमणादीति \ ३० 
आदिशब्देन गमनादि गृह्यते । द्वितीयेन धावत्पक्ष्यादि । ध्यायतीवेति । ग्राह्यनुद्धिगतं ध्यानाद्किं ग्राहके साक्षिणि 
भाषत इति श्रुव्यथंः । एवं च यदूरवंवादिना युगपदनेकन्ानोतत्तिः प्रव्यक्षविसुद्धा स्यादिव्युक्तं ततरिहूतमिव्याह-- 
तस्मादिति 1 तस्मादित्यस्याथं पाह्-भात्मदुष्टेरिति ! अनेकतिरूप्यत्वा्यौगपद्यस्य तदमावरूपत्वादयौगपद्यस्यैकस्यां 
हृष्टौ तदुभयमपि नास्तीच्यर्थः | 

नन्वात्सहृष्टेनित्यतवे कथं परीक्षाकुशखानां नैयायिकानां सवस्य जोकस्य च श्रमः स्यादिस्याशद्धुय ३५ 
“न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ" 
इत्यादिश्रुतेः स्वनुद्धया ज्ञातुमरक्यत्वावगमात्तम्प्रदायपरम्परयेव ज्ञातम्यत्वावगमाच्च तेषां तद्रहितत्वादुभ्रमो 
यक्त इत्याहू-बाह्यानित्येत्ति ! न केवलं ज्ञानमेदकल्पनेव तेषां श्रमः किन्तवात्मभेदकस्पनाऽ्प्येतन्मूखो श्रम 
एवेप्याह्--जीवेशवरेति। एतन्निमिततेति ) ज्ञानानित्यत्वतदोदकल्पनानिमित्तैव, नित्यानियज्ञानवतोर्जविश्व स्योविचित्र- 
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१० 

१५ 

२५ 

२० 

२५ 

अस्ति नास्ति एकं नाना गुणवदगुणं जानाति (जानाति क्रियावदक्रियं फलवदफलं सबीजं निर्बोजं सुखं 
दुःखं मध्यममध्यं शुन्यमशुन्यं परोऽहेमन्य इति चा सर्वेवाक्प्रत्ययागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुमिच्छति स नूनं 
खमपि चमंवद्रेष्टपितुमिच्छति सोपानमिव च पद्दुूचामारोहुम् \ जले खे च मीनानां वयसां च पदं दिदृक्षते । “नेति 
नेति" “यतो वाचो निवर्तन्त" इत्यादिश्चुतिभ्यः 1 “को अद्धा वेदे"'त्यादिमन्त्रवर्णात् । 

कथं ताह तस्य स म आस्तेति वेदनं ? बरूहि केन प्रकारेण तमहं स म आत्मेति चिदयाम् । अत्राऽऽस्यायिका- 
माचक्षते । कथ्ित्किर सनृष्यो मुग्धः कैन्िदुक्तः कस्मिश्िदपराधे सति धिक्त्वां नासति मनुष्य इति ।! स सुग्ध- 

तयाऽऽत्मनो सनुष्वत्वं प्रत्याययितुं कच्िदुपेत्याऽऽहु । ब्रवीतु भवान्कोऽहसस्मीति । स तस्य मुग्तां ज्ञात्वाऽऽह । 
क्रमेण बोधयिष्यामीति ! स्थावराद्यात्मभावमपोह्य न स्वसमनुष्य इत्युक्त्वोपररास । स तं सुग्धः प्रत्याह ! भवान्मां 
बोधयितुं प्रवत्तस्तुष्णीं बभूव कि न बोधयतीति ! ताहगेव तद्दूवतो वचनम् । नास्थमनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्व- 
मात्मनो न प्रतिपद्यते यः, स॒ कथं मनुष्योऽसील्युक्तोऽपि सनुष्यत्वमात्मनः प्रतिपदेत । 

ज्ञानवतां च जीवानां परमात्मनश्चेकत्वं न सम्भवतीति युक्त्याभासेन तंभेदकल्पनादित्यथंः । किञ्चाऽत्मनैवायं 
ज्योतिषाऽऽस्ते । अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः प्रज्ञानघन एवेत्यादिश्नूतिमभ्य मात्मन एव नित्यदृष्टिरूपत्वादात्मनङ्च 
सर्वाः प्रजा यत्रैकं भवन्तीत्यादिना सकंकल्पनानां तन्मात्रतवेन तद्रयतिरेकेणाभावोक्तेनिविशेषत्वात्तद्रूपाया अपि 
टष्टेनिविशेषत्वात्तस्यामस्तीत्याद्याः सर्वाः कल्पना भान्तिनिमित्ता एवेत्ाह-तथाऽस्तीति । यावन्तो वाग्मेदा 
नामविशेषा मनसो मेदा रूपविह्ेषा यत्राछऽत्मन्येकं भवन्ति सवं वेदा यत्रैकं भवन्ति सर्वाः प्रजा यत्रेकं भवन्तीव्यादि- 
श्रतेस्तद्विषयायास्तत्स्वरूपाया अत एव नित्याया निविशेषाया हृष्टेरस्तीस्यादिकल्पनाऽऽस्तिकानाम् । नास्तीति 
कल्पना शून्यवादिनाम् । भस्ति नास्तीति कल्पना दिगम्बराणाम् । अन्येषां च यथायथं सावयवत्वादिकल्पना । 
सा सर्वाऽपि तथा श्रान््तिनिमित्तेवेति पूर्वेणान्वयः | | 

नतु ते ते ताकिका आत्मनोऽस्तित्वादींस्तकेण साधयन्ति । अतो न तेषां भान्तिनिमित्तत्वमित्याशङ्कय 
शरुतिविरुद्धत्वादसङ्क आत्मन्यनुपपत्तेस्तेषां कल्पनानां सतवे मोक्षानुपपत्तेश्च तेषां ताकिकाणां कल्पना न प्रमाण 
पथमारोहतोव्याह्--अस्ति नास्तीति । सुषुप्तो न जानात्यन्यत्र जानातीति कादाचित्कनज्ञानवत्त्वकल्पना वैन्ेषिका- 
दीनाम्! आत्मा परलोकं प्रति गच्छतीति कैषाच्चित्क्रियावत्वकल्पना | इहैव स्थित्वा शरीरान्तरं गृह्भयतीत्यन्येषाम्। 
देहात्मवादे क्षणिकविज्ञानवादे वाऽफल परखोकस्थायिनोऽभावात् । अन्येषां फर्वत् । देहात्मक्षणिकवादिपक्न एव 
कमंतद्वासनानामाश्रयाभावात्परलोके निर्बीजं, नित्यात्मवादिनां सबीजं, दुःखमसुखरूपं वैशेषिकादिवादे यद्रा 
विज्ञानवादे सोपप्लवचित्तसन्ततिरूपस्य संसारिणो हेयत्वाज्ञीका राद्दुःखशूपत्वमात्मनः । शरोरमध्य एव वर्तत 
इति दिगम्बराणां मते मध्यम् ।! अन्येषां तु तद्रहिरप्यस्तीत्यमध्यम् । परोऽहमिति मत्तः परोऽयमह् ततोऽन्य इति 
प्रत्यक्परागभेदाद्किल्पना अस्तीव्याद्याः परोऽयमहमन्य इत्यन्ताः कल्पना वाकेत्रत्ययागोचरे वाङ्मनसागाचरे यो 
विकल्पयितुमिच्छतीत्यन्वयः । आरोदुमित्यत्र खमिव्यनूषङ्घः। जरे मीनानां खे वयसामित्यन्वयः। वाङ्मनसभेदा 
आत्मनि न सन्ति तदगोचररवाऽऽतमेत्यत्र क्रमेण श्रुतिद्रयमाहू- नैति नेतीति । वाडमनसागोचरत्वे श्रुत्यन्तरमाह्-- 
को अद्धेति \ अद्धा साक्षाको वेदेति मनोगोचरत्वं क इह प्रवोचदिति वाग्गोचरत्वं च निषेधतीत्यथंः | 

| 

वाङमनसागोचरत्वे श्रवणमननयोरसस्भवादात्मनो वेदनं न सम्भवतीति शङ्घुते--क्थमिति । तहि 
माऽस्त्वात्मेदनमित्याशद्धुय ध्रुतेरनतिशङ्कुवत्वादात्मवेदननिषेधायोगात्तत्रोपायं पृच्छामीत्याह्-ब्रूहीति \ केन 
प्रकारेण स म भातमेति विद्यां तं प्रकारं ब्रूहीत्यन्वयः। नेति नेतीव्यादिश्रुव्युदाहूरणेनैवेत रनिषेधेनेव तस्य स्वप्रकाशस्य 
बोध इति वेदनप्रकारस्पोक्तत्वास्मकारान्तरासम्भवादनेनेव प्रकारेणाविषयतया वेदितन्य इति मत्वा सोपहास- 
मुत्तरमाह्-अच्राऽऽख्यायिकामिति ! मुग्ध इति ! मूढ इद्यथंः | स्थावरादीति । न स्वं स्थावरादिरूप इत्यथंः | 
नन्वितरनिषेघेन तद्दधदज्ञानेऽपि त्वमेवंभूत इत्यनभिधानेश्टुमेवभूत इति ज्ञानाभावात्तदर्थं विधिमुखेन बोधनं कायंमत 
आहू- नासीति \ अपरोक्षतया प्रतोयमाने वस्तुनि विपर्ययेण गृहीते विपयंयनि रासमात्रे यलः कार्यो त तु 
स्वरूपवरोधे तस्य स्वथमेवे प्रतीतेः तथाऽपि चेन्न बौदुधुं शक्नोति तद्यंतिमूढत्वादुपदेलानहं एव स इत्यथः । 



अ०-२, म०-१ 1 एेतरेयोपनिषत् [ ६६२ 

( अपक्रामन्तु गभिण्यः ) 

रपे ह वा अथमादितो भर्भो भवति यदेतदरेतः | तदेतस्सर्वेभ्योऽङ्गभ्यस्तेजः 

सम्भूतमास्मन्येवास्मानं विभतिं । त्यदा कलियां पिश्चस्यथेनञ्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ 

तस्माद्यथाश्रास्रोपदेश्ष एवाऽऽत्मावबोधचिधिर्नान्यः। न द्य्नेर्दाह्यं तृणाद्यन्येन् केनचिदग्धुं शक्यम् \ अतएव 

लाखमात्पस्वरूपं बोधयितुप्रवृत्तं सदमनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव नेति नेतीत्युक्त्वोपरराम \ तथा “अनन्तरमबाह्यम् अयमात्मा 

ब्रह्य सर्वानुभूरित्यतुशषासनम्" \ “तत्वमसि “य त्वस्य सच॑मात्सेवासूत्तस्केन कं द्येत्” इध्येवमाद्यपि च । 

` यावदयमेवं यथोक्तमिममात्मानं न वेत्ति तावदयं बाह्यानित्यहष्टिलक्षणसुपाधिमात्मत्वेनोपेत्याविद्ययोपाधि- 
धर्मानात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तस्बपर्यन्तेषु देवतिधंड्नरस्थानेषु पुनः परनरावतमानोऽविद्याफमकमेवश्चात्संसरति । 
स॒ एवं संसरन्नुपात्तदेहैन्द्रियसङ्खातं त्यजति । व्यक्त्वाऽन्यसुपादन्ते । पुनः पुनरेवमेव नदीस्रोतोवज्जन्म- 
मरणप्रवन्धाविच्छेदेन बतंमानः काभिरवस्थामिवंतंत इत्येतमर्थं दश्षंयन्त्याह शरुतिर्वराग्यहेतोः-- 

अथमेवाविद्याकासकर्माभिमानवान्यज्ादिकमं कुत्वाऽस्माल्खोकाद्धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं प्राप्य क्षोणकर्मा 
वृष्टयादिक्रमेणेमं लोकं प्राप्यान्नभूतः पुरुषाग्नौ हुतः ! तस्लिन्पुरुषे ह वा अयं संसारी रसादिक्रमेणाऽऽदितिः प्रथमतो 
रेतोरूपेण गर्भो भवतीत्येतदाहू + यदेतत्पुरुषे रेतस्तेन रूपेणेति । 

अत्तः प्रकृत आत्मनो निव्यापरोक्षस्याहं मनुष्य इत्यादिनाऽऽरोपितरूपेण प्रतीतेस्तस्य नेति नेति यतो वाचो 
निवत्त॑न्त इतीतरनिषेधे कृते स्वप्रकाशस्य स्वयमेव प्रतोतिसम्भवादयमेवोपदेरप्रकारो नान्य इत्युपसंह॒रति-- 
तस्मादिति । ननु शास्त्रं विनाऽप्यन्यततो विधिमुखेनाऽऽत्मावबोघोऽस्त्वित्यत भआहु--न ह्यग्नेरिति । शास्वक- 
समधिगम्यत्वादात्मनो न हेत्वन्तरेण बोधः सम्मवतीत्यथः । शास्त्रीयोऽप्यववोघप्रका रोऽयमेव नान्य इतीतरनिषेध- 
 मात्रेणोपरमा्चिश्चीयत इत्याह्-अत एवेति । इत्यनृशासनमितिपदेनार्थादनुशासनान्तरनिषेधादप्येवमेवेत्याह-- 
तथाऽनन्तरमिति । तत्वमसीव्यत्रापि तत्पदाथंसामानाधिकरण्येन स्व॑पदाथं कतृंत्वादिनिषेधेनैव तस्य ब्रह्मत्वनोध 
इत्याह -तत्वमसीति । तत्केन कं पदयेदिति दशंनक्रियाकमंत्वनिषेधादप्यवेद्यतयेवाऽऽत्मनो ज्ञानमित्याहु--यत्र 
त्वस्येति । एवमाद्यपीति । वेद्यत्वं निषेधतीति शेषः। 

तस्मादात्मनः कतुंत्वादिधमेवत्तया प्रमाणेन ज्ञातुमशक्यत्वात्तद्धमवत्वघ्रतीतेरल्ञानमूलखेन भ्रमत्वास्संसारि- 
त्वेन प्रतीतस्य वस्तुतो ब्रह्यमात्रत्वादनेनेव न्यायेनेश्वरस्यापि सवंज्ञत्वादिकोपाधिकल्पनस्य श्रमत्वाद्धदे माना- 
भावात्तस्यापि वस्तुतो ब्रह्ममात्रत्वान्न त्रय आत्मनः किन्त्वात्मक एवाखण्डंकरस इत्यमिप्रतयेवं मृतस्य कथं संसार- 

प्रतीतिरित्याशङ्कुयाऽऽत्मनः संसारस्याज्ञानत ओपाधिकत्वपुत्तराध्या्रसंगव्युपयोगितयाऽऽहु-यावदयमिति । बाह्या- 
नित्यदृष्टिलक्षणमिति । प्रत्यगात्मनो बाह्यामन्तःकरणवृत्ति वृत्तिवृत्तिमतो रमेदादन्तःकरणमिवयथंः । 

एवमध्यारोपापवादाभ्यामात्मत्तत्त्वं निरूप्योक्तात्मतत्वज्ञाने वैराग्यं हेतुरिति तदथं जीवावस्थाः प्रपञ्च 
यच्चर्थात्तस्य चरेयं आवसथा इत्युपक्षिप्तं शरोरतरयं च प्रपञ्चयितुं पञ्चमाध्यायमवततारयन्भूमिकां करोति--स एवमिति । 
यावदयमित्यारमभ्य वोत्तराध्यायस्य भूमिका | इदानीमध्यायमवत्तारयति--स एवमिति । इत्येतमथंमिति ! इति 
जिज्ञासायामवस्थारूपमथंमिव्यथंः । वैरारयहेतोरिति । वैराग्याथंमित्यथं; ! जीवावस्थारूपस्य जन्मत्रयस्यात्यन्त- 
बीभत्सारूपत्वात्तद्िचारे वैराग्यं भवतीति भावः । पुरषे ह॒ वा अयमिव्यत्रेदंशब्दा्थंपाहु--अयमित्यादिना। यो मूर्ध्नं 
विदायं प्रविश्य स्थितः सोऽयमिद्युच्यत इत्यथः । यज्ञादीति ! अथ यदहमे प्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
धूममभिसम्भवन्तीत्यादिना पञ्चाग्निविद्यायामयम्थः प्रसिद्धः । अन्नभूत इति । ब्रीह्या्यत्नसंरिकष्टः पुरुषाग्नौ हूतः 
पुरुषेण भक्षित इत्यथः । तस्मिनिति । येन पुरषेण भक्षितस्तस्मिन्नित्य्थः । पुरषे हू वरा अयं संसार्यादितः प्रथमतः 
स्तीगभप्रवेशालपर्े गर्भो भवत्तीति प्रथममन्वयः | पुरुषे स्तिमामिव गर्भो न दश्यत इत्याशङ्कय भक्ितस्यात्नस्य 
रसादिक्रमेण रेतोरूपेण परिणामे सत्ति तत्संशिरष्टस्यापि तथैव रेतःसंदलेषेण रेतोभावे सति तेन रूपेण पुरुषस्य 
शरीरे विद्यमानस्तस्य स गभं इत्याह--रसादीति ! रसादीत्यादिकशब्देन गोणिततमांसादि गृह्यते । रसादिक्रमेण 
यदेतत्पुरषे रेतस्तेन रूपेण गर्भो भवतीव्येतदाहेति प्चादन्वयः कार्थ: । 

१७ 

१५ 

२० 

२५ 

२० 

२५ 
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तत्छिया आस्मभयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा, 

तस्मादेनां न हिनस्ति । साऽस्येतमात्मानसत्र गतं भावयति ॥२॥ 

सा भवयित्री भाषयितव्या भवति, तं स्री गमं विभतिं। सोत्र एव इुमारं 

तच्चेतदरेतोऽच्मयध्य पिण्डस्य सर्वेभ्योऽङ्केभ्योऽवयवेभ्यो रस्ादिलक्षणेभ्यस्तेजः सररूपं शरीरस्य सम्भूतं 

५ परिनिष्पन्नं तघ्पुरषष्याऽऽत्मभ्रूतत्वादास्ता \ तमात्मानं रेतोरूपेण गर्भीभूतमात्सन्येव स्वश्रोर एवाऽऽत्मानं बिभति 
धारयति । तद्रेतः यदा यस्मिन्छारे भायंतुंमती तस्यां योषाग्नौ चिधां सिच्छत्युपगच्छन् । अथ तदेनदेतद्रेत 
आत्मनो गभेभूतं जनयति पिता ! तदस्य पुरुषस्य स्थानान्िगंमनं रेतःसेककाले रेतोरूपेणास्य संसारिणः प्रथमं जन्म 
प्रथमावस्थाभिव्यक्तिः, तदेतदुक्तं पुरस्ताद'सावात्साऽमुमात्सानमिः त्यादिना ।। १॥ 

तद्रेतो यस्यां खियां सिक्तं सत्त्या अआत्मभूधमात्मान्यतिरेकतां यथा पितुरेवं गच्छति प्राप्नोति 

१० यथा स्वमङ्धः स्तनादि तथा तद्देव । तस्माद्धेतोरेनां मातरं स गर्भो न हिनस्ति पिटकादिवत् ! यस्मीत्स्तनादि 
स्वाङ्खवदात्मभूयं गतं तस्माच्च हिनस्ति न बाधत इत्यथः । साऽन्तवंहन्येतमस्य भतुरात्मानमनत्राऽऽत्मन उदरे गतं 
प्रविष्टं बुदृध्वा भावयति वर्धयति परिपालयति गभेविर्द्धाश्नादिपरिहार मनुक्खाश्शनाद्युपयोगं च कुवती । 

सा भावधित्री वर्धंयित्री मतुंरात्मनो गभभूतस्य भावयितव्या रक्षधितव्या च भेर्जा भवति । न ह्युपकार- 
प्रतयुपकारमन्तरेण छोके कस्यचित्केनचित्सम्बन्ध उपपदते । तं गर्भं खो यथोक्तेन गभ॑धारणविधानेन बिभति 

१५ धारयत्यग्ने भ्राग्जन्मनः । स पिताऽग्र एव पु्व॑मेव जातमात्रं कुमारं जन्मनोऽध्युध्वं जन्मनो जातं कुमारं जातकर्मादिना 
पिता भावयति \) २॥ 

स पिता यद्यस्मात्कुमारं जन्मनोऽध्युध्वंमग्रेजातमात्रमेव जातकर्मादिना यडादेयति तदात्मानमेव भावयति 
पितुरत्सैव हि पुत्ररूपेण जायते । तथा हयुक्तं “पतिर्जायां धविशती''व्यादि \ तत्किमथंमात्मानं पुत्ररूपेण जनयित्वा 

ननु तस्य गभंत्वमप्रसिद्मित्या्चद्य स्त्रियेव तस्य पुरुषेण भुतत्वाद्गौण्या वृत्त्या गभ॑त्वमिति वक्तुं 
२० तदेतदित्यादि बिभर्तीत्यन्तं वाक्यम् । तद्रयाचष्टे-तच्चेतदिति । रसादिलक्षणेभ्य इति \ रसादिधातुसमुदाय- 

 रूपत्व्राच्छरीरस्थ तेषां तदवयवत्वं चरमधातुत्वाच्छरीरस्य साररू्पत्वं चेत्यथंः । आत्मभूतत्वादिति । अत्माभिमान- 
विषयशश्चरीरम॒तत्वादात्मानं गर्भभितं बिभर्तीति वक्ष्यमाणानुषङ्घंण वाक्यं पूरणोयम् | उक्तमर्थं श्रुत्यक्षरारूदं 
करोति- आत्मनीति ! भत अत्मानमिदयस्य न पुनरुक्तिदोषः । एवं पितृशरीररूपमावसथं तत्र रेतोरूपेणावस्थां 
चोक्त्वा मातुदेहुरूपावसथं तच गभंरूपेणावस्थां च दर्शयितुं पितुक्शरी रान्निगंमनरूपं जन्म दशंयति--तद्रेत इति । 

२५ यदेव्युक्तं कारं विकशदयतति--भार्पेति ! पञ्चाग्निविद्यया योषा वाव गौतमाग्तिरिस्यादिनाऽयमर्थो दशित इ।त वक्तु 
योषाग्नाविव्युक्तम् । उषगच्छिति । भार्या सद्धच्छलित्यथंः । अस्य रेतोरूपेण स्थानान्निगंमनमित्यन्वयः । रेतो 
भार्यायां सिञ्चतीद्यत्र वाक्ान्तरं संवादयत्ति--तदेतदिति। असावात्मा पुरुषोऽमुमात्मानं स्वीयं रेतोरूपमात्मानमस्मा 
मात्मने भार््रारूपाय प्रयच्छतीति श्रुत्यथैः | 

ननु स्व्रीशरीरे प्रविष्टं पुरुषस्य रेतः स्त्रिया उपद्रवकारि स्यच्छरीररुग्नब।णवदित्याशङ्कुयोक्तं तत्स्विया 
३० इत्यादि तदेतदहयाचष्टे--तद्रेतो यस्यामिति ! पिटका व्रणरूपग्रत्थिविशेषास्तष्ट त्र ह्निस्तीति व्यतिरेकेण दृष्टान्तः | 

मक्षरायंमुक्त्वा पिण्डिताथंमाह--घस्मादिति । अत्र प्रसद्घास्स्विया सावधानेन गभेरक्षणं कतंव्यमिति त्रिघत्ते-- 
सेति । भावयति भावयेदित्य्थः । पाछनोपायमाहू--गभंविरुदेति \ 

तस्याप्यन्तर्व॑त्नी रक्षणं विधत्ते--सा भावयित्रोति । चशब्दस्य सेत्यत्र सम्बन्धः । साऽपीत्यथंः । तस्या 
भावयितव्यत्वे देतुमाहू--स हीति । स्त्रीपुरुषयोः परस्परोपकारकत्वमुक्त्वा तयोः पत्रसाध्यवक्ष्यमाणपुण्यकमं- 

३५ प्रतितिधिरूपप्रव्युपकारसिद्धयथं पुत्रं प्रत्युपकारकत्वमाह--तमिति । अग्र इव्यत्रैकोऽग्रशब्दो जन्मनः पृव॑काखं 
वदति | द्वितीयो जननकालम्। अधिशब्दोऽनन्तरकारु वदतीति व्याचष्टे--अभे प्राग्ननमन इत्यादिना । पूवंमेवेत्यस्य 
विवरणं जातमात्रसित्ति। जायसानमित्यथः । जातकर्मादिनेति। जन्मनः प्रक्सीमन्तादिना जननकाले युखनिष्क्रमणाथं- 
मन्त्रजलप्रोक्षणादिनाऽनन्तरं जात्तकर्मादिनेत्यथंः | 

पित्रा जातकर्मादिकं कतंव्यरमित्यभिधाय तस्स्तौति-स पितेति । प्रविश्तीत्यारीति! गर्भो भूत्वा स 
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जन्मनोऽगरेऽधि भावयति । स यत्ुमारं जन्मनोऽग्रेऽपि भवयत्यात्मानमेव तद्धावयस्येषा 
लोकानां सन्तस्ये । एवं सन्तता दीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म॥३॥ 

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधीयते | अथास्यायमितर आत्मा इ्तहढृत्यो 
वयोगतः प्रेति। स इतः प्रयन्नेव पुनर्नायते। तदस्य ततीयं जन्म ॥४॥ 

भावयतीति ? उच्यते--एषां खोकानां सन्तत्या अविच्छेदायेत्यथंः । विच्छिचेरन्हीमे खोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न ५ 
कुः केचन । एवं पुत्रोत्पादनादिकर्माविच्छेदेनेव सन्तताः प्रबन्धरूपेण वतन्ते हि यस्मादिमे लोकाः तस्मात्तर- 
विच्छेदाय तत्कर्तव्यं न मोक्नायेत्यथंः । तदस्य संसारिणः कमाररूपेण मातुरुद राद्यलिगमनं तद्रेतोरूपपिक्षया 
द्वितीयं जःम दितीयावस्थामिव्यक्तिः\\ ३॥। 

अस्य पितुः सोऽयं पुत्रात्मा पृण्येभ्यः लास््ोक्तेम्यः कमेभ्यः कमंनिष्पादनाथं प्रतिधोयते पितुः स्थाने, पित्रा 
यत्कतंव्यं तत्छरणाय प्रतिनिधीयत इत्यथः । तथा च सम्प्र्तिविदयायां वाजसनेयके पित्राऽनुशिष्टो.ऽहं ब्रह्माहं यज्ञ” १० 

इत्यादि प्रतिपद्यते इति ! 
अथानन्तरं पुत्रे निवेक््याऽऽत्मनो भारमस्य पुत्रस्येतरोऽयं यः पित्रात्मा कतक्रत्यः कतंव्यादुणत्रयादिसुक्त 

कतकतंव्य इत्यथः । वयोगतो गतवया जीण: सन्प्रेति चियते । स इतोऽस्मास्रयन्रेव शरीरं परित्यजन्नेव तणजल्का- 
बहेहान्तरपुपाददानः कसंचितं पुनर्जायते \ तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत्तत्ततीयं जन्म । ननु संसरतः पितुः 

मातरम् । तस्यां पूननंवो भूत्वा दशमे मासि जायत इति मन्त्रशेषः। मोक्षप्रकरणे पृत्रोत्पादनस्य विधानाघ्पुत्रोत्पादनं १५ 
मोक्षसाधनसमित्यमिप्रायेण पच्छति-तक्किमथंमिति। शन कमणा न प्रजया धनेने"त्यादिन्रुतेमेक्षप्रकरणे पुत्रोत्ाद- ` 
नोक्तिरवे साग्यार्थेत्यसिप्रेद्य प्रकृतश्नुत्योत्तरमाह्-उच्यत इति । अत्र रोकशब्देन खोकसाघनीभूताः पुत्रपौत्रादयो 
गृह्यन्ते । तेषां सन्तत्या इत्यथः 1 पत्रोत्पादनेनेवोक्तानां लोकानां सन्ततत्वं प्रसिद्धमिति वक्तुमेवं सन्तता हीति 
वाक्यं तद्वयाचष्टे -- एवमिति ! स्वेन पृत्रोत्पादने विधितः कृते सति स्वपुत्रोऽपि तथा तत्पुत्रोऽपि तथेस्येवं छोक- 
सन्ततिरभभ॑वतीत्य्थः। पत्रोत्पादनस्य लोकसन्ततिरेव प्रयोजनमिति वदन्त्या श्रुत्या तस्य मोक्षसाधनत्वं निरस्तमिव्याह- २० 
न मोक्षायेत्यथं इति ! एवं प्रसकङ्गादगभंधारणादिविधिमुक्त्वा प्रकृत्तं वे राग्याथं द्वितीयं जन्म दर्शयति-तदस्येति । 

एवं पितृशररेऽव्यन्ताशुचावत्यन्तागुचिरेतोरूपेणावस्थानं ततोऽपि निगमनं ततो मातुरुदरे मलमूत्राक्रान्ते 
विष्ठाकृमिवदवस्थानं ततो योनिद्रारा निगमनं चेव्याय्त्यन्तकष्टमित्युक्तवा जन्मानन्तरमपि न स्वातन्त्यं किन्तु 
पितृनियोगात्तत्पारतन्त्येण सव॑दा कर्मानुष्ठातव्यमिति वदन्पूत्रेण कतेग्यं पितुरुपकारं दर्शयति सोऽस्येति वाक्यं 
तद्रयाचष्टे--अस्थेति \ पितुर्ावात्मानौ देहौ स्वदेहः पृच्रदेहश्चेति । तत्र पुत्रस्योपयोगमाह्--सोऽयमिति । पुत्रस्य २५ 
प्रतिनिधित्वमन्यत्राप्युक्तमित्याहू--तथा चेति । सम्पर्तिः सम्प्रदानं स्वकत्तव्यस्य पुत्रे स्थापनं यत्रोच्यते सा सम्प्रत्ि- ` 
विचेत्यथं; । यदा तु प्रेष्यन्मन्यते स्वस्य परलोकगमनं निदिचनोति, “अथ पुचमाह्-तवं ्रह्य त्वं यज्ञस्त्वं लोक" 
इति । मयाऽध्येत्यं ब्रह्य वेदस्त्वं त्वयाऽ्ध्येतव्यम्, मया कततंग्योऽयं यज्ञस्त्वं त्वया क्तव्यः, मया सम्पाद्यो लोकस्तं 
त्वयां सम्पाद्यः, इत्येवं पित्राऽनुशिष्टः सन्पृत्रोऽह ब्रह्माहं यज्ञोऽहं खोक इति प्रतिपद्यते । अहु ब्रह्माध्येष्ये यज्ञान्करिष्ये 
लोकं सम्पादयिष्यामीति स्वीकरोतीव्युक्तमिव्यथंः । अनेन स्वशरोरतृतीयावस्थोक्ता । २० 

ननु किमर्थं पुत्रं प्रतिनिदधाति स्वयमेव करोवित्याशङ्धुच स्वस्य मरणात्कतुंमरवक्तेरित्यमिप्रायेणोक्त 
मथास्यायमिति तद्र्ाचष्टे--अथेति ।! एवकारार्थं मध्ये विरम्बाभावं दर्छयति--तुणजल्केति । तुणजल्का 
तृणस्यान्तं गत्वा त॒णान्तरमाक्रम्याऽऽत्मानं देहं पूवंस्मात्तृणादुपसंहुरति पुव॑तृणं मुञ्नति । एवमेवायमात्मा देहान्तरं 
परिगृह्य पूवदेहं मुञ्चतीति मध्ये विङम्बाभावः श्वव्यन्तर उक्त इत्यथः । कमंचितं देहान्तरमुपाददानः पृनर्जायत 

इत्यन्वयः । यद्यपि देवयानपितुयाणमा्गाभ्यां गच्छतां छोकान्तर एव शरीरग्रहणमुक्तमुमयन्यामोह्त्तस्िद्ेरसिति ३५ 
मूत्रे । “भकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजे""ति श्वुतेः। न तु पूवंदेहत्यागकाल एव। तथाऽपि सविज्ञानो भवति सविज्ञान- 
मवान्ववक्रामत्ती"ति श्रुतौ वासनामयं भाविशरीरमुक्रान्तिकार एव गृह्भातील्युक्तत्वात्तदभिप्रायं तुणजलूकानिदर्शान- 
मिति द्रष्टव्यस् । तदस्येति । यन्मृत्वा प्रतिपत्तथ्यं तदस्य तृतीयं जन्मेतयन्वयः} यस्य जन्मद्रयमुक्तं तस्यैव तृतीयं 

८४ 
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१० 

१५ 

२० 

२५ 

२० 

२५ 

तदुक्तसृषिणा--गभं सु सन्नन्वेषामवेदमदहं देवानां जनिमानि श्रिश्ा। चतं मा पुर 
आयसीररक्षन्नप श्येनो जवसा निरदीयम् । इति । मभ एवैतच्छयानो वामदेव एवदुवाच ॥ ५॥ 

सकाशाद्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म । तस्येव कुमारस्पेण मातुषटितीयं जन्मोक्तम् ! तस्येव ततीये जन्मनि वक्तव्ये प्रेतस्य 
पितुयंञ्जन्म तत्तृतीयमिति कथमुच्यते ? नैष दोषः । पितापुतज्रयोरेकात्म्यस्य विवक्षितत्वात् ! सोऽपि पुत्रः स्वपुत्र 
भारं निधायेत: प्रयघचेव पुनर्जायते यथा पिता । तदन्यतनोक्तमितसताप्युक्तमेव भवतीति मन्यते धृतिः! पितापुत्न- 
योरेकात्मकुत्वात् \\ ४॥ | 

एवं संसरचवस्थाभिव्यक्तित्रयेण जन्ममरणप्रबन्धारूढः सर्वो लोकः संसारसमुद्रे निपतितः कथश्ि्दा 
भृत्युत्तमारम्ानं दिजानाति यस्यां कस्याच्िदवस्थायां तदेव मुक्तसवंसंसारबन्धनः कृतकृत्यो भवतीत्येतदरस्तु तद्षिणा 
मन्त्रेणाप्युक्तमित्यहु- गभ सु मावुगर्भाक्ञेय एव सन् । न्विति वितके । अनेकजन्मान्तरभावनापरिपाकवश्चादेषां 
देवानां वागग्न्यादौनां जनिमानि जन्मानि विवा विश्वानि सर्वाण्यस्ववेदमहमहो अनुबुद्धवानस्मीत्यथः ! शतमनेकं 
बह्वयो मा मां पुर आयसौरायस्यो लोहुमय्य इवाभेद्यानि क्चरीराणीत्यभिप्रायः \ अरक्षन्रक्षितवत्यः । संसारपाश- 
निगंमनादधोऽध इयेन इव जारं भित्वा जवसाऽऽत्मन्नानक्ृतसामर्थ्येन निरदीयं निगंतोऽस्मि अहौ 1 गभ॑ एव शयानो 
वामदेव ऋषिरेवमृवाचतत् ॥५॥ 

जन्म वक्तव्यम् । ओौचित्यात् । अन्यथाऽप्य पितुः पूवेजन्मद्रयस्यानुक्तत्वेनेदमस्य पितुस्तृततोयं अन्मेत्यनन्वया- 
पत्तेरिति शद्धुते--नन्विति । प्रेतस्येति ! सियमाणस्येत्यथंः । यत्कुमारं भावयत्यात्मानमेव तद्धावयति सोऽस्याय- 
मात्मेति च पितापूत्रयोरभेदस्योक्तत्वास्पुतरस्योक्तं जन्मदयं पितुरेव तस्येव च तृतीयं जन्मोच्यते नान्यस्येति न 
तृतीयत्वविरोध इत्याह्--नैष दोष इति! यद्रा पितुमं रणानन्तरं पूनज॑न्मेत्युक्तेः पृत्रस्याप्येवमेव ज्ञातुं राक्यत 
इत्यभिप्रायेण पितुरिव्युक्तमित्याह--सोऽपि पुत्र इति \ यथा पितेव्यनन्तरं ततश्च पुत्रस्यैव तृतीयं जन्मोक्तमिति 
रोषः । एवं च तदस्य तुतीयं जन्मेति वाक्ये तच्छब्देन तस्प्रकारकत्वमुच्यते । अस्येति पुत्र उच्यते । अस्य पृत्रस्य 
तत्प्रकारकं तुतोय जन्मेति वाक्याथं इति भावः । ननु पर्णायद्रयोक्तं जन्म यथा पूत्रगतमेवैवं तृतीयपर्यायोक्तमपि 
साक्षापपुवगतमेवोच्यतां कि तयोरेकात्मत्वविवक्षयेत्या्परिहारे दोषमाशङ्कवयाऽऽह्--तदन्यत्रोक्तमिति ! मयं भावः- 
पत्रस्य पितरं प्रप्युपकारप्रदर्शनाथं तस्परतिनिधित्वे उक्ते पिता स्वयमेव कमं करोतु कि प्र्तिनिधिनेत्याशद्भते 
तत्परिहारार्थं पितुमंर्णाभिधानं प्रसक्तमिति मरणानन्तरं वक्तव्यं तुत्तीयं जन्म लाघवार्थं तस्मिन्नेवोक्तमिदं 
जन्म्यं सर्वेषां पू्वेषामप्यस्तीति प्रदर्शयितुं च पुत्रे वक्तव्यमपि तृतीयं जन्म पितयुक्तमिति । 

पूवध्यायेऽध्यारोपप्रकरणोक्तमावसथत्रयं वँराग्याथमिह् प्रपञ्चय तस्मिन्चेवाध्याये तस्य संसारस्य निवद्यंखेन 
तदपवादाथं यत्तत्वज्ञानमुक्तं स एतमेवेत्णादिना तत्सफलं प्रपञ्चयिततुं तद्ुक्तमुषिणेव्यादिग्रन्थः । तत्र तच्छब्दार्थ 
माह्-एवमित्यादिना \ एतद्स्त्विति । संसारसमुद्रे पतनं ततस्तत्तवज्ञानाच्च तच्चिवृ त्िरित्येतद्रस्त्विव्यथः । आहति । 

ब्राह्मणमिति शेषः । भावनेति । आत्मानात्सविवेकभावनेत्यथंः । वागर््यादीनामिति ! उक्तानि जन्मानि शरोर- 
ग्रहणरूपाणि तदुपलक्षितः सर्वोऽपि संसारो वागादिकरणतदधिष्ठातृदेवतादिसङ्कातस्य छिङद्धशरीरस्यंव न त्वसङ्धस्य 
व्यापिनो ममेत्यथ: । अनेन पदाथेविवेकपूवंकमात्मन्ञानमुक्तम् । यद्रा स्वंज्ञादात्मनः सकाशादेवेषां जन्मानीत्यन्व- 
वेदम् । एतज्जन्महेतुभूतं मूककारणमात्मानं ज्ञातवानस्मीत्यथः । यद्यपि गमे श्रवणादिज्ञानसामभ्री नास्ति तथाऽपि 
पूचंजन्मकृतश्रवणादिसामग्रौवशादेव प्रतिबन्वनिवृत्तौ सत्यां गर्भेऽपि ज्ञानोत्पत्तिः सम्भवतीति भावः | इतः पूवंकारीनं 
बन्धं दशंयति-- शतमिति ! अभेद्यानीति । तत्तवज्ञानमन्तया तस्प्रवाहाविच्छेदादिव्यथंः । अधे ऽध इति! अघो 
लोकेष्वेव निक्ृष्टलोकैष्वेवारक्षन्ित्यथंः । यद्राऽध इति श्रौतं पदमयेत्यरथे व्याचष्टे--अधोऽथेति । अथानन्तरमिदानी- 
मित्यथं; | मन्तद्रष्टुरमिप्रायमाह--अहो इति। इदमाश्चयं मम संवृत्तमिव्यभिप्रायेण मन्त्रमुक्तवानित्यथं 
मन्त्रदरष्टुनसिनिदशपुवंकं तस्य ताप्यं वक्तुं गभं एवैतदित्यादि ब्राह्मणम् । तद्रयाचष्टे-गभं इत्यादिना । 
एतत्पुवंब्राह्मणोक्तमथंजातमेवं मन्वरोक्तप्रकारेणोवाचेत्यन्वयः | 
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स॒एवं विद्वानस्माच्छरीरमेदादृषवे उत्क्रम्याुष्मिन्त्सभे 
लोके सवान्कामानाप्त्वाऽमृतः सममवस्समभवत् ॥ & ॥ 

( यथास्थानं गर्भिण्यः ) 

१ इति हितीयोऽध्यायः 

स वामदेव ऋषियथोक्तमात्मानमेवं विहनस्माच्छरोरभेदाच्छरीरस्याविद्यापरिकल्पितस्याऽऽयसयवदनिर्येदस्य ५ 

जननमरणाद्यनेकानथंशताविष्टश्रीरप्रबन्धस्य परमात्मज्ञानाम्रतोपयोगजनितवी्यङ्ृतभेदाच्छरी रोत्पत्तिबीजाविदा 
निमित्तोपमदंहेतोः शरीरविनाश्चादित्यथेः । ऊध्वं: परमात्मभूतः सन्चधोभावात्संसारादृस्कम्थ ज्ञानावद्योतितामल- 
सर्वात्मभावमापन्नः सन्नमुष्मिन्यथोक्तऽनरेऽमरेऽमूतेऽभये सवनेऽूर्वऽनपरेऽनन्तेऽबाद्ये परज्ञानामरतेकरसे प्रदीपवन्िर्वाण- 
मत्यगमत्स्वगे रोके स्वस्मिन्नात्सनि स्वे स्वरूपेऽप्रतः समभवदात्मनज्ञानेन पूवमाप्रकामतया जीवच्चेव सर्वान्कामानाप्त्वे- 
व्यथेः । ् िवेचनं सफलस्य सोदाह्रणस्थाऽऽत्मज्ञानस्य परिसमाप्निप्रदशंना्म् ।॥ ४ ॥ 

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रौमच्छद्कुरभगवल्कृतावेतरेयोपनिष{इष्ये द्वितीयोऽध्यायः 
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ज्ञानस्याव्यमिचरितफकत्वज्ञापनाय वामदेवेन ज्ञानफलं प्राप्तमिति वक्तुं स एवं विद्वानिति वाक्यं तद्ग्याचष्ट- , 
स॒ वामदेव इति । दारीरस्य पुनरुत्पत्तिशङ्कां वारयति --शरीरोत्पत्तीति ! तत्त्वज्ञानेनाविद्यादिनाशादित्यर्थः । 
परमात्मभूतः सच्चिति । उध्वंशब्दस्योपरितनवाचित्वासरमात्मवस्तुन एव कदाचिदप्यधोभावरूपनिकर्षाभावेन , 
निरडकुशोपरितनभावादृध्वंशन्दायंत्वमित्यथेः । प्रसिद्धं स्वगंलोकं वारयत्ति--अमुष्मिन्यथोक्त इति । इन्द्िया- 
गोचरत्वेनामुष्मि्चिति निर्देशः । स्वगंशब्दस्पर निरतिकशयसुखसामान्यवाचित्वादूब्रह्मानन्दस्यैव तथाविधत्वात्तस्यैव 
मुख्यं स्वगेत्वम् । वेषयिकस्य तु स्वगेत्वमापेक्षिकमित्यथः। उक्तस्य स्वगस्य ब्रह्मरूपस्य स्वस्मादेदमाश द्वाऽऽट्-- 
स्वस्मिक्चिति ! आत्मश्चब्दस्यान्तःकरणा्यथंत्वं वारयति-स्वे स्वरूप इति । अमुष्मिन्स्वे मत्येदेहादि भावं विहाय 
स्वात्मभवेनेव स्थित्त इत्याह्-अमरत इति ! उक्तस्वगंलोके सवंकामावा्तिरिति भ्रमं वासयति-पुवंमिति । 
जीवन्मुक्तदकशायामाप्तकामतया सर्वात्मत्वेनेत्यथंः । सोदाहुरणस्येति ! उदाहरणं वामदेव इत्यथ: । 

इति श्रीमच्छरृद्वानन्दपुज्यपादरिष्यश्रीमदानन्दज्ञानकृ तावेतरेयोपनिषद्धाष्यटीकायां द्वितीयोऽध्यायः 

१. इमामुपनिषदं विषयोृत्य ब्रह्यसूतरतृतीयाध्यायतृतीयपादे “नात्मगुहीतिसििरवदुत्तसत्” इत्यधिकरणे 

विचारितम् । “आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीदि"त्यत्र न परमात्मा ग्राह्यः, अपि तु हिरण्यगर्भो 

ग्राह्यो वाक्यान्वयदर्शनात् । कोकसृष्टिव चनम् “इमान् छोकानसुजत' इत्यक्तंहि रण्यगभंस्यैव अन्यत्रोप- 
निषत्सु हश्यते, यथा बृहदारण्यके “आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविध” इत्यत्र । अवरैव पूवंस् “अथातो 
रेतसः सुष्टिः प्रजापते रेतो देवा” इति । यत्र पश्चभूतसुष्टिरुच्यते तत्रात्मा ब्रहैव यथा तंत्तिरीयके 
“आत्मन आकाशः सम्भूत'” इति। इति पूवंपक्षः । सिद्धान्तस्तु परमा्मेवेह् ग्राह्यः प्रागुत्पत्तेः भात्मनः 
एकत्वावधारणात् यथा--'“सदेव सोम्येदमग्र आसीदि"द्यादौ । लछोकसुष्टिवचनं तु पञ्चभूतानि विराजं 
च सृष्ट्वेद्यध्याहूत्य योजनीयमिति । “` ` ~ 
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अथ च्रलीयोञडयायः 

+कोऽयमास्मेति बय्ुपास्महे । कतरः स आत्मा, च्येन वा पश्यति येन वा श्रृणोति 
येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन बा खादु चास्वादु च षिजानापि॥ १॥ 

बरह्मविद्यासाधनक्रतसर्वात्मभावफलावाप्नि वामदेवाद्याचायपरम्परया शरुत्याऽ्वदयोत्यमानां ब्रह्मवित्परिषद्यत्यन्त- 
प्रसिद्धामुपलमभमाना सुमृक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना ब्रह्म नजिन्ञासवोऽनित्यात्साध्यसाधनटक्षणात्संसारादाजीव- 
भावाद याविवृत्सवो विचारयन्तोऽन्योन्यं पुच्छन्ति कोऽयमात्मेति । कथं ? यमात्मानमयमात्मेति साक्षाद्यमुपास्महे 
कः स अतत्मेति । यं चाऽऽत्मानमयमात्मेति साक्नादुपासीनो वामदेवोऽमृतः समभवत्तमेव वयमप्युपास्महे को नु खल 

पुवंस्मिन्तध्याये जन्मत्रयनिरूपणेन वँ राग्यं निरूपितं ज्ञानोत्पतत्यथंम् । न च पदाथंशोधनं विना वैराग्य- 
मात्रेण ज्ञानोत्पत्तिरिति पद्यथंशोधनपुवंकं वाक्यार्थं कथयितुं षष्ठोऽध्याय इत्यभिप्रेत्य पदाथंशोधनेऽधिकारिणं 
ददायन्वाक्यमवतारयति-ब्रह्य विद्येति । वामदेवाद्याचार्येति ! आदिशब्देन ‹ तयो यो देवानां प्रस्यनृध्यत स एव 
तदभवदि"त्यादिनोक्ता देवादयो गृह्यन्ते। अधुनेति । पूर्वोक्तरीत्या वै राग्योत्पत्यनन्तरमित्यथं; । आजीवभावादिति , 
संसारस्य हेतुमूताविद्यातत्कायेष्वात्ममावसदहिताद्रवावर्तितुं संसारं परिव्यक्तुमिच्छन्तं इत्यर्थः । विचारप्रकारमेव 
वाक्रयान्वयेन स्पष्रकलतुं पृच्छति--कथमिति । नन्वयमाल्मेति विशेषतो निस्वये स क इति प्रश्नानुपपत्तिः। 
तद्विचारेण वा न किञ्चिसखरयोजनमित्याशद्ुयाऽऽत्मानं विशिनष्टि-यं चेति । उपास्महु उपासितुं प्रवृत्ता इत्यथः । 
वामदेवो यमात्मानमुपास्यामूतोऽभवद्यमपि तमात्मानमुपासितुं प्रवृत्ताः स क इति प्रश्नाथं इत्यथः । उपासनं 
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१. “कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । कतरस्स आत्मा” इत्यत्र कतरपदं कीहग्गुणक इत्यथंकमथवा कतमः 
देहैन्द्रिपमनः प्राणिदिषु इत्यथंकमिति परेषां व्याख्यानं त्च, द्रयोमंध्ये कतरः इति “कि यत्तदोद्रयो- 
रेकतरस्य निर्धारणे डतरच्" ( पा० अ० ) इति सूत्राल्लभ्यते । नायमायंः प्रकृतासम्बद्धः । प्रकते 
हि प्रपदाम्यामेकः प्राणः दारीरं प्रविष्टः मूर्धानं विदायं परमात्मा प्रविष्टः तयोर्मध्ये कत्तरः ? इति 
प्रहस्य प्रकृते सद्धतत्वात् देहेन्द्रियादीनामनात्मत्वनिर्घारणस्याप्रकरतत्वात् देहे प्रविष्टस्य इदमरद्शमि- 
त्यायुक्त्येव देहादिष्यत्तिरेकस्य सिद्धत्वेन तत्र संशयाभावात् । उत्तरत्रापि च “येन ता पश्यति” 
इत्यादिना एकं करणं दर्शनादिना अनेकभेदमापन्तं मनञख्यमुच्यते । मनश्च प्राण एव क्रियाश्क्ति- 
मच््वेन प्राण इति ज्ञानशक्तिमत्तवेन च मन इति एकमेव वस्तु मेदेन व्यवहियते श्यो वै प्राणः सा प्रज्ञा 
या वे प्रज्ञा सप्राण इति कोषीतकोपनिषदि श्रवणात् | 

२. मतान्तरे “येन वा पश्यतीत्यादिना चक्षुरादीनामनात्मत्वमुक्तं “संज्ञानमि"त्यादिना धमंभूत- 
लानस्यानात्मत्वम् “"एतद्ब्रहंष इन्द्रः” इत्यादिना देवानामनात्मत्वस् “इमानि पञ्चमहामृत्तानि" 
इत्यादिना जडव गस्यब्रह्यव्वं स्थाव रान्तस्य | “सर्वण्यितानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि" इत्यस्य तच्छेष- 

भूतानीत्यथंः इति व्याख्याय “प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्यस्य प्रकृष्टज्ञानरूपं ब्रह्योत्यथंः | 
वस्तुत्तस्तु नेदं व्याख्यानमुजु । “येन वा प्यति" इत्यादेः येन वचक्षुभंतेन पश्यति ध्ाणभूतेन 

जिघ्रति इत्यथः मनस एव तत्त दिन्द्रियजन्यवृत्तिरूपतया परिणामात् “^तदेतद्धृदयं मनश्चैतत्" इतति 
सङ्गच्छते । तन्मते तु एकेन मनसा दर्शनादिन्यवहारः भरुद्युक्तो न व्याष्यात्तः । न च श्रज्ञया वाचं 
समार्य "व्यादिकोषीतकिवाक्यमपि सङ्खच्छते तेषाम । “मनसा द्यैव पश्यति मनसा श्युणोत्ति” इति च। 
तेन च प्राणस्यानात्मत्वमुक्तं भवति प्राणमनसोरेकत्वात्। "संज्ञानमाज्ञानमि''व्यादेस्तु संज्ञानादिवृत्तय 
येन जोवचेतन्येन अधिष्ठिताः उपाधिमूताः तस्प्रतिविम्बगुक्ताः तदुपहितस्य ब्रह्मणः नामघेयानि। नाम 
धेयस्य नामार्थोपरन्धिहैतुत्वात् नामधेयत्वम् । अत्र तेषु नामधेयत्वं गौणम् । एवं संज्ञानाद्पिदकक्षिपं 
ल्ञानादिभ्यः पुथक्तवेन निर्णतिं परज्ञानं शुद्धजीवच॑तन्यं ब्रह्य इति करवेदीयमहावाक्याथःः | 
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स आत्मेति। एवं जिन्ञासपुवमभ्योन्यं पुच्छतामतिक्रान्तविशेषविषयधुतिसंस्कारजनिता स्म्रतिरजायत। “तं प्रपदाभ्यां 
प्रापद्यत ब्रह्येमं पुरुषम्" \ “स एतमेव सीमानं विदायं एतया दारा प्रापद्यत" जत्र द ब्रह्मणी इतरेतरघ्रातिक्ल्येन 

तामोप सामोप्येनैक्येन तस्यव निरुपचरित्तसामीप्यत्वादेक्येनापरोक्षीकृत्याऽऽसनं तद्रूपेणावस्थानं यत्तदुच्यते । 
यद्राइ्हं सूखीव्यादिव्यवहारेपु तमेव वयमप्युपास्महु तमेवाऽऽत्मत्वेन स्वीक्रुत्य स्थिताः । अनात्मनोऽहुमिति 
प्तीत्यनुपपत्तेः स आस्मा क इति विचाराथंः ! न चायमास्मेति निस्चये विचारायोगः । तस्यैव कायंकरणसद्णंसवेन ५ 
विचारोपपत्तेरिति । ननु मृतानां व्याकरणार्थं यः प्रविष्टः स एवाऽऽत्मेति निर्घारणस्म्भवाद्विचारानुपपत्तिरित्या- 
राद्धुयैवमपि दयोः प्रविषटतवन स्मयंमाणत्वान्न निर्धारणमिति वक्तु दयोः प्रविष्टव्वं स्मृतमित्याह्--एवं जिन्न सेति । 
अतिक्वान्तेति । अतिक्रान्त पूव॑मुक्तौ यौ विश्लेषौ देहे प्रविष्टौ प्राणात्मानौ तद्विषया श्रुतिजन्यानूभवजन्यसंस्कार- 
जनिता स्मृत्तिरित्यथः । तामेव स्मृत्ति स्वषूपतो दशंयति--तं प्रपदाम्यामिति ! तमिमं पुरुषं शरीरं प्रपदाभ्यां 
पादाग्राभ्यां ब्रह्मापरज्रह्यरूपः प्राणः प्रविष्ट इत्यथः । अन्यस्य प्रवेशे श्तिमाह-स एतमिति ¦! भतिभ्यां १० 

धमथंमाहू--एतमेवेत्ि । अत्रेति ध्रुतिभ्यामित्यध्याहूव्येति श्रुतिभ्यामितरेत रप्रात्िकूल्येनेतरेतरामिमुखतपं तमेव 
पुरुषशरो रं प्रतिपन्ने प्रविष्टे दे ब्रह्मणी इति स्मृति रजायतेत्यन्वयः । न तेतमेवेत्यनेनैतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमम- 

मतान्तरे तु प्रकृष्टज्ञानवत् स्व॑ ब्रह्येत्यथंकरणात् न किञ्चिदत्र मूत्नमुव्ततं ^ यः सवंज्ञ'” इत्यादिना 
अत्रैव च जगत्सुष्टवा नारायणः सवे इति ज्ञातत्वात् नात्र किञ्चिदपरं ज्ञाप्यते | “कतरस्स जात्मा" 
इति प्रकृत्य “प्राणाख्यमनो वा ब्रह्मरन्ध्रद्मरा प्रविष्टः पुरूषो वा” इति प्रथमनिदिष्टसंज्ञया निराकरणात्। १५ 
मस्मन्मते तु “येन वा पश्यती" त्यादिना प्राणाख्यमनो भिन्नत्वमुक्त्वा तस्यैव च जीवाभेदः प्रतिपाद्यत 
इति विशेषः ““एष ब्रह्मैष इन्द्र” इत्यादिना परस्य इन्द्रामेदः प्रतिपादितो भवति । अनेन ब्रह्मादिभेद 
परस्य प्रतिपाद्यत इति परेषां व्याख्या कथं युज्यते । सामानाधिकरण्पेनाभेदस्यव प्राप्तेः । तत्तच्छरोरः- 
कत्वमथमुक्त्वा तदधः अर्थात् प्तिध्यतीप्युक्तौ तत्तत्पदस्य तत्तच्छरी रकत्वाथमेवासिद्धम् । न हि 
असिद्धेनासिद्धस्य साधनं युज्यते । “इमानि पञ्चभूतानि इत्यादिना जडभेदः प्रतिपाद्यते इलयुक्तमपि २० 
चिन्त्यम् । चेतनस्य ईक्षितुः उपक्रान्तत्वात् तत्त एव तदुभेदसिद्धेः वेयर्थ्यात् । अस्माक तु बाधाया 
सामानाधिकरण्यात् यद्भूतं तद्ब्रहवेति अद्वितीयत्वप्रतिपादनदारा तत्पदाथंशोधने उपयुज्यते । 

माध्वमते तु--ुरुपे ह् वाऽ्यमादितो गर्भो भवति" इत्यत्र विष्णुरेव पुरुषे भन्नपरिणामरेतसि 
तिष्ठत्ति गर्भे शिशुः जीवः तर्स्मङ्च विष्णुः स्थितः इत्यादिना विष्णोरेवोत्पत्तिरक्तेति व्याख्याय नात्र 
जीवोत्पत्तिमाचमच्ते ज्ञातत्वात् पश्वादिमिरपि | “गभं नु सनु" इति मन्त्रे देवजन्मोक्तेश्च । अतः २५ 
सर्वेषां जन्महेतुप्रापतिः, अत्र देवानां दूःखासम्बन्वः। विष्णोः स्वातच्त्पं च। शप्रेती"त्यपि विष्णोः देहान्तर- 
गमनसद्धावादुपपद्यते । “गर्भे” इत्यादिमन्त्रे विष्णुरेवोक्तः अहमित्यपि विष्णुवाचीत्यादि । विष्णु 
शस्व यश्च श्यः तस्य दनः स्वामी विष्णुः । तं स्वामिनं ज्ञात्वा गमंवासव्विरदीयं श्येनः = 
निष्क्रान्तोऽस्मि इति व्याख्या । इयं तु न सम्यक्, अन्यत्र “अहं मनुरभवं सूर्यश्चे'"ति सर्वारमकत्वानु 
भवस्य “वामदेवः प्रतिपेदे” इत्युक्तेः अत्रापि स एवानुभवो वक्तभ्यः । अतः विष्णु स्वामिनं ज्ञात्वा ३० 

दत्यध्याहारोऽस दतः । मत एवेश्ावास्थे “यस्मिन्सर्वाणि भृतान्यात्मैवाभूतदविजानत्तः । तत्र को मोह् 

इत्यत्र सर्वात्मत्वमेव शोकमोहनिवंतकतया प्रोक्तम् । यदपि अमुतः समभवत्” इत्यस्य सर्वान् कामान् 

मक्तवानित्यथ; सम्भ भोगः "तां समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त इत्यादौ भोगाथतवद्शानात्तस्य । 

तन्न, तत्र सम्भवः उत्पत्तिरेव जायायां सम्भवो नाम स्वयमेव उत्पत्तिः मतुः अतो नायमथः । 

भगवत्पादोक्तस्तु ऋजुः | 

कोऽयमास्मे्ति--अच्र येन प्रेस्तिः सन् जोवः परश्यतीदयुक््वा हुदयमनश्शब्दयोः विष्णुपरत्वमुक्तम् । 

हदगतत्वात् हृदयं मन्तृत्वात् मनः आज्ञानमित्यादि पदानि च विष्णुपराणि । इत्यादि तत्सवं मुख्पाथन 

व्यास्यानसम्भवेऽयुक्तम् । 

३५ 
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१५ 

१५ 

९५ 

९५ 

9. 

प्रतिपन्ने इति ! ते चास्य पिण्डस्याऽऽत्मभूते । तयोरम्यतर अ7त्मोपास्यो मवितुमहंति \ योऽत्रोपास्यः कः सं आत्मेति 
विश्ेषनिर्धारणा्थं पुनरस्योन्यं पष्रच्छवचारयन्तः \ 

पुनस्तेषां विचारयतां विशेषविचारणास्पदविषया मतिरभूत् । कथं ? हे वस्तुनी अस्मिन्पिण्ड उपलभ्यते 
अनेकभेदभिच्चेन करणेन येनोपलमते यश्चेक उपलभते करणान्तरोपलन्धविषयस्म्रतिप्रतिसन्धानात् । तत्र न 
तावद्येनोपलमते स आत्मा भवितुमहंति । केन पुनरुपलमत इति । उच्यते । येन वा चश्युभूतेन रूपं प्यति येन 
वा शुणोति शरोत्नभूतेन श्ञब्दं येन वा घ्राणभूतेन गन्धानाजिघ्रति येन वा वाक्करणमूतेन वाचं नासात्मिकां व्याकरोति 
गोरःव इत्येवमादयां साध्वसाध्विति च येन वा जिहाभूतेन स्वादरु चास्वादु च विजानातीति । 

पदयदिति वाक्यं दे ब्रह्मणी इत्यनेन द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये इति वाक्यं चं द्वयोः प्रवेशे मानतयोपन्यस्तमिति 
श्रमित्तव्यम् । आय्यवाक्ये द्वयोः प्रवे्ाप्रत्ीतेः । द्वितीये च शब्दब्रह्मपरतब्रह्मणोरभिधानेन तयोय; प्रवेदे मानत्वा 
योगादिति । तथाऽपि तयो्योः कथमात्मत्वश ङ्कैरयत्त आहु-ते चेति ! तयोरन्यतरेण विना शरीरस्थित्य भावात् 
तयो रात्मत्वश ङ्कत्यथं ; । एवं विचारपक्षितमात्मह्वयस्मृतिमुक््वा विचारमाह्--तथोरन्यतर इति! “सात्मा वा 
इदमेक एवे'"त्येकस्यैव ज्ञेयत्वोपक्रमानन द्रयोरपास्यत्वमित्यथंः । कः स॒ आत्मेति । य उपास्य आत्मा सक 
इत्यन्वयः । पग्रच्छुरिति । कतरः स आत्मेति वाक्येनेति शेषः | 

एवं विचारे क्रियमाणेऽतिपरिषुद्धान्तःकरणत्वात्तेषां प्रपदाभ्यां प्रपन्ने करणत्वेनानात्मत्वनि्चयो मूर्ध्ना 
भरविष्ट उपलब्धृत्वेनाऽऽत्मत्वनिश्चयश्चाभूदित्याहु--पुनरित्यादिना । विशेषेति ! विचारणास्पदप्राणात्मद्रयविषयै- 
कस्मिन्करणत्वेनापरस्मिन्नुपठन्धुल्वेन प्रकारेण विज्ेषरूपा मतिरजायतेत्यर्थः } ननु दयोः स्व इयं विहशेषमतिः 
स्यात्तदेव नास्तोति शङ्धुते-कथमिति । चक्षुषा पद्यामीत्यादिग्रकारेण दयोः प्रतीतेर्चेवभित्यःह्-दे इति । 
येनोपमते यश्चोपकभते ते दे उपरुन्धिकतुंकरणे वस्तुनी उपकरभ्येते इत्यन्वयः । तत्र कि करणमित्यत आह्-- 
अनेकेति चक्षुःभोत्रायनेकभेदभिन्नेनेत्यथंः। अनेन यदनेकात्मकरचक्षुरादिक रणसङ्खातात्मकं प्राणस्वरूपं तत्संह॒तत्वात् 
पराथमिति परशेष्रतवेन करणमित्युक्तम् । उपरून्धरि त्वनेकात्मकत्वाभावान्न पराथंतवे। रोषत्वम् । किन्तु सेषित्व- 
मेवेति वक्तुमेक एवेद्यक्तम् | अनेन करणस्य पराथंत्वं परं शेषिणमन्त यऽनुपपल्नं सत्परं व्यत्तिरिक्तमुपडृन्धारं 
गमयतीति तस्मिनपि तसप्रमाणमिव्युक्तम् । इदानीं करणानामेवोपलबन्धुत्वं तद्रवतिरि क्तोपरन्घा नास्ताति वदन्तं 
नास्तिकं प्रति प्रमाणान्तरमाह्-करणान्तरेति । पूवं चक्षुषा रूपं हष्ट्वा पश्चादूद्धृतचक्षुः स्मरति रूपमद्राक्ष- 
मिति । तथा योड्हुमद्राक्नं स एवेदानीं स्पृ्ामीति प्रतिसन्दधाति । तदुभयं व्यतिरिक्तोपलन्धुरभावे न स्यात् | 
अन्यानुभूतेऽन्यस्य स्मृतिसन्धानयोरदशंनादित्यथः । एवमनेकात्मकस्य करणत्वमुक्त्वा तत॒ एव तस्याऽऽ्मत्वं 
नास्तीत्याह--तत्र न तावदिति 1 तयोमंध्य इत्यथः । अहुंतीत्यनन्तरं किन्तु परिशेषादुपलब्धाऽऽत्मा भवितुमर्हंतोति 
वक्ष्यमाणान्वयेन वाक्यं पूरणोयस् । एवमथंमुपवण्यं तमथ शरुत्यक्षरारूढं कतुं पृच्छति-केन पुनरिति ! श्रुत्पारूढं 
क रोति--उच्यत इति । येनेति तृतीयया करणत्वं चक्षुरादेश्क्तमित्यथंः 1 वाक्करणेति । वाग्रूपकरणेनेत्यर्थः । 
वाचमिति करणं नोच्यते तस्य येनेत्यनेनोक्तत्वाक्किल्तु वक्तव्यमुच्यत इत्याहु-नामात्मिकामिति \ साध्विति । 
गौरितीदं नाम साधु गावीति नामाप्ताध्विति व्याकरोति व्याकरणेन व्यक्तीकरोतीति चार्थः | 

३५ 

एतदपि तैरेवोक्तम्--“मुक्त्यन्तरमेव हि अनुपचरितसवंकामावाप्तिः सुष्य एवाथ; स्ीकायंः" 
इति । अस्मन्मते तु सवंकासरावाप्त; ब्रह्मानन्दसनुमवतां स्वतःसिद्धैव “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
म।चामुपजीवन्ति" इति श्रुतैः सवंजीवानन्दानां ब्रह्मानन्दांशरूपत्वात् । परेषां तु नेदं सम्भवदुकितिकं 
जीवानां मेदात् तनज्जीवगतसकलानस्दानां मुक्तेनानुमवासम्भवात् । यत्तु "एष ज्र्यैष इन्दरः"* इत्यादेः 
सर्वं जगत् विष्णोवंशे सवंदा तिष्ठतीति व्याख्यातम् । तदपि यथाश्नुताथंत्वेनोपपादनसम्भवे 
विलिष्त्वान्नाद्वियते | एवमेव--कतरः = आनन्दमयः । इतराणि चेतराणि चेतराणि माचुषबीजानि, 
इतराणि देवनीजानि प्रज्ञानेत्रोऽलोकः, अलोकः मुक्तसमुदायः इत्यादि भ्याल्यानमपि अशब्दाथं- 
रूपमेव । | 
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यदेतद्रदयं मनश्चैतत् । संज्ञानमाज्ञानं धिज्ञानं प्रज्ञानं मेधा द्ध तिमेतिमेनीषा जतिः 
स्मृतिः संकल्पः कतुरसुः कामो पश्च इति । पवाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । २॥ 

कि पुनस्तदेकमनेकधा भिद्चं करणमिति, उच्यते- यदुक्तं पुरस्तात “प्रजानां रेतो हदयं हूद्यस्थ रेतो मनो 
मनसा य॒ष्टा अपश्च वरुणश्च हूदयान्मनो मनसश्चन्द्रमाः तदेवैतद्धदयं मन्धेकमेतदनेकधा । एतेनान्तःकरणेनेकेन 
चक्षुभूतेन रूपं पषयति श्रोच्रभूतेन शणोति घ्ाणभूतेन जिघ्रति वाण्मूतेन वदति निह्धाभूतेन रसयति स्वेनैव 
विकल्पनारूपेण समनसा विकल्पयति हूदयर्पेणाध्यवस्यति ! तस्मात्सवेकरणविषयन्यापारकमेकमिदं करणं सर्वोप- 

ध्यथंमुपलब्धुः । तथा च कोषोतकिनाम्--“श्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति प्रज्ञया चक्षु 
समार्य चक्षुषा सर्वाणि शूपाण्धाप्नोतिः" इत्यादि) वाजसनेयके च --'“मनसा ह्येव पटयति मनसा शुणोति, ' हुदयेन 
हि रूपाणि जानाति'' इत्यादि । तस्मादृधुदयमनोवाच्यस्य सर्वोपरुन्धिकरणत्वं प्रसिद्धम् \ तदात्मक प्राणो श्यो वें 
प्राणः सा प्रज्ञा या वेप्रज्ञा सप्राण इति ब्राह्मणम् । करणसंहृतिरूपश्च प्राण इत्यवोचाम प्राणसम्वारादो । 
तस्माच्यत्पद्ूा प्रापद्यत, तद्ब्रह्म तदुपरब्धुरुपलन्धिकरणस्वेन गुणभूतत्वाच्चैव तद्रस्तु ब्रह्मोपास्यात्मा भवितुमर्हति । 
पारिशेष्याद्यस्योपरुन्धुरूपरब्ध्यर्था एतस्य हदयस्य मनोरूपस्य करणस्य वृत्तयो वक्ष्यमाणाः, स उपरुब्धोपास्य 
आत्मा नोऽस्माकं भवितुमहंतीति निश्चयं कृतवन्तः । 

तदन्तःकरणोपाधिस्थस्योपलब्धुः प्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपरन्ध्यर्था या अन्तःकरणवृत्तयो बाह्यान्तर्वोतचिषय- 

ननु चक्षुरादीनां करणत्वेऽपि प्रपदाभ्यां प्रविष्टस्य प्राणस्य करणत्वे किमायातमित्याराङ्कते--कि पृनस्तदिति। 
तत्र प्राणस्यैव करणत्वं वक्तुं तावद्धृदयमनःरब्दवाच्यस्य चक्षुरादिभेदमिन्नत्वमाहू--उच्यत इति । यदेतद्धुदय- 
मित्य यच्छन्दाथंमाह्--यदुक्तमिति। रेत इति। सारभूतं वीयंमिव्यथेः। प्रजानां रेतो हूदयमिद्यादिषु मनसश्चन्द्रमा 
इत्यन्तासु श्रुतिषु यदुक्तं हृदयं मनश्वेति तदेवैतच्वया पृष्टं करणमित्यथंः । तदेवेकमेव सच्चक्षुरादिभेदेनानेकधाभूत. 
मिति श्रुतिगतद्धितीयैतच्छन्दाथंमाह्--एकमेतदनेकधेति ! भत्र येनचक्षुरादिना दशंनादिक्रिधां करोति सक्कातात्मके 
पुरुषः, तच्चक्षुरादिकं प्रजानां रेतो हृदयमिव्यादिषु “मनसश्चन्द्रमा” इत्यन्तायु श्रुतिषु यदुक्तं हदयं मनश्चेति करणं 
तदेतत्तवया पृष्टमेतदेवकं सदनेकधा भिन्नं चेतति श्रत्तिगतयेनेतितुततीयान्तयदितिप्रथमान्तयच्छब्दद्रयस्यैतदिति- 
प्रथमान्तेतच्छन्दद्रयस्य चान्वयो दर्शितः । एकस्यवानेकात्मकत्वं विशदयति--एतेनेत्यादिना । सवेकरणेति । सर्वाणि 
रणानि विषयाश्च व्यापारो यस्थेतिवि ग्रहः । करणानां विषयाणां च हुदयशब्दवाच्यवुद्धिग्यापारकतव भ्रुतिमाद्-- 

तथा चेति \ प्रज्ञया चिदाभासयुक्तया बुद्धया वाचं करणं समारुह्य बृद्धेर्वागात्मना परिणामे सति तदुबुद्धिद्रारा 
स्वयमप्यात्मा वागभिमानी भूतवाऽनन्तरं वाचोऽपि बुद्धिव्यापाररूपाया नामात्मना वक्तव्यश्ब्दरूपेण परिणामे सति 
वाचा वाग्रारा सर्वाणि नामान्याप्नोति तस्स्फुरणात्मना स्वयमपि वततत इति श्रुस्यथः। एवं प्रज्ञया चक्षुरित्यादिष्व- 
प्यर्थो द्रष्टव्यः । अत्र बुद्धेवगाद्यात्मना परिणामो वागादेर्च नामात्मना परिणाम उक्त इत्यथः । ''मनप्ता ह्येव 
पदयती' त्यत्र मनसः साक्षादुशंनादिकरणत्वायो गाच्चक्षुरादिभावमापन्तस्य दशंनादिकरणत्वमुक्तमिति भावः । एवं 
हदयेन दीत्यत्रापि द्रष्टव्यम् । आदिशब्देन हृद्ये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीति रूपाणां हूदयशब्द्ति- 
लुद्धयात्मकत्वमुक्तं संग्राह्यम् । एवं हदयस्य सवंकरणात्मत्वमुक्तवेदानीं तस्य प्राणास्मत्वमाह्--तदात्मकश्ेति । 
एवं हृदयमनोद्रारा प्राणस्य सवंकरणात्मकत्वमुक्तवा साक्षादेव प्राणस्य तदाहु--करणसंहंतीति । तव वयं स्मो न 
राक्षयामस्त्वहते जीवितुम् । इतरे चक्षुरादयः प्राणां इत्येवाऽऽख्यायन्त इ्यादिप्राणसंवादस्यवचनबलाक्त रणसंहसि- 
रूपत्वं करणसमूहरूपत्वं प्राणस्यावगतमित्यथंः । आदिशब्देन संवगंविद्यादिगत्तं “श्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः 
प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः स यदा प्रतिबुध्यते प्राणादधि पनर्जायन्ते” इत्यादिवाक्यं ग्राह्यम् । करणस्यानासत्वमुक्तमुप- 
संहरति-तस्मादिति ! ब्रह्येति । ब्रह्यव्वेनोपास्य ज्ञातव्य आत्मेत्यथंः । तहि कस्तथा ज्ञातन्य इत्यत आह्-- 
पारिशेष्यादिति } वकशष्यमाणा इति । संज्ञानमित्यादिना वक्ष्यमाणा इत्यथः । 

येन वा परयतोद्यादि मनश्चैतदित्यन्तं प्राणस्य करणत्वेनानात्मत्वाथंमिस्युक्त्वा संज्ञानमित्यादि वज्ञ 
इत्यन्तमन्तःकरणवृत्तिद्रासा तद्रयतिरिक्तमुपलब्घारं दशंयितुमाह--तदन्तःकरणेति । निविशेषस्य कथं वृत्तिविषयत्व- 
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विषयास्त इमा उच्यन्ते- संज्ञानं संज्पनिश्वेतनभावः ! आल्लानमाज्ञपि रीश्वरभावः । विज्ञानं कलादिपरिजञानम् । 

प्रज्ञानं पलि: प्रज्तता ! मेधा ग्रन्थधारणसामथ्यंम् । दृष्टिरिन्दरियद्रारा सवंविषयोप्लल्धिः ! धृतिर्धारणमवसन्नानां 

छ रीरेन्द्रियाणां ययोत्तम्भनं भवति \ धृत्या शरीरभुदरहु्तीति हि वदन्ति । सतिमंननम् \ मनीषा तच स्वातच्त्यम् । 
जूतिश्चेतसो सनादिदुःखित्वभावः ! स्मृतिः स्मरणम् । सङ्कल्पः लुक्लकृष्णादिभावेन सङ्कल्पनं रूपादीनाम् । 

करतु रध्यवसायः ! असुः प्राणनादिजोवनक्रियानिमित्ता वृत्तिः । कामोऽसन्निहितविषयाकाङ्श्ना तृष्णा \ वहः 
सख्मीठ्यतिकतद्यसिलाषः । इत्येवमाद्या अन्तःकरणवृत्तयः प्र्ञप्रिमात्रस्योपलन्धुरपकस््ययत्वाच्छुद्प्रल्ानरूपस्य 

ब्रह्मण उपधिभूतास्तदुपाधिजनितगुणनामधेयानि भवन्ति संज्ञानादरीनि \ सर्वाण्यिवेतानि प्र्तप्रिमात्रस्य प्रज्ञानस्य 

नामधेयानि भवम्ति नस्वतः साक्षात् । तथा चोक्तं “प्राणन्नेव प्राणोनाम भवतीत्यादि ।॥ २॥ | 

मन्यथा कथं तदुपलन्ध्य्थंता तासां स्यादत आह-- बाह्यान्तर्वतिविषयेति । तहि तासामच्यविषयत्वे ततो बाह्यास्त- 
{षय प्रतौ निरेव स्यःन्नाऽऽत्मन इत्यत आहु--उपङश्ध्यर्था इति । निविशेषत्वेनाविषयतवेन चैतस्य साक्षादिदन्तया 

लानासम्भवेऽपि संज्ञानाचन्तःकरणवृत्तिसाक्षितयाऽविषयत्वेनैवं तस्थोपव्धिः सम्भवतीव्यथं : । भविषयत्वारथं प्रज्ञान 
रूपस्येति विशेषणम् । प्रष्टा ज्ञि: स्वप्रकाशचेतन्यं तस्य॒ विषयत्वे स्वप्रकाशत्वव्याहृत्िरित्यथंः । ब्रह्मण इति 
विरोषणं निदिशेषत्वा्थंम् । सविशेषत्वे हि तस्य परिच्छेदेन ब्रह्मत्वं न स्थादित्यथंः । नन्वस द्धस्य कथमन्तःकरण- 
वृ त्तिसम्बन्धः स्यादत भआहु-अन्तःकरणोपाधिस्थस्येति । असङ्खस्याप्यन्तःकरणप्रतिबिम्बह्मरा तदवृत्तिसम्बन्धः 
इत्यथ: । चेतनभाव इति ! यया वृच्या चेतन इत्युच्यते जन्तुः सा वृत्तिः सवंदा सवंशरीरव्यापिनी संज्ञानमित्यथैः । 
कक्ादिपरिज्ञानं चतुःष्ठिकिकादिजन्यं लौकिकं ज्ञानमित्यथंः । प्रजञतेति \ तात्कालिकप्रतिभेत्यथंः । ययोत्तम्भनं 
भवतति सा वृत्तिधुंतिरित्यन्वयः। शरीराद्युत्तम्भकस्य वृ त्तिविशेषस्य धृतित्वे रौकिकं व्यवहारं मानमाहु--धुच्येति । 
तन्न स्वातच्व्यभिति ! मनस ईषा मनोषेति व्युत्पत्तेरित्थंः । रुजादिष्ुःखित्वभाव इति ! रोगादिजन्यदुःखित्व- 
प्रािरिव्यथंः । सङ्कह्पनमिति \! सामान्येन प्रतिपन्नानां रूपादीनां शुक्छादिरूपेण सम्यक्कल्पनमित्यथंः । जीवन- 
क्रियेति ! जीवन प्रयत्न इत्यथः । ख्रीन्यतिकरेति । स्वोसम्पकं इत्यधेः इतिशब्दस्य प्रदशंताथं लमाह--इ्येवमादया 
इति ! एवमाद्या वृत्तयः प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्तीद्युत्तरेणान्वयः । अच्र प्रज्ञानशब्देन पूवंवत्परज्ञता वृत्तिरूपा 
नोच्यते । तस्याः सं्ञानादिनामवत्त्वानुपपत्तेः । किन्तु शुद्धच॑तन्यमुच्यत इत्याह्--प्रज्िमात्रस्येति । नन्वन्तः- 
करणव त्तीनां शड्दरूपतवाभावाक्कथं प्रज्ञाननामधघेयत्वमित्याशङ्भुय नामधेयस्य नामार्थोपलन्धिहेतुत्वातव्संज्ञानादि- 
वृत्तोनामपि म्रज्ञानोपर्न्धिहेतुत्वात्तेन गुणेन तन्नामधघेयत्वमुपचा रादुच्यते न मुख्यया वृत्येव्याहु--उपलब्धुरूष- 
कड्ध्ययंत्वादिति \ उपलबन्धुरुपकन्घ्यथंत्वं वा कथमित्याशङ्कुय तदुपाधित्वादित्याहू--श्चुद्धेति \ यत्त उपाधिभूता 
उपकरन्घ्य्था अतो गौण्या वृत्त्या नामधेयानि भवन्तीत्यथंः । यदा श्रतौ संज्ञानादिशन्दैनं वृत्तय उच्यन्ते किन्तु 
संज्ञानादिशब्दा एव लक्षणयाऽभिधीयन्ते गासुच्चारयतोव्यत्रेव । तथा च संज्ञानादिशब्दाः संज्ञानादिवृत्तिविशिष्ट- 
प्रज्ञानस्य चामधेयानि सन्ति, तद्द्वारा शुद्धस्यैव प्रज्ञानस्य लक्षणया नामधेयानीत्याहू--तदुपाधिजनितेति । 
वु्युपाधिज नतौ गुणौ वृ्युपहितरूपं तत्नामधेयानि सन्ति सर्वाण्येवैतानि संज्ञानादीनि संज्ञानादिशब्दाः प्रजञानस्यैव 
नामधेयानि भवन्तीत्यन्वयः। प्राणन्नेवेति । प्राणनक्रियां कुवन््राणो नाम भवतीत्यनेन प्राणवृत््युपाधिकमात्मनः 
प्राणनामवत्त्वमुक्तम् । यद्यपि संज्ञानादिनाम्नां तत्र नौपाधिकत्वमुक्तं तथाऽपि तुल्यन्यायतयैतेषामप्यौपाधिकत्वमुक्त- 
म्रायमिति भावः। एतदुक्तं भवति--संज्ञानादिशब्दाः प्रकाशात्मकवस्तुवाचिनः। न च साक्षा दन्तःकरणवृत्तीनां जडानां 
प्रकाशात्मकत्वं सम्भवतीति प्रकाशात्मकवस्तुन्यध्यासादेव तासां प्रकाशात्मकत्वमिति कल्पयन्तोऽधिष्ठानभूतमति- 
सक्तिं प्रकारा गमयन्तः पयवसानगत्या प्रकाशात्मनः प्रज्ञानस्यैव नामधेयानीत्ति। अत्र संज्ञानादीनामनिट्यसरेन 
जडानां वृत्तीनां क रात्मकवस्तुवाचकसज्ञानादिनामत्वानुपपत्तेस्तद्वयतिरिक्तः करिचस्प्रकाशूपोऽस्ती्युक्तम् । 
तथा संज्ञानादिशब्दवच्यत्वोक्त्या तत्प्रज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानमित्यत्रेव प्र्ततारूपा वृत्तिनं भवतीव्युक्तम् । तस्याः 
संज्ञा नादिति च्पत्वानुपपत्ते ति तथा संज्ञानादीनि सर्वाण्येकस्य प्रज्ञानस्य नामानील्युकत्या च तसज्ञानमेकं सवं- 
वृत्त्यनुगत्तमिद्युक्तं तदनेकत्वे तदुवृत्तिगतानां प्रज्ञानानां तत्तन्नामकतेन सवंनामकल्वानुपपत्तेः । प्रजञानस्येव्येक- 
वचनाचुपपत्तरन । अतो येन॒ वा पद्यतीत्यादिना नामधेयानि भवन्तीत्यन्तेन स्व॑करणतदुवृ्तिव्यतिरिक्तः 
स्वश्रकाराट्मकः सवसताक्षी सवंवृत्यनुगत एक आत्मा शोधितः | 
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एष ब्रहेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सवे देवा इमानि च पञ्च महामूतानि पृथिवी बायुराक्ाश्च आपो 
ज्योतीषीत्येतानीमानि च श्ुद्रमिभ्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्वा गावः परुषा हस्तिनो यक्किचेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यचच 
स्थावरम् । सवं तय्प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् । प्रज्ञानेत्रो रोकः । प्रज्ञा प्रतिष्ठा । प्रज्ञानं बह्म । ३॥ 

स एष प्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्मापरं स्वंशरीरस्थप्राणः प्रज्ञात्माऽस्तःकरणेपाधिष्वनुप्रविष्टो जलभेदगत- 

सुयंप्रतिबिम्बवद्धिरण्यगर्भः प्राणः प्रज्ञात्मा ! एष एवेन्द्रो गुणादहेवराजो वा । एष प्रजापतियंः प्रथमजः शरीरी । 
यतो सुखादिनिर्भेदह्टारेणरन्यादयो लोकपाला जाताः ¦ स प्रजापतिरेष एव । येऽप्येतेऽरन्यादयः सवे देवा एष एव । 

इमानि च स्वंज्षरीरोपादानभूतानि पचर पृथिव्यादीनि महाभूतान्यत्चान्नादत्वलक्षणान्येतानि । किञ्चेमानि च 
ुद्रमिश्राणि क्षुद्ररल्पकेमिश्नाणि \ इवश्ञाब्दोऽनथंकः । 

सर्पादीनि, बीजानि कारणानीतराणि चेतराणि च देराष्येन निद्द्यमानानि । कानि तानि ? उच्यन्ते । 
अण्डजानि पक्ष्यादीनि \ जारुजानि जरायुनानि मनुष्यादौनि । स्वेदजानि यूकादीनि 1 उद्धिज्जानि च वृक्षादीनि \ 
अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनोऽन्यच्च यत्किञ्चेदं प्राणिजातम् ! कि तत् ? जद्धमं यच्चरति पद्भ्यां गच्छति । यच्च 

पतत्रि \ आकारोन पतनकशीलम् 1 यच्च स्थावरमचरं सर्वं तदशेषतः प्रज्ञानेत्रं प्रलपतः प्रज्ञा तच्च ब्रह्मेव नीयतेऽनेनेति 

एवं शोधितस्याऽऽत्मनः प्रतिशरीरं नानात्वं वारयितुमेष ब्रह्योत्यादि वाक्यं तद्व्याचष्टे--स एष इत्यादिना) 
एष इत्यस्याथंमाह्--प्र्ञानरूप आत्मेति । प्रज्ञानं ब्रह्मेति मुख्यब्रहताया वक्षयमाणत्वादिहं मूधंदाराऽनुप्रतिष 
पमष्टिलिङ्खशरीराभिमानी हिरण्यगभौःप्राणःप्रजञात्मादिशब्दैस्तत्र तत्रोक्तमपरंब्रह्मोच्यत इत्याहू--अपरमिव्यादिना। 

सवेश रीरेत्यनेन समष्टिस्थलशरीरमुच्यते । अतःकरणोपाधिष्वित्यनेनापि समष्टिलिङ्गशयैरमुक्तम् । भाभ्यां 
प्राणप्रज्ञात्मशब्दाभ्यां क्रियाशक्ति्ञानशक्तिमच्वमुक्तम् । द्वितीयाभ्यां तु तत्र तत्र तथा निर्दिष्ट इत्युच्यत 
इत्यपौनसव्यम् । ननूक्तपरजञानात्मैवापरं ब्रह्ेवयव कि प्रमाणमित्याज्ञ द्य प्रवेशवाक्यं प्रमाणमिति वक्तुमेष इन्द्र 
इति वाक्यं ग्याचष्टे--एष इति । गुणादिति । इदमदर्शमिति श्रुत्युक्ूगुणयोगाद्ित्यथेः। प्रवेशवाबये प्रविष्टस्येन्द्रत्वा- 

भिधानाद्धिरण्यगभंस्यापीन्धत्वोक्तौ प्रविष्टत्वप्रत्यभिन्ञानात्पवेष्टुरेव् प्रतरिष्टसवंरूपत्वादभेदः सिध्यतीति भावः। न तु 
पारमैश्वयंगुणयोगास्रनानास्ेन्धः परमेश्वर इत्यर्थो ग्राह्यः । प्रज्ञानात्मनः परमेरव रामेदस्य प्रज्ञानं ब्रह्योत्यनेन 

वक्ष्यमाणत्वात्परमेश्व रत्वगुणवत्तवभ्रतिपादनस्य च प्रकरणविरोधात् । न च हिरण्यग्भात्मत्ववन्मायाविशिष्ट- 
परमेश्व रात्मत्वमनेनोच्यत इति वाच्यम्। तथा सत्ति भाष्योक्तगुणादितिहैव्वनन्वयादेष ब्रहष इन्द्र एष प्रजापतिरिति 
ूरवोत्तसर्यायेष्विव गुणयोगाभावेऽप्युपपततेदचेति। अस्य व्याख्यानस्य विर्टतवं मनसि. निघायार्थान्त स्माह --देवराजो 
वेति । प्रजापतेदिरण्यग्भीद्ेदमाह--यः प्रथमज इति! स लिश री रामिमान्ययं तु स्थूशरौराभिमानीति भेद 

इत्यथः । तत्राद्य एव पुरुषं समुदरधुत्यामूछंयन्मुखं निरभिदयतेत्यादि वाक्यं प्रमाणमाह--यत इति \ देवग्रहणं 
मनुष्यादोनामुपलक्षणप्र् । तथा च सवं जीवात्मान एष एवेत्यथंः । एवमेष ब्रह्यैत्यादिवाकयेष्वेकये सामानाधिकरण्य 

गृहोत्वा सवंभूतस्थस्याऽऽत्मन एकलत्वमुक्तवा सजातीयभेदं निराछ्लय तदुपाधीनां भूत मौतिकानामपि बाधां 

सामानाधिकरण्यमाधरित्याऽऽत्मन्यतिरेकेणाभावं तस्य॒ विजातीयभेदनिराकरणार्थं वक्तुमिमानि चेत्यादिवकयं 
तद्वयाचष्टे -इमानि चेति । एतान्यत्ान्नादत्वेन पूवंमुक्तानीति वक्तुं वििनष्टि--अश्नेति ! | 

सर्पादीनां न केवल क्षुद्रमिध्रलं किन्तु सूर्पान्त रादीन्प्रति बीजत्वं तरेत्याह् -कारणानि चेति \ देरा्ेनेति । 
स्थावरजङ्कममेदेन निद्दियामानानीत्यथंः । स्वेदजानि जङ्गमान्युह्डिज्जानि स्थावराणोव्याह् -उच्यन्त इति । 
ज क्गममित्यस्य व्याख्या यच्चरतीति । स्थावराणामपि वाय्वादिना चनमस्तीत्याशञद्कुयाऽह्--पद्ूचामिति । 

स्थावरमचलमित्यनन्तरं सवं तदेष एवेति शेषः । तत्स्वंमेष एवेत्यत्र हेतुं वक्तुं सर्वं तत््रज्ञनेत्रमित्यादि ब्रतिषठत्यन्तं 

वाक्यं तद्रवाचष्-सर्वमित्यादिना । नीयतेऽनेनेति ! अनेन प्रज्ञानेन सत्तां नोयते सत्तां प्राप्यते । सत्तावछ्कियत 

इत्यथं: । यद्रा स्वस्वव्यापारेषु प्रवत्यंत इति वा । न्वेवंभूतं ब्रह्यवेद्युपनिषल्यु प्रसिद्धं न तु प्रज्ञानमित्याश ङ्व 

वस्तुतः प्र्ञानस्यैव तत्र ततर ब्रह्मशब्देनामिधानान्न दोष दुक्तं प्रज्ञानं ब्रहवेति । यद्वा कोऽयमालेद्या रभयैते सर्वं 
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नेत्रं प्रज्ञा नेचरं यस्य तदिदं पज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने ब्रह्मण्युस्पत्तिस्थितिलयकारेषु प्रतिष्ठितं प्रज्ञाभयभित्यथंः । प्रज्ञानेत्रो 
रोकः पूववत् । प्रजञाचध्यु्वा सवं एव लोकः । प्रज्ञा प्रतिष्ठा सवस्य जगतः! तस्मास्प्रजञानं ब्रह \ तदेततपरत्यस्तमित- 
सर्वोपाधिविश्लेषं सन्निरञ्चनं निम॑लं निष्कियं शान्तमेकमदयं नेति नेतीति सवविज्ञेषापोहसंवेद्ं सर्वशब्दप्रत्यायागोचरं 
तदत्थन्तविश्ुद्धप्रज्लोपाधिसम्बन्धेन सव॑ज्ञमीष्वरं सवंसाधारणाव्याक्रतजगह्रीजप्रवतेकं निधन्तृत्वादन्तर्यामिसंजं भवति । 
तदेव व्थल्तनगदरीजभुतवुदधचत्स्मिमानलक्षणहिरण्यगभेसं्ं भवति । तदेवान्तरण्डोद्भूतप्रथमशरीरोपाधिम- 
दिराट्षजापतिसंजञं भवति ! तदुद्भूताग्न्याद्युपाधिमहेवतासंजञं भवति ! तथा विक्ञेषश्रीरोपाधिष्वपि । ब्रह्मादि. 
स्तम्बपयन्तेषु तत्तन्चामरूपलाभो ब्रह्मणः । तदेवैकं सर्वोपाधिभेदभिन्नं सर्वः प्राणिभिस्ताफिकेश्च सवंप्रकारेण ज्ञायते 
विकल्प्यते चनेकूधा ! “एतमेके बदन्त्यग्नि भनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्य शाश्वतम् ।\" 
इत्यादा स्मृतिः \ २॥ | 
देवा इत्यन्तं व्वंपराथंशौधनाथंमिमानि चेत्यादि प्रतिष्ठेत्यन्तं तत्पदाथंशोधनाथंम् । तत्र पक्षे प्रक्र ज्ञानं प्रजञातमिति 
तत्पदार्थो ब्रहवोच्यते पञ्चभूतादि स्थावरान्तं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं ब्रह्मनेचमिव्य्थंः । प्रनञासत्तथैव सव॑स्यापि सत्तावत्त्वं 
साधयितुं प्राने प्रतिष्ठितमिद्ुक्तम् । तद्रयाचष्टे प्रज्ञाने ब्रह्मणीति । न केव प्रज्ञासत्तयेव सत्त्वं सवंस्य किन्तु 
प्रवृत्तिरपि तदधीनेवेत्याहु-ग्रजञानेत्र इति । पूवंवदिति ! नीयते प्रवत्यंतेऽनेनेति व्युत्प्तर्ने्रं प्रव्तंकमिव्य्थंः । 
रोक इ \ स्वं जगदत्यथं; । यद्रा पूवं नेत्रशब्देन सर्व॑स्य सत्तान्यापारटैतुखमुक्तमिदानीं सवस्य स्फ़रणहेतुरयय- 
मेवेत्युच्यत इत्याह -ग्रज्ञाचक्षवेति \ चक्षुरिति स्फुरणमित्यथंः। जगत इव प्रज्ञानस्यापि स्फुरणप्रतिष्ठयोरन्याधीनत्व- 
माशङ्कुय तस्य स्वप्रकारात्वात्स्वमहिमप्रति्ठितत्वेनाऽऽश्रवान्तराभावाच्च चैवमित्याहु--प्रजनाप्रतिष्ठेति । यद्रा सवस्य 
जगतः सत्तास्पूर्याः प्रज्ञानाघीनत्वादुत्प्यादिष्वप्यवस्थायु प्रज्ञाने प्रतिष्ठितत्वेन तदुपादानत्वाच्च वाचारम्भण- 
न्यायेन प्रज्ञानन्यतिरेकेणाभावास्ज्ञानमेव सपदि रज्ज्पादिरिव पयंवसानभूमिरित्याहू--ग्रज्ञा प्रतिष्ठेति । प्रतिष्ठा 
ध्रुवं पयंद सानभूमिः परिशिष्टं वस्त्विव्यथंः । एवं च प्रज्ञानस्य प्रत्यगात्मनो निविशेषत्वादिकं सिद्धमित्याहू-- 
तस्मादिति । प्रज्ञानस्यव परिशिष्टत्वेन परमाथंसत्यत्वादित्यथंः । ब्रह्मशम्दबा्थंमाह्--प्रत्यस्तमितेति । अस्मिन्पक्षे 
ब्रह्मशब्देन प्रत्यगात्मनो निविरोषत्वादिकमेव सामानाधिकरण्येन समथ्यंते । ब्रहमशब्दस्यापि निविदोषत्वादिक- 
मेवाथंः । ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पा्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते । वंहतेर्धातिो रर्थाुगमादिति शारौरक- 
भाष्य उक्तत्वाच्च तु प्रत्यग््रह्मणोरक्यमनेन वाक्येनोच्यते । “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदि"'त्ात्माद्ितीयत्वे- 
तवोपक्रमादुब्रह्मपदार्थानुपक्रमाच्च । एवं चाऽऽ्मैव स्वाविद्यया संसरति स्वविद्यया मुच्यत इत्ययं पक्नोऽत्र स्फुटीकृत 
इति द्रष्टव्यम् । यदा स्विमानि च पश्चमहाभूतानीव्यारभ्य तत्पदाथंशोधना्थंत्वेन व्याख्यायते तदा तत्पदाथंशोधना- 
नन्तरं वक्पाथकथनाथं प्रज्ञानं ब्रह्मेति वाक्प्रमिति व्याख्येयम् । अत्र च पक्षेऽत्रत्यप्रज्ञानशब्देन प्रज्ञानस्य नामधघेया- 
नौत्यत्त्येन च प्रत्यगात्मोच्यते भत्र ब्रह्मशब्देन च जगत्कारणत्वोपलक्षिततं चैतन्यमुक्तमिति द्रव्यम् । तस्मादिति 
चोभयोनिविशेषचिद्रुपत्वाविशोषादित्य्थंः। ननू प्रज्ञानस्य ब्रह्मत्वोपदेशे किं सिध्यतीत्याश्चङ्कय तस्य निविशेषत्वादिकं 
सिध्यत्तीति फलिताथंकथनपरत्वेन व्याख्येयं प्रत्यस्तमितेति । अन्यत्समानम् } उपाधिविेषमिति । उपाधिक्रतकतंत्व- 
भोक्तुत्वदुःखित्वादिविशेषमित्य्थः । तस्य पुरुषाथंत्वमाह--शान्तमिति। परितुप्तं परमानन्दरूपमित्यथेः। नि विशेषत्वे 
मानमाहू--नेतीति । सर्वेति । “यतो वाचो तिवतेन्तेः “मानन्दं ब्रह्मणो विद्वानि"त्ति श्रुतिनिविशेषानन्दत्वे 
मानमित्यथंः । नन्वेवंभूतस्य प्रज्ञानस्य कथं सवं्ञादिस्तम्बान्तनानाविधभेद इत्याशङ्कय नानाविधोपाधिसम्बन्धा- 
दित्याहु--तद्त्थन्तेःयादिना । विशुद्धोपाधिसम्बन्धाविशेषेऽप्यन्तर्यामिहि रण्यगभंप्रनापतीनां सर्व्ञाद्धोदमाह-- 
सवंसाधारणेति | व्यक्ते सवेजगत्कारणसमषिवुद्धावात्मत्वामिमान एव लक्षणमुपाधियंस्य तदित्यथंः । अम्तरण्डेति। 
अण्डोपाधिकं विराट् तदन्तभूतप्रथमलरीरोपाधिकः प्रजापतिरित्यथं: । तदुदभूतेति ! तस्मादण्डादुदभूता इमेऽप्या- 

दीनामुपाधयः समष्टिवागादयस्तदृपाधिमस््रजञानमगन्यादिदेवतासंज्ञं मवतीत्यथंः। आदिशब्देन व्यष्टिवागाद्यभिमानिनो 
गृ ह्यन्तेऽुरादयङ्च । व्यष्टिमनुष्यादिश्शरी योपाधिषु मनृष्यादिसंजं भमवतीव्याहू-तथेति ! अपीत्यनन्तरं तत्तत्सज्ञं 
भवतीति शेषः} उपसंहरति -ब्रह्मादीति ! अत्र॑वमिति शेषः । एवं ब्रह्यादिस्तम्बेति योज्यम् । ननु सांख्यादि- 
भिर्जीवानामेव नानात्वमुच्यते, अन्ध॑श्च जोवेशव रनानास्वं; जगत्कारणं चान्यथाऽन्यथाप्याहुस्तत्कथमेकस्यैव ब्रह्मणो 
नानारूपत्वमत जाह-तदेवेकमिति \ अस्मिन्नथे प्रमाणमाह--एतमेक इति ॥ ३॥ | 



भ०-३, म०-४ ] एेतरेयोपनिषत् [ ६७५ 

सएतेन प्रज्ञेनाऽऽस्मनाऽस्मान्रोकादुतकरम्याद्ुम्मन्सरगे रोके सर्वान्कामानाप्त्वाऽखृतः सममवत्समभवत्। 
इति तृतीयोऽध्यायः 

ॐ वाङ्मे मनसि । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

स वामदेवोऽन्यो वेवं यथोक्त ब्रह्य वेद प्रजेनाऽऽत्मना येनैव प्रजञेनाऽऽस्मना पुव विद्वंसोऽम्रता अभूवंस्तथा 
अयमपि विद्वानेतेनेव भ्रजञेनात्मनाऽस्माट्लोकादुक्रम्येत्यादि व्याख्याम् ।! अस्माल्लोकादु्करम्थामुष्िन्स्व्गे छोके ५ 
सवन्किमानाप्त्वाऽमरतः समभवदित्योमिति ॥ ४ ॥ 

इति श्र मद्गोविन्दभगवत्पज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्ुरभगवत्कृतावैतरेयोपनिषद्धाष्ये ततौयोऽध्यायः 

एवं तावत्कोऽयमात्मेद्यारभ्य प्रज्ञानं ब्रहत्यन्तेन विचारपुरःसरमात्मतत्त्वं निर्धारितम् । आत्मा करण- 
सङ्खातात्मकमप्राणव्यत्तिरिक्तः संज्ञानादिसर्वान्तःकरणवृत्त्यतिरिक्तस्तदनुगतः स्वप्रकाशः स्व॑ंशरीरेष्वेकः सवंप्रपञ्चा- 
धिष्ठानभूत अद्वितीयः प्रज्ञानं ब्रहम निव्युदबुद्धमुक्तस्वभाव इति। इदानीमेवंभूतब्रह्याटम विदः फठं वक्तुं स एतेनेत्यादि- १० 
भरतिवाक्यम् | ततरेतच्छब्देनैकवचनान्तेन प्रङृतानामपि कोऽयमात्मेत्येवं विचारयतां बहूनां परामर्शायोग्यत्वादि- 
दानीन्तनस्य विदुष स॒ इति मूतवाःचना परामर्शायाग्यत्वादू्वाध्यायोक्तो वामदेवः परामृश्यत इत्याहू--स वामदेव 
इति । ब्रह्मविदः फलमित्यस्य वाक्यस्य ताव्पर्याद्वामदेवादिपृरुपविद्चेषे तात्प्याभिावाद्यः कस्चन ्राह्यइत्याहु--अभ्यो 
वेति! एवमिति! कोऽयमात्मेव्युक्तप्रकारेणेतं प्रज्ञानरूपं यथोक्तं ब्रह्म प्रज्ञानेनाऽऽत्मना वेदित्यथंः । एतैनेवेत्येतच्छब्दोक्तं 
प्रकृतत्वं व्यक्तीक रोत्ि--येनैवेति। येनैव प्रजञेनाऽऽत्मना ब्रह्य विद्वांसः पूवेंऽमृता अमृवंस्तेनेतेनैव प्रजेनाऽऽत्मना यथोक्तं १५ 
बरह्म वेद वामदेवोऽन्यो वा सोऽमृतोऽभवत् । तथाऽयमपीदानीतनोौऽपि विद्धानेतेनैव प्रज्ञेनाऽऽस्मनाऽस्माल्टोकादुत्कम्या 
मुतः समभवदित्यन्वयः। अत्रौत्रमणं पक्षिणो नीडादिवोध्वंगमनं न सम्भवति किन्तु देहात्मभावत्यागेन प्रज्ञानात्मभाव 
एवेत्यभिप्रत्य प्रज्ञानातलमनोक्रम्येत्युक्तम् । प्रजञानात्मना विद्वानिति वाऽन्वेयः । उक्तमात्मतत्वम द्धीकारवाचिनोङ्कारेण 
स्वानुभवप्रकटनेन ददीकुवंत्-भोङ्कारस्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् 
माङ्खलिकावुभौ ।। इति स्मृतेरोद्धारेण ब्रह्मात्मानुसन्धानलक्षणं मङ्गलं कतुमोमिल्युक्तमिति ॥ ४॥ २० 

दति श्रीमच्छृद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानकृतावैतरेयोपनिपद्भाष्यटीकायां तृतीयोऽध्यायः 

१. श्रीमद्वि्यारण्यविरचितायामेतरेयोपनिषदहीपिकायां शान्तिमन्त्राथंः व्याख्यातः--यथोक्ततत्तवविद्याप्रतिपादक- 
ग्रन्थपाठे प्रवृत्ता मदीया वाक्सवंदा मनसि प्रतिष्ठिता । मनसा यद्यच्छन्दजात्तं विवक्षितं तदेव पठति । मनश्च 
मदीयं वाचि प्रतिष्ठितम् । यद्यद्वि्याप्रतिपादकव्वेन वक्तव्यं शब्दजातमस्ति तदेव मनसा विवक्ष्यते । एवमन्योन्यानु- 
गृहीते वाङ्मनसे विद्याथंग्रन्थं साकल्येनावधारयितुं शक्नुतः । मनसः सावधानत्वाभावे सुपतोत्मत्तप्रलापादि- २५ 
वद्यक्किचिदपङ्खतं ब्रूयात् । तथा च वाचः पाटवाभावे सत्ति गदुगदशूपयथा वाचा विवलितं सर्वे यथावन्नोच्चायंते | 

अतस्तयोरन्योन्यानुकूस्यमस्त्वित्येव प्रा््य॑ते । भाविःशब्देन स्वप्रकाशं ब्रह्मचेतन्यमुच्यते । प्रज्ञानक्षब्देन व्यव- 
हुतत्वात्तस्याऽऽविरभूतरूपत्वम् । तथाविध है आत्मन्मे मदथंमात्िरेधि । अविद्यावरणापनयेन प्रकटीमव । ह 
वाङ्मनसे मे मदर्थं वेदस्य यथोक्तततत्वविद्याप्रतिपादकस्य ग्रन्थस्याऽऽगीस्थ आनेयनसमर्थे भवत्तम् । मे ध्रुतं मया 
्रोत्रेणावगत्ं म्रन्थतदथंजातं मा प्रहासीर्मा परित्यजतु विस्मृतं मा भूदिव्यथंः | अनेनाधीतेन म्रन्थेन विस्मरण- ३० 

रहितेनाहोरात्रान्संदधामि संयोजयामि । अहनि रात्रौ चाऽऽरस्यं परिव्यज्य निरन्तरं पठामीद्यथंः । अस्मिन्पठिते 
्न्थ ऋतं परमार्थभूतं वस्तु वदिष्यामि । विपरीताथं वदनं कदाचिदपि मा भूदिव्यधः । ऋतं मानसं सत्यं वाचिक 

मनसा वस्तुतत्त्वं विचायं वाचा वदिष्यामी्यथंः। तन्मया वक्ष्यमाणं ब्रह्मत्वं मां शिष्यमवतु सम्यग्बोधेन पार्यतु। 

तथा तद्ब्रह्मतत्तवं वक्तारमाचायंमवतु बोधकत्वसामथ्यं प्रदानेन पालयतु । पुनरप्यदतु मामि्युक्तिः फरविषया | 

पूर्व साधनकाङेरिष्याचायंयोः पालनं प्राधितम् | इदानीं फलकेऽपि प्राथय॑ते | तत्र िष्यस्याविचयकार्यनिवृत्तिः २३५ 

फ़लम् । चायस्य तु ताहशशिष्यदशंनेन विद्यासन्पर दयप्र वृ्तिप्मुक्तः परितोषः फलम् । अनेन मृन्वपाठेन 
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ग्रहो न तत्र नोत्सगंः 

घ 
घटादिषु प्रलीनेषु 

च 
चरञ्जागरिते जाग्रद् 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु 
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तस्माश्च जायते चित्तम् 
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तरिषु धामपु यत्तूल्यमू 
विषु धामसु य-दोज्यम् 

द 
दक्षिणाश्षिमुखे विश्वः 
दुःखं सवं मनुस्मृत्य 
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दुदंशमतिगम्भीरम् 
द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यात् 
दयोद्रयोमंधुज्लाने 
दरेतस्याग्रहणं तुल्यम् 

ध 
धर्मा यं इति जायन्ते 

त 
न कर्चिज्जायते जीवः 

21 16, 2) 

त निरोधो न चोत्पत्तिः 
त निगंता अकतात्ते 
न निगंतास्ते विज्ञानात् 
न भवत्यमृतं मत्य॑म् 
2 7 ‡) 

न युक्त दशनं गसखा 
नाऽऽकारस्य वटाकशः 

नाजेषु सवेधर्मेषु 
ताऽऽत्ममवेन नानेदम् 
नाऽऽत्मानं न परांश्चैव 
नास्त्यसद्धेतुकमसव् 
नाऽऽस्वादयेत्सुखं तत्र 
निगृहीतस्य मनसो 
निमित्तं न सदाचित्तम् 
निवृत्तप्याप्रवृत्तस्य 
निवृत्तेः सवंदुःखानाम् 
निर्वितायां यथा रज्ज्वाम् 
निस्तुतिनिनमस्कारः 
नेह नानेत्ति चाऽऽम्नायात् 

| प 
पञ्चविंशक इ््येके 

पादा इत्ति पादविदः 

पूर्वीपरापरिज्ञानम् 
परकृटयाऽऽकाक्षवज्जेयाः 
प्रज्नप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा 

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते 

प्रणवो ह्यपर ब्रह्य 
प्रणवं हीश्वरं विद्यात् 
प्रपञ्चो यदि विद्येत 

` प्रभवः सवंमावानाम् 

२६० प्रण इति प्राणविदः 

प्राणार्दिसिरनन्तंस्च 
प्राप्य सवंज्ञतां कृत्स्नाम् 

फ. 

फलादुत्पययमानः सन् 
त् 

बहिष्प्रज्ञो विमुविद्वो 
बीजाङकु राख्यो दृष्टन्तः 
बुदुध्वाऽनिमित्ततां स्याम् 

भ 
भावेरसद्धिरेवायम् 
भूततोऽभूततो वाऽपि 
भूतं न जायते किञ्चित् 
भूतस्य जातिमिच्छन्ति 
भोगार्थं सुष्टिरित्यन्ये 
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मकारभावे प्राज्ञस्य 
मन इति मनोविदः 
मनसो निग्रहायात्तस् 
मनोहश्यमिदं द्वैतम् 
मरणे सम्भवे चैव 
मायया विद्यते द्येतत् 
पिन्नाचैः सह संमन्त्य 
मुस्लोहुविस्फुलिङ्कादैः 
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यथा निमितको जीवः 
यथा भवतति बाखानाम् 

यथा मायामयाद्रीजात् 
यथा मायामयो जीवः 

यथा स्वप्नमयो जीवः 
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यदा न टीयते चित्तम् 

यदि हेतोः फलात् सिद्धिः 
यं भावं दश्षये्यस्य 
यावद्धेतुफरवेशस्तावत् 
यावद्धेतुफलावेशः संसारः 
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युञ्जीत प्रणवे चेतः 
योऽस्ति कल्पितसंवृत्तया 

र 
रसादयो हि ये कोशाः 
रूपकायंसमास्याश्च 

ल 
खये सम्बोधययेच्चित्तम् 
रीयते हि सुषुप्ते तत् 
लोकल्छिकविदः प्राहुः 

व 
विकरोव्यपरान्भावान् 
विकल्पो विनिवर्तेत 
विज्ञाने स्पन्दमाने चं 
विपर्यास्षाद्यथा जाग्रद् 
विप्राणां विनयो दयेषः 
विभूति प्रसवं त्वन्ये 
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स एष नेति नेतीत्ति 
सद्खाताः स्वप्नवत्सर्वे 
सतो हि मायया जन्म 
सप्रयोजनत्ता तेषाम् 

3 ‡ 16, 9 

सम्भवे हतु फलयोः 
सम्भूतेरपवाद्यच्च 
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जायते 
जाया मे स्यादथ प्रजायेय 
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वेदिक-सम्प्रदायान्तगंता ओपनिषद-दश्ञलान्तयः : निरञ्चनपीटाधीरवर महामण्डलेश्वर महानन्द गिरि 

वेदानुयायियों ओर इसमें मी विशेष कम् शाद्कुरसम्प्रदाय मेँ प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, गीता ) व अन्य 

संसार 

वेदान्त ग्रन्थो के पठन-पाठन के पुवं क पश्वात् वेदोक्त दशशान्ति मन्धो का पाठ करने की परम्परा रहीहै। 
परन्तु सवंसामान्यजन इनके अर्थो से अनभिज्ञ ही रहते हैँ । तथा पूर्णं अर्थावबोध नहीं कर पाति । इपलिषए 

इस ग्रन्थ मे -- | 
दराश्चो मित्र "११० , २ । सह् नो ५५०१५०५५ , ३ यच्छन्दसां ०५००७५७४ \ # . अह् वृक्षस्य ५०४५१०५५ , ५ . पूर्णनद ८०००१००० , 

६. आप्यायन्तु", ७. वाङ्मे मनसि", ८. मद्र नो, ९. भद्रं कर्णेभिः, १०. यो 
ब्रह्माणं" ““ “1 इन वेदिक सम्प्रदायान्तगंत ओौपनिषद दशा शान्ति मन्त्रों की अन्वयाथंसदहित विस्तृत व्याख्या 
श्री आचायंचरण ने स्वाध्याय प्रेमियों के हिताथं प्रस्तुत की है । जिससे आबालवृद्ध समी लाभान्वित 
हो सकेगे । 

का प्रत्येक प्राणी १. आध्यात्मिक--ज्वरादि, २. आधिभौतिक-चोरव्याघ्रादि, २. आधिदेविक-- 

यक्षराक्षसादि । इन तीनो प्रकारके तापो से संतक्च रहता दै । जब तक त्रिविध तापो का समूखोच्छेद 
नहीं हौ जाता तब तक परमपदप्रवृत्ति लाभ असम्भव है 1 अपौरुषेय वैदिक मन्त्र तीनों प्रकार के तापशाप 

के नाश मे मगवानरू मव कै तृतीय नेत्र के समान हँ । यह् अनादि काल से सवैसिद्धदै। 

मूल्य {२.५० 

मानसोत्लास-माधुरी : महेशानन्द गिरि 

वैदिके कर्मो से अत्यन्त शुद्धान्तःकरण ही भगवान् साप्यकार सम्मत उत्तम अधिकारी दहै। यही अधिकारी 

प्रस्थानत्रयीभाष्य, बृहृदारण्यकोपनिष द्धाष्यवातिक, चित्युखी, अदर तसिद्धि आदि प्रसन्न-गम्भीर भ्रन्थों का 

आस्वादन कर सकता है । ये आकरग्रन्थ उत्तमाधिकारियोंके लिए दही उत्तम साधन रहै परन्तु मध्यम 

व सामान्य साधक इन ग्रन्थों से यथेन्छ लाभम नहीं उठा पाते व सम्प्रदायपरम्पराके अनवच्छिन्नप्रवाह् को 

बनाये रखने मे भी कुछ बाध। सी प्रतीत होतीदहै। इसो हटि को केकर सवंज्ञ आचायं श्रीश्ङ्धुरने 

मध्यम व सामान्य जिज्ञासुओं के जिए वेदान्तके रमणीय प्रकरण व स्तोत्र प्रस्थो का ग्रन्थन किया। 

प्रस्तुत दशदलोकात्मक श्रीदक्षिणामू्ति-स्तोत्र भी उसी श्बृह्धला की एकं कड़ी है । मगवत्पादाचायं के प्रधान 
शिष्य श्री सुरेश्वराचायं ने इस पर॒ ““मानसोल्कास'* नामक वातिक की रचनाकी, परन्तु कालक्रमसे 

संस्कृत माषा की भोर पराङुमृखता देव कृपालु आचाय ने इस पर ““मानसोल्लास-माधुरी"” नामक हिन्दी 
व्याख्या कौ रचना की । श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्र, मानसोल्छासवातिक, स्तोत्र व वात्तिकपदच्छेद, अन्वय, 
अन्वयां ओर विस्तृत प्रतिपद स्याख्या से विभूषित मानसोत्छासवातिकेग्रन्थरत्न अत्यन्त सुन्दर बन 
पड़ा हे । 

ग्रन्थ की पुव॑पीठिका के ““शिवाद्रय ओर शाद्कुराद्वेतवाद'' मे (करई लोग इसे प्रत्यभिज्ञादशेन का ग्रन्थ मानेंगे । 

९२ 

परन्तु इस ग्रन्थ का निर्माण वेदान्त मुतो के अधिकरणक्रमसे है । प्रत्यभिनज्ञादशंन आगम ओौर शिरमूत्रो 
पर आधारित है" ।*' इल्यादि प्रकारके प्रौढ विचारों का मन्थन प्राक्च होगा। समासशटी में 
लिखी गयी ग्रन्थ की सारर्गामित विस्तृत भूमिका पाठकों, विचारकों व अनुसरन्धित्युओं को चिन्तन के ङि 

कुछ दे सकती है । यहु अतिश्योक्तिमूर्णं नहीं होगा । 

मूल्य : २०.०५ 



महेश्ष-अनुमन्धान-संस्थानस्य प्रकारिताः प्रकाष्यभानाथ ग्रन्थाः 

वैदिक-पम्प्रदायान्तगंता ओपनिषद-दकशल्ान्तयः : निरञ्जनपीठाधीदधर महामण्डलेश्वर सहेशानन्द गिरि 

वेदानुयाथियों ओर इसमे भी विशेष कर॒ लाङ्कुरसम््रदाय में प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, भीता ) व भन्य 
वेदान्त अर्थों के पठन-पाठन के पूवं व पश्वात् वेदोक्त दशशान्ति मन्धों का पाठ करने की परम्परा रहीदहै। 
परन्तु सवसामान्यजन इनके अर्थो से अनभिज्ञ ही रहते हैँ । तथा पूर्णं अर्थावबोध नहीं कर पाते । इपलिए 

ट्स ग्रन्थ मे-- 
दश्चो मित्र १००५०५१० | २ , सह् तै १११४५१५१ , ३ यदरन्द्सां ०४०००७१५ ॥ ्, अह वक्षस्य ७०७४१७७) , ५ . ूर्णभद ‡ ०५७७१०९१ , 

६. आप्यायन्तु", ७. वाङ्मे मनसि" , ८. भद्र नो, ९. भद्रं कर्णेमिः , १०. यो 
ब्रह्माणं "““ "1 इन वेदिक सम्प्रदायान्तगंत भौपनिषद दडा लान्ति मन्त्रौ की अन्वयाथंसहित विस्तृत व्याख्या 
श्री आचायंचरण ने स्वाध्याय प्रेमियों कै हिताथं प्रस्तुत की है । जिसे आबाखवृद्ध सभो लाभान्वित 
हो सकेगे । 

संसार का प्रत्येक प्राणी १. आध्यात्मिक---ज्वरादि, २. आधिमौत्िक--चोरव्याघ्नरादि, ३. आधिदेविक-- 

यक्षरा्षसादि । इन तीनों प्रकार कै तापों से संतप्त रहता दै । जब तक त्रिविध तपो का समूलोच्छेद 
नहीं हो जाता तब तक परमपटप्रवृत्ति खाभ असम्भव है । अपौरुषेय वैदिकं मन्त्र तीनों प्रकार के तापशाप 

कै नाश मे मगवानू मव कै तृतीय नेत्र के समान हँ । यहु अनादि काल से सर्व॑सिद्धहै। 

मूल्य {२.५० 

मानसोल्लास-माघुरी : महैशनन्द गिरि 

वेदिक कर्म से अत्यन्त शुद्धान्तःकरण ही भगवान् माप्यकार सम्मत उत्तम अधिकारीदै। यही अधिकारी 

प्रस्थानत्यीभाष्य, बृहदा रण्यकोपनिषद्धाष्यवातिक, चित्युखी, अद्र तसिद्धि आदि प्रसन्न-गम्मीर ग्रन्थों का 

आस्वादन कर सकता ह ! ये आकरग्रन्थ उत्तमाधिकारियोंके लिए ही उत्तम साधन दहै, परन्तु मध्यम 

व सामान्य साधक इनं ग्रन्थौ से यथेच्छ लाम नहीं उठा पाते व सम्प्रदायपरम्पराके अनवच्छिन्नप्रवाह् को 

बनाये रखने मे मी कु बाधा सी प्रतीत होतीहै। इसी दृष्टि को ठेकर सर्व्॑ञ भाचायं श्रीशङ्कर ने 

मध्यम व सामान्य जिज्ञासुओं के लिए वेदान्त के रमणीय प्रकरण व स्तोत्र ग्रन्थों का ग्रन्थनं किया। 

प्रस्तुत दशदलोकात्मक श्रीदक्षिणामू्ति-स्तोत्र भी उसी श्यृ्कला की एक कंडी ह । मगवत्पादाचायं के प्रधान 

रिष्य श्री सुरेश्चराचायं ने इस पर ““मानसोल्लस'* नामक वातिक की रचना की, परन्तु कालक्रम से 

संस्कृत माषा कौ भोर पराङ्मुखता देख कृपालु आचाय ने इस पर ““मानसोरलास-माधूरौ नामक हिन्दी ` 

व्याख्या की रचना की । श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्र, मानसोल्छास्षवा्तिक, स्तोत्र व वातिकपदच्छेद, अन्वय, 

अन्वयां ओर विस्तृत प्रतिपद व्याख्या से विभूषित मानसोटकासवातिकग्रन्यरत्न अत्यन्त सुन्दर बने 

पड़ादै। 

ग्रन्थ की पूव॑पीठिका के ““शिवाद्रय ओौर शाद्कुगादरेतवाद'' भ “कई रोग इसे प्रत्यभिन्नादशंन का ग्रन्थ मानेंगे । 

परन्तु इस ग्न्य का निर्माण वेदान्त सूरो के अधिकरण क्रम से है । प्रत्यभिज्ञादशंन आगम ओर रिरसूतो 

पर आधारित दहै" ।': इत्यादि प्रकारके प्रौढ विचारोंका मन्थन प्राप्ठ होगा) समासदेलीमें 

छिखी गयी श्रन्थ की सारगभित विस्तृत भूमिका पाठकों, विचाग्कों व अनुसन्धित्सुभो को चिन्तन के लिए 

कुछ दे सकती है । यह् अतिश्योक्तिपूर्णं नहीं होगा । 

म्रुल्य ; २०.०५ 

९२ 



५५२८ 

साधनसं्राम-१ : महेशानन्द गिरि 

“ओम् इति एतद् भक्षरम् ददम् स्वम्" से भ्रति सवत्र ओङ्कार को ही प्रतिष्ठित दिखातीदै। इसी का प्रवचन 

माण्टूव्योपनिषद् में किया गया है । यह् उपनिषद् श्रौ त॒ उपनिषदो में सबसे लघुकाय उपनिषद् दे । 

“माण्टुक्यमेवालं मूमृकषृणां विभुक्तये' कहकर मोक्ष के किए एकं मात्र इसे ही पर्याप्च बता दिया गया द । 

परन्तु इस उपनिषद् मे भनेक रहस्य को बीजल्पमे ही रखा गया है । जिसके रहस्योद्घाटन मे समी 
स्तम नहीं हो सकते । आचायंश्रीगौडपाद ने इसकी उपादेयता वं गृढरहप्यो को आत्मसात् कर इस पर 

विच्धप्रसिद्ध कारिकाभों की रचना की । भगवत्पाद शद्कुराचायं ने उपनिषद् ओर कारिका दोनों पर भाष्य 
रवा । इन्दी में से कछ वौनों का उद्वार ही प्रस्तुत व्याख्या का उदेश्य है 1 इस खण्ड भरे उपनिषद् के 
सात मन्त्रो का सतत्सरिसप्रवाह् तुल्य व्यासप्रधान प्राञ्जरु भाषा में प्राचीन गौडपादकारिका, साद्करमाष्य, 
आनन्दभिरिटीका, भागमनिमम यास्व व ग्रन्थो के गहन चिन्तन मननसे किया गया यह प्रप्रचन पाठकों 

को आत्मीय शान्ति अवद्य प्रदान करेगा व कू आने वारे विश्च के लिए चिन्तन का बीजारोपण । 

अचायं चरण का मुख्य उदश्य वेदान्तदंन किंस प्रकार एक जीवित दशन के रूप में उपस्थित होकर प्रतिदिन 

के जीवन व्यवहार मे मादन कर सकता दै अथवा नहीं ? रहा है । व्याख्याकार कौ-- “आज विश्च में 

जो नवीन विज्ञान से एक सैदढान्तिक क्रान्ति आयी दै उसको आत्मवाद से सम्बद्ध करना वेदान्त के 

विद्वानों का सख्य कर्तन्य है । मौतिक ही नहीं मानस एवं अतिमानस (818 [08८11010वुकग.) 
अन्वेषणों को भूमिका का समन्वय वैदिक सिद्धान्त कर सकता दहै, इस प्रान्यताको नारो हटा कर 

व्यवहारं क्षेत्र में काना पड़्गा । राजनीति, अ्थंनीति, समाजनी ति आदि विषयों पर वेदिक विचारधारा 

से निर्णय देने होगे । अन्यथा तथाकथित दिन्द्र संस्कृतिके नारोंके पेटमें भी हमे प्रा्वात्यवादों का 

उच्छही दहृ होतादै। इन्हीं हयो से अनेक विषयों पर विचार इन पृष्ठो मे मिला" 
इत्यादि प्रतिज्ञा आधुनिक परिवेदा मे कितनी सफल है । सुधीजन स्वयं ही इसके निर्णायक होगे । 

प्रूल्य : २०.७७५ 

साघनसंग्राभ-२ : महेशानन्द गिरि 

कथा व आख्यायिकाओं के माध्यम से किसी मी गूढ व उलक्ञे हुए विषय का प्रतिपादन अत्यन्त सर व प्रभावपूर्ण 

प्रकारसे प्रस्तुत क्रिया जा सक्तादै। दनत्विनि विषयतो खोक-व्यवहार गम्य होने से सवप्रसिद्ध 
रहते है, परन्तु आध्यात्मिक विषयों का अवबोध सामान्य पाटकों, श्रोताओं के लिए कुष्ठ गुस्तरसा टै । 
कथाओं के बीज यदि वेदोमें रहँ तो उनका हरा-मरा वृक्ष पुराण, महामारत आदि सत् शास्त्रीं की उवं 
भूमि में खड़ा है । भाषध्यार्मिक विषयों कै गृह्यरहस्यौं को हटाने मे ओपनिषद कथाएं, आसख्यायिकाएं 

प्रसिद्ध है । 

| एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मघंस्थं नातः पर वेदितव्यं हि किशित् । 
भोक्ता भोग्यं प्रररितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ीतत् ॥ 

द्वेताश्वरोपनिषद् के प्रथम मध्याय का यहु बारहूर्वा मन्त्र है । इस एक ही मन्त्र में परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप 

का वर्णन कर दिया गया है । दुविजेय भात्मतत्व के प्रतिपादक समस्त मन्त्र मानों इसमे षिङीन हो गये 

हो ॥ इसी की व्यापक सत्ताको संर्यत्र ्रन्थमं नाना मति के सुरचिपूर्ण मनोहर अधुनातन पुरातन 

दशन्तो व आख्यायिकां के माध्यम से विस्तार से समक्षाया गया है। जो कि आबाख्वृद्ध समी फे किए 

चिरस्मरणीय रहेगे । 

भूत्य ; ५.७० 

श्वेताश्वतरोपनिषद् : महेशानन्द गिरि 

उपर्थुक्त उपनिषद् उन १६ श्रौत उपनिषदो मेमेहैगोवेदकी श्ाखाभों से सम्बन्धितदहै। श्वेता्रतरक्ाताके 

मन्त्र, ब्राह्मण एवं आरण्यक माग अमी तक उपरुग्ध नहीहो सके दहै, केवल यहु उपनिषद् मत्रही 
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उपलन्ध होती है । यह् केवकाद्रैत शिवतत्त्व मात्र की ही प्रतिपादिका दहै, तथापि सांख्यो के प्रकरतिवाद 

एवं योगियोँ के २६ तत्त्ववादः; पुरुष, ज्ञ, प्रकृति, प्रधान, व्यक्त, अव्यक्त, गुण, लिद्ध, माव आदि 

पारिमाषिक शब्दों की उद्गमस्थली मी यही है । शचेवसम्प्रदाय, गीताप्रोक्त नाना प्रकार के विषय इसो कै 

उपजीवक हैँ । 

जगत्कारण, ब्रहाज्ञान के साधन, ध्यान के अद्ध, कुण्डलिनीयोग, आसन, प्राणायाम, प्रणव-दक्षिणामूति उपाप्षना, 

शिवतत्तवस्वशूप इत्यादि विविध विषयों को व्यापकता इस उपनिषद् मे प्रतिपादित दहै। इन विपर्थोका 

वेविध्य ग्रन्थ के सुचीपत्र से जाना जा सकता है । अमी तक एेसी अन्वय, अन्वयाथं सहित टीका को कमी 

अनुभव कौ जा रही थी जिससे सवंसाधारण भी इस महिमामण्डित मोक्षशास्त्रे का रसास्वादन कर सके । 

उस कमी को प्रस्तुत त्याख्या पूरौ करती है । अवेदिकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति" इत्यादि सास्यसिद्धान्तो व 

अन्य शेवशिद्धान्तों पर व्यापक विचार किया गया है । “'जजामेकां- `" इत्यादि विवादास्पद मन्त्रं 

का उहापोहुपुवंक परिशीलन दशनीय है । 

मूल्य : २५.०० 

ईशावास्योपनिषद् : महैशानन्दगिरि 

वेदों के अध्यात्मतत्तवप्रतिपादक अंश उपनिषत् कटै जाति ह । “अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद्' 

विद्योपनिषदिति"' इस लक्षण से सवंज्ञ आचायं दङ्कुर मूलतः संसार् के बीजरूप अनचान को नाल करनेवाके 

जीव-जगत्-ईश्र के बाध से होनेवारे अखण्ड आत्मबोध को ह्र उपनिषद् स्वीकारते हैँ । श्रौत उपनिषदों 

मे अग्रणी होने से ““ईशावास्योपनिषत्'* का आत्मतत्व कर प्रतिपादन में अपना विशिष्ट स्थान है । 

शुक्छयजुवंद काण्वसहिता मे ईरावास्य के माष्यमें प्रसिद्ध चतुवेदभाष्यकार आचाय सायण--“दवे त्रा" 

इत्यादयः मन्त्राः गताः । एतावत् कम॑काण्ड परिसमाप्तम् । अथ “ईलावास्यम्' इत्यादि ज्ञानकाण्डम् । "` 

सा च भगवद्भिः शारीस्कमीमांसामाष्यकरद्धिः आचार्यैः विस्तरशः व्याख्याता । तदनुसारेण अस्मामिः 

अपि संग्रहेण व्याख्यास्यते" कहकर भगवत्पादाचार्योक्त उपदिपदथं को ही वास्तविकं अथं वताते है । प्रायः 

विश्च को सभी भाषाओं मे विद्वानों ने इसका गम्भीर व सरलाथं कियादहै। हिन्दीभाषियोंको भी इसके 

वास्तविक अथंकाकराम प्राक्ठहोइसी दषटिमे इस पुस्तिका मे मतमतान्तरों पर विष विच्रार् न कर 
केवर वेदसार ईशस्य के मन्त्र- अन्वय, अन्वयाथं व सारसहित द्यि गये हँ । साधकगण इसका नित्य 

स्वाध्याय मी कहते है इस दष से परिशिष्ट में मलमन्ते पाठ मी देदिया गया है। 

मुल्यं : १.०० 

कटोपनिषद्-१ : महेशानन्द गिरि 

( प्रथमाध्यायपयंन्त ) 

कठोपनिषद्" उन प्रधान उपतिषदो मे सवं प्रधान है जिन पर् विश्वरत्त श्रीमद्भगवद्गीता की भित्ति स्थापित 

दै । प्रवक्ता यम" श्रोता "नचिकेता" कै प्ररनोत्तर रूपी सम्बादों से दुगंम्य आत्मत्व को सुरम्य शेलीसे 
समक्षाया गया है । ब्रह्यन्नान का प्रतिपादन तो अन्य उपनिषदोमेंमोौदै, परन्तु इसमे ब्रह्यवेता यम 

दारा एक अल्पवयस्कं बाककं नचिकेता को दिया गया उपदेश है जो अन्यत्र दृंम है । अतः इससे अलत्पज्च 
भी अनायास छाम प्राप्त कर सक्ते ह । हिन्दी व अन्य भाषभोमेभो इस पर विद्वानों ते स्वसामर्थ्यं स 
सरल व्यास्याएं प्रस्तुत की दै, परन्तु साङ्गोपाङ्ध विषय का उत्कृष्ट चिन्तन इसकी अपनी विशेषता ह । 

ध्रीशाद्कुरमाष्य, आनन्दगिरि-गोपालेन्द्रटीका, शङ्कुरानन्द-विद्यारण्य-नारायणादि की दीपिका के प्रदीप से इसके 
गूढरहस्यों को प्रकारित किय गया है । पदच्छेद, अन्वय , अन्वयाथं से विभूषित विस्तृत भ्याखया मोक्षपन्थ 
के पथिको के किए परम पाथेय होगी । 



७४० 

श्रीकेवराटेत के प्राचीन व अर्वाचीन आचार्यो ने प्रतिपल्षियो की उक्ति का सदेव स्वागत कियादहै व समाधनसे 

सन्तोषदान । वाद विद्रानोंका भूषणदहै। इसी प्रकार के वतंमानकाल्िकं कुछ आक्षेपकं का प्रत्युत्तर 

जो व्याख्याकार के ही शब्दो मे--““अनेक तत्तवं को समन्ते के किए प्रस्तूत वेदेदिकं दाशंनिकों पर 

तथा विज्ञान पर भी विचार कियाद जिसे प्रायः पूवंपक्षरूपसे उपस्थित करके उनका उत्तरमभी 

बताया है," "“1 इस प्रकार का विवेचन सम्भवतः प्रथम बारदही, हिद्दीदही नहीं किसीमी भमाषामें 

उपस्थित है" यह इसकी विशेष विरोषता ह । 

मुट्य : २०.०० 

मानवता कौ ओर : महेलानन्द गिरि 

'संघषं कयो ? “समाज ओर व्यक्तिः “समरसता क्यो ? 'सामरस्य का पथः समरसता का प्रभाव" 'दववाद 

ओर सङ्खवाद' सद्कवाद की ओर' मानस रोग : मारतीय ओर पाश्वात्यहष्टि" “इच्छा भौर इच्छाशक्ति" 

कर्मं ओर इच्छाशक्ति" 'मनन्दवादः; ‹शद्नो मित्रः शं वरुणः" तैत्तिरीयोपनिषद् के इस प्रथम मन्त्र पर 

ही उपर्युक्त इन ११ विषयों पर संघष॑पूर्णं विचार किया गया है । 

आज से सैकड़ों वषं पूवं भारतीय निमेल चिन्तनधाया अपने वेगसे बही चली जा रही थी, परन्तु पाश्चलत्यप्रमाव 

मे आकर उसकी स्थिति नययौन तस्थौ'सीदहौने लगी; इसी कोलको दसम्रन्थसे काटागयाहै 

व भारतीय (आनन्दवाद' की स्थापनाकौ गयीदै। प्राच्य" ओर "पाश्वात्य' दशन जसे गुरुगम्भीर 

असामान्य विषय पर आरोचना (?) उपस्थित करना एक सामान्य बात है परन्तु विशुद्ध वैदिकदशंन का 

स्थापन अपेक्षाकृतः उतना ही कठिन । उस विकट स्थितिमें जब हमारी अपनी दही पौदी इसे 

सुनने-समक्षने के किए तयार नहीं है । इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान मे रख कर प्राच्य-प्रतीच्य- 
विद्यार्णव आचायंचरण ने तहेशीथ व एतदहेशौय मनीपिर्यो का प्रातिपदिकशूप से नाम ग्रहण कर, 
आङरोचना प्रस्तुत को है । भारतीय पर्यावरण मे यहु अपने अपम प्रथम प्रयास्च' से व्यवहूतहै। जो 

विद्वान इस स्तुत्य हृष्टिकोण से कायं कर रहै हैँ, उनके लिए यह् करति पथनिदेिका होगी । 

मूल्य : १५.०० 

व्यक्तित्व का विकास : महेशानन्द गिरि 

जीवन“ “यातो यन्त्रे बन गया दह उपाजेनका, या मारभूत बन गयादहै। जीवन दुकंम घटना है 
जिसका प्रति क्षण आनन्द प्रास्ि के लिए है । आनन्द है स्वातन््य में । स्वतन्त्रता जीवन का आयाम, 
पर बन गया है राजनीति का नारा 1" व्यक्तित्व क्याहि? ओर विकास क्या?" ` सबसे बडा 

होना उसको विकसित अवस्था नही है। व्यक्ति अपने" ह ओर कितना समाज के परतन्त्रहै ? 
विकास का ह्टिकोण यहु है कि" (र अपने आपको व्यक्त कहूँ करना है ?""" व्यक्ति का जब 
हेम विकास करतें तो वस्ततः क्या करते? फोनमे अगप्रेन अफसरोंको रखे रहैगे 1 

मिया" "“““ "कहने लगे" "““"हभ लोग २५ सालसे फौजमे कुछ कामतो कर रहे हैं 1“ तो 
प्रधानमन्त्री मी किसी" नेहरूजी "1." "हमारे अन्दर् क्या शक्ति ओर सामथ्यं है 1" "किन 
साधनो कै द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्वं को बहाये" । 

इत्यादि-दत्यादि देनन्दिनि जीवन में होने वारे व्यावहायं विषय पर इस पुस्तिका मे विचार किया गयाहैव 
` विकास की चरम परिणति कहाँ है ? यह दिखाया गया है । किस प्रकार हुम धिनौनी स्वच्छन्दता से 
हट कर निमेल स्वतन्वता प्राक्च करे एवं राष्ट को सफल बनावे यही इस सक्च सुमनो से सुरभित सुलुकित 
पुस्तिका का उद्य है । व्यक्तित्व के विकासमेंजो भी काम उठवेगे वे इस (्यक्तित्व का विकास" के 
आमारी बनेगे । इसमे विषय आधुनिक वगं कौ दृष्टि से रखा गया है व माषा तथा वाक्य संघटना मी 
 तदनुकुहो रखी गयी है । 

मूल्य १५.०० 
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गीताप्रवेश-१ : महेशानन्द गिरि 

उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, व गीता ये तीनो प्रस्थानत्रयी नाम से सर्वप्रसिदध हैँ "गीता" इस प्रस्थानत्रयी में स्मातं प्रस्थानं 

के अन्तगंत आती है तथा यह् अपना कुर अरग महत्त्व रखती है इसका महव उपनिषत्प्रतिपाद्य शाश्वत 

सत्य के सरलीकरण मे ह । उपनिषत्" श्रौतप्रस्थान होने से अनुभूति प्रधान दहै व ब्रह्मसूत्र दर्शानप्रस्थान 

होने से विचार प्रधान, परन्तु भीता स्मातं प्रस्थान होने से व्यवहार प्रधानदहै। वसे इन तीनोंमें कु 

भेद दीखता है, परन्तु वास्तविक भेद वहीं है । ये तीनों एक स्वर से नित्य-गुद्ध-बुदध-मुक्त एकमात्र अद्वितीय 

प्रपच्चोपशम शिविकोही स्वीकार करते है । 

स्मातंप्रस्थान होने के कारण गीता जीवनके किसी एक पक्ष पर बन देकर समग्र जीवनकौ क्रियाओं पर 

विचार करती है व उनका आधार भी बतला देती है। आचायंचरण की यहु धारणाः कि “---सवेज्ञ शाद्धुर् 

जानते थे कि भविष्य मे समाजरचना मेँ तीव्र गति से परिवततंन आयेगा, एवं जब तक उन परिवतंनो के 

आधार को समक्ञकर किसी भौ परिस्थिति मे उनके अतिदेश के दाप व्यवहार निर्णय नहीं किया जायेगा 

तब तक समाज क प्रवाह प्रतिबद्ध हकर विकृत हो जायेगा । "वास्तविक आवश्यकता तो इस बात कौ 

है कि प्राचीन रास्तों का आछोडन करके उनके आधारभूत तत्त्वों को समञ्लकर एवं समाज को वतमान 
परिस्थित्तियों का न केवर बद्चक्ुभों से, वरच् सहूदयता से विचार करके उन्हीं सिद्धान्तो पर नवसरमाज 

का निर्माण किया जा सके । "परन्तु आज स्थिति यहु है कि ईस।ई अपने मिन्न-भिन्न नेताओं का संगसिति 
सम्मेलन करे अनेक परिस्थितियों पर विचार करते हैँ जब कि हमारे य्ह इसकी उससे मी ज्यादा 

आवर्यकता होने पर मी कोई प्रवृत्ति नहींहो पाती ।' इस प्रकार धमं जर व्यवहार कौ खायी के 

कारण हिन्दू धमं एक एसे कगारे पर पहुव गया है जर्हासे न जने वहु कब गिरकर चूर-चूर हकर 

समाप्त हो जायेगा । जो धमं जीवन को स्पन्दिति नहीं करता, वहु केवर कुछ लोगों के यहु कहने पर 

कि हम इस धमं को मान्तेर्हैः जीवित धमं नहीं रह जता।' धमं मृतदहैया जोवित, इस प्रशन का 

जवाब दस पर निर करेगाकरि क्या जीवन की समस्याके ल्एिहृम षमंसे प्रेरणा रेते? क्या 

व्यापार में समस्याएं आनेपर अथवा घर में समस्याएं अनेपर अथवा राष्ट मे समस्याएं आनेपर अथवा 

न्तर्टीय व्यवहार मे समस्या अनेपर हम प्रेरणा के खरोत धमंमें दृहतेदया नही । 'विदेशोंमें 

ईसाई समाजवाद दल ( (11118118. 30]8115{ 81 110 {81106 ), ईसाई प्रजातन्त्रवाद 
( (11131181 [21110181 78.119 111 (छादन ) आदि सम्भव ह क्योकि वहां के 

विचारक इनके आधार पर नवसमाजनिर्माण का विचार् करते दै परन्तु हमारे यहाँ क्या इसप्रकार कौ 

कोई कल्पना मी उठ पातीदहै? गत २५ वषमे मारत कै स्वातच्यने यहु सिद्धकर्ः दियादै कि 
दसस के समाजवाद, प्र जातन्त्रवाद दत्यादि कौ नकर करके हुम कितने नीचे गिर चुके हु । उनके 
आददां हमे अनुप्राणित कर सके, यहु कमी सम्मव दही नहीं होता । गीता दस टृष्टिसे विचार करना 

ही व्त॑मान ग्रन्थ का प्रयोजन है कि किस प्रकार वह् एक जीवित व्यवहार दर्शनके ल्प मे हमारे सामने 
आये, एव क्या वह् हमे जज के युग में प्रतिदिन के जीवन व्यवहार मे मागं दन कर सकता है भथवा नदह 

धमं को जब तक मान्यताओंकेक्षेत्रसे निकारुकर् व्यवहार क्षेत्र मे नहीं खाया जायेगा तब तक धमं जीवित ` 
अवस्था कां प्राप्त नहीं करेगा, एेसी हमारी हढ मान्यता है । --" इस मौलिक चिन्तन की अधिष्ठात्री है। 

विषयों का चयन इ सीकिए यहाँ व्यावहारिक दष्िसेकियाह। इस प्रथम मागमे १. परिविय, २. मानस, 

३. आचार ( निभंयता, अन्तःकरण कौ सफाई, विचार, चित्त की एकाग्रता, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, 

तप, सर्ता, प्रेम, सत्य, क्रोध रदितता, मोगरहितता, शान्ति, अचुगलछोरी, प्राणियों पर् दया, अलोरुपतता, 

अक्ररता, लिहाज, अचपलता, तेज, क्षमा, धैय, सफाई, द्रोहरहितता, अतिमानिता मे रहितता ) 
४. समाज, ५. राजनीति, ६. परलोक, ७. अध्यात्म, ८. देवरधारणा, ९. जीवन्मुक्ति १०. यन्न | इन दस 

विषयो पर व्यापक विचार किया गया है । म्रन्ध के द्वितीय साग में तक्वमीमांसा, प्रामाण्यमीमांसा इत्यादि 

देनेका विचार है जो यहु बतयेगा कि पूर्वमे जो व्यावहारिक रूप रखा गया है, उसका आधार क्या ह ! 

मूल्य ; १५.०० 



७४९. 

उपदेश्षसाहस्री : व्याख्याता--पं० गजानन शास्त्री ““मूसल्गविकर' 
संसारशोकसन्तप्त मुमुक्षुजनों के हिताथं कपाल श्रीमद्धगवत्पादाचायंविरचित प्रकरणग्रन्थ में गद्य-पद्यमयो 

“उपदेशसाहस्री कौ गणना विषयप्रतिपादन व आकार इन दोनों दृष्टिं से सवंप्रथमको जातीहै। 
आलत्मतच्व का प्रतिपादन म्रन्थ के पद्यभाग में उन्नीस प्रकरणों मेँ व ग्यभाग के तीन प्रकरणं मे अत्यन्त 
विश्चद व गम्भीरतापुवंक किया गया है । श्रीसुरेश्वराचायं, श्रीमधुसूदनसरस्वती इत्यादि आचार्यो ने 
अपने-अपने ग्रन्थों को इससे अरूडकृत किया है, संस्कृत मे इस पर अभी तक दो टीकायें प्रकाशित दहो 
चुकी है प्रथम आनन्दगिरि विरचित इसी संस्थान से व द्वितीय रामत्तीथं विरचित गुजरातौ प्रिटिङ्खं 
प्स से। विषय कौ प्रौढता व भावों को गम्भोरता के कारण आचायं आनन्दगिरिङृतटीका कुछ कठिन है | 

“सकखवेदोपनिषत्सारोपदेशसाहछ्ली” कहकर भगवान् राङ्कुराचायं इसके महत्व को स्वयं ही वणित करते हँ | 
प्रायः सभी देशी व कुछ विदेशी भाषां मे इसका अनुवादभी हो च्ुकाहै। परन्तु ये समी अनुवाद 
आचायंहृदय को समञ्ने में पूणंसक्षम प्रस्थानत्रयीमाष्यविवरणकार स्व्॑न्त्रस्वतन्त्र आचायं आनन्दगिरि 
की विवृत्ति के अभी त्तक प्रकाशित न होने से अधूरे व अत्यत्पहीहं। इस संस्कृतटीकाके प्रकाश में 
आने के बाद राष्ट्भाषामें एक एसी टीका की आवर्यकता अनूुभवकीजा रहीथी जो प्रामाणिक 
विद्वान् हाय छिखी गयी हो व जपने भाप में सर्वाङ्खपूणं हो । इसं महती आवर्यकता को पूति वेदान्त- 
मीमांसादि के प्रसिद्ध॒ विद्वान् दाशंनिक ख्यातिरुम्ध बहुविध ग्रन्थों के अनुवादक व सम्पादक वततंमान मे 
ब्रह्मसूत्र-उपनिषद्दाष्यो के राष्ट्मषा के अनुवादकायं मे संरुन मनीषो-धीगजानन शास्त्री 
'भमुसलगांबकर'' को हिन्दो व्याख्या पूरी करती है। इस विस्तृत व्याख्या मे आनन्दगिरिप्रोक्त सभो 
गूढस्थरों का व रामतीथं के विशेष स्थलों का समावेश कर ख्या गया है । स्थान-स्थान पर ग्रन्थकार व 
टीकाकारो के मू प्रतीकस्थल भी रख दिये हँ । इस महघंता के युग मे असंस्ृतज्ञो पर व्यथं व्ययभार 
न हो, इस हृष्टि से पृथक् उपलब्ध होने से संस्छरतम्रन्थ इसमे नहीं रखा गया है । ऊपर मूलग्रन्थ का 
अनुवाद ओर तदनुसारिणी हिन्दी व्याख्या रखी गयी है । अनुवाद में सुविधा को हृष्टि से संस्कृतग्रन्थ की 
पृष्ठ व पक्ति संख्या दे दौ है, जिससे जावश्यकता होने पर मूर ग्रन्थसे मिलाया जा सके । (17 {:888 ) 

शद्राध्यायः : महेरानन्दगिरि 

भगवान् शिव किसी मी देश, कार में प्रकट नहीं होते, अतः समग्रविश्व उनमें तादात्म्यानुभव कर पाता है | 
आचायं दीक्षितेन्द्र स्वकोथ शिवाकमणिदोपिका में केचन स परमात्मा शिवादन्य इति कथयन्तः 
परान्भ्रमयन्ति तदनुवत्तनेन साधवो मा भ्रमिषुः” कहुकर साधको को अन्य मार्गो में श्र होने से सावधान 
करते है । वेदादि सकटशस्त्रो मे एकमात्र सवप्रपन्नोपज्ञम परमात्मा जो कलिव, सद्र, महेश्वर आदि नामों 
से व्यहूत हे, का स्तवन क्ियादहै। यलुरवेद में दातरुद्राध्याय प्राप्त होता है जिसमे शिव को अनेक नामों 
सेस्मरण क्याहै। इस रुद्राध्याय पर संस्कृत भाषामें कमंपरक व॒ अध्यात्मपरक कई माष्य ह| 
श्री अभिनव शङ्कुराचायं ने अपने भाष्य के श्रीरुद्रोपनिषदो हदयं श्रीमति साम्बपरब्रह्मण्येव "'तामन्यपरां 
चिकीषंमाणा रामानुजादयो भगवतीं सीतामात्मसात्करतु प्रवृत्तरावणवत्महापापिष्ठाः” इस वाक्य व बीसों 
ग्रन्थों के सैकड़ों प्रमाणो से इसका उपनिषत्व व मोक्षदायकत्व सिद्ध किया है | 

सारे भू-मण्डल में शिवकिद्धः पूजा के प्राचीनतम अवदेष उपरून्ध होते हैँ । डं° रघुषीर आदि मनीषियों के 
एेतिह्य अन्वेषणों से यह सिद्ध हो गया है| वास्तवमें वैदिक यज्ञमेंवेदिही योनिह तथा अभ्निही 
उ्वंरिद्ध है । जान में मन ही त्रिशक्तिरूप होने से योनि है तथा ब्रह्याभास् ही ज्ञापक होने से लिद्ध है। 
भक्तिमे जीवही योनिह त्तथा शिव ही उसमे स्थित लिङ्खहै। इसी प्रकार पुथ्यी ही योनिह तथासूर्ंही 
लिद्ध है। न जाने क्यों अनेक भारतोय भाषाभों में विरोषतः हिन्दी मे, ये दोनों शब्द केवल दैहिक अङ्खु 
विशेषो मेरूढ हो गये ह । इस रूढि से हमारे शास्तों तथा पूज्यपदार्थो के घृणित अथं कुछ अधंनास्तिक 
रिवद्रेषिसम्प्रदायों ने किये एवं आंग्लों ने उन्हीं अर्थो कोवं ऋग्वेदीय “दिरनदेवाः'' आदि श्ब्दोको 
ईसायियत के कारण परिवृद्ध व प्रसारित किथा। इन सभी तिरथंक बातों के तिरस्करण व श्रीरुद्राध्याय के 
याथात्तथ्य के प्रकाङन के किए एक विस्तृत ग्याख्या की आवश्यकता थी। हिन्दी अथवा अन्य भाषाओं मे 
कोद भी प्रामाणिक व्याख्या न होने के कारण यहु मुमुश्षुजनों को अपरिमित्त सुखं देगी । (17) 7:38) 



७४१३ 

उपदेश्साहुल्री : सम्पादकः पण्डितराजः श्री एस. सूत्रह्मण्यशास्व्री 

उपदेशसाहुस्ीयं गद्यपद्यात्मकभागहयविशिषा श्रीमच्छ्कुरमगवत्पादविरचितप्रक रकेषु, भअतिगम्भीरया रीत्या 

तत्तव प्रतिपादकत्वे सत्ति सकटशास्वराथंसंग्राहुकत्वात् प्रथमगणनीया भवति । इदं च प्रकरणं श्रौरामतीथं- 
व्याख्यया सह् पूर्वं मुद्रितमपि आवचायंग्रन्थानां सर्वेषां विवरणक्रद्धिः आचायंहूदयाभिज्ञैः सवंत्तस्त्रस्वतन्त्रै 
आनन्दगिर्याद्धयेविरचितया टीकाया सह् इदप्रथमतयेदानीं संशोध्य प्रकाशितम् । 

` मूल्यम् : २५.०० 

सिद्धान्तिन्डुः : सं ° एस. एस. शास्त्री 

सकलशास्त्रपारगैः श्रीमन्मधुसुदनसरस्वतीस्वामिभिः दशश्छोकी व्याख्यात्मकः सिद्धान्तविन्दुनामा ग्रन्थल्लजौ 
व्यरचि । स च श्रीब्रह्मानन्दसरस्वत्तीविरचितन्यायरत्नावलीटीकया सह् संशोध्य प्रकारितः। तत्रच 
तत्तवंपदाथंशोधनप्रकरणे मतान्तराणि नासयणीटीकायां विकश्दं निरूपितानि, अतः पाठकानामुपयोगाय 

तनद्ागोप्यत्र योजितः । 

मूट्यम् : २५.०० 

शतदखोकी : सं° एस. एस. शास्वी 

भाचायंप्रणीतप्रकरणेषु प्रधानभूतमतिप्रसन्नगम्भीरा शतशलोक्याख्यप्रकरणं भ्रीमदानन्दगिर्याचायंकलितया 
टीकया साकमिदानीमिदं प्रकटीक्रतम् । अस्यां हि प्राधान्येनोपनिषद्वाक्यानि ऋ्वेदादिसंहितागतवाक्धानि 
चाधारीकृत्य जावेर्व रादिस्वरूपं बल्घमुक्तयाद्यावस्था आत्मनो नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वरूपत्वं पञ्चकोश- 
विनिमुक्तत्वं च सदृष्टान्तं पामराणामपि सुबोधया शैल्या प्रतिपाद्यते | 

मूल्यसर् ; ८.५० 

पच्ीकरणम : सं० एस. एस. चास्त्री 

मुमृक्षणामुपकाराय भगवत्पादविरचितेषु अत्यन्तमल्पकायं महाथंभरितं पञ्चीकरणं, तद्वात्िकं, वात्तिकटीका 
श्रीमदानन्दगिर्याचायंकृता पञ्चीकरणटीका, त्द्याल्या श्रीमद्रामतीथंविरचिता इव्येवं ग्रन्थपञ्चकं अत्र 

प्रकाशितम् | 
मूल्यम् : ८.५० 

प्रकरणाष्टकम् : सं° एस. एस. शास्त्री 

प्रकरणाष्टकेऽस्मिन् अपरोक्षानुभूति-आत्मबोध-व्रिपुरो-मनीषापञ्चक-भात्मन्ञानोपदेकश्विधि-उपदेशपञ्चरत्न- 
स्वरूपनिरूपण-वाक्यवृत्यास्याः अष्टौ प्रकरणग्रन्थाः श्रीमच्छद्कुराचायंविरचिताः श्रीमत्पद्मपादविद्यारण्या- 
नन्दगिखििभतिप्राचीनाचायं्यचत्तटीकाभिः सह् प्रकाहित्ताः । 

मूल्यम् : २५.०० 

प्रकरणद्वादश्षी : सं° एस. एस. शास्ती 

अस्यां प्रकरणद्रादश्याम्--उपदेशसाहस्ी-सिद्धान्त बिन्दू-शतश्छोकी-पञ्चीकेरण-मपरोक्षानुभूति-मात्मबोध-त्रिपुरी- 
मनीषापञ्चक ~ आत्मन्ञनोपदेशविधि - उपदेशपञ्चरत्नम् - स्वरूपनिहूपण-वाक्यवृत्तिनामानोऽमी द्रादशम्रन्ाः 
श्री मत्पद्यपादविद्यारण्यानन्दगिरिगौडनब्रह्यानन्दसरस्वतीप्रभृतिभ्राचीनाचायं विरचितप्रकारिताप्रकारशितटीका- 
भिस्साकं प्रकालमानीत्ताः | | 

विशेषोऽयं संग्रहेऽस्मिन् यतु-सवेविद्यापारावारपारीणेः श्रीनिरञ्चनपीठमलडकुवाणेः धरीमन्महैश्ञानस्दगिरि- 
महा राजेविरचिता विस्तृतसारगभिताङ्खरूभूमिकाऽपि योजिता । सा चानुसन्धित्सूनां महदुपकरिष्यति ` 
इत्यतः पुथगप्युपङभ्यते । 

मूल्यम् : ७०.५५ 



७८ 

उपनिषदाष्यम्-१ : सं° एस. एस. शस्त्री 

खण्डऽस्मिन् ईश-केन-कठ-मुण्डक-प्ररन-माण्ड्क-तेत्तिरीय-एेतरेयोपनिषदः-गौडपादकारिका-शाङ्कुरभाष्य-अनुभूति- 
स्वरूपाचायं-आनन्दगिरि-गोपाल्यतीन्द्र-मच्युतकृष्णानन्दतीधंकृतटीका-तेत्तिरीयोपनिषडधाष्यवातिकतटीका- 
भिविमूषित्ताः भखवेंण परिश्रमेण संस्थानस्य हस्तटेखसाहाय्येन संशोध्य बृहट्रीपण्पां मध्वरामानुजीयादीनां 
अभिप्रायान् पदे पदे परिशील्य विमृद्य च विस्तृतभूमिकापाठमेदपरिशिष्टादिभिः प्रकारिताः। भ्रीमदनुभुति- 
स्वरूपाचार्याणां टीका अमुद्रितपूर्वा | 

उपनिषद्ष्यम्-२ : सं° एस. एस. शास्त्री 
खण्डऽस्मिन् छान्दोग्योपनिषदः-- शाङ्करभाष्यं तद्यास्या अभिनवनारायणानन्दे्द्रसरस्वती-नरेनद्रपुरीयतीश- 

आनन्द्निरचिार्याणां तथा बृहदारण्यकोपनिषदः--शाङ्कुरभाष्यं तद्रयास्या अआनन्दगिर्याचार्याणां च तथैव 
प्काइयते । विशेषोभ्यमत्र यत् नरेन््रपर्याचार्याणां टीका अप्रकाशितपूर्वां इति । इमे तत्र ततर भारछर- 
व्याख्यामुद्धान्य खण्डयन्ति । 

( {1 21688 ) 

ब्हदारण्यकोपनिषत्सम्बन्धभाष्यवातिकम् : सं° एस. एस. शस्त्री 

संस्करणेऽस्मिन्-शाङ्कुरभाष्यं, तदौकाऽऽनन्दगिरेः, भाष्यवातिकं, तटरोकाऽऽनन्दगिरेः इत्येवं प्रन्थचतुष्टयं तथेव 
संरोध्य प्रकाशितम् । 

मूल्यम् : 

बहदारण्यकोपनिषदुष्यवातिकम् : सं० एस. एस. शस्त्री 

इदमपि ग्रन्थचतुष्टयात्मक तथेव भाग्ये संशोध्य प्रकाश्यते । सत्वरं मिर्ष्यति । 
( 11 71688 ) 

ब्रह्मसूत्रम् ; सं° एस. एस. चास्त्री 

श्रीमच्छाङ्कुरभाष्यभूषितमिदं म्रन्थरत्नम्--अनुभूतिस्वरूपाचायं-चित्पुखमुनि-आनन्दगिरि-रामानन्दाचार्याणां 
व्याख्याभिस्सह् तथैव प्रकाश्यते । सत्वरं मिलिष्यति । 

( 111 77688 ) 

अन्येऽपि बृहत्लघुकायाः दाङ्कुरसम्प्रदायस्य ग्रन्थाः व्याख्योपन्याख्याभिस्सह् 

प्रकटीक्रियन्ते 



२ 0 4२५ 

८065 च्वव् 1/2 

106 ४0० तपा [20011718' 18 छपर का 9 ज€क 0 लाए 9 86 50111108] ए प्ा0086, 115 

{15017655 1165 7 6€ब[ा78६ {1 £11€ 2496 [10610165 91 ४८016 (1111-1 2119, 28028 210 17919 
{1 2 50108107 9 56100 9164&९. 116 7688108 664 21 0 22€ 85 6 [ता०प्र, 28 2 

0 717€्€एञ&, यृल्वाः 276 22 06€भयाह ल०्श(710य त 0718 पणा ६ तााल्लः 2008601 0 15 

लाप 59111. 1108६ 01 छण शल्ला[0६७ {0 903 11118 आप्ाण10लमा0य 186, 10 छपा पर्ल दाव 

१€5घ11८्त लला 1४ व्व्था‰ तववञ्रतह पव 115 ण्डा पाातश्याला{2§ 07 1021108 1 0016 

€:८851)€7-9॥100ह € 156 ए 2. प्रला€ातठपञ = एवव्र1106 [ध्वा 106 9171510 [7656068 

215 6०< प 2. (प 9 120६ छण्डा(०ाा6 115 ्रप्राता€. 82560 लात्रालाङ 0 116 0176 16668 

{६ 6८5 शण 968§ ८0 1176 = [छाछ र 9 8 {700 णणतव् ऽथ (एजक्ाल4६€ 97 अ [01161 01 

€्-€59101. [६ 1 प{165 पणा ८० ्रलठय का ठरला 1तासवपक् व<्ञ्र#ल पाल वरीलालाल€ ग ८2816, 
0107 34 (छप्पर, 035 80 [एला एएुठ 0८ 06 3565810 अत् व्याला 9 आप्कद्ा)6 
&०8] 07 [९. [ऽ 91318110 1 9 ल्णापप्रलयार्०.ठ[6 एला 10 क68द्7ह {ह 0द्चा8 जा € 

प्राप्ता जक्ाए०ा. 

रि€्व्न््ा्रलाताह 015 ए0मृ६ प्तौ {0 प्ल ऽलः त फ्9 त्रप कना6 एता 10 ६16 इदालव 

7634ला 25 फला], € ऽव पाऽ वाद <०ाीतवला धर {ला5, 1081 11 25 तवत 2 पर्क = 0160 10 € वभ 

४३16 ०{ 01055015. [८ %०पातं एाव० पछ(ल्ता$ गुण्य 106 &816 ० 11ह्। ६0 नाहला [€ पल्ववला पाा 

7 प0्ला0पऽ ८60 पड हिला15 116 7171861 058९8६९5 पा प्रि1, [६ ल्€्0, ०पा = दाव 35 एतषा ल्गाऽवप्ा 

ए0<८६ (०्पकृ्प्रजा 87 17८८ 8. त्णठ टत् आ सतपा एला ल्ल ठप प्ण आ ऽवा & कथा. 

१1८6 : 2.50 

५ [४ ^ # ८५१५ 
1 {71८51174 (812 

(118 101६ 2११४६ 115] ०णाः 1§ 2. 06६ 9086 10 ठार ५००८७ 8णत = एलणातलाा1६ 

^} 6311005 8६ १३५८ एल्ला [दप्ति चाल उदा फद्ा) 11 {018 2६6 0 90966 16610010. 

{> दलाल 18 ला 2115116 ध्लाला6ा + 116 शट 21] धा 58176, 0€दाण्टञ छपरा {72186 107 115 
दृ पा ् ष्ल्य८ $ 2794 40८5008 अरा. [६ 10901९5 {045 176 6951, €8{ल्८2्]# = ६06 भाललाः [ताथ 

10 1111 15 इल जए 0 २ एप ४5 वाश्व ८ ४06 €ण्ला ताह, (वा€-ऽ्तद्लाा शिण्टाा50 अप्रा 

०1 0 ३६९. तरव ० # 1§ 50तप्€व् 10 86० 20 25{0प्र काह 06द 9 शष्णलाव्*ल, इल 
€017117 44 601 047761६6 [ला ए7८. {9८ ६2६64 18 (118६ ०6 16 716€858६€ 9 छपरा {01118 

€428 {$ 70191 7{लिकएललटत् भातं ंप्ात८50००द. 106€ एव पाञ्च पात् 15 [08६ 70 06 ८०८८१ 01 ध€ 

॥्णाला०७०५ {2४ला§ जा पदा भूगीफऽत५8] {८7125 अत एपल्ल$ अत् 19 १098ा6€ जा शणाः हपात4816 

15 40511166 (© {८68६ € ०70 ४ ०० पाल प० णऽ क9€द््0 जि ध3 11 6-3प्काप्ोण् उल एपाट. 6 
€ {ए {07 (€ ९951 दपपऽ [0 (ताद 24 #्णा16 प 2506€510115, 0 110 15 1112580 

518 पत्17हु त धट शल एप्त, ०6 128 6 5116 9 ल श्ल एत ग ल एा०णालया. {06 पतातत 
3९8 {ला71 01 ५€५४०६०0 15 10 ल्भा 3 ऽप्रति 9 59110018. [८ 18 ध्ठप्रहा 5718018 द छट पनल 

0 प्िटका6 वपत हण्ट् €प्छ850ए5 © जताः ऽलात्ाला) 15. 1015 1166 25 2 60105६व71 कलि, 9 0एाभाना. 
णा €ण्लाए जह, लण्लः+ 5, €ण्टार 7्ल्ट्तं 15 0 06 ०6 0 18 फारत ऽएएगा5त 

पि0पष्टा 75 ल८2(005; पठण पा एत्र प्रता शाताणट ०06 शा 7८, { ल्त, ५0 € 

1051166 10 ६15 ८०01६. 9 1/2 8.71021680 जदाः 11211274} 128 1 51016 ०045 8.10 1पलत 5६16 

प्र डण्लाष्तव स्टार व्ण्पालाद8्ार {€ 866ाः6८6 9 {16 40 115 1886. 06 गलत 18 भा 

प्106€४०1८ €ऽ8लाल€ ° [2.5 ए८ल%- 1 15 एवा ण क्ाउएग1ण६ प पल्वलाः [1 धल ताणा€ 

13घत 07 ५६७६88४ णला€ 0185 21096 16075. शप ४28 तल्मधाऽ65 0८ 116 09 दाण्यपह 1 

&€०५1०९, 2 62111655 प्ल ।घ 1135 [0पद्ा<४ 60 176 €छत. 

271८८ : 19.00 



2008118. @ 1811118 88118 18111 1818-8 8118 21- 

31411 5118111८818107848 2812808 8 

$). 1941. - ] 

( 701 {€ 775{ 8 08218868 | 

प्र ८ ८०0771९147८5 < 

आप अाक्ातवद्ा्र धर्तार णिः 9, 216 1 वववरण (मातालि 
0 44, भवातप्रोत्तत भाते (भा 1ए9 प एटा वदोातार25 2110 

[वाकाश 9 जपा उफाल्ञणात्रदातरये फफ (णाश 

1160 पा 01685 ©. 

61 

781111181818., 9118811881118{<818 ©16. 

3. अप्भ्रााा गा षा25111 9. ^. 

(217*९ 707 

11811681 26868111 {1511018 01 {11811 71111050, 

(11108 ५1641078 {011 

आपा उलवाां (शिाल्शीक्ाधरातदटा पं भश्भ्य 

11811811281108162311021 

01117 97 {171 [2818111118111८11} {7@€{118 

0112/25/ {९९5९7८0 (1511८ 
1101121 0 \/281211881 





अद्रेतग्रन्थरत्नमञ्जूषायाः २१ रलम्-- 

खण्डः १ 

समग्रमप्यस्म 

्रीमदानन्दगिर्याचायं कृतरीकया 
कट-माण्डुक्य-तं तिरी याप्याणां प्रसिद्धाचायन्तिरटीकामि 

सटोकतिरीयवातिकेन च 

समलङ्कृतम् 

श्रीरक्षिणामतिपोखाधीदव महा मण्डल र- 
¶ (~) म, याम ह ४५१)» ॥ 

= , 
1 0८ 1) स) 5 

| 01111 

पष्डितराजकास्त्ररत्नाकराद्िवदभाजा 

ध्री एप्. सूत्रश्ण्यश्ास्त्रिणा 
पहश-अनुसन्पान-मं स्थान नदेश्केनं 

संलयाय पारमेदटिषग्याद्रिमिः 

साच् 

माण्ट आनू ागाणमा 
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उपनिषदः 

ईशावास्योपनिषत् 

केनोपनिषत् 

( पदवाक््यमाष्ययुता ) 

काठकोपनिषत् 

मुण्डकोपनिषत् 

प्रहनोपनिषत् 

माण्डुक्योपनिषत् 

( गौडपादकारिकायुता ) 

तेत्तिरोयोपनिषत् 

( सटीकवातिकयुता ) 

फेतरेयोपनिषत् 

# 

^$ 

रीकादृतः 

आनन्दगिरिः 

आनन्दगिरिः 

आनन्दगिरिः, गोपाख्यतीन्द्रश्च 

आनन्दगिरिः 

आनन्दगिरिः. 

अनुभूत्िस्वरूपाचायंः, आनन्दगिरिश्च 

गौडपादाचायंः 

आनन्दगिरिः, अच्युतक्रष्णानन्दती्थंश्च 

सूरेश्व राचायंः, वात्िकटोकाकारः आनन्दगिरिः 

आनन्दगिरिः 





ल्िव्देश्िक्छा 

रुभाशीः 

1-{8८ 

उपोद्घातः 

विषयमूचिके 

उपनिषद्ध्भ्यस् 

प्रिदिष्टानि 

मस्त्रानक्रमणिका 

माण्टूवयकारिकासुची 

तै त्तिरीयवातिकरोकमुचिका 

उपनिषच्छब्दवक्यकोषः 

आाकरग्रन्थनिदेशिक 

सं स्थानस्य प्रक रानपत्रिका 

७ 

५ 

१-११ 

९३--२६ 

१-६७५ 

६.७९--७४५ 

९६५७९--८८२ 

६८२-६८५ 

६८ ६-६९९ 
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श्रीदक्षिणामूत्तिविजयतेतमाम् 

श्रौमत्परमह सपरित्राजकाचाय-पदवाकखरप्रमाणपाराचारमारीण-रमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाच रणनिषए्ठ- 

वरण-वेदा स्तमागंप्रवतंक-ध्रीकारीक्षत्रस्थित श्रीकेवरद्रतभ्यास्यानर्मिहासन-दक्षिणामू्तिपीठधीश्वर- 

दुध्र स्थापनाचारं-धरीश दुर मगवत्माद्रारविन्दोपासक-नोटकाचार्यनिन्दमिरि-परम्परा प्राप्त 
महामण्डरेश्रस्थानवेमव-सवे तन्यरम्वतन्तव्र-भनन्तश्रीविभूपित-नृसिहमि रिस्वामि-करकमल- 
सञ्नात-श्रीदक्षिणामूरि-निरज्जनपीरटाचाये-महेक्ञानन्दगिरिमदामण्डकेन्धरस्वामि्िः 

क्रियन्ने नागायणम्मृतयः 

्दान्तमञ्जूषपायाः णएकतरियं रत्नं प्रकाश्यन एति जात्वा हिति वयम् । घोरेऽस्मिन् कलौ श्रीदाङ्कुरमग ददूज्यपाद - 

प्रदथिलं मार्ग वरहाय नाम्यमृपायं सान्निकरमुत्पदयामः । मृमृक्तणां करन तु पू्मपि नासीगुब्र्यज्ञानण्देते किमप्युपायान्तरम् । 

सैदिकवमंणा तु आ्रिक्षिकी यान्तिरासीदपि । अधुनात् द्रया रनुपम्यना, वर्णाश्रमादिमराद्कुर्यदिधिकारिणो ऽप्यनुपररम्यता 

जरीनागति 1 त्माल्ुाप्यकारप्रदशिनं विधू सथिकरणमनुयृन्य पृस्यमोत्रसम्बस्पिभिजंपोपवासदैवतारपधनादिभिरन्तःकरणस्यापि 

संयद्धिः सग्र्वालि । सदेनुष्धुखस्नोत्रदेवमस्दिगद्रीतासनि सौलभ्यं कतं युर मगवत्युज्यपादेः, नदरनुसारिमि्न ददानामसम्रदाया- 

चार्येस्तत्र तवर वदा नदा। णवं बिगर संसाःय निर्गतनिगविलकल्मपान्तःकरणैस्तु ब्राह्माम्यन्तरिकारलिङ्गुसलिङ्गपारित्रास्यं 
गृहीता समाप्यं सवोातिक प्रस्थानव्रयं श्वौनय्यम् । संसपविप्रनिप्तितिवेार्णाय प्रकरणग्रन्थानां ठपूचन्द्रिकापयंन्तानां 
विचारणं विधेयम् । व्रते चित्तकाग्र्ेण श्रवण-मनन परमरष्ठि ब्रह्मव्रेदने । प्रारब्यदौोपतो नानुभूयते जीवन्मूक्ति्चैजजीदन्मूक्ति- 

मिन्छना प्रवरुदापनिदत्य सयमाम्यासरादिकमकास्तमेयनािक्ि ने कायम् | अत्पदोषनिनृ्यं तु वेदान्तपाठनं दिष्यबोधायेति । 

तत्र च यिष्यसन्दरटनिव्रसियत्नजनिनेनापू्ेण जीकन्मुनखमो भविता । शयमेव राजेमां; श्रेयस्करः शान्तिप्राप्त्यं | 

निन्त अन्धानाममात्रे कथं सदनं प्रद्नं तआ सिद्धेति भद चिन्तयन्तः चिश्चा वयं मगवन्तं भूतमावतं शदः 

प्राथितवन्तः । निक्षुमिररमामिद्रयानरहैनं ताहसती चिन्ता कर्थ श्रीदक्िणामूनिना विष्णुदासमेहतास्यः कश्िच्दष्टिप्रवर 
प्रेरितः 1 नन्पृखात् सवं्काशनं सवकीयद्रन्येण करिष्यामीति प्रलिजं शरुत्वा निधनता अभूम । पाशवराग्यधमेमनुसरदधितकव 

स्थानव्यमर्मामिः । राम्पाद्रनं तुनैव जविनि अत्ता वण्डितिगाजादि-विस्दान्किता पकविदाविकिक्रिमशतान्दरे वेदान्तज्ञानं 

माधण्डदृददधतसिताः याम्थिप्रवगः श्रीसुब्रह्मम्यज्ञाशख्िणोःस्य सम्पादन संयाजिलाः 1 भत्सीयसैव कालेन महता श्रमेण 

सत्यपि वाधक प्रीदत्ुयनुरगमावरेण पमहुत्साः एकतवं रन्त प्रकटयन्ति प्रमीदान्विनोम्सठ्जाता वयमपि । प्राये 

पाकुर् सन्दास्तिसुत्रद्राण्यमटोदयाः मोवन्पुक्तिमुखं सप प्रमु 

वि्पौ्यमन्मित् सम्वूट यन्छोमन्छद्ुरममवन्पादकनुग्रहाय माफिमीशादुपनिषदषकरय माध्यं श्रीमदनन्द द्र 

गियाचागक्रतरीकोज्ञकलति शरदधवितां पद्तिणामानन्दानहं मक्रदनुततन्वानेनापि सकलनर्तिपनोदनपदटर क्रमेण च जीवनमृक्ति- 
पदमत्र मद्धि विराजते । शयमन्या विततया सदागमद्यनत्रम्य श्नीमदनुभूतिरवरूपा वा्यंविरचिताऽप्रकाशितपूर्वा टीका 
केट्कपाप्यनय श्रीमदूगोषादेद्राचिरनिता रीका, तैतिरीयमाप्यस्य श्रीमदन्युतङप्णानन्दविरचिता वनमाला, सटीकं 

शरोमत्नुर्वरनचायंविरचिति वातिकं चात्र निवेलिल्मस्ति, मनाध्यत्ारः विना पस्तकसगपादनक्फेशं तत्तदूगरन्थगतान् 

व्दोपतिवगाह्य कृतार्था भवेयुरिति । 

=> „ॐ ~ 

प्रन्धरयास्य प्रादाः श्रीरद्भुरमगतेत्पादप्रसादानूगृङीता ब्रह्मलोकं मत्वा क्रममरक्तिमाशना भवेय: । एषां समेषां ग्रन्थानां 
आजुतरिन्दोमाधानुतादकैपि प्रका्यिष्यन सल्वगयेव्र । वैनामस्कृनज्ञा भति भ्रवेणमननादिसि्धि कृत्वा प्राप्प्यति शान्ति 
ज्ञानि न 

प्स्यप्रपायन इारदानन्दयाग्व्र महोदया जरमद्रन्तेवासिनो बहुध्नमं व्रतवन्तः । तत्सर्वं "भक्ति मयि परां कृत्वा 

मामवरष्यतीःति दात्रेण ब्रह्मानुभूतपायस्येत न॑रनुी तापि पाटकानधमर्णकिरोत्ति । 

॥ 

मर्यं शू? द्वभः 
1. 

वक्रमाब्दे पट् विदयदृत्तरदटिसटसनम् व्यासधुणिमायाम् । --नारायणस्मृतयः 
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शरुतिस्मृत्तिपुयणानामाल्यं करणाख्यम् 
चुः प्र लोकश १६6 म् 

दह् खलु वेदानां तात्पर्यस्य दग्रह्वेन वेदास्य कम॑ण: यथावदनृष्ठानं दुष्करं प्रत्तिठमभ्य यथा भगवान् 
जमिनिः वेदगतकमं प्रतिपादक्रभागस्य ताल्यपरनिणयिक्रसूत्राणि निववन्ध केवरं लोकानुम्रहकाम्यया, तथा वेदान्त- 

न्दितस्यार्पानषद्दागस्म तात्पगंमसवज्ञदृ्ेयमुपन्टस्य भवान् वेदव्यासः ताल्पर्यं तेषां वाधयिततुं ब्रह्मसूत्राणि 
प्णिनाय। सूत्राणि चातीव गंषिप्तानि दूरवनरतानि। तेषां तात्पयं सः उपनिषदां तात्पर्यं सम्प्रदायानुमारेण गुरमुखा- 
दधिजगाम उपिपल्प्रतिषाद्यं ब्रह्म स्वयमनुभवरति चस एव लिखितुं प्रभवति सैतिह्यमात्रेणापनिपदथेवरित् | 
(“जनुभवावसानत्वात् भृतवरतूविषयल्वान्च ब्रह्मविज्ञानस्य'' दत्पभियुक्तमाष्यकाराक्तः | पेदिकमप्यप्रस्तूनप्रतिधनध 
तदयनादि''ति सूत्रकाराक्तश्च | 

श्रीद्भुरभगवत्पादेम्यः पूर्व ब्रहमसू वाणि उपवर्पाचार्येः व्यास्यात्तानि उपनिषदश्च भतुध्रपन्चादिभिः व्प्ास्थाताः 
तथापि मेदाभेदतायन -उनिपदथंमेव त् व्यक्रुलोचक्रुः | भगवत्पाद्ास्तु गुरुमुखादेव पनिपत्तात्प्य सूत्रापामेदपयं 

न त् सवंनाः सर्व॑दवाद्धेतानुमवपरमानन्दभरिताः चक्रः उपनिषदां ब्रह्ममू त्राणां 
मगवद्गीतायादय तारवयंप्रकादकानि भ्यामि | प्राचीनव्याख्यात्तारः द्रेतम्राहिप्रतसक्षणारितीयन्रह्मतादत राधं 
प्रिजिहीपन्तः प्रदमोतमभेदं जगदिति मेदं वाररोचत्राः प्रत्यश्षादिप्रमाणानां मेदांयविषयतया प्रामाण्यं चापषादगरामोमुः। 

भगवरत्पादास्त् 'अद्धेतं चतुथं मन्यन्त "सलिल पक्षाता मवत्ती"व्यादिश्रति गुद्धादतपद टष्टूता 

(“एकमेवाद्िनयमि वदना उपनिवतप्ततिवाद्यं ब्रह्मणि प्रपन्चामावं तथेव्रेव्यनुमोदमानाः “मृततिकैत्येन सत्यमि'"स्मनेन 
सूचनं कायमृषाद्व च श्रौतं परिगृह्य देतप्रादिप्रव्यक्नादीनां व्यावहारिकं प्रामाण्यमुपगम्यादतभ्रुति यथा्थनया 
व्याचष्युः | शुततत्यक्षयाविरोधार्स्त्यत्र | श्रुतः ६ धिदवात् नेह नानास्ति किश्वने''त्पादौ; प्रलयक्षस्म च 
घटस्सन् दयादः द्रलनत्यस्वावगाहनात् । अवं च वरोधः श्रत्या प्रद्यक्षव्राधा द्वीकारा्त्पारहायः बराधितसपि प्रद्यक्षं 
ट करव्यवदूारोषयिकः व्यावहारिक सत्यत्वं [विपयोङ्रत्य निवृ णातीद्याहुः 

रमनृनाचा (वस्त् व्रसयक्ष सवत्र उत्त 

६] ह नन [1 कु | व न ~ न ~> न्द 

सर्वं वल्विदं श्रद्वा ' "आत्मैवेदं सवमि'त्पादौ 

दरीरिपयन्तत्तस्य साकवेद्रधादशेनात् 
तथाद्ि--यत्त् 

पत्पत्तेदच दागोरथरः। रणोहचापृथक् सिद्धत्वात् विदवस्य च सवंस्पान्तर्यामिन्राह 

प्रपञ्चवाचकलन्दानां ब्दाताचकत्वे च ज्रह्मसामानानिकरण्वध्रृतयः सर्वा अपि लक्षणां विन॑ब साधु सङ्कच्छन्त रति 
तन्न विचार्मटम् दरवदत्तादियन्दानां यसौर्यावजिष्त्मवाचकत्वे यथा देवदत्तः मुखौ दु-खीत्यादिः आल्ममात्र- 
विपयन्यवहारः, दवदत्त कृ्ः स्थृरः सुन्दरः इत्यादिः कषरोरमात्रविषयम्यव ब्दान्तरानपेक्ष पव हश्यते 
यथा वा इन्द्रः मुष्बी सदृसराक्षः विष्णुः सवंजः विध्णुः नौलमेघदयामः दर्मादो निष्कृष्ासमशरौरवाचक- 
शब्दान्तरसामानायिकरण्यामवेर्भपि आत्समात्रविपयकः शरीरमात्रविपरयकश्च व्यवहारः तथा पुथग्यादौ व्यवहारय- 
दर्शनात् न पृथिव्यादय मुद्यश्चरोरत्वम् | अकयवसंस्थानविलेषविरिषटशषरोरवाचकानामेव तद्विशिष्टाल्मप्रत्व- 

व्युत्पत्तेः । भन्यथा घटः जगत्कततेद्यपि विष्णुविषयकः अनौपचारिक व्यवहारः प्रसज्येत } भत्र चेष्रापत्तौ सर्वेषां 

सामानाधिकरण्योपपादनम्--देवदत्तादि- 
दविदोपणवाचिपदानां विदरोष्यपरत्व- 





९ 

दब्दानां विष्णुवाचकत्वमेवाद्धी्रियत्ताम् कि प्रपञ्चस्य तच्छरीरत्वमङ्खीह्ृत्य शरीरवाचकपदानां शरीरिपरत्व- 
वयुत्पत्तिकटेशेन । 

एवं च पृथिव्यादीनामीर्वरनियम्यत्वात् तच्छरौ रत्वग्यपदेशः ओपचारिक एव । तथा चौपचारिकशरीर- 
वाचकशब्देः नात्मसामानाधिकरण्यमुपपादयितुं शक्यम् । अतिप्रसङ्खस्योक्तत्वात् । 

किञ्च न शरीरमात्रवाचकस्य शरीरिपरत्वव्युत्पत्तिः कल्पयितुं क्या । देह आत्मा शरीरमात्मा इत्यादिः 
प्रयोगस्यापि साधुतापत्तेः । वैदिकंर्व तत्रेष्टापत्तेवकतुमशक्यत्वात् । एवं च निष्टृष्टदेहवाचकानां शरीरकचेवरादि- 
गञ्यानां कथच्चिदप्यात्मसामानाधिकरण्यं वक्तुं न शक्यम् । एवमेव प्रपञ्चवाचकशब्दालामपि मुख्यवृत्त्या न 
ब्रह्मसासनाधिकरण्यं वक्तुं दाक्यमित्यादि । य एव खौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकाः त एव तेषामर्थाः इति 

मीमांसान्यायवि रोधश्च । 

एवं तन्मते जीवेश्वरभेदो जीवपरस्परभेदो जीवजगद्द ईश्व रजग्डधद इत्यादिकं सवं सत्यमेव । विरिष्टा- 
हतमिति तु चिदचिदिशिष् ब्रह्म एकमिव्यर्थकमेव न स्वत्राद्रतश्ञब्दस्य मुख्याथंः सम्भवति । अद्वैतपदं हि न विद्यते 
दरेतं यस्मिचिति व्युत्पत्या देतशुन्यब्रह्मपरम् । बुद्धोऽप्यद्रयवादीष्युच्यते, तन्मते न दैतमद्वैतमिति तप्पुरषस्तेन 
प्पञ्चाभावः ून्यत्वं सिद्धयति | 

अद्रेतविरिष्द्तद्रेतभाष्यकाराणां भाष्यलेखनरीतिरपि विलक्षणा हृश्यते। तथा हि-जिन्ञासासूत्रे शाङ्कुरीये 
भाष्ये तत्पुनन्रह्य प्रसिद्धं वा भप्रसिद्धं वेति दद्कायाः समाधाने- तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः इत्यारभ्य प्रसिद्धानि 
मतानि शरीरमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति छोकायत्तिका मन्यन्ते इत्यनुक्रम्य “अस्ति तद्रयतिरिक्तः सवलः सवंशक्तिः 
इत्यन्ये इति योगमतमुक्तवा “मात्मा स भोक्तुः इत्यपरे" स्वमतमन्ते उदाजहुः । 

रामानुजाचार्यास्तु “अत्ता चराचरग्रहुणादि"त्यधिकरणे “सवंबन्धविनिमुंक्ते तत्स्वरूपविषया येयं विचिकित्सा 
तदपनोदनाय तस्स्वरूपयाथास्म्यं त्वयाऽनुलिष्टो जानीयां-- तथाहि बहुधा प्रतिपद्यन्ते केचित् वित्तिमात्रस्य 
स्वर्पोच्छित्तिलक्षणं मोक्षमाचक्षते । केचित् वित्तिमात्रस्य सतः अविद्यास्तमयम्, परे पाषाणकंत्पस्यात्मनो 
वेरोषिकगुणोच्छेदम्, अपरे अपहतपाप्मानं परमात्सानमभ्युपगच्छन्तः तस्योपाध्यपगमेन तद्ावखक्षणं मोक्षमातिष्ठन्त। 
त्रय्यन्तनिष्णातास्तु निखिकुजगदेककारणस्यानतिदयावधिकासंख्येयकल्याणगुणाकरस्य परस्य ब्रह्मणः शरीरतया 
प्रकारभूतस्यानुकूकापरिच्छिन्वरूपस्य परमात्मानुभवेकरसिकस्य जीवस्यानाद्किमंरूपाविदोच्छेदपुवंकस्वाभाविक- 
परमात्मानुभवमेव मोक्षमाचक्षते।"" इति मतान्तरानुक्रमणपू वंकं स्वमत्तमुपस्थापयन्तः स्वस्य त्रय्यन्तनिष्णातत्वमाहुः। 
विचायं निर्णेतव्योऽयं विषयः कः चभ्यन्तनिष्णातः कश्च नेति । अस्मिन् सन्दे स्वस्य चय्यन्तनिष्णातत्वं स्वयमेव 
वदन् अयमितरान् तुणीकरोतीति गम्यते । भगवत्पादास्तु स्वमतमितरमतवदेव निर्दिशन्तो विनयं सूचयन्ति । 
भपि च “उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु” इति सूत्रे भगत्पादाः-केचित्तु पारमार्थिक जैवं रूपं मन्यन्ते। अस्मदीयाश्च 
केचित् इति जीवपुथक्सत्तादिनं दरैतिनमस्मदीयत्वेन निदिशन्तः उपनिषद्याख्यातृत्वेन तस्मिन्नभिमानं प्रदशंयन्ति । 

परमतनिराकरणप्रधानं पादमारभमाणादस्व भगवत्पादाः “ननु मुमुक्षृणां मोक्षसाधनववेन सम्यगदशंन- 
निरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्तु युक्तं, कि परपक्षनि यकरणेन परविद्ेषकारणेन'” इति परमत्तनिराकेरणे 
स्वस्यानाग्रहुं प्रदश्षंयन्ति । ̀  

रामानुजाचार्यास्तु भौपनिषदं भगवत्पादमतं दषयिष्यन्तः पूवंपक्षान्ते-तदिदमौपनिषदप् रमपुरूष- 
वरणीयताहैतुगुणविशेषविरहिणां अनादिपापवासनादूषिताशेषशेमुषीकाणां अनधिगतपदवाक्यस्वरूपतदथयाथार्म्य- 
प्रत्यक्षादिसकलप्रमाणवृत्त-तदित्तिकततव्यतारूपसमीचीनच्यायमार्गाणां विकल्पासहवि विधक्रुतककल्ककल्पितमिति 
स्यायानुगृहीतप्रव्यक्षादिसकरप्रमाणवृत्तयाथात्म्यविद्धिः अनादरणीयम् । इति वदन्तः केवरं अचिकित्स्यं मस्सराख्यं 
पित्तं प्रदशंयन्ति । एतादशानि परदूषणप्रकाराणि भ्रीशाद्कुरेषु प्रन्थेषु दुरुभाणि। अपि च बौद्धेः मात्सयदिव नाशिते 
श्रीबदरीक्षेत्रे नारदकुण्डे बौदधप्रक्षप्तश्रीनारायणविम्बमुदुधुत्य देवाख्यं नि्मप्य पुनदेवप्रतिष्ठां विधाय प्रतियामं 
पूजां निव्॑तंयितुं कैरलीयान् टिष्टान् आनाय्य “भवद्भिः कुलक्रमेणाचन्द्राकं यथाशास्त्रं पुजा कततन्ये"ति नियुज्य 
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भारतमण्डले प्रधानभूतं तत्क्षेत्रं उदजीवयत्निति कथा तत्र प्रसिद्धा श्रूयते । इर्दं परमपुरुषवरणीयताहेतुगुण विशेषः 
साहित्यसूचकं वा राहित्यसूचकं वेति त्रियपाठकरेव निर्धारणीयम् । अविष्टविशेषणानि वक्तारमेव परिवृत्त्य 
धावन्ति । शरीरवाचकानां शरोरिपय॑न्तत्वादि सक्शस्त्रन्यायविरुद्धवादित्वादिति कृतमधिकेन । 

मध्वाचार्यास्तु इतोऽपि कटुतरभाषिणः यत एते स्वीयगोताभाष्यान्ते- 

सङ्धुराख्यस्य दुर्योनिः निस्सुतेन रजस्वरा । गीतानारो समीरेण शोधिता हुंसरूपिणा ॥ 

इति बहु असम्बद्ध वदन्तः । 

उपनिष-दूष्यम् 

श्रीरद्धुरभगवत्पादानां उपनिषद्ाष्याण्ययिक्रत्म किच्न्चिद्विचारयामः-केवरं छोकानुग्रहैक प्रयोजनाय 
धृतशरीराणां तेषां यद्यपि लोलामात्रमिदं भाष्यसर्वनं तथापीमानि माष्प्राणि प्रसन्नगम्भीराणि सुविशदं 
उपतिषदयथंप्रकारनपराणि परितुणामानन्ददायकानि लोकव्यवहारे शब्दादिविषयेष च वैराग्यप्रदानि विराजन्ते 
इत्येतन्न परोक्षं समेषां पण्डितानाम् । भाष्यन्याख्यातारश्च श्रीञानन्दगिर्याचार्यः प्रतिवाक्यमवततरणव्याजेन 

ष्याशयं सम्यग्व्याकुवन्तः पण्डितानानन्दभरितान् वितन्वतः लोकानुग्रहतत्परा इत्येतदपि नाप्रत्यक्षं समेषां 
सहूदयानाम् । 

श्रीभानन्दगिर्याचायंस्य प्राक्काीनाः उपनिपद्धाष्यव्याख्याने मामगंप्रदशका अनुभृतिस्वरूपाचार्या 
श्रीनरेन्दरपुरीसंज्ञाः यतिप्रवराद्च । ते च स्वक्ृतयोः माण्ड्कयटिप्पणीछान्दोग्यटिप्पण्ोः भाष्यकार सम्पूज्य तदाशथं 
मधुरया वाण्या विदुषां श्रोत्राणि सन्तपंयन्ति । अन्ये च यतिप्रवराः बारूगोपाख्यतीन्द्राः, अच्युतकृष्णानन्दतीर्था 
अभिनवनारायणानन्देन्द्रसरस्वत्यश्च अर्वाक्काङ्िकाः मूलभाष्ययोः प्राचीने रचुम्बितानर्थान् प्रददयं सर्वानाह्लाद- 
यन्ति | एवमेव विशिषदेतद्रैतभाष्यकारा अपि स्वमतानूसारेणोपनिषद्रयाख्यानानि विरचय्य तन्मतावरुम्बिनो 
भक्तानन्व गृहत । 

इदानीं सर्वाभिरपि मोक्षस्वरूपविषये तत्साधनविषये जीव.ईरव रप्रपञ्चप्राणादिविषयेष कौशं तात्पयं- 
मुपवणेयन्ति भाष्यरचयिततारः श्रीशङ्कुराचायंरामानुज!चायंमध्वाचार्यादय इति विनाऽमिनिवेदं विचारयितु- 
मवसरः । यद्यपि मोक्षस्वरूपे मुक्तस्य पुनरावृत्तयभावे मोक्षतत्साधनादिविषये उपनिषदामेव प्रामाण्यमित्यत्र च 

न विवादः सर्वेषामुपनिषद्धाष्यछृतां तथाप्यान्तरालिकमेदस्य स्पष्टं प्रतिभासमानत्वात् उपनिषदां स्वरस- 
सिद्धस्याथंस्य प्रकादानाथंमयमारम्भः। 

उदयनाचार्यः यद्यपि तकशास्व्रप्रवत्तंकाः तत्रैवाभिनिवेशवन्तस्तथापि ओपतिषदं मतमेव परमाथं इति 
वदन्ति | “निव्यवुद्धमुक्तस्वभाव इत्यौपनिषदाः'' इत्यद्रेतमतमेव अौपनिषदमिति स्पष्टं कुयुमाञ्जलावुदाहरन्ति । 
आत्मतत्वविवेके च- 

“न ग्राह्यमेदमवधूय धियोऽस्ति वृत्तिः, तद्वाधके बकिनि वेदनये जयश्रीः | 
नो चेदनिन्यमिदमीहशमेव विश्वं तथ्यं तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः“ (पु० २३०) इति 

एवं प्रपञ्चसत्यत्ववादिनस्ताकिका भओौपनिषदं मत्तमेव परमाथं इति वदन्ति । तत्काके अद्रैतमेवोपनिषद- 
पदप्रतिपाद्यमासीत् । दैतविदिष्टाद्रेतपरतया उपनिषदां व्यारयानमर्वाचीनं न प्राचीनं विद्रद्गोष्ठयां न प्रसिद्ध- 
मितव्यप्यनेन सूच्यते । 

इदं तु सर्वव दप्रामाण्यवादिमिः एेककण्व्येनाद्खीकरतं यत् पूवंतस्त्रे सवंशाखाप्रस्ययमेकं कमं तिवत् सवेवेदयन्त- 
वेदं ब्रह्म; सर्वासिमुपनिषदामेकवाक्यत्वं न त्वाधुनिकम्रन्थवत् उपनिषदः भिन्नभिन्नकतुंकप्वात् नेकवाक्यतापन्ना 
इति } अत्रापि सूत्रं “सवेवेदान्तग्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्" इति 





र्ट 

मोक्षव्वरूपविच्वारः 

उपनिषदां मोक्षक्लास््रत्वप्रसिद्धेः कीह्यो मोक्ष उपनिषत्प्रसिद्ध इति प्रथमं तिर्धारणीयस् | तत्र 
भाष्रकारादयः--अविद्यानिवृच्युपरक्षितः आनन्दो मोक्ष इत्याहुः, तत्राविचानिवृत्तिः आत्मत्तत्वज्ञानसाध्या । 
आनन्दश्चात्मस्वरूपमेव “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रुतेः । तच्चात्मस्वरूपमविद्यावृतत्वादिदानीं न प्रकाशते 
अविद्यानिवृत्तौ प्रकारे, अविद्यानिवृत्तिश्चात्मस्वरूपैव जभावानामधिक्ररणात्मकत्वात् । 

तत्र प्रमाणं “पुरुप एवेदं विद्वं तपो ब्रह्य परामृतम् । एतद्यो येद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्धि 

विकिरतीह सोम्य ॥' इत्यत्र “"पुरष एवेदं विश्वमिति प्रपश्चमिथ्यात्वं विधायाद्धितीयपुरुषज्ञानादविद्यानिवृत्ति 

कथयति । क्वचिदीशावास्ये ! तत्र को मोहः कः रोक एकत्वमनुपश्यतः" इति जीक्ब्रह्यैकत्वज्ञानात् शोकमोह्- 

निवृत्तिमाचष्टे | शोकमोहयोः अदिद्याकायंत्वात् तचचिवृत्तौ निवृत्तिः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” इत्यस्यापि अविद्या. 
मृककं कमं अदिचानिवृत्तौ निवत्तते इत्यभिप्रायः | 

आनन्दस्वरूपप्राप्षिः भगप्राप्तत्वश्रमनिवृत्तिरेव न त्वपूर्वा । अत एव जीवस्य ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति इति 
पुवंमेवालन्दात्मकब्रह्यरूपत्वमाचष्टे । अयमेव मोक्षः बहुषु स्थलेषु भिन्नभिद्वरू्पेण को्यंते । यथा “सोऽमृततः 
सममवव्”' “ततो न विजुगुप्सते” शश्रह्यप्रासो विरजोऽभूद्धिमत्युःः' “श्ञानाग्निस्सवंकर्माणि भस्मसात्कुरुते सदा" 
“तरति शोकमात्मवित्" । सवंमेतदविद्याकायंनिवृत्तौ ब्रह्मप्राप्तौ वाऽन्तर्भाविनीयम् । “ब्रहूवेदन्रहव भवती "त्यस्य 
मतान्तरयोः ब्रह्यसद्शो भवतीत्यथः । (अचर ब्रह्य समर्नुते'" ब्रह्मानुभवतीत्यथं इव्याहुः । इदं सवंमपदाथंकथन- 

मुपेक्षणीयम् । विरिष्टाततिनः मोक्षे जीवस्य ब्रह्मभावं नाभ्युपगच्छन्ति । तन्मते जीवब्रह्यणो रत्यन्तभेदात् । अपितु 
अस्मन्मते अरहुग्रहोपासकानां यत्फरं ब्रह्मलोक प्राप्तिरूपं स्वीक्रियते, तदेव मुख्यं सोक्षमिच्छन्ति । तत्रैव च ब्रहा- 
विचारा्चिगंणप्राक्षिरिति तु अद्ेतिनामभिप्रायः । येषूषासनेषु क्रममुक्तिघूचकं नास्ति तदुपासकानास् “दमं मानव- 
मावत्तं नावततन्ते" इति श्रुत्याऽस्मिन् मन्वन्तरे नास्ति पुनरावृत्तिः । उत्तरक्पेषु पुनरावृत्तिरस्तीति भगवत्पादै- 
रेवोक्तम् । ब्रह्मलोकस्य "तयथेह् कमचिततो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" इ्युक्तेरनिव्यत्वात्। 

जीवन्मुक्तिः 

“अत्र ब्रह्म समश्नुते" ““तद्यथाऽह्निव्वंयनी वल्मीके मुता प्रत्यस्ता रायीतत एवमेवेदं कश्षरीरं रेते 
अथायमशरीरो ब्रह्मेव तेज एव" इति श्रुतौ प्राप्तब्रह्मसाक्षात्कारस्य शरीरं व्यक्ताभिमानं शेते । अयं तु ब्रह्मणि 
छीन इत्युक्तत्वात् अन्यत्र च “सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकिणं इव सवागवागिव" इत्यादिना अचक्षुरपि स चक्षुरिव 
व्यवहरति इत्यभिधानात् जीवन्मुक्तिरस्त्येव । भगवद्गीत्तासु स्थितप्रज्ञलक्षणं गुणातीतलक्षणं च जीवन्मुक्तरक्षणमेव। 

““दहैव तैजितस्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन” इति गीता च । परे तु 'सोऽविद्याग्रन्थि विकिरति इत्यस्य कमंरूपां 
रस्थि नाश्शयतीत्यथं इत्याहुः, तच्च, अज्ञानस्य ज्ञानैकनिवल्येत्वात् । अगिद्यापदस्य कमंपरत्वे छक्षणापत्तेश्च । “तस्य 
तावदेव चिरं यावच्च विमोक्ष्येऽथ संपत्स्यते" इति छान्दोग्यश्रृतिरपि जीधन्पुक्तसद्दावे प्रमाणम् । "तस्य तावदेव 
चिरिः" व्यादेरयमथंः | यदा देहारण्ये प्रविष्टः संसारदुःखमनुमवन् अनुदिनं शोचन् कथच्चित् पुण्यातिक्ञयवशात् 
प्रमकारूणकं ब्रह्यात्मविदं कच्चिदुपसपंति तदा तेन बह्यव्रिदा कारुण्यात् द्शितस्षारदिषथदोषदशंनमागंः विरक्तः 
“नासि त्वं संसारी अमुष्यपुत्रत्वादिधमंवान् कि तदि तद्यत् सत् तत् त्वमसीति बौधित्तः स्वं सदतमानमुपसम्पद्य 
स्वस्थो निवृतो भवतति तस्य जीवत एव मुक्तस्य तावानेव विरुम्बः यावत् प्रारन्धकर्माधोनमिदं शरीरं पतति इति । 

रामानुजीयास्तु “अत्र ब्रह्म समश्नुते" इत्यस्य अत्रैवोपासनवेखायां ब्रह्याचरैमवत्तीव्यथ इत्याहुः । तन्न 
'ब्रहमचिद्बरहौव भवतति"? इत्यादिषु एवकारयुक्ततया सावघारणमुक्तस्य ब्रह्मभावस्य लक्षणया ब्रह्यानुभवपरत्वायो गात्] 
अनुमवोऽपि भवदुक्तः न प्रव्यक्षरूपः भगवतो रूपाद्यभवेन चक्षुराद्योग्यत्वात्, नाप्यनुमानादि दु रनिरस्तत्वाद् 
भर्व्िरेव } नापि मानसं तस्थ भ्रान्तित्वसम्भवात् कामिनीसाक्षाक्तारवत् । अत्रैवाश्रीर इत्यस्य अशरीरकल्प 
इत्यथं इत्यपि न साधुः सशरीरत्वस्याभिमाननिमित्ततया वस्तुत एवादारी रत्वसमस्भवात् । “श्राणो ब्रहैव" इत्यस्य 
ब्रह्मरूप इवेत्यथं इत्यप्ययुक्तं सवंशास्वविप्लवप्रसद्धात् । "शुवर्गं छोकमेती""व्यादौ एतीवेत्यथेके रणापत्तैः | 
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जीवस्वरूपम् 

जीवौ नाम केः इति प्रते भगवान् श्रीङृष्णः "कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि” इत्तीश्वराधिन्नमाह् । उपनिषत्सु च 
“अनेन जीवेनात्मनाभनुप्र विद्य” इत्युक्तत्वात् जीवरूपेण पूवंकल्पानुभूतेन शरीरं प्रविष्टः परमात्मेव जीवः । 
““तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्“ “स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत ” इत्यादिषु परमात्मन एवाविकृतस्य 
शरीरे प्रवेशः मस्नायते “सर्वाणि रूपाणि विचिद्य धीरः नामानि कृत्वाऽभिवदन् यदास्ते" इति पुरुषसूक्तं नामानि 
कृत्वा प्रविष्टः इत्यध्याहार्यम् अन्यथा तत्र स्थित्वा वदनासम्भवात् । 

विशिष्ठाद्रैचिनस्तु परमात्मनः सवंगतस्य निष्क्रियस्य रारीरे प्रवेशमनूपपन्नं मन्यमानाः जीवविरशिष्ब्रह्यणः 
प्रवेशं जीवप्रवेशपयेवसित्तं कल्पयन्ति । तच्च, तथा सति “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” इत्यत्र खष्ट्प्रवेष्टरोः समान- 
कतुकत्वं कत्वाप्रत्ययोक्तं भज्येत समानकतृंकयोः पूवंकाले कत्वाप्रत्ययविधानात् । 

आत्मा स्वयं ज्योत्तिःस्वभावो न तु ज्ञानाश्रयः | तथा हि “कत्तम नात्मेति" इति प्रहृत्य बहुदा रण्यकचतुं 
“"हुचन्तर्ज्योतिः पुरुष” इत्ति “धत्रायं परुषः स्वयं ज्योतिभंवत्ति'" इति चामिवानात्। ब्रह्मसूत्रे “ज्ञोऽत एवेति ज्ञान- 
स्वरूप इव्यथं:। धमम॑भूतज्ञानसदवे प्रमाणाभावात् मनोवृत्तिषु “कामस्सङ्कुल्पो विचिकित्सा श्नद्धाञ्चद्धाघुत्तिस्धुति- 
हीर्धीर्भीरि"'ति धीरूपन्ञानस्थोक्तत्वात् तद्ररेनेव जौवस्य ज्ञानाश्रयत्वन्यवहा रसम्भवात् । जीवः सवग्यापी विभुः 
अविकृतस्येव ब्रह्मणः शरीरे प्रवेशोक्तेः, मुक्तस्य शश्रह्य वेद ब्रह्मैव भवति” इत्यभेदोक्तेर्व । न च "एषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः'" इत्यत्र अण्वं जीवस्योक्तमिति शद्कुनीयम् । अत्र हि अणुत्वं न परिणामः तथा सति “सय 
एषोऽणिमा” इत्यस्यापि अणुपरिमाणा्ंत्वप्रसद्धात् । अपि तु दुनञेयत्वं, अत एव चेतसा वेदित्तव्यः इ्युक्तमणु<वेन 
इन्द्रियागोचरत्वात् । न च ““बाकछाग्रशतभागस्य शतधाकस्पितस्य च भागो जोवस्य विज्ञेयः" इति स्पष्टमणुत्वमुच्यते 
इति वाच्यम् । तत्रैव “स चानन्त्याय कल्प्यते" इत्ति विभुत्वाम्नानात् । अतत एव “स वा एष महानज आत्मा 
(नित्यः सवगतः स्थाणुः” इत्ति तस्मिन् महृत्तवमाम्नायते । न च "स वा एष'' इत्ति ईर्वरपरं स चाकाशशब्दिते 
जीतव्रे रेत इद्युक्तमिति वाच्यम् । तच्छब्दस्यास्मिन् प्रकरणे प्राधान्येन प्रकृतजीवपयरममशित्वात् परमात्मा जीवे शतत 
द्त्यस्यासम्बद्धत्वात् जीवे आकराराशाब्दप्रयोगादर्छनाच्च । नित्यस्सवंगतः' इति गीताश्छोके रामानुजमाष्यटीक्रायरं 
नात्र जोवविभुत्वं सवंगतर्ब्देनोच्यते, अपितु अनुप्रवेशविशेषयोग्यतेत्युक्तम् । यदपि सवंगतस्थश्चासौ अणुश्चेति 
मध्वन्याख्यानं तदपि पू्वंत्रोत्तरत्र वा हितुतवेनान्वयायोगात् भसम्बद्धमिति वेद्धुटनाथोये | उक््रान्त्यादिर्तु तद्गुण- 
साराधिकरणे उपपादित्त एव । 

शरीरव्यतिरिक्तात्मनिणंयः 

यद्यपि कर्मानुष्ठानं जन्मान्तरीयस्वर्गादिफलोरहंशेन क्रियमाणं जन्मान्त यस्तित्वं शरी यदिव्यत्तिरेकं 
च जौवस्य सूचयत्येव तथापि हितेषिवचनादिटब्धस्यास्यैव विश्वासस्य हदीकरणाय देदह्ात्मवादनिरसहर्दीकरणाय 
चोत्तरमीमांसायामेक आत्मनः इत्याद्यधिकरणं दहद्यते । अतः अयमपि विषयः अचर निर्णेयः | सत एय नच्किताः 
आस्तिकश्रेष्ठोऽपि मृ्युना दत्तवरः “येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीव्येके नायमस्तीति चै । एतदि्यामनु- 
शिष्टस्त्वयाहु-वरस्तृततीयः'” इत्यनेन जीवस्य तात्विकस्वरूपपयंवसरायि प्रन देहव्यत्िरेकविषयमुपचिक्षेप । 

अत्र वििष्टद्वेतिनः मुक्तात्मा अस्तिवान वेति प्रश्नः नतु देहव्यतिरिक्तात्ममात्रविषयः तस्य स्वग. 
साधनाग्निविद्याप्रष्टुः आस्तिकाग्रेसरस्य नचिकेतसो ज्ञातत्वात् इत्याहुः । आचार्यास्तु प्रेतशब्दस्म मुक्तात्मपरत्वं न 
हष्टम्, उत्तरे च “हन्त त इदं अवश्षयामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम 11" इत्ति 
“हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतमि'त्यादिना च शरीरनाशे आत्मनो नाशञामावम्, मरणान्तरं तस्य कर्मानु- 
सारिदेहान्तरप्राप्ि च पर्यन्तः शरीरव्यतिरिक्तविषय एवायं प्रश्नः तस्यास्तिकत्वेऽपि स्वनिणंयार्थं स्वस्य मुमुक्षुतया 
भात्मयाथात्म्यजिन्ञासुत्वेऽपि मुखत आदावनुक्त्वा तत्पीरिकारूपेण देहव्यतिरेकं पप्रच्छ । मृत्यस्तु देहव्यत्तिरेकमाव्र- 
निरूपणे अयं न तुष्येत् । तस्य तद्विषये विद्वाससदावस्यात्मविदयाप्रश्नेनेव सुचितत्वातु । अत्तः अयं प्रन: ुद्धात्म- 
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निरूपणपयंन्तं गच्छेत् । तत्र च वैराग्यस्य मृ्यकारणत्वात् तत्परीक्षणाय “शतायुषः पूत्रपौत्रान् वुणोष्वे" त्यादिना 

प्रखोभयामास, तेन च यदा चचिकेता न चचार तदा तस्य बुद्धिमत्तां प्रशस्य एतद्बुध्वा “““स मोदते मोदनीयं हि 

रुब्ध्वा” “तं ददंशं "देवं मत्वा हषशोकौ जहाति" इत्यात्मज्ञानस्य मोक्षसाघनत्वमुपचिक्षेप । नचिकेताश्च 

रुब्पविरवासः "अन्यत्र धर्मादि"त्यादिना शुद्धात्मानं पप्रच्छ इति म्न्थसन्दर्भं नयन्ति । अपि च मोक्षेपहत- 

पाप्मत्वादिलामो भवतीति ज्ञाता मुक्तसदधावं जानात्येव 1 तस्य स्वरूपादिप्रह्नः अप्रकृत अशब्दाथंश्च । 

मक्तस्वह्यज्ञाते वैराग्यपरीक्षाप्यकाण्डताण्डवायिता । अतव भगवत्पादोक्तरीत्या देहव्यत्तिरिक्तात्मप्रर्न एवायम् । 
प्रतिवचनं च तदनुकृकमिति स्थितम् । मुक्तानामपुनरावृत्तिः-अद्रैतसिद्धान्ते हि ब्रह्मसाक्षात्कारेणाविद्यानिवृत्तौ 

तत्कायंभूतः संसारो न भवति, जीवश्च आनन्दरूपं शुद्धं ब्रह्म भवतीति सृष्ट संगच्छते । वैकुण्ठमुक्तिप्राप्तानाम- 

पुनरावृत्तिः कथं सङ्गच्छते ? तत्रापि जयविजययोः सनगादिषु द्वेषेण भगवदशंनप्रतिबन्धस्तेषां कोपस्तेन शापः शापेन 

तयोः भूमौ पतनं च भागवतोकत सर्वं ब्रह्मलोकाख्यवकुष्ठगतानां सगदधेषप्रा्तिस्तेना्ृत्ये प्रवृत्तिस्ततः पुनभूमौ जननं 
भगवति द्वेषो भगवता युद्धमित्यादिकं सर्वेषामपि सम्भाव्यते । | 

प्रपञ्चमिथ्यात्वम् 

रास्त्रेषु आरम्भवादः, सद्खातवादः, परिणामवादः, विवत्तंवादः इति प्रसिद्धादचत्वारो वादाः । तत्रारम्मः 
वादो नैयायिकानाम्-तन्मते उद्पत्तेः पुवमसदेव घटादिकमु्पद्ते नवम् । सद्खातवादो बौ द्वानाम्-- तन्मते भकार. 
विशेषविषिष्टः परमाणुसमूह एव षटादिबुद्धिगोचरः। परिणामवादः साङ्कयानाम्-तस्मते मृत् घटाकरेण परिणमते 
क्षीरं वा दध्यक्रारेण । विवतंवादः सिद्धान्तिनामौपनिषदानाम्--कारणसमसत्ताकोऽन्यथाभावः परिणामः, कारण 

विषमसत्ताकोऽन्यथाभावो विवतं इति भेदः । मिथ्यात्वे श्रुतयः ‹नेह नानास्ति किञ्चन “यथा सोम्यैकेन 

मृततिण्डेने"त्यादि । मिथ्यात्वं नाम स्वाभाववति प्रतीयमानत्वं ज्ञाननिवव्यंत्वं वा सदसद्विलक्षणत्वं वा । तच 
“मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किञ्चन । मुत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यतिः” इति कठवरल्या 
बृहुदारण्यकषष्ठे च श्रूयते । इह प्रपञ्चवद्ब्रह्मणि नाना ब्रह्मभिन्नं किञ्चन वस्त्वन्तरं नास्ति । यः इह् ब्रह्मणि नानेव 
कस्पित्तं नानात्वं पश्यति स मरणान्मरणं पूनः पुनगंच्छतीत्यर्थो भाष्यकारसम्मतः | 

विरिष्ठादैततिनस्तु--ईइवरभेदो नास्ति “यदेवेह छोक्रे अनुसन्धीयते तदेव पररोके अनुसन्धीयते" 
इत्यरथोपपत्तेः जगन्मिश्यात्वपरतया व्यास्यानमनुचितमिति । एवं भगवान् यथा परमपदे वैकुण्ठे वत्ते तथेवावततारेषु 
अजहस्स्वभाव इत्यथं इत्याहुः, तदसमञ्जसम्, यततः रामक्ृष्णाद्यवत्तारा वा भवन्तु अर्चावतारो चा भवतु, सवत्र 
भगवानेवावतीणं इति स्मृतिपुराणेभ्योऽवगम्यते । त्तथा च तस्यंवात्र सद्धावि भेदश वा स्वभावमेदशङ्का 
कुतः? । भगवत एवार्चादौ आवाहुनादवतारेषु पणंत्वाधंत्वादिमेदेऽपि अवतारत्वेनाभेदात् । प्णंत्वं श्रीकृष्णे 
ज्ञानक्रियाशक्तयोः प्रकारानात्, अधंत्वं श्रौ रामस्य ज्ञानशक्तेः सप्रकाशनात् । तथा चेदं वाक्यं तन्मते व्यथंमेव | 
अस्मद्रीत्या तु ब्रह्मणो निष्प्रपञ्चत्वसिद्धिस्तेनाद्वितीयत्वसिद्धिङच फम् । "वथा सोम्येकेन--एवं स आदेशो भवति 
इति श्रुतिरपि प्रपञ्चमिथ्यात्वे प्रमाणम् । सर्वासूपनिषत्सु भगवद्गीतासु च ब्रह्मविज्ञानेन सवंज्ञवं प्रतिज्ञायते यथा 
छान्दोग्ये “उत्त तमदेशमाप्राक्षयो येनाश्रुतं श्रुतं'* इत्यादि; मेत्रेयीब्राह्यणे “मात्मन खल्वरे हृष्ट श्रुते मते इदं विदितं 
भवती"ति । मुण्डके करिमस्नु मगवो विज्ञाते सवं मिदं विज्ञातं भवती"ति । गीतासु च “ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं 
वक्ष्याम्यहोेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञतभ्यमवरशिष्यते" | भगवत्तच्वविज्ञानादेव सवंज्ञत्वे कथं भवेदित्यस्योप- 
पादनं छान्दोग्यषष्ठ एव वतते नान्यत्र, अन्यत्रेदमेव नेतब्यम् । तथाहि--वाचाया आरम्भणं आङम्बनं विकारो 
धटशरावादि । ताहि वाक् तदारम्बनं च विकार इति द्वयं प्राप्तं नेत्याह नामधेयं घटः शराव इति, नाममात्र 
न तु वस्तुसदस्ति, नामधेयपदमाभासद्योततकं यथा “यजन्ते नामयज्ञैस्ते" इत्यादौ मृत्तिकेत्येव सत्यं मृत्तिकात्मनेव 
घटादिकं सत्यं विवतंवादे अषिष्ठानसत्तयेवारोपित्तं सत्यं यथा शक्त्यात्मना रजतम् इतिशब्दस्य आदिरथंस्तेन 
मृत्तिकादि सत्यं घटं प्रति मृत् मुदं प्रति जलमितिक्रमेण ब्रहैव सत्यमित्यथः । इममथंमजानन्तः रामानुजोयाः 
वाचारम्भणमिुक्तेमिथ्येत्यश्रुतकस्पनं पुनरक्तिर्नामधेष पदं इतीत्यस्य निरथंतेति ब्रुवन्ति वाचारम्भणपदस्य विवरणं 
नामधेयमिति तेन च मिथ्यात्वसिद्धिः । इतिशब्दाथंश्चोक्तः एकविज्ञानेन सर्वं तत्वतो विज्ञातमिद्यथंः । “इदं सवं 





७ 

यदयमात्मा” इति मेँतरेयीन्राह्यणे, “पुरूष एवेदं सव॑मि"ति मुण्डके च एकविज्ञानेन सवंविज्ञानस्य प्रतिज्ञातस्योप- 

पादनाय प्रयुक्तम् । तत्रोभयत्रापि बाघायां सामानाधिकरण्यं ततर्च त्रह्यरूपज्ञानज्ञातस्वीयतच्वकत्व प्रपञ्चे उक्त 

भवति । “येन विज्ञातेने"त्यत्र तुतीयाऽभेदे तस्य विज्ञानेऽन्वयः। ब्रह्मज्ञानाभिन्तं यत्तत्वतो ज्ञानं तद्विषयं स्वौयतच्व- 

ज्ञानाभिन्चज्ञान विषयब्रहयकं सवंमित्यथंः । अयमेवाथंः उत्तरत्र छान्दोग्ये--''यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं 

तदपां यत्कृष्णं तदश्नस्ये' त्युक्त्वा “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यं * इत्यनेनात्रिवृत्कृतपुथिन्यादिकं यत् त्रिवृत्करतस्य कारणं 

तदेव स्यं न तु त्रिवृतं तेज आदीद्युक्तं तेन च कारणस्तत्यत्वं कायस्य मिथ्यात्वं च श्रुत्यभिमतं स्पष्टं ज्ञायते । 
यत्त॒ विशिष्टाद्रेतिनो वाचा (फले हेतौ तृतीया) उदकाहु रणादिव्यवहारसिद्धचथं विकारः संस्थानविरोषः तत्प्रयुक्तं घट 

इत्यादिनामधेयम् । अतो घटाद्यपि मृत्तिकेत्येव सत्यं प्रामाणिकं मृत्तिका द्रग्यमित्येवोपलभ्यते न तु द्रव्यान्तरत्वेन । 

अतश्च कायस्य कारणावस्थान्तरत्वात् तदमेदात् कारणविज्ञानेन विज्ञात्ततेव्यथं इत्यचुः, तन्न । तन्मते, प्रकृतेरेवो- 

पादानत्वात् ब्रह्मण उपादानत्वं प्रकृतिक्ञरीरकत्वेन ततश्च प्रकृतेरेवोपादानत्वं न ब्रह्मणः इत्यापन्तं ब्रह्मण उपादानत्वे 

विकारवत्वापातेनानित्यत्वापातात् । तथा च प्रकृतिज्ञानेन विकाराः ज्ञायन्ताम् । केवलब्रह्यज्ञानेन विकारज्ञानं तु 
न भवेदेव भेदात् । अपि च मृदुघटयोः परिणामिपरिणामयोरमेदे भिन्नश्ब्दप्रतिपा्यता न स्यात् भेदे मुज्जञानेन 
घटज्ञानं न स्यादिति एकविज्ञानेन सवंविज्ञानाभावः । मेदाभेदस्तु विरश्द्धः मेदांशस्य मृज्ज्ानेन ज्ञानाभावात् । 
अवस्थान्तरस्वेऽपि मुञज्ञनेन तस्य ज्ञानं दुक्भम् । 

माध्वास्तु ब्रह्मणो निमित्तव्वमेव नोपादानत्वमिति ज्रुवते । तन्मते यथा साहृर्यादेव मृ्िण्डविज्ञानात् 
सवे मृन्मया विज्ञायन्ते तथा विष्णुसाहृ्याञ्जगत् ज्ञायते । अथवा विष्णोः प्राधान्यात् प्रपञ्चन्ञानमित्याहुः । तन्मते 
परिणामिदृश्न्तानुपपत्तिः । न चाद्वैतमतेऽपि परिणामिदृष्टान्तानुपपत्तिः । परिणामानां विचारणे विवत्त॑त्वात् 
परिणामवादस्यास्तम्भवदुक्तिकत्वात् । तथा हि भामद्याम् “आत्मकरतेः परिणामादि"त्यत्र-“न तावद् घटो मृदो 
भिन्नः मुदुघट इति प्रत्ययायोगात्, नाप्यभिन्नः मृत् मृत् इत्यप्रतोतेः, नापि भिन्नाभिन्नौ भेदामेदयोरेकच्राभावात् 
अतोऽनिक्चनीया एव” इति । | 

महावाक्यविचारः 

“तत्वमसि “अहु ब्रह्मास्मि" इत्यादीनि जीवतब्रह्मणोरक्यबोधकानि वाक्यानि महावाक्यानीद्युच्यन्ते | 

ससर्गासद्धिसम्यग्धीहैतुता या भिरामियम् । उक्ताऽखण्डाथंता यद्वा तल्रातिपदिका्थता ॥ 

इत्ुक्ताखण्डाथंत्वमपि [वाक्यानां दश्यते । स्वघटकपदाथंसंसर्गाविषयकशान्दबोधजनकवाक्यम् अखण्डार्थ, 
यथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति लक्षणवाक्यम् । तद्धि स्वरूपमात्रजिज्ञासानिवत्तंनाय प्रवृत्तत्वात् सत्यज्ञानादि- 
पदा्थ॑संसर्गागोचरं ब्रह्मव्यक्तिमाव्गोचरं ज्ञानं जनयति । इदं पदाथंमात्रनिष्टमखण्डार्थ॑म् । वाक्याथंनिष्ठं तु तत्व- 
मसीत्यादिकं तत्र त्वंपदारथन तत्पदार्थेक्यबोधनात् भिन्नपदाथंत्वाभावाच्च एकव्यक्तिमात्रनोधकमिदं वाक्यम् । 

जीवस्य ब्रह्मणा एेक्यं कथमुच्यते ? एकः संसारी किञ्चिज्जञः दुःखी, भपरः असंसारी सव॑न: आनन्दरूप 
इति चेदुच्यते-न केवरं महावाक्यमवलम्ब्य जीवब्रह्यामेदं वदामः, अपितु ब्रह्मैव शरीरं स॒ष्ट्वा शरीरे 
प्राविशदिति सर्वासूपनिषत्सु तापर्येणोच्यते “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविषश्य'' इति छान्दोग्ये, "“तत्सुष्टवा तदेवानु- 
प्राविदत्"” इति तंत्तिरीये, “एतमेव सीमानं विदार्यैतया हारा प्रापद्यत” इत्यैतरेयके, “स एष इह प्रविष्ट 
आनखागरेभ्यः"' इति बृहदारण्यके इति । न च जीवस्य पृथक् प्रवेशो वा पुवंमेव तत्र स्थितिर्वा उच्यते | येन 
जीवोऽन्यः स्यात् । जपि च “स एष इह् प्रविष्ट” इत्युक्त्वा ^ प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यंश्चक्षुः” 
इत्यादिना तस्यैव वदनादिग्यवहारं दशंयति । “अनेन जीवेनात्मना” इति प्वेष्टब्रहमाभिन्नतवं जीवे उच्यते । तेनापि 
अभेदो ज्ञायते । एतरेये च स एतमेव ब्रह्म तत्तममपश्यत्" इति प्रविष्टस्य ब्रह्मरूपत्वं वदति | 

अपि च बृहदारण्यके “'ततदात्मानमेव वेदह् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सवंमभवत्"' इत्युक्त्वा “य एवं वेदाहू 
बरह्यास्मोति स इदं सवं भवति” इति अभेदो बोध्यते । तैत्तिरीयके च ““स यक्ष्चायं पुरुष यस्चासावादित्ये स एकः” 
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दत्यमेद उच्यते ! छान्दोग्ये च “तत्वमसि” इति तत्तच्छङकामपोह्य नवकृत्वः जीवन्रह्यामेदमाह् । तत्र त्वपदाथ 

जीवमृहिश्य त्त्पदाथंबरह्माभेदो बोध्यते । नवकृत्वः उपदेशात् तत्रैवोपनिषदस्तात्पयंमवगम्यते । ` अभ्यासे हि 

अथस्य भूयस्त्वं भवति" इत्युक्तेः । | 

अत्र माध्वा अतत्त्वमसीति पदं छित्वा त्वं न ब्रह्मासि इति त्रहाभेदो नकृत्वो बोध्यते इत्याहुः । अनर चं 

जीते ब्रह्ममेदः प्रत्यक्षः नाह ब्रहेति सवंजनसाधारण्येन प्रतीतेः । अत एव भेदबोचनपरत्वेन शास्तरस्यापूर्वाथत्वा- 

भावः वैयर्थ्यं च | 

विरिष्टादरैतिनस्तु ततत्वमसिदाक्यस्य ॒विरेषोपदेशपरत्वं नास्ति । त्वंशन्दस्य सम्बोध्यचेतनशरीरकं 
ब्रहैव: थः, तच्च ब्रह्मामिन्नम्। न च त्वंपदस्य ब्रह्मपरत्वे असिपदानन्वयः; प्रथमपुरुषेण अस्तीति भाग्यमिति र्यं 
“"छन्दमि बहलमि"व्युक्तैः मध्यमपुरूषोपपत्तेः । अथवा त्व॑पदस्य सम्बोध्यचेतनपरत्वे यो मध्यमपृरषप्रयोगः स एव 
अन्तर्यामिपरत्वेऽपि साधुरिति श्री भाष्यदीकायां सर्माधितम् । 

अहं ब्रह्यास्मिवाक्याय 

परमात्मा स्वस्य धारकत्वात् नियन्तृत्वाच्चात्मा इत्युपास्यः यः परमात्मानं धारकत्वनियन्तुत्वादिना 

स्वस्मादन्यः स्वस्यात्मभूतः अहं च धायंनियम्यभूताजन्यः इति वेद स देवानां परुवद्धूवति इति व्याख्यातं 
विशिष्टाद्ैतिभिः। अयं तु अश्षब्दाथेः स्वमतपरिभाषया व्यास्यातः आत्मा ह्येषां स भवति नियन्ता भवति 
इत्यशब्दार्थः | मध्वाचारयेस्तु अहं = अहैयं ब्रह्म = परिपणम् । अस्मि = संदा अस्तीति ज्ञेयम् । यदि अहु 

गब्दोऽस्मच्छब्दाथंवाचौ अरिमहशष्द्छ्चोत्तमपुरुषे तदात्मानमिति व्यर्थं स्थात् । अतः अहु शब्दः अस्मिशब्दस्चोक्ता्था- 
वेवेति व्याचक्रुः । तश्च, आत्मशब्दस्य न वैयथ्य॑म् । अह ब्रह्मास्मीति ज्ञानाकारः तद्विषक्च आत्मेव जीव- 
ब्रह्मणो रभेदात् । अभेदस्य च न संसगंत्वमभेदे संसर्गाभिावात् अपि तु आत्मेवाभेदः इत्यथं प्रकाशयितुमात्मपद- 
प्रयोगात् । अहंशब्दस्य यथाधुत्ताथंपरियागः भप्रसिद्धा्थ॑परिकल्पनं च । ब्रह्मणः सवंगतत्ववचन॑रेवाहैयत्वसिद्धेऽ 

अहमिति व्यथं च । अस्मिलब्दस्य चाप्रसिद्धाथेकल्पनं दोषः | 

मुक्तस्थोत्रान्तिविचारः 

भगवत्पादमते ब्रहमसाक्षाकारवतः शरीरादुत्रान्तिर्नास्स्येव “स॒ यत्रायं पुरुषो सियते उदस्मात् प्राणा 
क्रामन्त्याहो नेति" इत्यातंमागप्रशने याज्ञवल्क्यः “अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातो मतः शेते" इति 
श्रुतेः । अत्र भगवत्पादः अस्मिन्नेव ब्रह्मणि लीयन्ते शरोर तु बाह्यवायुना पय॑ते उच्छनतां गच्छतीति व्याद्यातम् । 

भत्र रामानुजीयाः प्राणाः मुक्तजीवात् नोत्क्रामन्ति तस्मिन्नेव संयुज्यन्ते न तं विहायोक््रामन्ति 
सहैवोतक्रामन्तीत्यथंः । न च “स उच्छ्वयति” इत्यादिना उच्छूनत्वादिविषशिष्टदेहधमंश्रवणेन देहापादनकोक्रमण- 
प्रतिषेध एवायमिति शङ्कनीयम् । चतुर्थे “न तस्मात् प्राणा उत्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति" इति जीवादुत्रमण- 
निषेधप्रतीतेरिति व्याख्यातम् । इदमापाततः स्वमतसमथंनाय विल्ष्टकल्पनं च | यतो हि चतुर्थे “न तस्मास्राणा 
उत्रामन्ति"' इत्यतः पूव॑त्तरे खण्डे “तदेव सक्तः सह॒ कर्मणेति लिङ्क मनो यत्र निषक्तमस्य इति मनः यत् ध्यायति 
तदेव गच्छति शरोरादुक्रम्येति शेषः। ततः पूवं “तं विद्याकमंणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च” इति शरीरादुःक्रान्तिरेव 
प्रकृता 1 तच्च कामिनः संसारिणः। तत्समाप्य अथाकामयमानः योऽकामो निष्काम आत्मकाम आप्तकामो न तस्मात् 
प्राणा उत्क्रामन्ति इति वचनं शरीरापादानकमेवोक्रमणं ब्रूयात् नात्मनः प्राणानामात्मानः सकाज्ञात् उत्रास्ते 
अप्रसक्तत्वात् । प्राणा अकामेन विदुषा सहैव भवन्तोत्यनुक्तिसिद्धत्वात् । अपि च ब्रहैव सन् इति वावयवैयर्थ्यं; यदि 
मुक्तः प्राणेन सह् वकण गच्छतीत्यथं वेदतात्पयं तदा ब्रह्माप्येति इत्युकत्यैव तत्सिद्धेः ब्रह्मैव सन् इति व्यथंस् । 
भस्मन्मते तु विदुषो ब्रह्मरूपत्वात् ब्रह्यज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ अत्रैव ब्रह्म समश्नृते । संसारदशायां प्राणाः सहैव गता 
इदानीं मुक्तस्य गमनाभावात् ते अव्रैव विोयन्ते इत्यथः स्वरसः । अत एव काण्वपाठो न तस्थ प्राणा उक्तामन्तीति 
माध्यन्दिनिपषठेऽपि तस्मात् लरीरादित्यथंः | मुक्तस्योत्करान्तिः मध्वमतेऽपि समाना । | | 
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अत्यानि महावाक्यानि 

ऋवेदीयमहावाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्येतरेयकरे श्रूयते, तत्र च संज्ञानमाज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दष्टधितिमनीप्राः 
द्व्यादिना पूवंमन्तःकरणवृत्तौ रनुक्रम्य ('सव्रण्यितानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि मवन्ती"व्युक्तम् | “यथास प्राणन्नेव 
प्राणो नाम भेवति वदन् वाक्” इति वहृदारण्यकर तथा तत्तदन्तःकरणवृत्तिवाचकाः शन्दाः तत्तदरवृतिविधिषएटान्तः- 
करणोपहिते जीवे प्रयुज्यन्त इति पयंवसितम् } प्रज्ञानस्य नामधेयानि इत्युक्तेः प्रज्ञानं न केवट मनोवृत्तिः, अपितु 
तादशव्तिप्रकाशः स्वप्रकागः आत्मा व॒त्तीनां जडत्वात् । उत्तरत्र “एष ब्रह्मण इन्द्र" उल्यादिना तत्तञ्जीवानां 
परामर्शत्। तथा च ब्रह्मादिस्तम्बरपर्मन्तस्यात्रानुक्रान्तस्य जीवस्य नाम प्रज्ञानमिति प्राप्तम् । तनः प्रज्ञानं प्रद्मातिमाक्ं 
सवंजोवानां ब्रह्मामेदं बाधयति | टमेव महहाताकयं क्रग्वेदीयम् । फलं च "अमृतः ममभवरि "प्यक मोक्ष 

“अस्माल्लोकादुतक्रम्ये”ति शरीरादिषु मात्मभावं परित्यज्येत्मथंः, न वु तस्योत्रान्तिः “न तस्यप्राणा उक्रामन्ि 
ब्रहीव सन् ब्रह्माप्येति" इति व्हदारण्यकरे दशनात् | 

““स जानो भूतान्यभिव्यैरयत्'' इत्यादिना शरी रान्तः प्रविष्टो जीवो मत्तानि विचारयामामति त्व॑पदाथं- 
शोधनमुक्त्वा “स णमेव पुरं ब्रहम ततममपदयत्'' इत्यनेन तस्य शोधितजीवस्य ब्रह्मामेदं द्यति दति जीव- 
ब्रहमक्यवोधकमिदमपि महावाक्यमेव | 

अत्र रामानुजीया--स जीवः एतमेव जीवशरीरकं परुषं वासुदेवं ब्रह्मापद्यत् नारायणमेव ब्रह्मभूतं 
जातवानित्यश्रंः इति व्याचक्रः | तदिदमनन्दाथंवित्ररणं श्रेयोमागंविधात्तकेम् | नारायणा ब्रह्मतयेतदपेक्षया अत्र 
तत्त्वान्तरानुक्नः तस्य च पुपसूक्तेनवे मिद्धः। ब्रहमीव शरीर प्रविष्टं स्वस्वरूपं पिस्मृल्य संसार् निमग्नं 
पूनः विचारात् गुव॑नृग्रहात् भात्मानं ब्रह्मति विज्ञात्वदित्यर्थस्म स्पष्टतयापकम्यमानस्य प्रच्छादनेन लोकस्य 
श्रेयोमागं विघातः | 

एवं प्रज्ञानं ब्रह्येन्यस्य पूवं एय ब्रह्मपर इन्द्र इ्यादिना स्वेषां जवानां प्रज्ञानपदवाच्य्वमुक्ट्वा तरमैव 
लानपदनाच्यः ब्रह्मेत्यथः जीवस्य प्रज्ञाने ब्रदोद्पमेदर स्पष्टे एष ब्रह्मैष दृत्यादयोौ ब्रहमशरीरभूताः सर्वन्तिर्मामीः प्रमे 

दति ब्रुवन्ति । स्पष्टमिदमपि स्वारसिकरायंप्रच्छादनमेव | 

वादित्ये स णकः" इति महावाक्यं जाध्यासिकोपाधिगतस्य 
ठयं तूमयत्रोपाध्यंशपरिव्यागेम कारपमिति स्पष्टमेव 

+ 

णवं तेत्तिरायतेः "म य््चायं परुषे यद्चास् 
जीवस्य भाधिदरविकोपाधिगतस्येद्वरस्य च एकस्व।पद्देशात् 
विशिष्रमोरभेदासामात् | 

{ 

आदित्यान्तः उपास्यो यः हिरण्य्मभ्रुत्वादिविशिष्टः परमात्मा स पवेत्यथंः इति व्याचक्रुः | अत्रेयमनुपपत्तिः 
सववेदान्तप्रत्मयन्पायन परमात्मा सर्वत्र विद्यते तत्तदुगुणविक्िष्ट इति ज्ञानसम्मवात् व्यरथंमिदं वाक्यं तन्मतं | 
सस्मके तु जोवव्रहीक्यं तत्फलं च अरमाल्लाकात्प्रत्येव्यारस्य आनन्दमयान्तस्याषसंक्रमणेन तत्तद्ात्मभाव- 
(निराकरणेन स्वरूवावस्थानलक्षणं मोक्षं च प्रतिपादयत् शास्त्र महावाक्यफलटमित्ि | "अशरीरं श्रीरेप्" 

शः 

` अञ्चन्दमस्पश्मरूपमन्य प "्स्थलमनण् '" दुव्यादौ भगवतः अश्चरीरत्वमक्तम् । तद्विरुदमेतेषां खरस्य सश्षरीरत्व- 

वर्णनं “यस्य पृथितो शरी रमि"्यादौ समस्तस्य प्रपञ्चस्य भगवच्छरीरत्व नियाम्यत्वगुणयोगात् गौणम् 

शावास्ये 'तत्रकरो मोहः कः भोक् एकत्वमनुपश्यतः" दत्येकत्वज्ञानात् शोक्रमोाहापलभ्षितसंसारनाण 
दत्मृक्तम् । अत्रैकत्वं निष्रपश्चं जं 
संमारजनकत्वोक्तः) न च ब्रह्मौीकमिति ज्ञानान्मोक्ष: कस्यापि मते दृष्यत दत्यतोश्धैतपरमिदं वाकप्रम्। “यरिमत् सर्वाणि 
भूतानि" ग्रस्मित् कार आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवा एकं भवन्ति, जडप्रपञ्चश्चात्मन्य(िरेकेण नास्तीति 
हृष्ट इत्प्रथः। | दिति विधेयप्राधान्येनेकवचनं द्रष्टभ्यम्। ब्य हि यत्सा प्रकृतिजंलस्थतितु विवेयप्राधान्य 
एव स्त्रीलि ्गुनिदंश्ञ इति मेदः । तत्रैव “योऽसावसौ पूरुषः 

+९। 

सोऽहमस्मी ' ति भादिव्यान्तगंततपरमात्मना जीवामेदपरं 
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वाक्यम । रामानुजीयस्तु-अहं = सदन्तर्यामी परमात्मेत्यथं इत्याहुः । तच्च, तथासति अस्मीव्युत्तमपुरुषानन्वयात् । 
माध्वास्तु-योऽसतौ विष्णुः मुख्यप्राणेऽस्तीति शेषः सोऽहमहेय इत्यथः । इदं तु “य एव लछोकिकाः शब्दास्त एव 
वैदिकाः त एव देषामर्था इति सिद्धान्तविरुद्धम् । एवं करके “यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृल्यु 
माप्नोति य इहु नानेव पयत्ति” इति मन्त्रे माध्वैः य एवावताराख्यक्रष्णल रीरे विष्णुः स एव वेकरण्ठवासीत्यथं 
दत्यक्तम । तदयक्तम, अवतारशरीरे विष्णुरस्तिन वा? अस्ति चैत् येन प्रमाणेन भारतादिना अस्तित्वमवगतं 
तेनैव वैकुण्ठस्थविष्णुरेवात्र क्रीडतीव्यवममाद् विष्णवन्तरस्याभ्रसिद्धत्वात् वक्यवेयथ्यंम् । रामानुजीयेः विष्णौ 
अवयवादिभेदं गुणसेदञ्च ये पश्यन्ति मल्योमु्यु प्राप्नुवन्तीत्यथं इत्युक्तम् । तन्न, “निष्कटं निष्करियमि""त्यनेनेव 
तस्सिद्धेः वाक्यवंयर्थ्यात् | अपि च गुणावयवादिभेददशेनमावस्य संसारहैतुत्वे तदपनयाय तदभेददशंनमेवालं न तु 
श्रवणमननादीध्यापतेत् । अल्पदोषस्य संसारहेतुत्वे अनोचित्यं च । 

“जड्गुमात्रः पुरुषो मध्य भात्मनि तिष्ठति । ईशानो भूतभभ्यस्य” इति मन्त्रे जीवे ईरवराभेद उच्यते । 
यत्त॒ तस्येश्वरपरत्वमङ्गुष्ठमात्नत्वस्य हुदयस्थानपेक्लयेत्ति "हदपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्"' इति सूत्रात् इति । 
तन्न, यथाश्नुनसथंमादाय हूपेक्षयेति सूत्रम् । अङ्गुष्टमात्रस्येर्वरामेदः स्वरसः उत्तरत्र “तं विद्यात् शुक्रम- 
मृतमिव्यादिस्वारस्यात् । अतरेक्ान इव्युक्तः व्यासाभिमतसमुणं ब्रह्म शिव एवे त्ेश्लानज्ञब्दरूदेः । न च 
मृतमन्यस्येप्ति सस्वन्ध्युपादानादयोग एव न रूहिरित्ति वाच्यम्, सम्बन्ध्युपादानेऽपि रूढयुन्मेषस्यानिवायंत्वात्। अपि चं 
“वर्या हूरस्यापि पिनाकपाणेः वेयं च्युत्ति के मम धन्विनोऽन्येः' इत्यत्र पिनाकपाणिपदस्य योगाथंमादाय प्यंवसानेन 
नियमेन शिवस्य बोधो त भवेत् इत्याशङ्कय हर्स्यापीतिविशेषणदरंनात् अत्रापि “मूतभग्यस्येश्ान'' इत्यनेन 

पयंवसानवारणायैव ईशानपदे; तेन च रूढयुन्मेषात् । 

अस्थां कठ्वल्यां “य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरूषो निर्मिमाणः। तदेव शुक्रं तद् ब्रह्य तिः" स्वप्नावेस्थ- 

जीवस्य ब्रहमामेदबोधकम् । “यथोदकं शुद्धं शुद्धमासिक्तं ताह गेव भवति । एवं सुनेविजानत आत्मा भवति गौतम।"” 

इति शुद्धजीवे शुद्धब्रहमाभेदबोधने दृष्टान्तोऽपि घटते ! तत्र हि शुद्धजले शुद्धजलप्रक्षेपे संसगिद्रव्यत्वाज्जलस्य एकमेव 
जलं परिशिष्यते । तत्र जलस्य सावयवत्वात् परिमाणाधिक्यं भवति । अत्र तूभयोः निरवयवत्वात् अव्यन्ताभेदः 
इति । “चेतनस्चेतनानामि"ति बहुवचनात् जीवबहुत्वं नाश _्ुनीयं जडाः चरीरेन्द्रियादयः रोके चेतनव दान्ति तेषां 
चेतन्यं यदधीनं तत् ब्रहमे्यथंः । अयःपिण्डस्य दग्धृत्वमग्न्यधीनमिति यथा । “तदेतदिति मन्यन्ते" इत्यपि जीव- 
ब्रहोवयं बोधयति । भन्ते च जङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हूदये स्चिविष्ट इति जीवमुपस्थाप्य 
“"तं स्वाच्छशरीराच् प्रवृहेन्मुञ्जादिषेषीकां वर्येण । तं विद्याच्छुक्रममृतमिणत्यनेन जीवस्य शरीरात्पुथक्करणं तस्य 
ब्रहात्वेनाधिगमनच्च स्पष्टमेवाद्वेताभिप्रायमुपोद्रलयति । पुथक्करणञ्च पञ्चकोहविवेचनम । अत्र स्वाच्छरीरात् इत्यत्र 
हाशरीराज्जीवाद्ब्रह्म पुथक्कुर्याद्धिदैन जानीयादितयिधं इति विशिष्टाद्रैतिन्याष्या न हूदयङ्खमा स्व्ञब्दस्य य 

पुथक्कररणकर्ता तट्राचित्वमेव । तदुक्तं शक्तिवादे गदाघरेः--'स्वश्ञब्दस्य तत्पदघटितवाक्याथंविशेष्यपरत्वमि "ति । 
अपि च तन्मते जौवेरवरभेदज्ञानं न मोक्षसाधनमपि तु जीवजडशरीरकब्रह्यज्ञानं, ब्रह्मश रीराद्ब्रह्मणः पृथक्करणम- 
रक्यसनुपयुक्तं च । धेयपिक्षावयथ्यं च तन्मते । इत्थं च विशिष्टद्रेत्तिमिश्व भूयान् विप्लवः कृत इत्ति स्पष्टम् । 
मुण्डकोपनिषदि एकविज्ञानेन सव विज्ञानं प्रतिज्ञाय “पुरुष एवेदं सर्वः इत्यनेनोपपादयत्ति । तत्र पुरुषः सवंमिति 
बाधायां सामानाधिकरण्यं तेन पुरुषव्यतिरेकेण प्रपञ्चभावबोधनात् पुरुषस्याधिष्ठानत्ववोधनेन च पुरूष एव प्रपञ्च 
तस्वमित्यवेगमात् पुरूषज्ञानेन प्रपञ्चस्य तत्वतो ज्ञानं भवत्तीत्याविष्ठरतं भवति । 

एकविज्ञानेन सवंविन्नानप्रतिन्ना 

छान्दोगयषष्ठे श्रूयते “उत्त तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्ती"त्यादि । सुण्डकेऽपि “कस्मिन्नु भगवो 
विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति” इति । मंत्रेथीन्राह्यणद्रयेऽपि--' आत्मनि खल्वरे हृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं 
विदितमिति । भगवद्गीतासु--श्ञानं तेऽहं सविज्ञानमहूं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्जञातव्यमवः 
रिष्यते" इति। अस्य विवरणरूपेण छान्दोग्यवाक्यं “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं 

, विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति! अस्यायं िष्कृष्टोऽथेः ब्रह्मविज्ञानेन सवं तत्तवत्तो ज्ञात्तं भवति । 





११ 

ब्रहाज्ञानेनेत्यभेदे तततीया अभेदस्य च विज्ञातमित्यत्र विज्ञाने अन्वयः तथा च ब्रहन्ञानाभितच्वं तत्वतो ज्ञानं 
स्वीयतत्त्वज्ञानाभिन्नज्ञानविषयब्रहयकं सवंमित्ति पयंवसिताथः । "येनाश्रुतं श्रुत्तं भवतोः त्यस्य यदभिन्चश्रुत- 
व्यतिरिक्तस्वीयतात्विकरूपश्न्यमित्यथं; । मुण्डकादावेवं विवरणाभवेऽपि "पुरुप एवेदं विश्वमिति हस्यते | 
मेत्रेयीबराह्मणे--“आल्मैत्वेदं सवं मि'"ति उभयत्रापि बावायां सामानाधिकरण्यं श्रुत्याऽभिग्रेतं ब्रह्मव्यतिरेकेण प्रपञ्चो 
नास्ति । अतः प्रपञ्चस्य ब्रह्मैव तात्िकं रूपमतः ब्रह्यविज्ञानेन प्रपञ्चस्तत््वतो ज्ञतो भवति । सुवेणेविकाराणां 
सुवर्णोपादानकलव्वज्ञानेन ज्ञानवत् विकाराणामनत्तत्वात् तञ्ज्ञानमज्ञानमेव | अतो विकाराणां प्रत्येके ज्ञानाभावे 
न दोषः | 

एवं तत्र तत्र मतान्तरपरिशीखनं टिपण्यां दृष्टव्यम् । मतान्तरविमर्शो न परदूषणाभिप्रायेण । अपितु 
भगवदवतारभूतानां द्रात्रिश्षेमध्येऽमानुषकायंक्रतां भगवत्पादानां श्रव्यनुखारि लु शिवविषण्वादिपक्षपात रहित- 
मन्यतरद्रेष रहितं व्याख्यानमादरणीयं श्रेयस्कामैरित्यसिगप्रव्येति सवं समञ्चम् । 

महदिदं प्रमोदस्थानं पण्डितमण्डरस्य यत् कालीस्थश्रीदक्षिणासूतिपीठाधीश्वराणां महुामण्डलेश्वराणां 
श्रोमन्महेश्ानन्दगिरिमहाराजानामान्ञया संस्थापितेन महेशानुसन्थानसंस्थानेन प्रकाश्यमानायाः अदेग्रन्थरत्न- 
मञ्जूषायाः एकविक्चतितमे रसे ईशाचुपनिषदष्टकस्य समुपरुभ्यमानटीकाभिस्ह् श्रीमच्छद्कुरभगवत्पादाचायं- 
प्रणीत्तं भाष्यं पुनस्संस्करत्य प्रकारितम् । अस्मिन् संस्करणेऽयं विशेषः यत् मणण्ड्क्योपनिपाष्यरस्य श्रीमदनुभूति- 
स्वरूपाचायंकृता अमुद्रितपुर्वा टीका श्री मदानन्दमिर्याचाययंस्य मागं प्रदक्षिनी संयोजितेति। अपि चश्चीदक्षिणामूततिमरस्थः 
सटीकभाष्यस्य लिखितग्रन्थकोशः सम्बादायावलोकितः बहुषु स्थलेपु समीचौनपाठसूचनेन साहास्यसक रोव । अपि च 
टिप्पण्यामुपनिषद्राक्यानां मान्त यैयन्याद्याऽतर सम्यग्विमृष्टा वतत, येन भगवत्पादीयन्याख्याया सआजंवं सौष्ठवं च 
मूयंप्रकाशवद्धियोतते । अन्यच्च तत्तदुपनिषद्वाक्यानां तात्पयनिर्णायकरानि ब्रह्मसूत्र माष्यस्थान्याधिकरणानि छेशेनात्र 
सुचितानीति । 

अत्र ग्रन्थसंशोधनादिना कठिनतरेऽस्मिन् समारम्भेऽव्यन्तश्वद्धया बहूपक्रतवतां श्रीज्ञारदानन्दशाखि- 
महोदयानां तथा साहित्यवेदान्ताचायंश्चीवं्षपतिद्विवेदिमहोदमानां च कातर्यं प्रकार्य तेषां सप्रमोदं धन्यवादान् 
समपंयामि । 

तथा च देववाणीमुद्रणारयस्य प्रभवः संस्कृत्तैकानूरागिणः भ्रीरवीन्नायद्विवेदिमहोदयाः सोद्योगं विशेष- 
परिश्चमपुरस्सरमल्पीयसैव कालेनेदं मुद्रितवन्तः । तेभ्यो बहुशो धन्यवादा भवन्त्विति । 

विदृषां वश्च वदः 

एस, सुत्रह्मण्यज्ञास््री 
महेश्चानुसन्धानसंस्थाननिदेश्चकः 
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विषयसूषिका 

१, ईशावास्योपनिषत् 

विषयः 

ईशावास्यमिद्यादिमन्वराणां कमंस्वनियोगनिरूपणम् । 
टशावास्थमितिपदमेव नीवब्रहयेक्यबोधकम् । 
एतन्मन्त्रस्य मतान्तरीयविवरणपर्यारोचनम् । 
वुवंन्चेवेतिमस्त्रेण ज्ञाननिष्ठायामसमथंस्य कमंविधानं न तु ज्ञानिनः । 
न्हुयस्वरूपनिरूपणम् । 
आत्मेकस्वन्ञानान्मोक्षः । 
उपासनाकमंणोस्समुच्चयः । 
विद्यां चाविद्यां चेत्तिमन्त्रे मतान्तराभिप्रायाः । 
सम्भूति च विनाशं चेति मन्त्राथंविमशेः । 
योऽसावसौ पुरुषस्सोऽहमिति महावाक्याथंः । 
अ्रमतान्तराणि । | 
विद्यां चाविद्यां चेत्यस्य ज्ञानकमंसमुच्चयतात्पयंनिराकरणम् । 

२, केनोपनिषत् 

पदभाष्यम् 

प्रथमः खण्ड) १७२४ 

अस्या उपनिषदः कमंकाण्डेन सम्बन्धः । 
केनेषित्तमन्वरेण शिष्यप्ररनः तत्तात्पयं च । 
मल्त्रक्रुतसमाघानस्य तात्यंनिरूपणम् । 
ब्रह्मणः इन्द्रियागोचरत्वम् । 
ब्रह्माणो विदित्ताविदितान्यत्वे तात्पयंम् । 

दितीयः खण्डः २४-२९ 

अहु ब्रह्य सुवेदेति शिष्यश्रान्तिनिवारणं सम्यग्ज्ञानेन शिष्यस्य गजंनं च । 
प्रतिबोधविदितमितिमन्वन्याख्या । 

आत्मनः ज्ञानविषयत्ववादिमत्तनिराकरणम् । 

तृतीयः खण्डः २९-३१ 

बरहाण अकौकिकञ्योतिरूपेण देवेष्वा विभावः तत्कथायास्तात्पर्यं च । 
अग्निवाय्वोब्रह्यणा संवादः प्रत्यागमनं च । 

इन्द्रेण देव्या उमाया उपदेहोन ब्रह्यसाक्षात्कारः । 

चतुथं : खण्डः ३१-२४ 

मन्दाधिकारिणामनुग्रहाय ज्रह्योपासनविधिः । 
[ ज्ञानाद्धसत्यादिविधिः ! 

भा ३९ 
२४ 



0, 



१४ 

वाक्यभाष्यम् 
प्रथमः खण्डः ३५--४२् 

विषयः 

केनोपनिषद्रक्यमष्यारम्भः। 
वाक्यभाष्यस्चने भाष्याकाराशयः । 
कमकाण्डेनास्य सम्बन्धकथनम् । 
परवृत्तिलिङ्गाधिगतस्य चेतनस्य विशेषप्रश्नः केनेति । 
छ्नोत्रस्य श्रोत्रमित्यादेः निविकारस्यात्मनः प्रवतंकत्वे तात्पयम् । 
सव॑थापि ब्रह्मनोधयेव्युक्तं-अन्यदेवेत्यादिना प्रतिवचनम् । 
यद्ाचेत्ति मन्वरानुवादः हृदप्रतोतेः । 

द्वितीयः खण्डः ४२--४५ 

यदि मन्यस इति श्िष्यबुद्धिविचाख्ना स्थराय । 
नाहं मन्य इति शिष्यस्य हदढप्रतीतेः | 
बोधावभपप्रव्यगात्मत्तया वेदनं प्रतिनोधेत्यादिमस्त्राथं: । 

| तृतीयः खण्डः ४६-५२ 

टरवरसिद्धये अनुमानं भाष्योक्तम् । 
अनुमाने पक्षसाध्यहतुधटकदरानां साथंक्यनिरूपणम् । 
भेदवादिनां मतनियकरणम् । 

चतुथः सेण्डः ५२-५४ 

३. काठकोपनिषत् 
प्रथमोऽध्यायः 

प्रथमा वल्टी ५५-७२ 

उपतिषच्छन्दाथं निवंचनम् | 

पित्रा नचिकेतसः यमं प्रति प्रेषणम् । 
यमदशंनं यमेन वरत्रयोपच्छन्दनं पितृसौमनस्य प्राथनम् । 
नाचिकाग्निचयनोपदेशघ्राथंनं तदुपदेशद्च । 
येयं प्रेत इतिप्ररनस्य मुक्तात्मविषयत्ववादिमतन्तरोपपादनं तद्विमक्षंश्च । 
यमेन व यन्तरं वरयेति प्रथनं नचिकेतसा आत्मस्वषूपप्रश्न एव 

निभेरप्रकाशनम् । 
द्वितीया वल्ली ७३-८८ 

नचिकेतसः बुद्धिमत्ताप्रशंसा यमेन । 
आत्मनः केवखोपदेरागम्यत्वं नानुमानैः 
यद्यात्मस्वरूपस्य बुद्धस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः तदेव ब्रूहीति अभ्यत्र 

घर्मादित्यादिना प्रस्नः । 
प्रणवे ब्रह्योपासनोपदेश्चः । 
आत्मस्वरूपकथनम् । 

तृतीया वल्ली ८९-९९ 
रथिरथादिरूपककल्पनया भत्मद्रयकल्पनं तेन जीवस्य ब्रह्यप्राप््युपपादनम्। ` 
ब्रह्मसंसदि श्राद्धकाले वा नचिकेतोपाख्यानश्रावकस्य ब्रह्मलोका वाप्निः । 

ग्रन्थः पृष्ठाङ्कः 

२५ 

२५ 

३६ 

२७ 

२८ 

२९ 

४१ 

२ 

२२ 
ठ 

ण्त् 
४८ 

५० 

८४८८ 





१५ 

हितीयोऽध्यायः 

प्रथमा वल्ली १००-१०७ 

विषय ग्रन्थः पृष्ठा द्धः 

जनानां हि मुंखत्वमेव मुत्युवशत्ताकरारणं विषयविमुखानां तु प्रुवममृतत्वम्। ~”  टि० ““ १०६ 
मात्मनो विभुत्वं स्वप्नजागरितद्रष्टत्वं गुहाहितत्वं च । र) “““ १०२ 
आध्यास्मिकाधिदेविकोपाध्योः एक एवात्मेति निरूपणम् । "" ,) "" १०४ 
उपाधिना अङ्गुष्ठमात्रस्य जीवस्य ब्रह्माभेदकथनम् । ""“ र) """ १०६ 

द्वितीया वल्खो १०८-११५ 

शरीरं पूरसदहरं पुर; तत्स्वामिनो जीवस्य ध्यानायनूष्ठानं शोकनिवततंकम् । ˆ“ टि० १०८ 

आत्मनः शरीरधारकत्वादिगुणाः । ष ~ १०९ 
18, 

जागरादिद्रष्टुरेवे ब्रह्मत्वम् । , """ १११ 
अन्त रात्मनी दशंनादेव सुखम् । ५ # "“ ११३ 
आत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वं तद्धासा सूर्यादीनां प्रकाशश्च । "^ ५ " ११५ 

तृतीया वल्ली ११६-१२६ 

संसारस्य वृक्षत्वेन रूपणं, विस्तरेण वृक्षसाहृश्यप्रतिपादनन्च । ““ भा ११६ 
जीवरोकेञ्तरवात्मदशंनस्य पुरुमत्वम् । ५ `“ ११८ 
भात्मन इन्द्रियगो चरत्वं ध्यानलभ्यत्वं च । „५ ““ १२० 
आत्मनास्तिकानां आत्मदोरुभ्यम् । “ 9) ““ १२२ 

मुञ्ञादिषीकामिव दारोरादेरयात्मानं पृथक् कृत्वा ततं ब्रह्मेति विद्यात्- 
इत्युपदेशसारः । ि ५; १२९५ 

४, भण्डकोपनिषत् 
प्रथमं पुण्डकम् 

प्रथमः खण्डः १२७१३२४ 

ब्रह्मवि द्यास्तुत्तये ब्रह्मादीनां भद्धिरःपयंन्तानां ब्रह्यविद्यासम्प्रदाय- 
कतुणामनुक्रमणम् । ~“ भा “““ १२७ 

कस्मिन्विदिते सवं विदितं भवतीति प्रश्नः भाष्ये तदोचित्यप्रदकशेनं च । `" , ""“ १३० 
अपरविद्यानां ऋग्वेदादीनामनुक्रमणम् । ^ "2 १३१ 

परविद्याविषयं निर्गुणं ब्रह्य प्रतिपद्यते ।  “ १३२ 
अचेतनप्रपञ्चस्य चेतनात् सृष्टौ दृष्टान्तः । ˆ १३३ 

द्वितीयः खण्डः १३५-१४० 

कर्मानुष्ठानस्यावश्यकत्वं कमंफलं स्वगं च विस्तरेणोक्त्वा तस्य नरवरत्वमाह्। `“ मभा० ˆ १३७ 
ब्रह्मज्ञानाय ब्रह्य वित्समीपं गच्छेत् । " ,; “ˆ १३९ 

हितीयं मुण्डकम् 
प्रथमः खण्डः ९४१-१.४५ 

परविद्याथा विस्तरेण निरूपणारम्भः। “ भा० “१४९१ 
जगत्सृष्टिविणंनम् । | , “ १४२ 
पुरुष एवेदमित्यादिना एकविज्ञानेन सवंविज्ञाननिरूपणम् ५ = १४४ 





१६ 

द्वितीयः खण्डः १४६-१५० 

विषयः 

प्रणवसहायेन तदुपासनेन जीवस्य ब्रह्मणि योजनम् । 
ब्ह्याविद्याफलं हूदयग्रन्थिभेदादि । 
अविद्यातासनाप्रचयस्य भाष्योक्तस्य मेदः बुद्धौ विद्यमानायां उत 

तत्नाश्ानन्तरमित्ति विचारः 1 

तृतीयं भुष्डकम् 
ग्रथमः खण्डः १५९-१५६ 

जीवेश्वरयोः एकश्चरीरवृत्तिपक्षिरूपेण व्णंनं जीवस्य 
कमेफलमोगः संसारः । 

परमातसदशंनेन तत्साम्यप्राप्तिरभेदं एव । 
ब्रह्यविदूपासनेन शु्रूषादिना अभीष्प्राप्षिः । 

द्वितीयः खण्डः १५६-१६१ 

आत्मलाभो न प्रवचनादिना, अपितु अभेदानुसन्धानेन बलाप्रमादतपौमिः। `“ 
मुक्तस्य श्च रीरारम्भकभूतादीनि ब्रह्मणि रीयन्ते जीवो बरह्ीव भवति । 
एतदग्रन्थाध्ययने शिरोत्रतस्यावदयकत्वं । 
शिरोव्रतं नाम सस्मश्द्राक्षधारणमेवेति स्कान्दे सौरसंहितावचनमिति 

वादनक्षत्रमाखा । ~ 

४, प्रदनीपतिषृत् 
परथमः प्रहनः १६२-१७० 

भारद्राजादिषडषीणां पख्रह्यविद्याथं पिप्परादसमीपगमनम् । 
अस्या: उपनिषदः मन्त्रातसकमुण्डकोपनिषत्रतिपादपरापरविद्याद्रयस्य 

विस्तरेण प्रतिपादकत्वम् । ` 
प्रजानामुत्पत्तिः कृत इति कबन्धिप्रशनः । 
प्रजापतेः संवत्सरायनमासपक्षाहोरत्राद्यात्मना अच्वभावं प्राप्तस्य 

रेतोरूपेण प्रजोतपाद्कत्वमिति समाधानम् 1 

द्वितीयः प्रहनः १७०-१७४ 
भागं विप्रश्नः इष्ापत्तपरस्य गतिश्चरवणेन विरक्स्यापि चित्तंकाप्रघर्थ 

प्राणोपानं विघातं दितीयतुत्तीय्रश्नौ । तापि श्र्ठतव-अत्तृत्वादि- 
गुणनिर्घारणाथं द्ितीयः प्रह्न: । उपासनाविधाना्ं तृत्तीयः प्रहनः। 

प्राणस्य श्रेष्ठत्वनिर्घारणमिततरेषां गोणम्राणानां मुख्यप्राणस्तुत्तिः। 
प्रणध्योत्पत्तिः शरीरं प्रत्यागमनं तत्र स्थितिः उक्रमणं इत्यादिविषयपरश्नाः। "~ 

तृतीयः प्रहतः १७४-१७९ 
प्राणस्यात्मनस्सकाशचादुत्पत्तिः प्रतिबिम्बन्यायेन | 
इतरप्र णानां शरी रगतस्थानविक्ञेषेषु नियोजनं अन्तकारे जीवेन 

यत्स्थानं स्मृतं तल्रतिगमनं च । 

अस्थः 

म्० ६१५ 

!6। 

अ{9 

अ] 

ॐ) 

अआ 

3) 

‡) 

3} 
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१७ 

चतुथे प्रहनः १८०-१८९ 

विपः 

भक्षयात्सवे अग्निविस्फटि नपात् जायत्न ति पृण्डक्ानस्य 

विस्तरानूवादी प्रदः 
भादप्ररनेन जा्गरितप्र्मा पशः, दितीग्रन अत्रस्थाचयेऽपि क्रो ररक्चणं 

कस्य धमं, तृतीयेन स्वषनधर्मी पृष्टः, चतुधंन मृष् प्तिधर्मी, पञ्चमेन 

विदुपः स्वापोदप्यग्निहत्रमिति सूचयितुं प्राणादिप् माहंपटाचगिनित्व- 
रूपणं तेन विद्यास्तृतिरव 

भक्रेप देव दव्यनेन मनसोपनुभवितुत्वं कथमुच्यते दति शद्कुायां स्वप्ने 
मनसः व्राधन्पात् तस्यव स्वसप्तद्रयनतुक्त चस्तुत्तः मस्र कासना- 

युक्तस्य सवाप्नविषयरू्पेण परिणामात् साक्षी आत्मा द्रष्ट | 
अत एव तस्य स्वय॑ज्योतिष्टूवं स्वप्नक्राटे निषूपित्तं जागरे 
मनञआदिज्योतिरन्तरव्यत्तिकरात् भत्मनः स्वय॑ज्यौत्तिषट्वस्य 
दुरुपपादत्वात् । अक्षरे सुपपतौ स्वे प्रतिष्ठिता 

तदक्षरवेन्ता सवर्तः सर्वा भवति तद्भेदात् 

वमः प्रहनः १८९१९. 
प्रणवस्य प्ररापगब्रह्मरूपेणोपासिनं परापरन्नहयप्राक्षिसाधनं परं 

ब्रहम शुद्धम् । अपर हिरण्यगभंः 1 
एकमात्रहधिमात्रपरणवोवास्कस्यार्वाचीनं एलमुक्वा = सम्ब्रुणप्रणवो- 

पामकस्य ब्रह्मलकप्राप्निमाह । ततस्तत्र कृतब्र्ाविचारस्प 
निगृणव्रह्मभावतणंनम् । 

ध्व: पनः ९९.४२५ 

पोटशकलः पृस्पः कवे प्रदनः इदैवास्मिद्मन्तःपुरपे स एति 
समाध्रानं च। 

षोडशकलः ब्ररषो जीन: पुसपायणा दति तु परमात्मेति मते न्तरविमर्शेः 
निस्यचेतन्यरूपं आतम च क्षणिकं विज्ञाचपिति सिद्धन्ववितं 

तन्मत्तनिराकरणम् 

साह्युयपक्षोपपादननिरामोौ । 

पुरुषो भोक्तान कर्ती प्रकृति 

उमयरदि्तशुद्धन्रदह पत्वसमथनम्
 1 

कखाप्रलमपूरवंकं ब्रहयातदः ब्रह्मभाव 

शिष्याणां गुरौ भत्तिपदंनम् | 

कीं न भक्तीति मतखण्डनेन आत्मनः 

६. माण्ड्क्योएनिषत् 
भ्रागमप्रकरणम् ९०७ 

तत्पदाथनोपक्रम्य त्वंपदार्थं पयवमानेन भाष्प्रका रौरं प्रथमम दुःखम् । 
श्रीमदनुम्तिष्वरूपाचा्स्य श्रौमदानन्दगिर्याचा्यंस्य च मङ्गुकामि 

भा 

1 

पुष्ठाद्धुः 

१८० 
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१८३ 

१७६८ 

२०८ 





९८ 

विषयः 

अत्र विधुशेखरभटाचार्यामिप्रायस्य भ्रान्तिसृकुत्वम् 1 ` 
यद्वा विधिमुखेन निषेधमुखेन च ब्रह्य प्रतिपादनमिति प्रक्रियाद्ेदिध्यं 

शरोकाभ्यां सूच्यते, द्ितीयश्लोकस्य लक्षणदुष्टत्वरशङ्कापरिहारौ । 
त्वंपदाथमुपक्रम्य तदथं परिसमापिप्रतिपादकद्ठितीयश्छोकः । 
भाष्यकारः अनुबन्धचतुष्टयोक्तिः । 
ओङ्कारस्य स त्मिव्व्रति पादनम् । 
आत्मनः चलुष्पात्वेन विभजनम् । 
वंरवानरस्य प्रथमपादस्य सप्ताङ्खत्वादिनिरूपणम् । 
अचर मतान्तरव्याष्या तद्िमक्शंस्च । 
स्वप्तस्थानस्य तेनसस्य तन्निरूपणम् । 
सुषुप्तस्थानस्य प्राज्ञस्य स्वरूपम् । 
प्रा्ञस्येश्वरा मेदनिरूपणम् । 
भागमप्रकरणस्य गोडपादीयकारिकारम्भः । 
विङ्वतंज स्रपलञानां स्वरूपं भोगः तुति इत्यादयः । 
पत्कतायंवादोपक्षेपः | 
मृष्टिविषये मद॑मेदाः, चतुष्पादात्मनः चतुधंपादनिरूपणम् । 
तुरोयपादविषयाः कारिकाः 
तुरीयस्य इतरापेक्षया वंलक्लण्यं सवंजञत्वं च । 
प्रपच्चमिथ्यात्वोपपादनम् । 
मात्राणां पादानां चाभेदध्यानविधानम् । 
अच कारिकाः | 

तुरीयः अमात्र, तत्र मात्रात्रयं ्रविरष्य तदभेदेन आत्मानं ध्यायत्तो 
ब्रह्मभावः फलम् । 

ञस्य विवरणपराः कारिकाः । 
ओ द्ुारस्वरूपवित् स मुनिः तस्य च शोकादयः । 

वेतथ्यप्रकरणम् २५२-२७८ 

लाते द्वैतं न विदते-इत्यागमः तदर्थस्योपपच्या द्रढयितुं वेतथ्यप्रकरणम् । 
प्रपञ्चो मिथ्या दृश्यात् स्वाप्नपदाथंवत् इत्यनुमानं वक्तुमादौ 
 -दृष्टन्तस्य मिथ्यास्वं साघयति । 

 स्वाप्नपदाथंमिथ्याते हेतुः अन्तःसंवृतस्थानतात् इति ! 
विमतं मिथ्या जदयन्तव्वात् स्वप्नवत् इत्यन्रुमानस् । 
प्राणादिभिरनन्तविकस्पैराल्मा विकल्प्यते तत्सर्वं देवस्य माययेत्याह् । 
प्रपञ्चिथ्यात्वनिरूपणस्य फलं न नि रोध इति श्लोकेन 

द्न्रहाप्रतिपत्तिः । 

देताभवे शुन्यवादप्रसाक्तरिति पूवंपक्षः । 
दा स्त्रस्यारोपित्तसुखित्वादिनिवत्तंनपरत्वं न स्वरूपे । भ्रमनिवृत्तो 

स्वरूपेणावस्थानं मोक्षः 1 
अविकल्पितरज्ज्वंशवत् विकल्पयितृपुरुषवच्च आत्मसत्यत्वम् । 
अचर सिद्धं तु निवत्त॑कत्वादिति द्रविडाचायंसूत्रं प्रमाणयति । 

9 

09 8 
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विषय ग्रन्थः 

नानाभूतं द्वैतं फिमात्मत्तादास्म्येन सिद्धयति उत स्वातन्त्रेणेति 

विकल्प्य खण्डनं । ,.. अनु 

अद्वैतं प्राप्तस्य योगिनः छोकव्यवहारः । -- 

अद्वेतप्रकरणम् २८०-३१२ 

अजातिवादस्य निरूपणीयत्वप्रतिज्ञा । | ~“ आ 
घटाकादादिवत् अवच्छिन्न: परमात्मा जीवः भतो न त्स्य जन्म | 
पुरुषमेदकल्पनायां प्रमाणाभावः । 
आत्ममनः संयोगानुपपत्तिः द्रव्यगुणादीनां सेदानुपपत्तिश्च । 
तंत्तिरीयब्नहूावल्ल्याः परन्रहयत्मपरत्वस् । 
मधुब्राह्मणस्य जौवपरेक्यपरता । 
जीवपरमेदवाक्यानां अभेद एव तात्पयं भेदस्य स्थाभाविकत्वेना- 

शास्त्राथत्वात् । 
सृष्टिवाक्यानां जीवब्रह्याभेदे तास्पयंम् । 
उपासनानां मन्दवृद्धयनुग्रहाथता । 
दैतिनां परस्परं करेऽपि अद्रेतिनः कुत्रापि कर्हौ नास्ति 

सर्वाविरुद्धोऽयं समयः | 
सम्भूति च विनाशं चेति वाक्यमर्थान्तरे योजयति | 
स एष नेतिनेतीव्यस्य द्रैतनिषेधपरत्वम् । 
अस्परांयोगेऽस्मिन् न भेतन्यम् । 
मनोनिग्रहोपायकीत्तंनम् । 

अलातश्चान्तिप्रकरणम् २१७-३६२ 

अस्परांयोगनमस्कारः । ““ आ० 
आरम्मपरिणामवादयोः परस्परदूषणेन उभयोरप्ययुक्तत्वनिश्चयादद्रैतस्य 

परमाथंतानिश्चयः । ॥ 
साख्यमतदूषणम । “` का० 
कायेकारणभावानुपपत्तिप्रदराम् । 
सच्चेन्न जायत्त इतिपक्स्य विस्तरः । 

प्रपञ्चस्य सत्यत्वं, शम्दादिज्ञानस्य सनिमित्तत्वात् सुखाद्युप- 
रन्धेश्चेति पूवंपक्षः । 

अस्य निराकरणम् । 
चित्ताख्यस्य ब्रह्मणः विषयासम्बन्धः निद्यत्ता च । 
जगन्मिथ्यात्ववादे जन्माद्यस्य यत इत्यादि जगदुत्पत्तिहेतुत्वपरं 

सूत्रमनुपपच्चमिति न। मन्दवुद्धीनामजातेः चरसतां श्रोत्रियाणां 
करते तत्प्रणयनात् । 

अलातगत ऋजुवक्रादिभाववदेव चैतन्यस्य ग्रहुणग्राहुकाभासता । 
हैतुफखावेशसनदाव एव हेतुफलसत्वं नान्यदा अतस्तदाग्रहस्स्याज्यः। 
तत्त्वानुभूतिः प्रमेति उदयनलक्षणनिरासः । “ भअनु० 
केवरव्यत्तिरेक्यनुमानं खक्षणमिततिं उदयनमतदूषणं । 

# 9 क # 
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विषयः 

पड्पदार्था इत्युक्तं रनुपपत्तिः । 
अनिमित्तत्ताक्षत्या चेत् कथं चित्तप्रवृत्तिः ? 
ब्राहणानां प्राप्यं कंवल्यपदमेन । 
हैयज्ञ पाप्यवाक्यानां विज्ञेयत्वनिरूपणम् । 
वेदान्तदशनमिदं बुद्धेन न ज्ञातस् । 
मख्कतुः ब्रह्माभेद चिन्तनम् । 
भाष्यकतुब्रहयामेद चिन्तनम् । 
भाष्यकतुंः परमगुरुवन्दनम् । 
भाष्यरकतुः गुस्वन्दनम् । 

७, तैत्तिरीयोपनिषत् 
रीश्चाध्यायारस्मः ३६२-४३८ 

मद्धलम् । उपोद्घातः । कर्मोपासनहेतुपरिहायाय ब्रहयविद्यारम्भः । 
एेकभविकमतं तन्निरासश्च शन्नो मित्र इत्यादि शान्तिमन्तव्यास्या | 

तेत्तिरीयभाष्यवातिकारम्भः । 
वात्िककारीयमङ्खलस् । 

एेकभविकभाष्यवात्तिकम् । 
शान्तिमन्त्रवातिकम् । 
शीक्षाध्यायभाष्यं तद्वात्तिकं च । 
संहितोपनिषन्ाष्यं । 
तद्ातिकम् । 
मेधाकामस्य जप्या सन्त्राः श्रीकामस्य होमार्थाज्च मन्त्राः | 
तद्वातिकम् । 
व्याहुव्यात्मनो ब्रह्मणः अन्तरूपासनं स्वाराज्यफलाय विधीयते 

त-द्ाष्यम् । | 

तस्प्राप्तये मागंश््च । 

चार । 

० दू। <।चादनात (च; तलससता च । 

तत्रैव वातिकम् । 
वेदाध्ययनस्यावर्यकताविधिः । 

तत्रैव वातिकम् । 
ब्रहयविद्याप्राप्ठयर्था जप्या मन्वा: । 
तद्रात्तिकम् । ॑ 

ब्रह्यज्ञानास्राक् कतंब्योपदेशः 
तद्वातिकम् । 

म्रस्थुः 

अनुर 

‡# 

ॐ 

‡‡ 

४/॥ 
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९९१ 

विषथधः 

कि कर्मभ्य एव मोक्षः उत विद्यासहितेभ्यः, विद्याकमंभ्यां 
उतत केवकविद्ययेति विचारः । 

विद्याकमंभ्यामिति पक्षनिराकरणम् । 
वि रोधात्समुच्चयानुपपत्तिः । “^ 
उत्तरशान्तिमन्त्रव्याख्या । 

बरहावल्ल्यारम्भः ४४०-५८१ 

ब्रह्मविद्या प्रयोजनम् । 
ब्रहुमलक्षणविवेचनम् । 

सत्यादिशब्दानां साक्षादब्रहमणि सम्बन्धः । 
सर्वेषामितरनिवृत््यथंत्वे शुन्यवादापत्तिः तच्चि य्षस्च । 
फर्वाक्यविवरणम् । | 

अनन्तविशेषणविवर णार्थं सुशकिथनम् । 
इदमेव शिर इत्यादेः तात्पर्यम् । 
प्रथमानूवाकवातिकस् 1 
यो वेद निहितमित्यादेरथंः । 
आनन्त्यस्य वरेविध्यम् । 
अद्राप्पुरूष इत्यस्य विस्तरेण व्याख्या । 
गभंस्थिशोः विवेकोत्पत्तिः प्ररापश््च । 
शिशोभ॑तभोतिकपीडा । 
मरणवेदनाः । 
कोशदशकनिरूपणम् । 
अन्न्रै-इत्यादिद्धितीयानुवाकभाष्यम् । 
दवितीधानुवाकवातिकम् । 
प्राणं देवा इति तृतोयानुवाकमाष्यम् । 
यजुरादीनां मनोवृत्तिषूपता । 
तृतीयानुवाकवात्िकम् । 
यतो वाच इति चतुर्थानूव कमाष्यम् । “ **‹ 

विज्ञानमयमधिकरत्य विदोषविचारः । - 
चतुर्थानुवाकवातिकम् । 
विज्ञानं यज्ञं तनुत इत्ति पञ्चमानुवाकमाष्यम् ¦ 
आनन्दमय इत्ति करार्यात्मा उच्यते न ब्रह्य । 
प्रियमोदादयी विषयानन्दमेदाः । -" 
पञ्चमातुवाकवातिकम् । -' 
असन्नेव स भवतीत्यादि षष्ठानुवाकरमभाष्यम् । = 
अत्र मतान्तर्टोकाविमशंः । | 
तदेवानुप्राविशदित्यव कथमनुप्राविसदिति विचारः । 
तत्रोपरुभ्यमानत्वमेव प्रवेश इत्ति सिद्धान्तः । 
ष्ठानुवाकवातिकम् । 
असद्वा इदमिति सप्तमानुवाकभाष्यम् । 

॥ 

चाण 

ता 
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विषयः 

सप्तमानुवाकवातिकम् । 
भोषास्मादित्याद्यष्टमानुवाकमाष्यस् | 

मानन्दमोमांसाफलोपसंहारः । 

कोऽयमेवंवित् कथं वा उपसंक्रामतोति विचारः ! 

सिद्धान्तवणंनम् ! 

्रैतपक्षे सव॑दा भयप्रसक्तिः। 
मुख्योपसंक्रमणासम्भवः । 
अष्टमानुवाकवातिकम् । 
यत्तो वाच इति नवमानूवाकभाष्यम् । 
तवमानुवाकवातिकम् । | 

भृगुवह्ल्यारम्भः ५९७-६२३ 

ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणम् । 
प्रथमानुवाकवातिकम् । 
अन्नं ब्रहोति द्िथीयानुवाकभाष्यम् । 
द्वितीयानुवाकवातिकम् । 
द्ि्तोयादिपञ्चमानुवाकान्तं मूखम् । 
आनन्दो ब्रहेति षष्ठानुगाकभाष्यम् । 
षष्ठानुवाकवातिकम् । 
अन्तं नं निन्यादिति सप्तमानुवाक भाष्यम् ! 
अष्टमनवमानुवाकयोः भाष्यवात्तिके । 
न कञ्चनेति दशमानुवाकभाष्यम् । 
स यश्चायं पुरुषे इत्यादेः मतान्तराभिप्रायः । 
दशमानुवाकवात्तिकम् । 

८, एेतरेयोपनिषत् 
प्रथमोऽध्यायः 

प्रथमः खण्डः ६९२३०-६४५ 

कमंकाण्डन सम्बन्धविचारः । 
जत्र धमंकोशक्रतामभिप्रायभेदः । 

देवताप्ययः पुरुषाः पुरवंग्रन्थाथंः 1 
ज्ञानिनः कर्मासम्भवात् न कमणि अधिकारः | 
विरक्तस्य गृहस्थस्य स्वगृहे निवासोऽस्त्वितिमतं तददूषणं च । 
मुमुक्षोरल्स्य संन्यास अवश्यकः | 
ऋणप्रतिबन्धनिराकरणम् । 
विद्यां चाविद्यां चेत्यस्य ब्रह्मविद्याकमंपरत्वेऽपि क्रमिकसमुच्चयपरत्वाच्ना- 

सद्धतिः, आत्मा वा इदमित्यादेः भाष्यम् । 

| दवितीयः खण्डः ६४६-६४८ 
्थमसृष्टानां देवानां संसारसमुद्रपातः । 
संसारस्य समुद्रसाम्यनिरूपणम् । 
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२२ 

विषयः त्थः पृष्ठाद्धुः 

तृतीयः खण्डः ६४९-६५५ 

लोकपारङानामन्नसृष्टिः । ~ भा० ~“ ६५९ 

भगवतः स्वसुष्टदेहेषु मूध्नि दारं कृत्वा प्रवेशः | षि ॥ " ६५२ 
जीव भावेन प्रविष्टस्य ब्रह्मविचारः ब्रह्यसाक्षात्कारस्च । - ॥ ~“ ६५५ 

दितीयोऽध्यायः ६५६-६६७ 

सीमानं विद्ायं शरीरप्रवेश्चानुपपत्तिः विभोरातमन इति पूवंपक्षः । “~ भा० ““ ६५६ 
तत्समाधानम् ¦ + “ ६५६ 
वरय आत्मनः जीवः ईशः निर्गुणं ब्रह्मेति इति पूवेपक्षः । ; " ६५७ 
आत्मनः श्रातृत्वाश्रौतुत्वयोः विरोधो द्भूावनम् । -"" पि ६५९, 

सत्र कणाद्समाधातमर् | #ि 1) ९८५९, 

सिद्धान्तपक्षः । ५ “" द्र 
जीवस्य वितृशारोरे स्थितिः ततौ मातृक्ष रीरे प्रथमं जन्म 

भूमौ मातुश्चरी रात्पतनं द्ितीयजन्मेत्ति कथनम् । -" )) ˆ“ ६६३ 
पितुः भावि जन्म तृतीयम् । “ त ~“ ६६५ 
जीवस्य वामदेववत् विचारेण मोक्षप्राप्तिः । ि ५ " ६६७ 

तृतीयोऽध्यायः ६६८-६७५ 
त्वंपदाथंशोधनम् । | ¦ भार 7 ६७१ 
तत्पदाधंशोघनम् । ि » " ६७३ 
प्रज्ञानं ब्रह्येति महावाक्याथेनिरूपणम् । ि ५१ ` ६७३ 
वाडमे मनसौट्यादेः विद्यारण्यदौपिका । """ टि० “६७५ 
मन्त्रमाण्डूक्यकारिकावातिकादौनामका रादिक्रमेण सूचीपत्रम् । " "" ६७९ 





क ॥ 

ॐ 

 काण्वलशासीया 

इशावास्योपनिषत 

ॐ पूणमदः पूणमिदं ूरणातूेशद्च्ये | 
पणस्य पूणमादाय पृणमेवावश्गिष्यते ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ॐ ईशा बास्यमिदश््सवं यक्किञ्च जगत्यां जगत् । तेन स्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यखिद्धनम् ॥१॥ 

श्रीमच्छङूःरभगवत्पादाचायंधिरचितं भाष्यम् 

ईशा वास्यमित्याद्यो मन्त्राः क मंस्वविनियुक्तास्तेषामकमषस्याऽऽत्मनो यायाट्भ्यग्रकाशकत्वात् । याथात्म्यं 
चाऽऽत्मनः शुद्धत्वापापविद्धत्वेकत्वनित्प्रत्वाश्रीरत्वसवंगतस्वादि वक्ष्यमाणम् ! तच्च कमणा विरुध्येतेति युक्त 

श्री मदानन्दगिर्पाचायंकृता भाष्यदीक्रा .. 

येनाऽऽमना परेणेशा ग्याप्तं विद्वमहेषततः। 
सोऽहं देहुद्रयीसाक्षी व्जितो देहतद्गुणेः ॥ १॥ 

ईशा वास्यमित्यादिमन्तरान्व्या्निख्यायुभगवान्भाष्यकारस्तेषां कमंशेषत्वदाद्धुं तावद्रचुदस्यति | तथाहि- 
कमंजडाः केचन मन्यन्ते स्म । ईला बास्यमित्यादयो मन्त्राः क्मंरेषा मन्त्रत्वाविशेषादिषेत्वादिमन्त्रवत् | अतत 
पुथक्प्रयोजनाद्यभावादन्याख्येया इति तान्प्रत्याहू-ईशा वास्यमित्यादय इति । कमंस्वविनियुक्ता इति \ इषे 
त्वेति शाखां छ्िनत्तीव्यादिवद्विनियोजकप्रमाणादशंनासप्रकरणान्त रत्वाच्चैत्यथं गश्रौतविनियोगाभावेऽपि 
“बहिर्देवसदनं दामी'त्यस्य बहिकंवनप्रकाशनसामर्थ्यादिहिखेवने यथा विनियोगस्तथा कर्मंशेषात्मप्रकारानसामर्थ्येन 
कम॑स्वेषां विनियोग इत्यपि नाऽऽश द्भुनोयमित्याह्- तेषामिति । शुदधत्वादिविरोषणस्याऽऽ्त्मनः कमंरोषःं 
प्रमाणाभावात्तद्याथात्म्यं न केवलं कर्मानुपयोगि किन्तु कर्म॑णा विरुध्यते चेत्याह--याथात्म्यं चेति \ शुद्धोऽह् 
स्वभावतो नाऽऽगन्तुकेनापि पाप्मना विद्धः सवंत्रकोऽशरीर आकाशोपम इति जानन्न कटाक्षेणापि कमं वीक्षते । 
किन्त्वापातप्रतिपत्तिरप्येताहशी ९ निरुणद्धयेव कमंप्रवृक्तिमिव्यथंः । किञ्च यः कमंशेषः स उत्ादो दृष्टो यथा 

१. इषेत्वा इति यजुम॑न्वः द्पूर्णमासयागे गोवत्सस्य मातुसकाशादपाकरणाय शाखच्छेदनकाले पटनीयः। 
सिद्धान्ते उक्तानुमाने प्रक रणस्थत्वं विनियोजकप्रमाणवत्त्वं चोपाधिरित्यभिगप्रायः। 

२. ब्रीहिभियंजेत इत्यादौ तृतीयाश्नुव्या व्रीहीणां दशंपुणंमासयागे साधनेन विनियोगो दृष्टः । अत्र तु 
विभक्त्यादिश्रुतयो न सन्ति) न च यथा बहिर्देवसदनं दामौ"ति मन्त्रस्य दशपणं मासप्रकरणस्थस्य 
श्रुत्या विनियोगाभावेऽपि बहिरुवनप्रकाशनसामथ्यंरूपेण लिङ्गेन श्रुतिकल्पनाद्रारा विनियोग इष्टः, 
तथा ईशावास्यमित्यादिमन्त्राणां कर्माङ्गुभूतकतुंस्वरूपप्रकाशकत्वात् तेन साम्येन सवंवेदिकक्रमंसु 
तेषां विनियोगो भवतु-इति वाच्यम्) तेषां श्ुद्धात्मप्रकाशकत्वेन कर्मङ्ख भूतस्य कतुत्वादिगुणकस्यात्मन 
प्रकाराकत्वाभावात् इत्यथ: । । 

२. आपातप्रतिपत्ति--आत्मा अकर्ता अभोक्ता इति प्रयोक्षज्ञानमपि कसंप्रवृत्ति निवारयति यत्तः विधिषु 
श्राद्धोऽधिकारोति निर्णीतत्वात् अत्मनः कतृत्वादिविषये श्रद्धार्राहतो न कर्माधिकारी किन्त् संन्यासे । 
( भामती १{-१-१) 

१० 





र] सटीकशाङ्करभाष्योपेता [ मन््ः-१ 

एवैषां करम॑स्वविनियोगः ! न ह्योवलक्षणमात्मनो याथात्म्यमुत्पाद्यं विकायंमाप्यं संसकायं कतुभोक्तुरूपं वा येन 
कमशेषता स्यात् ¦: सर्वासामुपनिषदामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेवोपक्षयात् । गीतानां मोक्षधर्माणां चवंपरत्वात् । 
तस्मादात्मनोऽनेकत्वकतंत्वभोक्तत्वादि चाशयुद्धत्वपापविद्धत्वादि चोपादाय लोकब्ुदधिसिद्धं कर्माणि विहितानि । 
यो हि कमंफलेन्सर्थो दृष्टेन ब्रह्मवचंसादिनाष्ृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजातिरहं न. काणकुन्जत्वाद्यनधिकारप्रयोजक- 

५ धर्मवानित्यात्मानं मन्यते सोऽधिक्रियते कर्मस्विति ह्यधिकारविदो वदन्ति ! तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथात्म्य- 
प्रकारानेनाऽऽत्मविषयं स्वाभाविकमन्ञानं ̀  निवतंयन्तः शोकमोहादिसंसारधमंविच्छिततिसाधनमात्मेकत्वादिविन्ञान- 
मुत्पादयन्ति इत्येवसुक्ताधिका्यभिधेयसम्बन्धप्रयोजनान्मन्त्रान्संक्षेपतो व्याख्यास्यामः \\ 

पुरोडाशादिः३ । विका: सोमादिः । आप्यो मन्वादिः । संस्कार्यो ब्रीह्यादिस्तदुत्पाद्यादिरूपत्वं व्यापकं ग्यावत्त- 
मानमात्मयाथात्म्यस्य कमंशेषत्वमपि व्यावत्तंयति ।. तथाऽऽत्मयाथात्स्यं कतुं भोक्त॒ च न भवति । येन ममेदं 

१० समीहितसाधनं ततो मया कतंन्यमित्यहुङ्कारान्वयपुरःसरः कर्र॑न्वयः स्यादित्याह--नह्येवमिति । ननूपनिषदां 

भजपोपयोगित्वादन्यस्य च प्रमाणस्यादशंनान्नास्त्येवेतादृशमात्मयाथासत्म्यं तत्राऽ्ह- सर्वासामिति । “यत्परः शब्दः 
स लब्दाथं” इति मीमांसा प्रसिद्धः सर्वासामुपनिषदां चैकात्म्ये *तात्पयंदशंनाच्न जपोपयोगित्व मुपनिषदां ६क्यं वक्तुम् । 

तथाहि--ईशा वास्यमित्युपक्रम्य स पयंगाच्छुक्रमिल्युपसंहा रादनेजदेकं तदन्तरस्य सवेंस्येत्यभ्यास- 
दरोनान्नैनहेवा आप्तुवत्ित्यपुव॑तासङ्कीतंनात् को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत इति फल्वत्तासङ्कीत॑ना- 
त्कव्नेवेहेति नजिजीविषोभंदरद्लिनः कमकरणानुवादेनासूर्या नाम त इति निन्दय॑कात्म्यदरानस्य स्तुतत्वात्त- 
स्मिन्चपो मातरिख्वा दधातीति ध्युक्त्यभिधानान्चास्यास्तावदुपनिषद एेकातम्यतात्पयय ह्यते । एवमन्यासामप्युप- 

न्न 

रि 

१ ५ 

१. कमंफलेनार्थीत्यादिः । तदुक्तं मीमांसाभाष्ये- . ` 
( १ ) स्वगंकामस्य यागकर्मोषदेशः स्यात् { ६-१-१) 
( २) तस्मात् साद्धयागोपदेशः न निरद्खयागोपदेशः । असमर्थानां विगुणो यागः ( ६-१-२२.) 

२० (३) तस्मादनधिकृतो अग्निहो्ादिष शूद्रः अग्न्यभावात् ( ६-१-४) | ` 

२. बज्ञानं निवतंयन्तः आत्मेकंत्वादिविज्ञानमुत्यादयन्ति इत्यनेन ज्ञानसमकालमेवाज्ञानाभावः न `तु 
अज्ञानस्य ज्ञानोत्तरक्षणे ज्ञानान्तिवृत्तिः इति सूचितम् । अधिकारीति ज्ञानकामोऽधिकारी, अभिधेयं 

ब्रह्य, प्रयोजनं मोक्षः, सम्बन्धद्च यथायथम्मूह्यः। 

३. पुरोडाशः पिष्टपिण्डः उष्णोदकसंयोजनेन पिष्टनिष्पाद्यः । सोमः ठताविशेषः तस्य निष्पीडनेन रसो 
२५ भवति स च सोमविकारः। मन्त्राः अध्ययनेन प्राप्याः स्वाधीनोच्चारणयोग्यतां प्रापणीयाः । व्रीहीणां 

प्ोक्षणादिक संस्कारः। . . | 

४. जपोपयोगित्वात् = अत एव स्वप्रतिपाद्यार्थेऽप्रामाण्यात् । 

५. तात्पयच्छन्दवृत्तिः इति प्रसिद्धेरेवायमनुवादः । षडविधततात्पयंलिङ्खान्याह्-तथा हीति । 
( १) उपक्रमोपसंहारौ, (२) अभ्यासः, (३) अपूवता, (४) फलं, (५) अथं वादः, ( ६) उपपत्ति- 

२० श्चेति तात्पर्यानुमापकानि लिङ्कानि षट् । [ि | | 
( १ ) विचायं प्रकरणस्याद्न्तवाक्ययोः एकाथंपयंवसानं लक्षयते । ( २ ) अभ्यास अनन्यपरपुन 

श्रवणं । ( ५) अथंवादः स्तुतिनिन्दा वा । एतत् त्रयं शब्दनिष्ठम् तत्राद्यं एकाथंनिर्णायकतवेन लिद्धम् । 
अभ्यासः आदरट्वारा त्ात्पयंनिर्णायकः । तेनाथंस्योक्कृष्त्वज्ञानम् । उपपत्त्या प्रतिपाद्यस्याबाधितत्वं 
ज्ञायते । ततश्च भपुवंताफलोपपत्तिभिः अनधिगताबाधिततफल्वदथंबोधकत्वरूपं प्रामाण्यं ज्ञाप्यते । 

२५ अथंवादेन अथंस्य बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं ज्ञाप्यते । | 
९. युक्त्यभिधानात् = मातरिद्वहिरण्यगभंस्य फलप्रदानसामर्यं अन्याधीनं तस्य उत्पत्तिमत्वे सति 

फलदातृत्वातु अस्मदादिवत्--इत्यनुमानात्। ~ 





मन्त्रः-१ ] दशावास्योपनिषत् 

ईशा वास्यमिद्यादि" । ईक्षा ईष्ट इतोट् तेनेक्षा । ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सव्य ! स हि स्वमी 
सवजन्तूनामात्मा सन्प्रत्थगात्मतया; तेन स्वेन रूपेणाऽऽ्त्मनेशा `वास्यमाच्छादनीयम् । किम् ) इदं सर्वं यत्किन्चि- 

निषदामुपक्रमोपरंह्ा रकरूप्याभ्यासापूर्वंत्ताफलवत्ताथंवादयुक्त्युपपादनानि षट् तात्पयंलिद्धानि विकल्पेन समुच्च- 
येन चास्माभिस्तत्त्वारोके* दशितानीति नेह प्रतन्यन्ते | 

किच्च प्रत्ययसम्वादोऽपि बख्वत्वे कारणं प्रसिद्धम् । विद्यते चोपनिषद्थं गीतादिसम्वादस्तस्मादुपनिषल्यद- 
समन्वयेनावगम्यमानमेकात्म्यं न प्रमाणान्तरानुपलम्भविरोधेनापलपनीयम् । यथेन्द्रियान्तरेणानवगम्यमानमपि 
रूपं चक्षुपाऽवरगम्यमानं नापह्वयते तथेकात्म्यमपि नापह्वुवाहंमिव्याह-गीतानामिति ! "समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं 
परमेरवरम् । विनक्यत्स्वविनश्यन्तं यः प्यति स पश्यति” इत्यादिगीतानाम् । एक एव हि भूतात्मा भूते 
भूते व्यवस्थितः । णक्रा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्" इत्यादिमोक्षक्चास्त्राणां चेकात्म्यपरत्वादिव्यथंः | 
यद्येताहशमात्मतत्त्वं तहि निर्यधकारित्वाक्रमंकाण्डमुच्छिदेतेत्यपि नाऽऽशङ्कुनीयमिव्याह्--तस्मादिति । मौप- 
निषदात्मयाथात्म्यविज्ञानवत इष्यत एव कमकाण्डाप्रामाण्यम् । *यथा न हिस्यात्सर्वा भूतानीति निपेधशास्त्राथं- 
निषष्चयवत्त इष्यत एव श्येनादिविध्यप्रमाण्यम् । यथा च तीत्रक्रोधाक्रान्तस्वान्तं प्रत्येव “व्येनादिविधिप्रामाण्यं 
तथा मिथ्यात्मदरिनं प्रत्येव कमेविधिप्रामाण्यमित्यथंः | भत्र जैमिनिप्रभृतीनां सम्मतिमाह-यो हीत्यादिना । 
अथित्वादियुक्तस्य कमंण्यविकारः षष्ठेऽध्याये प्रतिष्ठापितः | अर्थित्वादि च मिथ्याज्ञाननिदानम् । न हि चभीवन्नि- 

१. ईन टदवररूपेण इदं सचमाच्छादनीयम् । कारणात्मकेरव ररूपेण ज्ञातव्यं कायंस्योपादानव्यत्तिरेकेणा- 

सयत्र वर्तमाने स्थावरजल्गमात्मकं जगत् ्राह्यमू-सायणः | 
त्यक्तन -- त्यागेन आत्मानं पालयेथाः त्याग एवात्मरक्षणोपायः संग्रहुस्य बन्धहेतुत्वात् । भत्र संन्यास 
उक्तः। तेन व्यक्तेन मिथ्यात्वेन निरिचितप्रपक्चेन मात्मानं ब्रह्मरूपेण विज्ञाय रक्ष। एषणात्रयसंन्यासन च। 

२. थत्र माध्वेः ईशस्य आवास्यं इति वचिग्रह्य ईशप्रविष्मित्यथंः स्वीकृतः । ईशा इति पृथक्रपदमित्ति 
पदपायविदः । तद्िरुद्धमिदम् । अपि च समस्तपदत्वे समासस्पेत्यन्तोदात्तस्वरः स्यात् । ततः वा इत्यन्तं 
अनुदात्तं स्यात् पञ्चानां त्वा पञ्चजनानां" दत्तिवत् । भत्ता नेदं युक्तम् । तेन व्यक्तेन = ईश्व रदत्तन इत्यथः 
कृतः । त्यागो न दानं भपितु दानपदार्थेकद नात्र लक्षणा भवेत् । त्यक्तेन भागासम्भव्रात् 
त्यागेनात्मानं पालयेदिति युक्तं 'त्यागेनेके अमृतत्वमानशुरि'ति श्रुतेः । वस्तुतो भोगे मोक्षे वा 
पुसपप्रयत्नः कारणम्, भत्र तस्य निवारणं विधीयत इत्यनौचित्यम् 

मतान्तरे -ईशा इति यौगिकं विष्णुपरं न तु रूढा शिवपरं शिवस्य विष्णुकरायंत्वात् कमं- 
वश्यत्वाच्चेति । तन्न । "ब्रह्मविष्णुस्द्रास्ते सम्प्रसूयन्ते । कारणं तु ध्येयः सर्वेश्वयंसम्पश्न शम्भुरा- 
कारमध्ये'' "यो देवानां प्रभवश्चोदूवक्च विर्वाधिको खद्रो महपषिः"' | मायिनं तु महेश्वरम्" स कारणं 
केरणाधिपाधिप'" इ्यादिश्रतिसिद्धस्य यस्मिश्लीश्वर इत्यनन्यविषयः राब्द--दति रूढपोद्रलितस्य 
दिवस्यैव शीघ्रोपस्थितेः । वास्यं न व्याप्यं तस्य उत्तरत्र सपयंगादित्युक्तत्वात् । ̀ 

, तत्वालोके जनादंनक्रते भारतीयविद्याभवने मुद्रिते छान्दोग्यपर्ठे प्रसिद्धानि पद् तात्पर्यलिद्गानि 
प्रदणितानि नान्यत्रौपनिपत्पु | 

यथा न दहिस्यादिति। यथा अहिसाशास्त्रयागीयपश्ुहिसाक्ास्त्रयोः द्वयोरपि प्रामाण्यात् योरेक 
वाक्यताद्वीकारात् यागीयहिसाभिन्नहिसाया अधमत्वं तथा भत्र विद्याविद्ययोरुभयोः समुच्यविधानात् 
एकवाक्यत्वे न कस्यापि बाधकमित्यथं 

दयेनादिविधिः श्येनयागः मरणकामाय विहितं आभिचारिक कमं । तेन अनुष्ठितेन वेरी श्िधते यज- 

मारस्य नरक च जायते | 
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सदीर्करौद्ुरभाष्योपिता [ मन्तः! 

जग्यां पथिव्यां जगत्सवं स्वेनाऽऽत्मनेशेत प्रत्यगात्मतयाइ्हमेवेदं सवेमिति परमायथंसत्यरूपेणानृतमिदं सवे 
चराचरमाच्छादनीयं स्वेन परमात्मना । यथां च॑न्दनागवदिरूदकादिसम्बन्धजक्लेदादिजमोपाधिकं दोगन्ध्यं 
तत्स्वरूपनिघषंणेनाऽऽच्छादयते स्वेन पारमार्थिकेन गन्धेन तद्वदेव हि स्वात्मन्यध्यस्तं स्वाभाविकं कतुत्वभोक्तृत्वादि- 
लक्षणं जगद्रेतरूपं जगत्यां पृथिव्यां जगत्यामित्युपलक्षणाथंत्वात्सवंमेव नामरूपकर्माख्यं विकारजातं परमाथ 
सत्यात्मभावनया व्यक्तं स्यात् । एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य पुत्राद्येषणात्रथसंन्यास एवाधिकारो न कमसु \ 
तेन व्यक्तेन त्यागेनेत्यथः । न हि त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो बाऽऽत्मसम्बन्धिताया अभावादात्मानं पालयत्य- 
तस्त्यागेनेत्ययमेव वेदार्थः । भुङ्ोथाः पालयेथाः । एवं त्यक्तषणस्त्वं मा गृधः, गृधिमाकाङक्षां मा कार्षोधन- 
विघणाम् ! कस्यस्विद्धनं कस्यचित्परस्य स्वस्य वा धनं मा काङक्षीरित्य्थः। स्विदित्यनथंको निपातः 
अथवा भा गधः। कस्मात् ? कस्यस्विद्धनमित्याक्षेपार्थो न कस्यचिद्धनमस्ति यदृगध्येत । आतत्मेवेदं सव- 
मितीश्वरभावनया स्वं त्यक्तमत आत्मन एवेदं स्वंमात्मैव च सवमतो मिथ्याविषयां गधि मा कार्षी 
रित्यथः।॥ १॥ 

ष्करियस्य स्वत एव दुःखासंसगिणः परमानन्दस्वभावस्य सुकं मे स्यादृदःखं मे मा भूदि्याथत्वं शरोरेन्द्रियसाम््येन 
च संमर्थोऽ्टुमित्यभिमानित्वं मिथ्याज्ञानं विना सम्भवी त्यथः । यस्मादात्मयाथात्म्यप्रकाका मन्त्रा न कम- 
विधिशेषभूता न च मानान्तरविरुद्धास्तस्मासरयोजनादिमत्वमपि तेषां सिद्धमित्याह- तस्मादेत इति । व्याख्येधत्व- 
मुक्त्वा प्रतिपदं व्याचष्टे-ईडेति। ईश" एेदवयं इत्यस्य घातोः क्विपि लुप्ते कृदन्तं रूपमोट् तस्य तृतीयेकवचनमीरोति। 
ननु कतरि क्विन्बिघानात्परमात्मनस्वाविक्रियत्वात्कथं क्विबन्तशब्दवाच्यतेति तत्राऽऽ्हू-ईरितेति \ सायोपाधे- 
रीरनकतंत्वसम्भवात् क्विबन्तंशब्दवाच्यता न विरुध्यते निरुपाधिकस्य च लक्ष्यत्वं भविष्यतोत्यथंः। ईशित्रीरितव्य- 
भावेन र्ताहि भेदः प्राप्त इत्याशङ्कुयाऽऽ्--सवंजन्तूनामात्मा सच्निति ।! यथाऽऽदर्शादिषु प्रतिबिम्बानामात्मा सन् 
बिम्बभूतो देवदत्त ईशिता भवति तथा कल्पितमेदेनेशित्रीरितन्यभावसंम्भवास्न वास्तवमेदानुमानं सम्भवत्तीत्यथेः | 
वस" आच्छादने } अस्य रूपं वास्यम् । तत्त्वत ईश्वरात्मकमेव स्वं ्रास्त्या यदनीश्वररूपेण गृहीतं तत्सवं मीशवर 
एवान ति ज्ञानेनाऽज्च्छादनीयम् | सर्वाद्मिकं ईश्वरोऽस्मीति ज्ञातव्यमेष तत्त्वोपदेशश्छान्दोग्ये ततस्वमसीतिव- 
दत्यथः | 

ब्रह्मेव सवंमात्मेव सत्प्रकाश्चाविल्ञेषतः । हैयोपदेयभावोऽयं न सन्स्वप्नवदीयंते | 

उक्तं च-- 

त बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति न विकल्पोऽस्ति तत्वतः । नित्यप्रकाश्च एवास्ति विदवाकारो महेश्वरः ॥' इति । 

यस्यौपदेरिकन्ञानमात्रेणानतदृष्ठिनं तिरस्क्रियते तस्य विचारादिप्रयत्नेन तत्वप्रकारे सत्यन॒तदृष्टिस्तिर- 
स्क्रियेतेत्यमिप्रेत्य हृष्टन्तमाहू-यथेति ।! चन्दनागवदिरूदकादिसम्बन्धादारद्रीभिवादिना जातं य हौगन्ध्यमोपाधिकं 
मिथ्या तद्यथा तत्स्वरूपनिघषंणाभिव्यक्तेन स्वाभाविकेन गन्धेनाऽऽच्छायते तद्रदह्विचारादेः स्वरूपसा वान्मिथ्या- 
बद्धेबधिकलत्वं सम्भवतीत्याह-- तद्देव हीति । स्वभावोऽनादिरविद्या तल्यं स्वाभाविकमित्यादिबाधयोग्यत्व- 
प्रदशंनाथं विशेषणम् । एवं विचारादिप्रयलवतोऽनुतदृष्टिति रस्कारसम्भावना मुक्त्वा युक्त्यनभिज्ञस्य सवंमिदमह 
चेश्वर एवेति भावनायामधिकृतस्य युक्तिकुशलस्य च विचारेऽधिकरतस्य सवेकमंसंन्यास एवाधिकार इहु मन्त्र 
विवक्षितस्तेन स्यक्तेनेत्यतरत्यागपरामर्सर्त्। “त्यजतेव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदमि ''त्यन्यत्राप्युक्तत्वा्पुत्राचेषणा- 
यार्चित्तविक्षेपहतुतवेन प्रसिद्धत्वाच्चेत्यभिप्रेत्याऽऽह्-एवमीहवरात्मेति ! चिकीर्षितं संन्यासं स्तौति-तेन त्यक्ते 
नेति । त्यागेनाऽस्त्मा रक्षितः स्या्निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थानानुकूरत्वात्त्यागस्येत्यथंः । संन्यासिनः शरीरसंधारणोप- 
युक्तकौपीनाच्छादनभिक्षाशनादिव्यत्िरिक्तेऽपि कथञ्चिद् ् रव्यपरिग्रहे रागक्चेत्प्राप्नोति तन्निरोधे यल्नः कतंग्यः | 
तस्य प्रधानविरोधित्वादित्यभिप्रे्य नियमविधिमाहू--एवं त्यक्तेषण इति । स्विदिति निपातस्य सामाल्याथंत्वेऽपि 
कस्यस्विदिति वितर्काथंत्वमन्यत्र प्रसिद्धं तदिह न गृह्यत इत्यनथंकमिद्युक्तम् । व्यवहा रहृष्टयाऽप्यात्मन एवेदं सर्वं 
दोषभूतं जडस्य. चित्परतन्त्रत्वादतोग्राप्ते विषये नाऽऽद्क्ना कंतव्या । परमाधतस्त्वात्मेव सवंमित्याकाङक्षाविषय 
एव नास्तीत्यथंः ।} १ ॥ | 





मन्तः-२ 1 ईशावास्योपनिषत् 

कवन्नेवेह कर्माणि जिजीपिषेच्छतः, समाः । एवं खयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं रिप्यते नरे ॥ २॥ 

एवमात्मविदः पुत्रादेषणात्रयसंन्यासेनाऽऽत्मन्ञाननिष्ठतयाऽऽत्मा रक्षितव्य इत्येष वेदाथंः \ अथेतरस्या- 
नात्मन्ञतयाऽऽत्मग्रहणायादाक्तस्येदमुपदिशति सन्त्रः--कूवंन्नेवेति । "कुवंश्नेवेह॒ निवंतंयन्नेव कर्माण्यग्निहोत्रादीनि 
जिजोविषेञ्जी वितुमिच्छेच्छतं शत संख्याकाः समाः संवत्सरान् \ तावद्धि पुरुषस्य परमायुनिरूपितम् \ तथा च 
पराप्रानुवादेन यन्जिजीविषेच्छतं वर्षाणि तत्कुवेञ्ेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । एवमेवंप्रकारेण त्वयि जिजीविषति नरे 
नरमात्राभिमानिनीत एतस्मादग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुवंतो वतंमानात्प्रकारादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति येन 
प्रकारेणाल्युभे कमं न र्प्यते कमणा न रिप्स्यसं इत्यथः । अतः शाख्विहितानि कर्माण्यग्निहोत्रादीनि कवने 
जिजोविषेत् ¦! कथं पुनरिदमवगम्यते पूर्वेण मन्त्रेण संन्यासिनो जाननिष्ठोक्ता द्वितीयेन तदशक्तस्य कमंनिष्ठेति । 
उच्यते । ज्ञानकमं्णोवरोधं पवेतवदकम्प्यं यथोक्तं न स्मरसि किम् ? इहाप्युक्तं यो हि जिजीविषेत्स कमं कुवन् । 
ईशा वास्यमिदं सवं तेन् त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुधः कस्यस्विद्धनमिति च । “न जो विते मरणे वा गृधि कुर्वोतारण्य- 
मियादिति च पदम् । ततो न पुनरियादि"ति संन्यासश्ासनात् ! उभयोः फलभेदं च वक्ष्यति \ “इमो दइावेव 
पन्थानावनुनिष्करान्ततरो भवतः क्रियापथश्चेव पुरस्तात्संन्यासश्चोत्तरेण"” निवृत्तिमारगेणेषणाच्रयस्य त्यागः ! तयोः 

आद्यमन्त्रस्य पुव्धिंन तत्त्वोपदेशः कृतस्तृतीयपादेनापरिपक्वज्ञानस्य संन्यासविधिरुक्तश्चतुथंपादेन 
संन्यासिनो नियमविधिरुक्त इति प्रतिपदं व्याख्याय संक्षिप्याथंमनुव दव्युत्तरस्य सम्बन्धाभिधित्सया -एवमात्म- 
विद इत्यादिना । पुवंमन्त्रेण ज्ञानं विदितं यस्य तस्यवोत्तरमनस्त्रेण कमं विहितं ततः समुच्चयानुष्ठाने तात्पर्य 
मन्वद्रयस्येव्येकदेरिश्ञ ङ्धामुदधावयति--कथं पुनरिति । शुदधब्रहयज्ञानकमंणी नेकाधिकारे विरुदधत्वाहतुगमन- 
वरिदण्डिवमंवत् । अस्त्येव तत्रापि क्रमेणेककतुंकत्वमिति चेन्न । विरिष्टल्पभेदाद्धिन्नाधिकारत्वात् । यच्चोक्तं-- 
ज्ञानकमंणोववेंदविहितत्वेन शुद्धिसाम्याद्विरोधोऽसिद्ध इति तदसत्। ऋतुगमनच्रिदण्डिवमयोरप्यत्रिरोधप्रसङ्कात् । 
तदुभयं नेकस्य विहितमिति चेत्तूल्यमेतत् । प्रतिषेधात्तत्र न समुच्चय इति चेदिहापि न कमंणान प्रजया 
“नानुध्यायाद्रहुञ्छन्दानित्यादिप्रतिषेधस्तुल्यः । केवकुकमंविषयो निषेध इत्ति न च वाच्यं केवरूपदग्यवनच्छेया- 
भावात्समुच्चयविधेराप्यनिश्चितत्वात्तस्मान्न समच्चये त्ादपर्यं॑मन्तरहयस्येत्याह्-ज्ञानकमंणोषिरोधमिति । 
कतुत्वायध्यासाश्चयं कमं शुद्धत्वाकतुत्वादिज्ञानेनोपमु्त इति सम्बन्धग्रन्थे यथोक्तं सहानवस्थानलक्षणं विरोधं कि 
त स्मरसि येनैकाधिकारत्वं तयोः कल्पयसीत्यथंः । मन्त्रलिङ्घादपि तयोभिन्नाधिकारत्वं प्रतीयत इत्याहू- 
इाप्युक्तमिति । जिजीविषो रागिणः कमं विदत्तं सवंमीश्वर एवेत्ति ज्ञानवतस्त्यागो विदितः । किंञ्च धन- 
सम्पन्नस्येव कमेण्यधिकारः । प्रथममन्वार्थाधिकारिणश्च धनाकाडक्षानिषेधेन कर्माधिकारनिषेधः प्रतीयत 
इत्यथं- । जिजीविषा हि कर्माधिकारिण एव न ज्ञानाधिकारिणं इत्यत्र प्रमाणमाह-न जीवित इति \! अरण्यं 
स््रीजनासद्धीणंमाश्रममियाद्गच्छेदिति षदं वेदशास्वरस्थितिस्ततोऽरण्यवासोपरक्षितात्संन्यासान्न पुनरियात्कमं- 
श्रद्धया न प्रत्यावृत्ति कुर्यादिति लजिजीविषादिरदितस्य संन्यासविधानादित्यथंः । इतश्च नेकफलकामस्य ज्ञान- 
कमंणोरधिकारः प्रतिपत्तव्य इत्याह-उभयोरिति । को मोहः कः रोक एकत्वमनुपरयत इति सनिदानानथं- 
प्रहाणं ज्ञानफरं वक्ष्यति । संसारमण्डलान्तगंतमेव च देशान्तरप्राप्त्यायत्तं हिरण्यगभंपदप्राप्त्यादिलक्षणं कमेफलं 
वक्ष्यति । अग्ने नय सुपथेत्यन्तेनेत्यथंः । नारायणोपतिषद्वाक्यमपि भिन्ताधिकारितवे प्रमाणयत्ति--इमो द्वावेवेति । 

१. अचर वृवंन्नेव जिजीविषेदिति न विधिः, जीवनेच्छायाः रागप्राप्तत्वात् अपि तु यदि जिजीविषेत् तदा 
कुवंस्नेव जिजीविषेदिति इच्छामनुद्य कमंकरणं विधीयते । पूवंमन्त्स्यतु मा गृध इति इच्छानिषेधात् 
संन्यासिविषयत्वम् । अस्य तु इच्छानुवादात् गृहस्थविषयत्वं च स्पष्टमेव ! तत्तो मन्तेयोरभिन्नविषयत्वात् 
ब्रहाविद एव कमंविधिरिति न युक्तम् | 

(स्तुतयेऽनुमतिर्वा' ( ३-४-१४ ) इति ब्रह्मसूत्रे तु यद्यप्यत्र प्रकरणसामर्थ्यात् विद्वानेव कूवंच्नित्यभि- 
सम्बध्यते तथापि विद्यास्तुतये कमरनृज्ञानमेतदिल्युक्तस् । तावता न ज्ञानकमंसमुच्चयः सिद्धयेत् । 

२. विदिष्टरूपभेदः गृहस्थत्वसंन्यासित्वविषशिष्टयोर्भेदः। 

[ ५ 

१० 

१५ 

२५ 
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६] सटीकशा्कुस्भाष्योपेता [ सल्तरः-३, ४ 

अपुर्था नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽव्रताः । तास्ते प्र्याभिगच्छन्ति ये के चराऽऽत्महनो जनाः ॥३॥ 
अनेनदेक मनक्षो जीयो नैनदेवा आप्वुवन्पूवंमष॑त्। तद्वावतोऽन्यान्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिधा दधाति॥४॥ 

सन्यासपथ एवातियेचयति! “न्यास एवात्परेचयदि'"ति च तैत्तिरीयके) "द्वाविमावथ पन्थानो यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः, 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च विभावितः” इत्यादि पुच्ाय विचायं निश्चितमुक्त व्यासेन वेदाचार्घेण भगवता। विभागं 

५ चानयोर्ंयिष्यामः ।॥ २॥। | | 

अयेदानीमविद्रचिन्वार्थोऽयं मन्त्र आरभ्यते--असुर्थाः परमात्मभावमट्रयसपेक्ष्य देवादयोऽप्यसुरास्तेषां च 
स्वभूता लोका असुर्या नाम १ नामशब्दोऽनथेको निपातं: । ते लोकाः कमेफलानि लोक्यन्ते दृष्यन्ते भुज्यन्त इति 
जन्मानि! अन्धेनादशंनात्मकेनाज्ञनेन तमसाऽभ्व् ता आच्छादितास्तान्स्थावरान्तान्प्रे व्यक्स्वेमं देहमभिगच्छन्ति 
यथाकमं यथाधुतम् \ ये के चाऽऽत्मह्नः । आत्मानं ध्नन्तीत्यात्महनः ° । के ते जना ? पेऽविद्रांसः । कथं त आत्मानं 

१० नित्यं हसन्ति ? अविद्यादोषेण विद्मानस्थाऽऽत्ननस्तिरस्करणात् ! विद्यमानस्याऽऽत्मनो यत्कार्यं फरमजरामरत्वादि 
संवेदनलश्चणं तद्वतस्येव तिरोभूतं भवतीति प्राक्कता अविद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते । तेन ह्यात्महुननदोषेण 
पंसरन्तिते ॥ | | 

यस्थाऽऽत्नो हननादविद्वांसः संसरन्ति तद्टिपययेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते ते नाऽऽत्महेनः । तत्को दृशमात्म- 
तत्त्वभित्युच्यते-अनेज दिति । अनेजत्, न-एजत् । एज् कम्पने । कम्पनं चरनं स्वावस्थाप्रच्थुतिस्तर्जतं सवेदेक- 

१५ स्यिथः तच्चेकं सवभूतेषु! मनसः सङ्कल्पादिलक्षणाञ्जवीयो जवव्रम् । कथं विरदधभुच्यते प्रव निश्चलमिदं 
मनसो जवीय इति च ? नैषं दोषः। निरूपाघ्युपफाधिमक्वेनो पत्ते :\ तत्र निरूपायिकेन स्वेन स्पेणोच्धतेऽनेजदेकमिति। 
मनसोऽन्त.करणस्थ सङ्धत्पविकत्परन्षणस्योपाधेरनुवतं नादिहु देहस्थस्य मनसो ब्रह्यलोकादिदुरगमनं सङ्कल्पेन 
्णमात्रा्डवतील्यतो मनसो जविष्ठतवं लोके प्रसिद्धम् ! तस्मिन्मनसि ब्रह्यल्ेकादीन्टुतं गच्छति सति प्रथमं प्राप्त 
हवाऽऽव्मचेतन्ावभासो गृह्यतेऽतो मनसो जवीय इत्याह्-नेन टवा चयोतनाहैबाश्चक्षुरादीनो न्दियाग्येतत्प्रकृ तमात्मतन्त्वं 

२० परस्तातपृष्टिकालेऽनुनिष्करान्ततरौ भृततसृष्ठिमनुप्रवृत्तौ भिन्नाधिकारित्वाद्रुमयोः संन्यास एवातिरिक्तः श्रेष्टो भवतति 
प्रमपुरषार्थाव्यव घानादित्यथः । व्ासवाक्यमपि सम्वादकमाह--दाविमाविपि ॥ 

माद्यमन्त्रार्थं प्रपञ्चयितुं प्रथममविद्रचविन्दा क्रियत इत्याहू--अथेति । ते लोका इति तच्छब्दो यच्छ्दाथं । 
धथाध्रतमिति ! येन याहं प्रतिषिद्धं विहितं वा देवतादिज्ञनमनुष्ठितं स तदनुरूपमेव योनिमाप्नोतीत्यथैः | 
मात्महल्तुखस्योद रभेदिति प्रसिद्धेः कथमवि द्वं जात्मह्न इत्याहू--कथं त इत्ति \ उदरभेदिनोऽध्यात्माधिकारे 

२५ प्रस क्गाभावादशद्धत्वाध्यासेन तिरस्कार एवाऽऽत्महन्तृ त्व मिव्याह--अविद्यादोषेणेति । यथा क्स्पचिच्छृद्धस्य 
मिथ्याभिशापोऽशस्त्रवध उच्यते तद्रदात्सनि पाप्त्वाचभ्याप्रोऽपि हिसेवेखथंः । अज रामरत्वादिलक्षणोश्ट्मिति 
सम्वेदनमभिधानं च यत्काय त्द्धतस्येव न हद्यत इति हुननमुपचयंत इत्याह्--विद्यमहनस्येति । भस्याऽऽत्मघातस्य 
प्रायङ्चित्तविधानादशंनात्संसरणमेव फलमित्याह्-तेन हीलि ॥ | | 

„८ . उत्तस्मन्त्रमवतारयति--यस्याऽऽध्मन इत्यादिना । अविक्रियमेकं चेदयत्मत्त्वं कथं तहि केचन स्वगंगामिन् 
३०२ केचन नरकगामिन ` ईति सांसारिकिन्यवस्था स्यादिति चेन्मनउपाधिनिबन्धनेत्यभिप्रेव्याऽऽहु-मनस इत्यादिना । 

उपधिरनुवतंनात् विक्रियादिग्यवहाराश्रयत्व मिति शेषः । ननु मनसो देहान्तःस्थत्वाद्रह्गिमनायोग्यस्वात्करथं 

वेगवक्तवमित्याशङ्खुयाह् -देहस्थस्येति \ जवीयस्त्वाददवादिवरत्ताहि चक्षुरादिग्राह्यत्वं प्राप्रमित्यालङ्वाऽऽह-- 

नेनहेवा इति ! चक्तुरादिप्रवृत्तेमंनोग्पापा रपुवंकत्वात्तदविषयस्वे चक्षु रादिविषयत्वमप्पाव्मनो न सम्भदतीत्यथः | 

१. आत्महनः = आदनि पापित्वाद्यघ्यासवन्तः तादृशाध्यासोऽपि हननमेव 1 
२५ यद्ा भगवद्गीतभाष्ये न हिनिस्त्यात्मनात्मानं' इत्यत्र सर्वोहि अद्यन्तप्रसिद्धं सा्षाद्परोक्लादात्मानं 

तिरस्करत्य भनात्मानमात्पत्वेन परिगृह्य तमपि वर्माधर्मो कृखा उपात्तमात्मानं हृत्वा अन्यमात्मानमुपादत्तं 

नवं, एवं तमपि हत्वा अन्यमित्येवं उपात्तमुपात्तमात्मानं हन्तोति मास्महा सर्वभिः यस्तु परमार्थात्मा 
असावपि सवंदा भविद्यया इत इव विद्यमानफला भावात् इति स्वं अविद्वांसः आत्महनः इति इष्टव्यम् । 





मन्त्रः-५, ६ 1 दृशावाय्योपनिषत् 

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । वदन्तरस्य सस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥। 
यस्त॒ स्वणि म॒तान्यात्मन्येवायुपश्यति । सपेमतेषु चाऽऽत्मानं ततो न विजञगुप्पते ॥ & ।। 

1ऽ5प्नुवन्न प्राप्रवन्तः। तेभ्योमनो जवीयो मनोव्यापारसव्य वहितप्वात् आमसमाचचमप्यात्मनो नैवदेवानां विषयीभवति, 

यस्माज्जवनान्मनसोऽपि पवंमषत्पुवंमेव गतम् । व्यीमवच्यापित्वात् । सवेव्यापि तदात्मतच््वं सदंसंसा रधसंवजितं 
स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेणाविक्रियमेव सदुपाधिष्ताः सर्वाः संसारविक्रिया अनुभवतीवाविवेक्िनां मूढानामनेकमिव 
च प्रतिदेहं भत्यवभासत इत्येतदाहु-तद्धावतो इतं गच्छतोऽन्यानात्मविलक्षणान्सनोवागिन्द्रियप्रमुतीनत्येत्यतीत्य 
गच्छतीव । इवार्थ स्वयमेव दशंयति--तिषएठदिति } स्वयमविश्ियमेव सदित्यथंः । तस्मि्लात्मततवे सति नित्यचैतन्य- 
स्वभावे मातरिश्वा मात्यन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति सातरिश्या वायुः सवप्राणभुक्तरिधात्मको यदाश्रयाणि कायेकरण- 
जातानि यस्मिन्नोतानि प्रोतानि च यत्सुच्संज्नकं स्वस्य जगतो विधारयित स मातरिश्वा । अपः कर्माणि प्राणिनां 
चेष्टारक्षणानि 1 अग्यादित्यपजन्यादीनां ज्वलनदहनप्रफासागिव्षणादिलक्षणर्धन दधाति विभजतीत्यथेः\ धारयतीति 
वा । ̂ भोषाऽस्माद्रातः पवत" इत्यादिशतिभ्यः \ सर्वा हि कापंकारणादिविक्रिया नित्यचेतन्यात्मस्वर्पे सर्वास्पदभमूते 
सत्येव भवन्तीत्यथंः ॥! ४ ॥ 

न मन्त्रणां ‹जामिताऽस्तीति पुवंमन्त्रोक्तमप्य्थं पुनराह-- 'तदेजतीति \ तवात्मतत्वं प्रतं तदेजति चरति 
तदेव च नेजति स्वतो नैव चरति स्वतोऽचलमेव सच्चलतीवेत्यथंः। किच्च तद्दूरे वषंकोरिकितेरप्यविदषाम- 
्राप्यत्वादृदूर इव \ तत्, उ अग्तिक इति च्छेदः ! तदन्तिके समीपेऽत्यन्तमेव विदुषामात्मत्बान्न केवलं दरेऽग्तिके 
च । तदन्तरभ्यन्तरेऽस्य सवस्य । “य आत्मा सर्वान्तर" इति श्रुतेः \ भस्य सवस्य जगतो नामरूपशियात्मकस्य तदु 
अपि सवेस्यास्य बाह्यतो व्यपरकत्वादाकाशवश्तिरतिश्यसकष्मत्वादन्तः ॥ प्रज्ञानघन एवेति च क्ञासनाभ्रिरन्तरं च ॥५।। 

यस्तुरः। यः परिब्ाड्मुमु्षुः सर्वाणि भूतान्यव्यक्तादीति स्थावरान्तान्यात्मःन्येवानुप्यत्यात्मव्यतिरि क्तानि न 

मनसो वा कथं त विषय आत्मेत्यत आहु--यस्मादिति। यथा मनःस्थं परिमाणं मनसो न विषयोऽत्यन्ताव्यव- 
घानात्तथाऽञत्माऽप्यन्तान्यवघानान्मनसो न॒ विष्रयस्तद्वयापकत्वाच्चेत्यथंः | उक्तात्मसम्भावनायोपपत्तिमाह्- 
तस्मिन्नात्मतत्वे सतीति । श्रौत्तानि कर्माणि सोमाज्यपयः प्रभृतिभिरद्धिः सम्पा्यन्त इति सम्बन्धाल्छाक्षणिकोऽ- 
प्रान्दः कमंसु प्राणचेश्यास्चान्निमित्तत्वप्रसिद्धेः; कारणवाचकः शब्दः कार्ये छक्षणया प्रयुक्त इत्यथैः । ईङवरस्यापि 
हिरण्यगभंस्य नियतप्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्याऽधिष्ठाता परमेरवरः सम्भाव्यत इ्युक्तमिदानीं मातरिर्वग्रहणमुपलक्षणाथं- 
मादाय तात्पयंमाहू- सर्वा हीति ॥ 

जामिता---भालस्यम् । व्पापित्वाद्रा द्यतोऽस्ति निरतिशयमूक्ष्मत्वादन्तरचेदस्ति त्तहि निरन्तरमेकरसं न 
स्यान्मानाभावादित्याशद्याऽऽह्--प्र्ञनघन एवेति ॥ ५ ॥ 

उक्तात्मज्ञानस्य फक विधिनिषेधातीतजीवन्मुक्तस्वरूपेणावस्थानमित्याहु- यस्त्विति ।। ६ ॥ 

१. जामिता--जामितापदं इत्थं परिमले विवृतम्-सोदयैवाची जामिताशब्दः तस्य स्रादश्ये लक्षणेत्यभि- 
परेत्य शाबरमष्ये साहृश्यमिति व्याख्यातः एकरूपायाः क्रियापाः पुनः पुनरनुष्ठमे तन्द्रा स्यादिति 
तस्य दोषत्वपयंवप्तानं आरुस्यमिध्युक्टया सूचितम् ( प० १-१-५४) 

२. माध्वास्तु--तत् प्रपञ्चः एजति बिभेति । तत् ब्रह्य न एजति न बिभेति स्वतन्त्रत्वादिति व्याच्युः । 
तच्च । 'तद्दुरे तदन्तिके" इत्यत्रैव एकस्येव तत्पदाभ्यां ग्रहणं स्वरसम् । तत्परित्यागदोषः अच | 

३. अचर भात्मा स्वासरव त तु परमात्मा सवभूतेषु च अहमेवात्मा । अतो द्वितीयाभावात् न स्वात्मान- 
मन्यतः गोपायितुमिच्छेत् । माध्वास्तु--आल्मा परमात्मैव तत्तो न विजुगुप्सते स्वात्मानं जीवं न 
गोपायितुमिच्छेदित्यथं :, इत्याहुः, जीवाष्रयतिरि क्तस्य परमात्मनः सत्वे ततो भयं भवत्येव द्वितीया 
भयं भति" भीषस्माद्वातः पवतः इत्यायुक्तेः । न च वति प्राणदेवे सवंज्ञे भयनिमग्ने सति अस्माकं 
भयाभावः । उत : सवभूतेषु परमात्मानमन्तर्यामित्तया पश्यतीति नाभं; | 

४. जआत्मन्येवानुपरयति इद्यक्तं उपादानादन्यत् कार्यभावात् आत्मा उपादानं लभ्यते तेन चात्मव्यतिरेकेण 
प्रपञ्चाभावः सूचितः | | 

| ७ 
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सटोकश्चा ङ्करभाष्योपेत) [ मन्वः-७, ८ 

यस्मिन्सर्वाणि भृतान्यात्मेबाभृद्धिनानतः। तत्र को मोहः कः शोक ` एकलमयुपश्यतः ॥ ७ ॥। 
स॒ पयेगाच्छुक्रमकायमव्रणमरनाविर शुद्धमपापविद्धम् | 
कविमेनीषी परिम्; -ख्ंूरषाथातथ्यतोऽथान्व्यदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः।। ८ ॥ 

परयतीत्य्थंः \ इसवमतेष च तेष्वेव चाऽऽत्मानं तेषामपि भूतानां स्वमातमानमात्मत्वेन, यथाऽस्य देहस्य कायेकरण- 

सङ्खातस्याऽऽत्माहं सर्वप्रत्ययसाक्षिभूतश्चेतयिता केवलो निगंणोऽनेनेव स्वरूपेणाव्यक्तादीनां स्थावरान्तानामहमे- 
वाऽत्मेति सरव॑भूतेषु चाऽऽत्मानं निर्विशेषं यस्त्वनुपक्यति स॒ ततस्तस्मादेव दशं नान्न विजुगुप्सते विजुगुप्सां घृणां 
न करोति । प्रप्रस्येवानुवादोऽ्यम् \ सर्वा हि घुणाऽऽत्मनोऽन्यद्दुष्टं पक्यतो भवत्यात्मानमेवात्यन्तविशुदधं निरन्तरं 

प्यतो त घृणानिमित्तमर्थान्तरमस्तीति प्राप्तमेव ततो न विजुगुप्सत इति ।\ ६ ॥ 

दमभेवाथंमन्योऽपि मन्व आहु-यस्मिन्सर्वाणि मूतानि* । यस्मिन्काले यथोक्तात्सनि वा तान्येव भूतानि 
पर्वाणि परमार्थात्मदशंनादात्मेवाभूदात्मेव संवृत्तः परमाथंवस्तु विनानतस्तत्र तस्मिन्कारे तत्राऽऽत्मनि* वाको 
मोहः कः शोकः । शोकश्च मोहश्च कामकमबीजमजानतो भवति न त्वात्मकत्वं विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः । को मोह 

शोक इति शोकमोहयोरविद्याकायंयोराक्षेपेणासम्भवप्रदशंनात्सकारणस्य संसारस्थाव्यन्तमेवोच्छेदः प्रदहतो 
भवति ॥ ७।१ 

पोऽयमतीतेमन्तरर्त आत्मा स स्वेन रूपेण कलश्चण इत्याहायं मन्त्रः--स^ पयंगात्स यथोक्त आत्मा 

निरतिक्षयानन्दस्वरूपमत एव दुःखास्पृष्टमात्मानमजानतः शोको भवति हा हतोऽ न मे पत्रोऽस्तिनमे 
सेत्रमिति । ततः पूत्रादीन्कामयते तदथं देवताराधनादिं चिकीषंति न त्वास्मेकत्वं प्रयतस्तततोऽन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
शोकादेरविद्याकायंत्वावधारणान्मूरुविद्यानिवु्येव शोकादेरात्यन्तिकी निवृत्तिविद्याफरुत्वेन विवक्षिता क्य- 
मात्रस्य सुषुप्तेऽपि भावादित्याह॒-दोकश्च मोहुशेत्यादिना ॥ ७॥ 

२५ 
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२५ 

१. एकत्व--परमात्माभेदं यद्वा मूलाज्ञाननिरासेन विशरुद्धस्वात्मेक्य--सायणः | 
२. स्वयंभूः स्वयमेव भवति न तत्सत्तापादकमन्यद्पेक्षितम् । अनम्याधीनसत्ताकं-- सायणः) 
३. सव॑भूतेष चात्मानं कारणत्वेनानुस्यतं पश्यति इति सायणः | 
४. अत्र एवकारेणात्मन्यतिरेकेणाभाव उच्यते । स एव एकत्वमनुपद्यत इत्यनूद्यते । एकत्वज्ञानफटं शोक- 

मोहनिवृत्तिश्व तत्र को मोह इत्यनेनोच्यते । इदं च (तरति शोकमात्मवित्" इत्यादिभ्रुतिसिद्धमेव । 
विरिष्टादेतिनः--आत्मपदं परमात्मपरं, एकत्वं च विभागानहसम्बन्धः न त्वभेद इत्यचः । तत्र 

सम्बन्धसत्वेऽपि भेदसद्धावात् द्वितीयाद्रे भयं इत्युक्तेनं पुणंमोक्षप्रािः सिद्धयेत् । 
९. अत्र कल्पतरू--यः सर्व¶्मभावो विद्याभिव्यक्त उक्तः तत्रात्मनि । तत्र वा ज्ञानकाले आत्मेकत्वं पश्यतः 

को मोहः । ( -१-४ } 
६. स पयंगात्-मतान्तरयोः कायं कमंकृतश यीरर्यहितमितव्यथंः कृतः } परमात्मनः शरी रमिद्युक्तं स्वरूप- 

मेव | नत्वस्मदादिवत् चक्षु रादिविरिण्टमसवंज्ञत्वापातात्। तच्छरीरे अभिमानसत्वे भगवतो भ्रमापातास्च, 
भतो रीखाविग्रहसधविऽपि स्वतः शारीरसामान्याभाववानिति ऋजुः पन्थाः । शीयंत इति शरीरम् । 
न हि भगवच्छरीरस्य क्षयोऽस्ति । अशरीरमकोयं पदयत्यचक्षुरित्यादिशरुतिस्च यथार्था | 

 प्यंगात्-ब्रह्मवित् परमात्मानं स्वानुभवगोचरत्वेन प्राप्नुयादित्यथेः समानुजीये । नहीं बहयविदः 
फ़लोक्तिप्रकरणं फर तु ततो न विजुगुप्सते तच को मोहः इत्यनेनोक्तमेव । स इति च पूवं प्रकृतग्रघान 
ब्रह्मपरामर्शी नतु जीवपरामर्ि। यत्त शुक्रमित्यादीनि शुद्धजीवपराणोति । शुद्धस्य ब्रह्याभेदात् तं 
स्वाच्छरोरास्वृहैत् तं विद्यच्छक्रममुतमिति काटकोक्तेः । माध्वमते-दक्रं ोकरहितमिव्यथः इत्युक्तम्, 
तक्ष; शुक्रं शुचेज्वंकतिकमंणः इति निरुक्तम् । शुद्धं ज्योतिष्मदिति रूढ्यंसम्भवे शोकं रहति 

त्यजतीति व्युत्पत्या शोक रहितमिव्यर्थोऽ्युक्तः शुक्रहमितिरूपापत्तेरच । 





सन्त्रः-र ] ईशावास्योपनिषत् 

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽवरिधारुपासते । ततो मृय इव ते तमो य उ विद्याया्छरताः | & ॥ 

प्ंगात्परि" समन्तादगा दरतवानाकाश्वद्यापौत्ययः शुक्रं शुक्रं ज्योतिष्महीप्धिमानित्यथंः । अक्रायमक्ञरीरो लिद्ध- 
दारी रर्बानित इत्यथः । अव्रणमक्षतम् ! अस्नाविरं स्नावाः शिरा यस्मिन्न विद्यन्त इत्यसनाविरम् । अव्रणमस्ना- 
विरमित्याम्थां स्थुलक्षरीर प्रतिषेधः! रुद्धं निमंरुमविद्यागररहितमिति कारणश्षरीरप्रतिषेधः। भपापविद्धं घर्मा 
धर्माद्पापर्वेजितम् । शुक्रमित्यादीनि वचसि पुलि द्त्वेन परिणेयानि स पयंगादिष्युपक्रम्य कविमनीष्ठीत्याल्निा 
पुरि द्धस्वेनोवसंहायत् ! कविः क्रान्तदर्शी सवेदुक्् । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिश्नुतेः । मनीषी मनशस ईंतिता स्य॑ज्ञ 
ईश्वर इत्यथैः । परिभूः सर्वेषां पयुंपरि मवतंःति परम्. 1 स्वयंभूः स्वयमेव मवतीति । येषा्रुपरि चति यंश्चोपरि 
भवति सं सर्वः स्वमेव भवतीति स्वर्यमू्ः । स नित्यमुक्त ईश्वरो याथातथ्यतः सवंज्त्वाद्यथातथा भावो याथातथ्यं 
तस्माद्यथाभूतकर्मषरसाधनतोऽर्थाःकतंव्यपदार्थान्न्यदघादिहितवान्यथानुरूपं व्यभजषत्यथः ॥ शाश्वतीभ्यो नित्याभ्य 
समाभ्यः संवत्सरास्थेभ्यः प्रजापतिभ्यः इत्यथः \। ८ ॥ | 

अत्राऽयेन सस्त्रेण सर्वेषणापरित्यागेन ज्ञाननिष्टोक्ता प्रथमो वेदाथ: । ईशावास्यमिदं सवं मा गधः कस्थ- 
स्विद्धनमिति\ अज्ञानां जिजी विषुणां जञाननिष्टाऽपम्भवे कुकततेवेह् कर्माणि जिजीविषेदिति कमंनिष्टोक्ता हितीयो वेदथः 
भनयोख निषयोविभागो मन्प्रदश्चितयोघ्हदारण्यकेऽपि प्रदद्गतः, सोऽकामयत जाया मे स्यादित्यादिना अज्ञस्य 

कामिनः कर्माणीति, मन एवास्याऽऽत्मा वाग्जाये'त्यादिवचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कमनिष्ठस्य निधितमव- 

गम्यते । तथा च तत्फलं सप्रान्चसग॑स्तेष्वात्मभावेनाऽऽत्मस्वरूपावस्थानम् । जायादेषणात्रयसंन्यासेन च!ऽऽत्मलिदां 
कमंनिष्ठाप्रातिकृस्येनाएऽत्मस्वरूपनिष्ठेव द्रिता “कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माभ्यं खोक इत्यारिना । 
ये तु ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनस्तेभ्योऽसूर्या नाम त इत्यादिनाऽविद्रलनिन्दा्वारेणाऽऽ्त्मनो याथात्म्यं स परगादिस्येतयन्ते- 
मन्वेरुपदिषटम् । ते ह्यत्राधिकृता न कामिन इति । तथा च श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि “अत्याश्चनिभ्यः परमं 
पवि प्रोवाच सम्यगुविसछुनजष्टमि'त्पादि चिभज्योक्तम्। ये तु कमिणः कर्मनिष्ठाः कमं कूवेन्त एव जिजीविषवस्तेभ्य 
इदमुच्यते--अन्धं तम इत्यादि! कथं पुनरेवमरवगस्यते न तु सर्वेषामिति ? उच्यते--अकामिनः साध्यसाधनमेदोपसर्देन 
(यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूटिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपहयत' इति यदातपेकत्वविज्ञानं तच्च 
केनचित्कमंणा ज्ञानान्तरेण वा ह्यमूढः समुच्चिचीषति । इह तु समुच्चिचीषयाऽविदटदादिनिन्दा क्रियते) तत्र च 

योऽयमिति \ स्तु प्रक्षरणें घातु: । स्तावयन्ति शरीरमिति स्नावाः रिराः । करान्तमतिक्रान्तं नष्टमित्युप- 
क्षणं भूतमविष्यद्रतंमानदर्शी ।। ८ ॥ 

प्रकरणविभागं दिदलंपिपुवृंत्तमनुवदत्ति--अन्राऽऽ्येनेति । यदुक्तं भास्करेण सर्वाऽप्युपनिषदेकं ब्रह्मवि्या- 
प्रकरणं ततः प्रकरणभेदकरणमनुचिमिति । तदसव् । प्राणादयुपासनविधानस्याप्युपनिषत्सु ददोनात् । न च तदपि 
बरहाजञाना ङ्मिति वाच्यम् । पृथक्फरृश्रवणात् । तेनापि व्याकृतताव्याकृतोपास्ननस्रमुच्चय विधानस्य प्रकरणमेदे- 
तेवेष्टत्वाद्रवाङ्रतताव्ाकृतोपासनस्य प्रकारान्तरत्वात्तस्मायथा कमकाण्डेऽग्निहो त्रादिपरकरणं भिनत्नमेवेष्यते भिन्नाधि- 
कारत्वात्तत्तत्कमंणस्तथोपतिषत्स्वपि भिन्नाधिकारप्वात्कर्मविरुद्धतद्विरुद्धविदाप्रकरणभेदो न विरुध्यते । मन्तार्थे 
ब्राह्मणस्म्मति ददायितुमुपक्रमते-अनोभेत्यादिना ॥ तत्र वाक्ये कथमन्ञत्वमवगम्यत इत्याद द्कयाऽपहु--मन 
एवेति । जाया मे स्यादथ प्रनायेयाध वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वीय "ति कामयमानस्य सवंथेव बाह्यो जायादियंदा 

सम्पद्यते तदाश््यात्मं नायादिसम्पत्ति दक्षेयत्ति । एतच्चाज्ञत्वलि ङ्ख मनञआदिष्वात्मत्वा्यभिमानस्याज्ानकायं- 
त्वात् । यथा च वाद्यकामिन्यलाभे सुप्तो सनोविनुम्मितकामिनीमुपभुञ्ञानोञ्ः प्रसिद्धस्तद्रदयमपीत्यथः । तेषां च 
कमणां फठं संप्ताराप्तिरेवे्यपि तत्रैव दश्ितमित्पाह्-तथा चेति! एकं साधारणमन्नं यदिदमद्यते द्रे देवानां 
हुत प्रहुते दशंषुणमासौ वा; त्रीण्यस्य भमोगसाधनानि मनोवाक्प्राणलक्षणाति; पश्वथंमेकं तत्पय इति सप्रान्नसर्गो 

१. स आत्मा प्ररितः समन्तात् अगात् सवगतः शुक्रमित्पादयः शब्दाः पंलिङ्कत्वेन परिणेयाः स इद्य॒प- 
क्रमात 1 अकायः छिद्घशरी रवजितः, उव्रणः अक्षतः, अस्नाविर: सिरारहितः आभ्यां स्थृखदेहुराहित्य- 
मुक्तम् । शुक्रः बाह्याशुद्धिवि रहति: । शुद्धे इति अआगन्तररागाद्यभावः । अपापविद्धः घर्माधमं रहितः । 
( कल्प-१.१.१४ ) ` ` 
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सटीकशाङ्कुरभाष्योचेता [ मन्त्रः-१९ 

' अन्यदेवाऽइहुविच्याऽन्यदाहुरविच्या । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।। १० ॥ 

यस्य येन समुच्चयः सम्भवति न्यायतः ज्ाख्रतो वा तदिहोच्यते । यब वित्तं देवताविषयं ज्ञानं कर्मसम्बन्धितवेनो- 
पन्यस्तं न परमात्मज्ञानम् । विद्यया देवलोकः इति पृथक्फलश्रवणात् 1 तयोर्ञानकमंणोरिहैकैकानुष्टाननिन्दा 

समुच्चिचीषया न निन्दापरेवेकेकस्य पुथव्फरश्रवणात् ! “विद्यया तदारोहन्ति" \ “विद्या देवलोकः' । “न तत्र 
दक्षिणा यन्तिः । (कर्मणा पितृरोक' इति ! नहि शाख्रविहितं किच्िदकतव्यतामियात् । तत्रान्धं तमोऽदश्ं नात्कं 
तमः भविक्ञन्ति ! के । येऽविचां विद्याया अन्याऽविद्या तां कर्सेत्यथं: १ कर्मणो विद्याविरोधित्वात् । तामविद्यामग्नि- 
होत्रादिलक्षणामेव केवकामुपासते तत्पराः सन्तोऽनुतिएठन्तीत्य भिप्रायः \ ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय इव 
बहुतरमेव ते तमः प्रचिशम्ति \ के कमं हित्वा ये उ ये तु किद्यायामेव देवताज्ञान एव रता अभिरताः 1 ९॥। 

ततरावान्तरफलभेदं विद्याकमेणोः समुच्चयकारणमाह् । अन्यथा फलवदफलवतोः सच्निहितयोर द्धःङ्जिःतेव 
स्यादित्यथंः \ अन्यदेवेत्यादि । अन्यत्पृथगेव विद्यया कियते फलमित्याहवंदन्ति “विद्या देवलोको” “विद्यया तद 
रोहन्ती""ति शुतेः । अन्यदाहुरविद्या कमरणा क्रियते “कमंणा पितुरोकः'* इति श्रुतेः । इत्येवं शुश्रुम श्नुतवन्तो वयं 
धीराणां घीमतां व्चनम् । य आचार्या नोऽस्मभ्यं तत्कमें च लानं च विचचभिरे व्याद्यातवन्तस्तेषामयमागमः 
पारम्पर्यागत इत्यथः \! १० \ 

ददित: श्रुत्या यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पितेत्यादिना । अत्रैकैको यजमान एव विदहितप्रतिषिद्धज्ञान- 
कमचुष्ठानाच्सवंस्य संसारस्य सान्लात्पारस्पर्याभ्यां जनकत्वात्पितोच्यते । तेषु च सृषटष्वशनेषु तस्य पितुरहमिदं 
ममेदमिव्यात्त्वध्यासेन मनआदिष्ितरेषु च सम्बन्धाध्यासेनावस्थानं संसारः प्रचिद्ध इत्यर्थः | 

एवं मन्वप्र्ददिते निष्ठादे जाह्यणसम्मति दशंयित्वा परक रणविभागं दशंयति--ये तु ज्ञाननिष्ठा इत्यादिना । 
अत्याधमिभ्य इति, उत्तमाश्वमिभ्य इत्पथः । साध्यसाधनं भेदोपमर्दन यदात्मैकत्वविज्ञानं यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवा- 
भूदित्यवघारणेनोक्तं पूर्र्धिन, उत्तरार्धन च संसारनिवृततिफरुकमुक्तं तच्च श्रौतेन स्मा्तेन वा कमणा केनचिदमृढः 
समुच्चिचीषति । अन्धं तम इत्यादौ तु समुच्चिचीषयाऽविद्वदादिनिन्दा इदयते। ततः किमित्यत आह-तत्र च 
स्येति । कस्य तहि ज्ञानस्य कम॑ समुच्चयः सम्भवतीत्यत आहु--यहेवं वित्तमिति । 

यच्चोक्तं भास्करेणेशा वास्यमिति मन्त्रे जह्य विद्यायाः पकान्तत्वात्तस्या एव समुच्चिचीषया निन्दोच्यत 
इति । तदसत् । न हि प्रकृतमित्येतावत्ता सम्बध्यते कि तु सम्बन्धयोग्यम् । बुद्धबरह्यात्मेकत्वविद्यायास्तु कतुंत्वाद्य- 
ध्यासोपमदकल्वान्नास्ति कसंसम्बन्धयोग्यतता । किञ्च यस्मि्िष्पन्नेऽपि फलस्य व्यवधानं सम्भाव्यते तस्येव 
सहकारिसमुच्चय इष्यते दशदिः, ङ्ह त्वेकत्वमनुपद्यतः को मोहः कः शोकं इत्येकत्वदशंनसमकाल्मेव मोहादि- 
निवुत्यभिधानान्च कारान्तरीयफलम् । ततौ न सहकारिसमुच्चिचीषा । किञ्चास्या मन्तो पनिषदो ब्राह्मणे "ब्राह्यणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन" त्यादौ तृतीयाश्रुत्या यज्ञादेरिष्यमाणवेदने करणत्वेन सम्बन्धः प्रतीयते । तत्कथं दुब॑रेन 
प्रकरणेन सहकारितया सम्बन्धः प्रकल्प्यते । प्रधानस्य च विद्यायाः सहकारिसम्बन्धविधित्सया निन्देत्यप्ययुक्तम् | 

अत एव चागनीन्धनायनपेक्षेतिसूत्रविरोधश्च । ससुच्चवपश्व परेणापि नेष्यते । विरोधेन च परिजहे । तस्मात्कर्म 
विरुददेवता्ञानस्येवात्र समुच्चयो विधित्स्यते । ननु देवताज्ञानस्य कर्मंफकातिरिक्तफलाभावात्समुच्चयो न 
सम्भवतीत्यत आह्--विद्ययेति ! ननु समुच्चिचीषया निन्दति किमत्ति व्याख्यायते । अध्ययनविधेमेक्षि- 
दर्वक्पियंवसानानुपपततर्देवरोकाद््रप्तेः फलखाभासत्ात्प्रहमणार्थे व निन्दा कि नेष्यते तत्राऽऽह-तयोर्ञानकमंणो- 

रिति । न फलराब्दो मोक्षे रूढो मोक्षमनिच्छतामपि समीहिते फरन्यवह्ा रदरानात्ततो यो देवलोकादिमकपादित्सते 
तस्य तदपि फलं भव्येवेस्यथंः । २-१०-११॥। _ ^ 

२५ १. ननु ज्ञानकमंणोः पुथगनुष्ठान प्रसक्तिरेव नास्ति इति पृथगचुष्ठानं किमथं निन्यते भत आह--मन्यदेवेति। 
पुथक् फलश्रवणात् पुथगनृष्ेयत्वं प्रसक्तमेव--सायणः । | | 

माध्वास्तु-यथावज्ल्ानस्येव अन्यधाज्ञाननिन्दनस्यावर्यक्तव्यत्वोपपादनाय भअन्यथाज्ञानस्या- 
सुयंलोकश्राप्तिसाधनत्वमनुद्य अन्यथाज्ञानानिन्दनस्य तत्तोऽधिकानथहतुत्वमाह--अन्धं तम इति । तन्न । 
न नापं पापिनं ब्रूयादित्यादिशास्तरविरोधात् । मिथ्याज्ञानं परिहृतंग्यमित्यनेनेवानिष्टनिवृत्तिसम्भवे 

तच्चिन्दाविधानं व्यथंमेव । विद्यां चाविद्यां चेत्यत्र अपरविद्याकमंणौः समुच्चयो भाष्ये उक्तः । 





मल्त्रः-१९, १२ | ईशावास्योपनिषत् [ ११ 

बिद्या चाषिधां च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा बिद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ ११॥ 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । ततो मृय इव ते तमो य उ सम्भूत्या९ रताः ।। १२ ॥ 

थत एवमतो ^ विद्यां चाविद्यां च देवताज्ञानं कमं चेत्यथंः यस्तदेतदु भयं सहेकेन पुरुषेणानुष्ठेयं वेद तस्थेवं 
समुच्चयकारिण एवैकपुरुषाथंसम्बन्धः कमेण स्थादिव्युच्यते--अविद्यया क्मणाऽग्विहोत्रादिना मृत्युं स्वाभाविकं 
कमं जानं च मृत्युशच्दवाच्यसुभयं तीर््वाऽतिक्रम्य विद्यया देवताजानेनामूतं देवतात्मभावमनुते प्राप्नोति । तद्धच- ५ 
मृतमुच्यते यटेवतात्मगमनम् । ११।। 

अधुना व्याङ्कृताव्याकृतोपासनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येकं निन्दोच्यते--अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूति 

चित्तन्त्रा माया परमेरवरस्योपाधिः। “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तुमहेश्वरमि' त्यादिश्रत्यन्तरप्रसिद्धा्त्रा- 

१. अत्र मतान्तरे-ज्ञानकमंणोः समुच्चयोऽत्र विधीयत इत्यूचुः । तन्न । विदा ह्यत्र निगंणब्रह्यवियैवीक्ता 
अनेजदेकं, स पयंगाच्छुक्रमित्यादिना निर्गुणब्रह्यनोधनात् निगणविद्यायाः कमंसमुच्चयासम्भवात् ! १० 
यत्तु उपासनशूपविद्या कर्माङ्धित्वेन विधीयत इत्युक्तम्, तच्च, उपासनायाः अद्धुत्वे पृथक् फलोक्तयनुपपत्तेः 
अङ्केषु फरश्नतेरथंवादत्वात्, जतः उपास्तनाकमंणोः समुच्चयविधानमेवेदम् । 

माध्वास्तु-अविद्ा मिथ्याज्ञानस्य निन्दा साऽपि मोक्षप्राप्तये कततन्या । तयाऽनिष्टनिवृत्तिः । इदमपि 
चिन्त्यम् । मिथ्याज्ञानं परिहुतंन्यमित्यनेनेवनिषटनिवत्तिसम्भवे तचिन्दाविधानं व्यथंमेव | 
माण्ड्क्यकारिक्राभष्ये तथा एेतरेयभाष्ये च विद्यापदेन मुख्या ब्रह्यविद्येव परिगृहीता । विद्याऽविद्ययोः १५ 
ज्ञानकमंणोः समुच्चयस्तु क्रमेणकपुरूषवृ ्तित्वात् न तु एककाल्किसमुच्चयः विरोधात् । एेतरेयकेऽयं 
विशेषः यतु तपञदि गुरूपास॒नादि च विद्योत्पत्तिस्ताधनं कमं अविद्यापदेनोच्तत इति । अच्रापि 
समुस्चयः क्रमिक एव | 
लोकमान्यतिलवस्तु--स्वीये गीत्तारहुस्ये विद्यां चाविद्याञ्चेतति शूद्धब्रह्मविद्येव ग्राह्या नतूपासनं 
शङ्कुराचार्योक्त युक्तम् । राद्धुःरातचार्याः वि्यापदं ब्रह्यमविद्यापरमिति जानन्तोऽपि ज्ञानकमं समुच्चयं विरुद्धं २० 
मन्यन्ते } वयं तु श्रुतीनामेकाथतवं न मन्यामहे । मोक्षं प्रति बहूव उपाया बहुमभिमेहुषिभिस्तत्तदुपनिषत्मु 
विहिताः । तेषाभेकवाकयत्वं नावरयकम् । अतो ज्ञानकरमंसमुच्चय एवास्या उपनिषदस्तात्पयंम् । 
उन्वटभाष्ये अनन्ताचायभ्राष्ये च विद्यापदं ्रह्यविद्यापरमित्पुक्तम्, इत्याहुः । तन्न । भगवत्पादेरपि 
विद्यापदेन त्रहुमविद्ोक्तेति माण्ड्वयेतरेयकभाष्ययोः प्रदडेनात् । समुच्चयश्च ्रमसमुच्चय इत्येवमेव 
उव्वटानन्ताचार्यीभ्यां लिखितम् । उपनिषदां भिन्नवाक्यत्वं तु नानुमन्पामहे । “स्वे वेदा यत्पदमा- २५ 
मनन्ति” “सवं वेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्" इति शरूतिसूत्राभ्यामेकवाक्यप्वनिरूपणात् | 

उपासनापरतपा भत्र व्याष्यानं तु ज्ञानकर्मणोः सहुशब्दोक्तस्य एककाटीनसमृच्चयस्यासम्भवादेव 
कृतं; उत्तरत श्रुतमागयाचनस्य सगुणोपासन एव सम्भवाच्च । नि्यविद्याया उत्क्रारिति विनाऽत्रेव 
मुक्तिसाधनत्वात् मृक्तेमगियाचनस्य सन्दभंविरोधाच्च। भतत: समुणोपासनपरतया व्याख्यानं युक्तमेव । 
मपि च सहृकब्दोऽतर क्रमसमुच्चयपर एव । यत उत्तरत्र अविद्या कमणा मृल्युं तीर्त्वा तद्रतरका एव ३० 
विद्ययाऽमृतलप्रापधिश्रवणं तथव स द्धच्छते । अपि च मा गृध इति ज्ञानिनः इच्छानिषेधः, जिजीविषेत् 
इति कर्मिणः इच्छानुवाद्छच समके जानकमंणोः समुच्चयाभावमेव सूचयतः | 

मायंसमाजीये दयानन्दभाष्ये--अचविद्या अशुद्धे शुद्ध इति अनात्मनि दारीरे मास्मेति बुद्धिश्च ! विद्या 
तु ये सत्यभाषणन्यायाचरणरूपघमं रहिताः अभिमानारूढाः संस्कृत भाषाभिन्ञाः केवरं शब्दा्थंज्ञानवन्त 
तेषां ज्ञानं इति अन्धं तम इत्यादिमन्त्रं व्याष्याय विद्यां चाविद्यां चोभयं सहेति सन्त्रे अन्यादृश ३५ 
विद्याविदे प्रदिते। तत्त॒ प्रक्रमोक्तं विद्याविद्यापरत्वे सम्भवति, अन्याहशयोस्तयोः परिग्रहे कारणा- 
भाचादयुक्तप् | 





+ 1 

१० 

२} सटीकलाङ्करभाष्योपेतता { मन्तरः-१३, १४ 

= अन्यदेवाऽहुः सम्भवादन्यदाहशसम्भवात् । इति बुभुम धीराणां ये नस्तद्धिचचक्षरं ॥ १२ ॥ 

सम्मतिं च पिनां च यस्तद्वेदोभय सइ । विनाशेन मृत्य तीर्त्व सम्भूत्याऽयपमर्लुते ॥ १४ ॥ 

सम्नवनं सम्भूतिः सा यस्य कांस्य सा सम्भूतिस्तस्या अन्या असम्भतिः प्रकृतिः कारणमविाऽव्याकृतास्या ताम- 
सम्भूतिमव्याङृताष्यं परकृत कारणमविद्यां कामकमंबीजभूतामदशंनात्मिकामुपासत येते तदनुरूपमेवान्धं तमोऽ- 

दर्छनात्मकं प्रविशन्ति! ततस्तस्मादपि भूयो बहूतरमिव तमः प्रविशन्ति य उ सम्भूत्या कायद्रह्मणि हिरण्य- 
गर्भाद्ये रताः \\ १२६ + ~ ` व 

अधुनोभयोरपासनयोः समुच्चयकारणमवयवफलभेदमाह--अन्यदेवेति । अन्यदेव पृथगेवाऽप्टुः फलं 
सम्मवात्तम्भूतेः कायंबरह्योपासनादणिमाचैश्ंलक्षणं व्याख्यातवस्त इत्यथः । त॒था चान्यदाहुरसम्भवादसम्भूतेर- 
व्याक़ृतादव्याकृतोषासनाचदुक्तमन्धं तमः प्रविकञन्तीति प्रकृतिलय इति च पौराणिकैरच्यते \ इत्येवं शुश्रुम घोराणां 

वचनं ये नस्तद्विचचक्षिरे व्याङ्ताव्याकृतोपासनफटं व्धाख्यातवन्त इत्यथः \। १३ \ | | 

थत एवमतः समृच्ययः सम्भूत्यसम्भूतयुपासनयोयुंक्त एवेकयुरुषाथत्वाच्चेत्याह--सम्भूति च विनाशं च 
यस्तद्वेदोभय सह् । विनाञ्चेन विनाञ्लो धर्मो यस्थ कायस्य स तेन ध्मिणाऽभेदेनोच्यते विनाश्च इति तेन 

सम्भूतिशब्देनोच्यते न ब्रह्य । तस्य निधिकारस्य साक्नाख्कृतित्वातुपपत्तेः । भास्कराभिमतस्तु परिणाम 

९५ 

रप् 

२० 

१. उतर व्याकृताव्यृतोपासनयोः समुच्चयो विधित्सितः । साध्यन्दिनपाठ आदौ अन्धं तमः प्रविशन्ति 

= ये सम्भूतिमुपासते इति मन्वयं पटित्वा तदनन्तरं अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते इत्यादि- 

मन्वा: पठिताः, तदनुसारेण माण्ड्वयकारिका तद्धाष्यं च प्रवृत्ते । तत्र च सम्भूतिरित्येव पदच्छेदो 
ताकारप्रदठेषः, ततङ्वायमथंः--सम्भूतिर्नाम देवतोपासनं विनाशः कमं तयोः समुच्चयविधानाथं- 
मेककनिन्दा । कमं वेदिकं स्वाभाविका्ञानप्रवृत्तिरूपमृत्योरतितरणाथंम् । देवत्तादशंनरूपसम्भूतिः 
फलरागप्रवुत्तिरूपसाध्यसाधनेषणाद्रयतरणार्था । एवमुभयविधमत्यो रति क्रान्तौ विरक्त उपनिषच्छास्त्ार्था- 
लोचनक्षमः। विद्यां ब्रह्मविद्यां प्राप्नोति । तदुक्तं भाष्ये -पूवंभाविनीमविद्यामवेक्ष्य पचा द्भाविनी 
ब्रह्मविद्या अमृतत्वसाधना एकेन पुरुषेण क्रमेण समुच्चीयमाना अविद्यया समुच्चीयत इत्युच्यत इति । 
अततोऽमृतत्वसाधनब्रहाविद्यामपेक्ष्य निन्दाथंः सम्मूत्यपवादः । भामत्यां तु--समन्वयाधिकरणान्ते वृत्ति- 
रूपसाक्षाक्रारः अविद्या सा मुल्यं नाशयति तया मृत्युं तीर्त्वा विद्यारूपब्रहमिपलल्ितं अमृतमश्नुते । 
विद्यां चाविद्यां चेति साधनफलयोमिच्काल्कियोः समुच्चय इत्युक्तम् । 

यत्तु माष्वव्याख्यानं-ये असम्भूतिमुपासते प्रख्यकर्तरा भगवान् ये सृष्टेरकत्तत्युपासते ते नरकं 
यान्ति ! ये सम्भूत्यां इताः भगवान् सृष्टैरेव करा इति ज्ञानवन्त: तेऽपि तमः प्रविशन्ति अतो मगवान् 
सृष्प्रल्ययोः कतेत्युपासनीय इति । तन्न ! एवं सति स्थितिकतंत्वानुपासनात् पूनः नरकम्राप्षि को 
वारयेत् । किञ्च भगवत्तत्वज्ञानानमोक्षप्राप्तिः तत्र तत्रामिह्ता विरुध्येत । 

यच्च रामानुजीयानां व्यास्यानं--विद्यां चाविद्यां चेति ज्ञानकमंसमुच्चवयविधानम् । तत्र विद्या 
साक्नाद्ूगवस््रापषिसाधनं कमं च तस्या अङ्खमित्युक्तम् । तन्न । अविद्याशब्दितस्य कम॑ण अविद्यया म॒घ्यु 
ती तवति पृथक्फलश्रवणात्, अङ्गानां फलाभावात् । अतः कमणां न विद्याङ्खस्वम् । अ द्खत्वे विद्यापदेन 
साङ्कं पृथक् गृद्येत । | 

यत्तु सम्भूति च विनाशं चेत्यत्र सम्भूतिः ब्रहाानुभूतिः। विनाशः समाध्यन्तरायाणां चिना इति; 
तव्राप्युक्तविनारस्य समाध्यद्ध्वात् विनाशेन मृत्युं तीवति पृथक्फलकथनमयुक्तम्, अङ्कानां पुथक्- 
फलाभावात् । अपि च येऽसम्भूतिमुपासते समाधिविरुढरागद्रेषादिनिवृत्तिमात्रनिष्ठाः ते अन्धं तमः 
परविरन्तीति चित्रं “न हि कल्याणकृत् करिचद्दुगंति त्तात गच्छतीति भगवद्रचनविरोधात् । ये 
ब्रहमसमाधिमात्निष्ठास्ते तमः प्राप्नुवन्तीत्यपि न; यान्ति मद्याजिनोऽपि मामित्यनेन विरोधात् । अपि च 
सम्भूति च विनां चेत्यत्र सम्भूतिः समाधिरिति व्यास्यानमयुक्तम्, संभूतेरुत्पत्यथंत्वात् । अपि च 
विनाक्ञपदेन पूर्वोक्तसम्भूतिपरामर्शो न युक्तः उत्पन्नस्य विनारित्वनियमात् अनुतन्चस्याविनारिवात् । 





मन्त्रः-१५, १६ | दैशावास्ोपनिषत् [ १३ 

दिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मखम् । तच्वं पूषन्नपावृणु सस्यधर्माय इष्टये ॥ १५ ॥ 
पूषनेकपं यम प्रये प्राजापत्य व्य॒ह रदमीन्समह । 
तेजो यन्ते रपं कल्याणतमं तत्ते प्रयामि योऽसावसौ पुरूषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥ 

तदुपासनेनानेश्वयंमघमंकामादिदोषजातं च मृत्युं तीर्त्वा हिरण्यगरभोपासनेन ह्यणिमादिग्राप्तिः फलम् । तेनानेश्वर्यादि- 
मृत्युमतीत्य असम्भूत्माऽव्प्राकृतोपासनयाभपृतं प्रकृतिलयलक्षणमश्नुते ! सम्भूति च विनाशं चेत्यत्राबणंलोपेन निर्देशो ५ 
रवयः प्रक्रतिख्यफलश्नुत्यनुरोधात् \ १४ \। 

मानुषदेववित्तसाध्यं फलं शा्रलक्षणं प्रकृतिलयान्तम् । एतावती संसारगतिः \ अतः परं पुर्वोक्तमात्मेवाभू- 
द्विजानत इति सर्वात्मभाव एव सर्वेषणासंन््रासज्ञाननिष्राफलम् \ एवे द्विप्रकारः प्रवुत्तिनिवुत्तिलक्षणो वेदार्थोऽत्र 
प्रकारितः । तत्र प्रवृत्तिलक्षणस्प व्रेदाथेस्य विधिप्रतिषेधलक्षणस्य कृटस्नस्थर प्रकाजने प्रवर््यान्तं ब्राह्मणमुपपु क्तम् । 
निवृत्तिलक्षणस्य वेदाथंस्य प्रकाशनेऽत ऊर्ध्वं वृहदारण्यकमूपयूक्तम् \ तत्र निषेकादिषहमश्ञानान्तं कमं कूवंञ्जिजविषेद्यो १० 
विद्यया सहापरब्रह्मविषयया; तदुक्तं “विद्यां चाविद्यां च यस्तटेदोभय' सह \ अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमूत- 
मदरनुत" इति तत्र केन मार्गणामृतत्वमदनुत इत्युच्यते--“तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरूषो 
यश्चायं दक्षिणेशक्षन्पुरुष'' एतदृभयं सत्यं ब्रह्मोपासीनो यथोक्तकमंकरच्च यः सोऽन्तकाले प्राप्रे सत्यात्मानमात्मनः 
प्राप्त्टारं याचते हिरण्मयेन पात्रेण । हिरण्मयमिव हिरण्मयं ज्योतिर्मयमिच्येतत् \ तेन पात्रेणेवापिधानभूतेन 
सत्यस्येवाऽऽदित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणोऽपिहितमाच्छादितं मश्वं द्वारम् त्वं हे परषन्नपावृण्वपसारय सत्यधर्माय तव॒ १५ 
सत्यस्योपासनात्सत्यं धर्मो यस्य भम सोष्टं सत्यधर्मा तस्मै मह्यमथवा यथाभूतस्य धमंस्यानुषठात्रे दृष्टये तव 
सत्यात्मन उपरब्धये \\ १५ \। 

वादस्तत््वालोकेः निरस्न एवास्माभिः} सांसारिकदृःखानुभवाभावेन च सूषुप्तिवस्प्रकृतिक्यस्य पुरूपेणा््यं- 
मानतापप्युपपद्यते । फलं च कर्मोपासन इतर प्रकृत्यपासनेऽपि परमेदवर् एच दास्यति । ततो जडत्वालप्रकृतेः फल- 
दातुत्वानुधपत्तस्पारयतरानुपपात्तारत्याप्ि क कोद्यमते | १२-१३-१४ २५ 

विस्तरेणोक्तपर्थेनानं संक्षप्योपसंहरति--मानुषदेववित्तसाध्यमित्यादिना ! ररीरपाटव्रं गोभूहिरण्यादि- 
साधनसम्पतिश्च मानुषं विनम् । देवरं वित्तं देवताज्ञानम् | उत्तरम्रन्थप्य सम्बन्धाभिधित्सयाऽथंविदोषमनुवदति-तत्र 
निषेकावोत्यादिना। तदुक्तमिति तं प्रत्युक्तं मन्त्रेण विद्यां चेत्यादिनाऽपयेक्षिकामृतत्वं फलमित्ुक्तमस्माभिरित्ति।१५॥ 

१. अत्र सत्यस्य जीवस्येति रामानुजीयं व्याख्यानमयुक्तं ब्राह्मणे 'तद्यत्तत् सत्यमसौ स आदित्य' इति 
भाद्धित्यान्तगंससल्यव्रह्मण एवात्र प्रत्यभिजानात् | तदुषासकस्य मागयाचनात् | सस्यश्चब्दश्च सत्यं २५ 
ज्ञानमनन्तं तत्सत्यं म जन्मा दत्यादौ ब्रह्मणि प्रसिद्धो न जीवे । प्राजापत्यः प्रज्ञापतिपृत्रः सूरयः नतु 
विष्णुः । यौध्सावसौ पुरपः सोटहमस्मीत्यस्य च भह = मदन्तर्यामी परमपुरुपाभिन्नमिति व्यास्यानम- 

प्तम्, अस्मीत्यनन्वयात् । नियमान्तरकरणं परिभापामाचरं वैदव्याख्याने नोपयुज्यते । एवमेव ततत्व- 

मसीत्यत्रामि त्वदृक्ताथं असिपदप्रयोगो वि रुध्यते ! अन्तर्यासिभेदाप्रसक्तेङच । 
यत्त माध्यन्याग्पान--गोःमौ विष्णुः मख्यप्राणे इति नेपः, सः अहं अहेयत्वात् अस्मि सवंदा ३० 

सन्नित्यर्थः । इदं चय एव त्छीकिकाः शब्दास्त पव वेदिकाः त एव तेषामर्थं इति लोकवेदाधिकरण- 

न्यायविरुद्धं व्यास्यानम् । एवं वायुरनिकमित्ति मन्त्रैऽपि किलष्टकर्पनमयुक्तम् | 
२. तत्र हि-- मायां तु प्रकृति विद्यात्" "दन्दो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इत्यादौ मायाया परिणामित्वं 

तत्सहकारेणेश्वरस्य सम्बोपाधिमायापरिणामैः जगदाश्रयत्वं चोच्यते । स्मृतयोऽपि मयाध्यक्षेण प्रकृति 

मूयते सचराचरमिति प्रक्रनेरे्र परिगरामित्वमाहः । ब्रह्मणो जगत्प्रकृतित्वं च जगदध्यासापिष्ठानत्वरूपं ३५ 

विवरतेपादानत्वं, अन्यस्य मुख्यस्यासम्भवात् । न च सृष्टिधुतेः सत्यमेव परिणामित्वं तत्रापि सत्यशब्दा- 
श्रवणान् स्वप्ननुष्टिरूतिवदूषवत्तेदच | वाचो रंभणश्रुतेः पिका गनुतत्वनिणयात् | 





१४ 

॥ 

१० 

१५ 

२० 

1 । सटीकरा _्करभष्योपेता | [ मत्त्रः-१७, १८ 

वायुरानरमम्रतमधेदं भस्मान्त शरीरम् । ॐ कतो स्मर तर? स्मर करतो स्मर कतरन्स्मर ॥१७॥ 
अग्ने नय पुपथा राये अस्माल्विश्वाति देव वयुनानि विद्राच् | 

` युयोध्यस्मन्जहुराणमेनो "भूयिष्ठां ते नमञक्तिं विधेम ॥ १८॥ 
इति वाजसनेयसंहितोपनिषत्सम्पूर्णा 

ॐ शयुणंमदः पूर्णमिदं पुर्ण्पर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्चिष्यते ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शन्तिः 

पूषन्निति । है पूषन् \ जगतः पोषणतत्पुषा रविस्तथेक एव ऋषति गच्छतीत्येकषिः 1 है एकर्षे \ तथा सवस्य 
संयमनाध्मः। हि यम । तथा रहमीनां प्राणानां रसानां च स्वीकरणात्सुयंः । है सूयं प्रजापतेरपत्यं प्राजापत्यः । 
हे प्राजापत्य \ व्यूह् विगमय रद्मीन्स्वान् \ समूह्, एको कुरु, उपसंहर ते तेजस्तापकरं ज्योतिः यत्ते तव रूपं 
कल्याणतममल्यन्तश्चोभनं तत्ते तवाऽत्मनः प्रसादात्पश्यामि । किञ्चाहं न तु त्वां मृत्यवच्याचे, योऽपावादित्य- 
मण्डलस्थो व्याहूत्ययघवः पुरुषः पुरुषाकारत्वात् पूर्णं वाऽनेन प्राणबुद्धयात्मना जगत्समस्तमिति पुरुषः पुरि शयनाद्रा 

` पुरुषः सोऽ्टमस्मि भवामि \। १६॥ 

` वायुरित्ति। अथेदानीं मम मरिष्यतो वपुः प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेदं हित्वाऽधिदेवतात्मानं सर्वात्मकमनिरम्- 
प्रतं सूजात्मानं प्रतिपद्यतामिति वावय्ोषः। लिद्ध चेदं ज्ञानकसंसंस्कृतमूक्छामत्विति द्रष्टव्यम् । मागेयाचन- 
सामर्थ्यात् ! अथेदं शरीरमनौ हृतं भस्मान्तं भुपात् । ओमिति यथोपाखनमप्रतीकात्मकत्वात्सत्यात्सकमगन्याख्य- 
ब्रह्माभेदेनोच्यते । है क्रतो सद्धल्पात्मक स्मर यन्मम स्मतेग्यं तस्य॒ कारोऽयं प्रत्युपस्थितोऽतः स्मरेताचन्तं कालं 
भावितं कृतमगे स्मर यन्मया बात्यप्रभृत्यनुष्ठितं कमं ततस्च स्मर। कृतो स्मर कृतं स्मरेति युनवंचनमाद राम् ॥१५७]। 

पुनरन्येन मन्त्रेण मागं याचते--अग्ने नयेति । हेऽने नय गमय सुपथा शोभनेन सगेण । सुपथेति विशेषणं 
दल्लिणमागंनिवृत्त्यथंम् । निर्विण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण गतागतलक्षणेनातो याचे त्वां पुनः पुनगंसनागमतच जितेन 
शोभनेन पथा लय } राये धनाय कमंफलभोगायेस्य्थंः । अस्मान्यथोक्तध्मंफरुविरिषटन्वि्वानि सर्वाणि है देव 

युनानि कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्ाञ्ञानन् । कि च युयोधि विय्धेजय विनाशयास्परदस्मत्तो जुहुराणं कुटिलं 
वश्लनात्मकमेनः पापम् 1 ततो वयं विशुद्धाः सन्त इष्टं प्राप्त्या इत्यभिप्राधः । क तु वयमिदानीं ते न शक्नुम 
परिचर्या कर्तु, भूयिष्ठां बहुतरं ते तुभ्यं नमउक्ति नमस्कारवचनं विधेम नमस्कारेण परिचरेमेत्मथः । 

“अविद्यया पत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमरनूते' । “विनाशेन मृत्यं तीर््वाऽस्तम्भूत्याऽमृतमरनुत"' इति भुत्वा 
केचित्संशयं कुर्वन्ति २ ! अतस्तल्लिराकरणाथं संक्षेपतो विचारणां करिष्यामः। तत्र तार्वात्कनिमित्तः संशय इत्युच्यते । 
विद्याशब्देन मुख्या परमात्मविद्येव कस्मान्न गृह्यतिऽमृतत्वं च । ननूक्तायाः परमात्मविद्यायाः कमण विरोधा- 
स्ससुच्चयानुपयत्तिः । सत्यम् । विरोधस्तु नावगस्यते विरोधाविरोधयोः शाखभ्रमाणक्त्वात् \ यथाऽविदयानुषानं 

व्याहूत्यवयव इति \ तस्य भूरिति शिरः भुव इति बाहू ुवरिति प्रतिष्ठा पादावि्यथः ।। १६-१७॥ 
मतत्रान्पदशो व्याद्याय संक्षेपतो विचारमारमते-अवि्या मृत्युं तीत्वेत्या्दिना 1 अनृतत्वं चेति । 

अमुतत्वं च मुख्यमेव कस्मान्न गृह्यत इति सम्बन्धः । शास्त्रीयथोर्चानकमंणोविरोधाविरोधौ लास्वीपावेव ग्राह्यौ 

२५ 

१. सस्या उपनिषदः आरम्भे अन्ते च पूणेमदं इत्यादिमन्त्रः बाान्त्यथत्वेन पञ्यते । तदथस्व--भदः 
परोक्षं ब्रह्य पणम् = विरविधपरिच्छेदर हितम् । इदं शरीरदुपाधिपरिच्छिल्लं ब्रह्य पूर्णं स्वेन रूपेण 
नतपाधिपरिच्छित्लेन इदं पूर्ण पूर्णत् परात्मनः एवोद्रिच्यते उद्गच्छति । उपाध्यु वेनो द्धवति, पूणस्य 
कार्यात्मनः पुणत्वमादाय अविद्याकृत्तोपाधिपरिच्छेदं ति रस्छ्रत्य पूणंमेव केवलं ब्रह्मावरिष्यते इत्यथः । 

२. संशयं कूवेस्तीति मृदुक्तिः । पूवंपक्षं कूवैन्तीखथंः 





मत्त्रः-१८ | ईशावास्योपनिषत् [ १५ 

विद्योपासनं च हाखप्रमाणकं तथा तद्िरोधाविरोधावपि } पथा च "न ईहिस्णात्सर्वा भूतानीति शाख्मादवगतं पुनः 
शाख्रेणेव बाध्यते--अध्वरे पञ्ु ईहिस्यादिति । एवं विद्याविद्ययोरपि स्यात्, विद्याकर्मणोश्च समुच्चयः 

दरुरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्ये 'तिश्वुतेः हेतुस्वरूपफरुविरोधात् । विद्यां चाविद्यां 
चेति वचनादविरोधे इति चेन्न। विद्याऽविद्याविरोधाविरोधयोविकल्पासम्भवात् । समुच्चयविघानादविरोध एवेति चेच । 
सहुपसम्भवानुपपत्तेः । क्रमेणेकाभ्रये स्यातां विद्याविद्ये इति चेच्च । विद्योत्पत्तावविद्याा हयस्तत्वात्तदाश्रयेऽविद्यानु- ५ 
पपत्तेः । न ह्यग्निरुष्णः प्रकाराश्चेति विज्ञानोत्पत्तौ यस्सिन्नाश्रये तदुत्पन्चं तस्मिन्रेवाऽऽध्रये शीतोऽग्निरप्रकाडो 
वेत्यविद्याया उत्पत्तिर्न पि संरयोऽज्ञानं वा । यस्मिन्सर्वाणि भृतान्यात्मैवाभूद्टिनानतः \ तत्र को मोहः कः शोक 
एक्त्वमनुपद्यत इति शोकमोहाद्यसम्भवशरतेः । अविद्याऽसम्भवात्तदुपादानस्य कर्मणोऽप्यनुपपत्तिमवोचाम । 
असतमदनुत इत्यपेक्षिकमप्रुतं, विद्याशब्देन परमात्सविचाप्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना द्वारमार्णादियाचनमनुपपन्नं 
स्यात्तस्मादुपासनया समुच्चयो न परमात्मवित्नानेनेति यथास्माभिर्व्याख्यात एव मन्त्राथं इत्युपरम्यते 1 १८ ॥ १०५ 

इति श्रीगोविन्दमगवत्पुज्यपाद्िष्यस्य परमहुंसपरित्राजकाचायंस्य श्रीरङ्कुरभगवत्तः कृतौ 
वानसनेयसंहितोपनिषद्धाष्यं सम्पुणंम् | 

त तकंमाच्रेणेति परेणोक्तं सिद्धान्ती शास्त्रसिद्ध एव विरोध इत्याह--न दूरमेते इति \ विषूची तानागतौ 
विद्याविदे दूरं विपरीते अतिकयेन विरुद्धे इत्यथः । सहसम्भवानुपपत्तेरिति ¦! कानुपपत्तिः ? काठके विरोध- 
श्रवणात् तद्गतविद्याविद्ययोविरोधोऽस्तु । इह व्वविरोघश्नवणादविरोधो भविष्यतीति न वाच्यम् । विरोधा- १५ 
विरोधयोः सिद्धत्वेन विकल्पासम्भवात् । उदितानुदितहोमयोहि पुरुषतन्वत्वाद्॒क्तो विकल्प इत्युक्तं, तद्यवि योध 
एवास्तु समुच्चयवि धिबलादिति चेन्न] मुख्यब्रह्यविद्याविद्ययोः शुक्तिविद्याविद्ययोरिव सहसम्भवानुपपत्तेः 'समुच्चय- 
विधिरसिद्धः। सिद्धे सम्च्चयविधौ तद्रादविसेधावगमोऽविरोवावगमाच्च समृच्चयसिद्धिरित्यन्योन्याश्चय 
स्यादित्यथंः । सहसम्मवानुपपत्तावपि क्रमेणेकाश्रये विद्यवि स्यातामिति चेद्यदि पुवमविद्या परचात्तु विद्येति 
क्रमस्तर्हष्यत एव । यदि प्वात्त ह्यं सम्भव इत्याह--न विच्रोत्पत्ताविति \ पूवंसिद्धाया अविद्यायाः प्रध्वस्ततवा- २० 
दन्यस्याश्चोत्पत्तौ कारणासम्भवान्मूलामावेन भ्रमसंशयाग्रहुणानामपि विदुषोऽनुपपत्तिरित्यथंः । विचोत्पत्तौ मा 
भृदविद्या कमं तु भविष्यति विदुषोऽपि व्याख्यानभिक्षाटनादिदशंनादित्याशङ्कयाहू- अविद्याऽसम्भवादिति । 
चोदनाप्रयुक्तानुष्ठानं हि कमं ज्ञानेन सह् तव पमुच्चिचीषितं ब्रह्मात्मकत्वं तु साक्षादनुभवतो च चोदना सम्भवति 
कामाभावात्कामिनो हि सर्वङ्चोदनाः। अकामिनः क्रिया काचिदृहर्यते नेह कस्यचित्" । "यद्धि कुरूते 
जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्", इति स्मरणात् । विद्रच्छरीरस्थितिहेत्ववि्याठेशाश्रयकमंशेषनिमित्तं तु विदुषो २५ 
भिक्षाटनादि न कमं, चोदनाभावाक्किन्तु यावत्प्राणरारीरसंयोगभावि तक्कर्माभासं तच्च विद्वान्न स्वगत्तं मन्यते 
कर्माध्यासोपादानाविद्याया असम्भवान्नैव किञ्चित्करोमीति प्रत्मयाच्चेतति भावः। यदुक्तममृतशब्देन मुख्यमेवामृतत्वं 
कि न गृह्यते विद्याब्देन च परमा विद्येति तताऽऽ्हू-अमृतमिति ¦ मुस्यामृतस्वग्रहणे हिरण्मयादिमन्त्रेण दार. 
मागंयाचनमनुपपन्नं स्यात् | त तस्य प्राणा उत्रामन्त्यत ब्रह्य समदत इत्यादिश्रुतेः । ततो मुस्याथंबाधाद्गौणाथं- 
ग्रहणं युक्तमित्यथः । यस्मादर्थान्तरं न स द्धच्छते तस्माद्ि्युपसंहारः ।। १८।। २० 

ईलाप्रभूतिमाष्यस्य शाङ्करस्य परास्मनः। 
मन्दोपक्रति सिद्धयथं प्रणीत्तं टिप्पणं स्फुटम् ॥ 

ठति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचा्यंध्रीशुद्धानन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यसगवदानन्दन्नानकरता 
वाजसनेयसंहितोपनिषन्दएष्यटीका समाक्षा 

१. न हिस्यादित्येकं चास्त्रं, अग्निषोमीयं पर हिस्यादित्यपरं तयोः विरोधो हश्यते । मतः रागप्राप्तहिसा- ३५ 
विषयत्वेन अिसाशास्तरं सङ्कोच्यते, प्रकृते तु समुच्चयः शस्त्रेणैव प्रतिपाद्यते तत्र को विरोध इति 
ूवंपक्षः। निर्गुणविद्यायाः कमणा समुच्चयासम्भवादेवात्र प्रगुणोपासनरूपा विचा गृहीता | 
क्रमिकसमुच्चयस्तु सम्भवत्येवेत्यदोषः। 





छ 
- 

 सामनेरीबन्रकजकारव्ाभ्नीवा 

कैनोपलिंषत् 

पह नाववतु सद नौ भुनक्तु सह वीय करवाबहे । तेजसखिनादधीतमस्तु मा विद्विषा ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति | 

आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पराणदवक्षः ओत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, रवं ब्रह्मौपनिषदं 
[इहं ब्रह्म निराकुया मा मा ज्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 

मे अस्तु, तदात्मनि निरते य उपनिषत्छु धर्मास्ते मयि सन्तु ते भयि सन्तु ॥ 
| २ ज्राख्िः ज्ञास्िः आन्तिः 

ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः 
केनेषितां वाचमिमां चदन्ति चक्षः ओत्रंकरउ देवो पुनक्ति॥१॥. 

श्रीमच्छद्खुरभगवत्पाराचायंविरचित पदभाष्यम् 

केतेषितमित्याद्योपनिषत्यरब्रह्मयविषया वक्तव्येति नबमस्याध्यायस्याऽऽरम्भः \ प्रागेतत्मात्कर्माण्यशेषतः 
परिसमापितानि समस्तकर्माभि्यभूलस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि कर्मा ङ्धसामविष्याणि ख । अनन्तरं च गायत्र 
सामविषयं दशनं वंशान्तमुक्तं कायं, सवेमेतचथोक्तं कमं चर शानं च सम्यगनुष्ठितं निष्कामस्य मुसृक्षोः सत्त्व 
शुद्धचथं भवति । सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केवलानि भोतानि स्मार्तानि ज कर्माणि दलिणमागप्रतिपत्तये 
पनरावृत्तये च भवन्ति । स्वाभाविक्या त्वज्लास्नीयया प्रबुस्या पश्नादिस्थाबरान्ताऽ्थोगतिः स्यात् । “अथेतयो 
पथोनं कतरेणचन तानीमानि श्रु्राण्यसकृदावर्तोनि भूतानि भवन्ति ! जयस् श्िियस्बेत्येतच॒तीयं स्थानम् ` इति 

भरीमनायन्द गिर्याचायक्रता टीका 

पच्छोजदिरधिष्ठानं चक्षुवगाचगोचरम् । 
 स्वतोऽध्यक्षं परं ब्रह्य नित्यमुक्तं भवामि तत् ॥ १॥ 

केनेषितभित्यादिकां तल्वका स्शाखोपनिषदं व्याविस्यासुभगवान्माष्यकारोऽहुप्रत्ययगोचरस्याऽऽत्मनः संसरि 
त्वाद्ंप्ताखि्रह्यमावस्योपनिषत्परत्तिपाद्यस्याप्तम्भवा तरिविषयत्वादब्याख्येयत्मित्याशङ्कषाहङ्कारसक्षिणः संसारित्व 
प्राहुकश्रमाणाविषयत्वाद्ब्रह्मत्वप्रतिपादने वि रोधासम्भवात्विषयत्वाद्रयस्थेयत्वं प्रतिजानीते-केनेषितमित्याचेति । 
कस्ताह नवमस्याध्यायस्याश्राध्याय्या सह् नियतपूरवोत्तिरभावानुपपत्तिकभ्यः सम्बन्ध इत्याशद्धूय हैतुरैतुमद्धावलक्षण- 
पम्बन्धं दशयतु वृत्तमनुवदति-प्र गेतस्मादित्यादिना! कर्माङ्धसाम पाञ्चभक्तिकं साप्षभक्तिकं च तषिषयाण्युपासनानि 
पृथिव्यादिटृषटयोक्तानि । प्राणहष्ट्या गायत्रसामोपासनं च । रिष्याचायंसन्तानाविच्छेदो वंशस्तदवस्रानेन ग्रन्थेन 
काय॑रूपमेव वस्पूक्तं चेत्तर्हि प्राणादुपासनसदहितस्य कमणः संसारफर्त्वादुब्रह्यज्ञानानुपयोगाक्रथं हितृहेतुमद्धाव 
पम्बन्धोऽभिधित्ित इत्याश द्य नित्यकमंणां त्तावज्ज्ञानोपयोगितवं कथयति--सवंमेतदिति। काम्यानां प्रतिषिद्धानां 
च फलं तदोषदवंनेन वेराग्या्थं कथयति--सकामस्य त्विति । एतयोः पथोर्ञानकमंणोमध्ये केनापि मार्गेणये न 
प्रवृत्तास्ते प्रतिषिद्धानुषछठायिन इ्यथंः । जायस्व स्ियस्वेति । पूनः पृनर्जायन्ते भियन्ते चेत्यथं- । तिसः प्रजा 
न रायुजाण्डजोद्धिन्जरप्तषणाः । पितुयाणदेवयानलक्षणमागंद्वयगमनमतीत्य कष्टमेव गतिमीयुः प्राप्ता इत्यथः । 

३ | 
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सटीकभाष्योपेता [ खण्डः-१, मन्त्र: 

श्रुतेः । “प्रजा ह तिल्लो अत्यायमीुः"" इति मन्त्रवर्णात् विश्ुद्धसच्वस्य चु निष्कामस्येव बाह्यादनित्यात्साध्यसाधन- 
सम्बन्धादिह कृतात्पुवकृताद्वा संस्कार विक्ञेषोद्धवाद्िरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया जिज्ञासा प्रवतते \ तदेतद्रस्तु प्रन- 
प्रतिवचनलक्षणया श्रुत्या प्रदश्येते केनेषितमित्यायया । काठके चोक्तम्--“पराच्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मा- 
त्पराङ्पहयति नान्तरात्मन् । कथ्िद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचश्षुरमृतत्वमिच्छन् \ इत्यादि । “परीक्ष्य 
रोकान्कमंचितान््रह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन" 1 . ^तद्िज्ञाना्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ` 
ब्रह्मनिष्ठम्" इत्याद्याथवेणे च \! एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषयं विज्ञानं श्रोतुं मन्तुं विज्ञातुं च सामथ्यंमुपपद्यते 
नान्यथा । एतस्माच्च प्रत्यगात्मनब्रह्यविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं कामकमघ्रवृत्तिकारणमशेषतो निवतंते \ “तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपषहयतः' इति मन्त्रवर्णात् । “तरति शोकमात्मवित्" इति, भिशते हुदयग्रन्थिषिख्यन्ते 

सवसंथाः । क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ मुं. उ. २-२-८ ॥ इत्यादिभरुतिभ्यश्च 
. कममंसहितादपि ज्ञानादेतत्सिध्यतीति चेन्न \ वाजसनेयके तस्यान्यकारणत्ववचनात्* । “जाया मे स्यात्" 
इति प्रस्तुत्य “पुत्रेणायं लोको ` जय्यो नान्येन कमणा, कमणा पितृलोको विद्यया देवलोकः" इत्पत्मनोऽन्यस्य 
रोकत्रयस्थ कारणत्वमुक्तं वाजसनेयके ! तत्रैव च पारित्राज्यविधाने हेतुरक्तः-- “कि प्रजया करिष्यामो येषां 
नोऽयमात्माऽयं लोकः” इति । तत्रायं हैत्वथंः--प्रजाकमंतत्संयुक्तविद्याभिमंनुष्य पितृदेवलोकत्रयसधनेरनात्मलोक- 
प्रतिपत्तिकारणेः कि करिष्यामो न चास्माकं लोकत्रयमनित्यं साधनसाध्यमिष्टं येषामस्माकं स्वाभाविकोऽजोऽजरोऽ- 
मूृतोऽभयो न वधते कमेणा नो कनीया्धित्यश्च रोक इष्टः । स च नित्यत्वाच्नाविद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन- 
निष्पा्यः, तस्मात््त्यगात्मब्रह्यतरिज्ञानपुवंकः सर्वेषणासंन्यास्त एव. कतव्य इति । कमंसहभावित्वविरोधाच्च 
परत्यगात्मन्रह्यविन्ञानस्य । न ह्यपात्तकारकफलमभेदविन्ञानेन कमणा प्रत्यस्तमितसवंभेवदशंनस्य प्रत्यगात्मब्गह्य 
विषयस्य सहभावित्वमुपपद्यते \ वस्तुप्राधान्ये सत्यपुरुषतन्त्रत्वादुब्रह्मविज्ञानस्य । 

तस्मादृह ्टादुषटेभ्यो बाह्यसाधनसाध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया ब्रह्मजिज्ञासेयं केनेषितमित्यादिभुत्या 

एवं कममंफलमुक्त्वा ततो विरक्तस्य विशुद्धसच्वस्य ब्रह्मज्ञानेऽधिकार इति दरंयन्देतुहेतुमनद्धावमाह- विशुद्धसत्त्वस्य 
त्विति । साध्यसाधनसम्बन्धाद्विस्स्येति सम्बन्धः । त्त्र नि्मित्तस्यादृष्टस्यानियत्वमाह--इह् कृतादिति । कमंफला- 
दि रक्तस्य ब्रह्मजिज्ञासा भवतीत्यवान्यसंवादमाह्--काठके चेति । आवृत्तचक्षुरिति ! साध्यसाधनभावादुपरतकरण- 
ग्रामः चक्षग्रहणस्योपलक्षणौथंत्वात् । अन्वयग्यतिरेकसिद्धत्वं चाऽऽह-एवं हीति । नान्यथेति ! विरक्तस्य 
बहिविषयाक्षप्तचेतस्त आत्मजिज्ञासेवानुपपन्ना कथश्चिज्जाताऽपिः न॒फलावस्ताना स्याच्छूद्रयागादिवदित्यथः 
यद्यप्येवमुपनिषदः केमंकाण्डसम्बन्धोऽस्ति तथाऽप्युपनिषज्जन्यज्ञानस्य निष्प्रयोजनत्वान्नोपनिषदो व्याख्यारम्भ 
सम्भवतीत्याश द्ुयाऽऽ्ट्--एतस्माच्चेति । समुच्चयवादिनोऽभिप्रायं श द्धुते-कमंसहितादपीति । एकाध्ययनविधि 
गृहीतत्वाक्कमंज्ञानकण्डयोरेकं फलं वाच्यं ततः कमंसमुच्चिताज्ज्ञानात्सनिदानसंसारनिवृत्तिलक्षणं फर सिध्यतीति 
त कमं विरक्तस्योपनिषदारम्भ इत्यथंः । अध्ययनविधिपरिग्रहमात्रेण कमंकाण्डस्य न मोक्षफरुत्वं केल्पयितुं 
शक्यं फलान्तरावगमवि रोधादित्याहु-न वाजसनेयक इति \ किञ्च यदि श्रुतेः कम॑समुच्चितज्ञानं विधित्सितं 
स्यात्तदा पाखिाज्यं नोपदिद्यितं श्रुत्या हैत्वभिधानेन, तत्तो न समुच्चयः श्रत्यथ इत्याहु--तत्रैव चेति \ प्रजा- 
शब्दस्योपलक्षणाथंत्वमादाय हत्थंमाहु-तत्रायमिति । कि करिष्यामो न किमप्यात्मकामत्वादेवेति शेषः | 
तत्फक भुक्त्वा क्रमेण मोक्षसंभवाक्किमिति प्रनादिष्वनादर इत्याशङ्क्याह-न चेति । इशोऽप्ययमात्मलोकः कमणा 
विना न लभ्यते फरुत्वान्मोक्षस्यान्यथास्वभावमुक्तत्वे बन्धमोक्षावस्थयो रविरेषापातादित्याश द्घुयाऽऽहु-- स चेति । 
कमंमोक्षे कायंस्योत्पाद्यादेरसम्भवात्सम्यग््नानादविद्यानिवृच्या फलप्रसिद्धवुपपत्तेनं कम॑कार्यो मोक्ष इत्यथः | 
ब्रहाज्ञानस्यानुभवावसानतासिद्धये परोक्षनिश्चयपूवेकः संन्यासः क्तव्यः । सिद्धे चानुभवावसाने ब्रह्मात्मज्ञाने 
स्वभावप्राप्तः संन्यास इति द्रष्टव्यम् । इत्तङ्च न कमंत्रह्यात्मतानिक्चयसमुच्चयः शास्वाथं इत्याहु-कमंसहभावि- 

त्वेति । ननु कमंवदुब्रह्यज्ञानस्य विधितोऽनुष्ठेयत्वाद्विघेङ्च . नियोज्यादिभेदापेक्षित्वात्कथं सवंभेददशेनप्रस्यस्तमय 
उच्यते ब्रह्मज्ञाने सततीव्याराङ्कयाऽऽह--वस्तुप्राधान्ये सतीति ! विधिजन्यप्रयत्नभाग्यो हि विधिविषय उच्यते ज्ञानं 
न तथेति तद्िधेरसिदिरित्य्थः । यस्मास्रत्यगात्मनो ब्रह्मतानिद्वयस्य परोक्षस्यापरोक्षस्य वा कमंणा समुच्चयो 

१. अन्यकारणत्वं अन्यफकृत्वमित्यथंः फरमपि हेतुः| 





 खण्ड-१, मन्त्र:-१ । केनोपनिषत् 

प्रदश्येते ! शिष्याचायंप्रश्प्रतिवचनसूपेण कथनं तु सृक्ष्मवस्तुविषयत्वात्युखप्रतिपत्तिकारणं भवति । केवलतर्का 
गम्यत्वं च दशितं भवति ! “नेषा तकेण मतिरापनेया” इति श्रुतेश्च । “आचायंवान्पुरुषो वेद “अएचार्याद्धेव विधा 
विदिता साधिष्ठं प्रापत्" इति । “तद्विदि प्रणिपातेन" इत्यादिश्रुतिस्मरतिनियमाच्च । कथ्िद्गुरं ब्रह्मनिष्ठं विधिव- 
दपेत्य प्रत्यगात्मविषयादम्यत्र शरणमपदयन्नभयं नित्यं शिवमचरमिच्छन्पप्रच्छेति कल्प्यते । 

केनेषितमिव्यादि । केनेषितमिति *केन कत्रेषितमिष्मभिप्रेतं सन्मनः पतति गच्छति स्वविषयं प्रतीति 
सम्बध्यते! इषेराभीक्षण्याथंस्य गत्यथस्य चेहासम्भवादिच्छाथंस्येवेतद्रपमिति गम्यते । ̀  इषितमितीटप्रयोगस्तु 
च्छन्दसः, तस्येव प्रपुवंस्य नियोगा प्रेषितमित्येतत् ! तत्र प्रेषितमिष्येवोक्त प्रेषपितुप्रेषणविञेषविषयाकाडक्षा 
स्यात् ! केन प्रेषयित॒विलेषेण कोदृशं व प्रषणमिति \ इषितमिति तु विज्ञेषणे सति तदुभयं निवतंते कस्येच्छासात्रेण 
प्रषितमित्यथंविक्ेषनिर्धारणात् \ यदयेषोऽर्थोऽभिप्रेतः स्यात्केनेषितमित्येतावतेव सिद्धत्वात्प्रेषितभिति न वक्तव्यम् । 
अपि च शब्डाधिक्यादर्थाधिक्यं युक्तमितीच्छया कमणा वाचा वा केन प्रेषितमित्यथेविकेषोऽवगन्तुं युक्तः\ न । 
प्रनसामर्ण्यात् ! देहादिसङ्खातादनित्यात्कमंकार्याद्िरक्तोऽतोऽन्यत्कूटस्थं नित्यं वस्तु बुभुत्समानः पृच्छतीति 
सामर्थ्याद्पपद्यते ! इतरथेच्छावाक्कममभिर्वेहारिसद्धातस्य प्रेरयितत्वं प्रसिद्धमिति प्रहनोऽनथंक एव स्थात् । एवमपि 

प्रषितश्षब्दस्यार्थो न प्रदरित एव, न, -संशयवतोऽयं प्रहन इति प्रेषितश्नब्दस्याथंविशेष उपपद्यते । †कि यथाप्रसिद्ध- 
मेव कायंकरणसङद्कातस्य प्रेषयितुत्वं ¶कवा सङ्धुातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्तरस्येच्छामावरेणेव मनअदिप्रेषयितृत्व- 
मित्यस्याथंस्य प्रदशंना्थं केनेषितं पतति प्रेषितं मन इति विश्ेषणद्वयमुपपदयते । ननु स्वतन्त्रं मनः स्वविषये स्वयं 
पततीति प्रसिद्धम् \ तत्र कथं प्रन उपपद्यत इति ¦ उच्यते । यदि स्वतन्त्रं सनः प्रव॒त्तिनिवत्तिविष्ये स्यात्तह् 
सवस्यानिष्टचिन्तनं न स्यादनथं च जानन् सङ्कल्पयति! अत्युश्रदुःखे च कायं वायंमाणमपि प्रवतत एव 
मनस्तस्मादयुक्त एव केनेषितमित्यादिप्रहनः । केन प्राणो युक्तो नियुक्तः प्रेरितः सन् प्रेति गच्छति स्वव्यापारं प्रति 
प्रथम इति प्राणविश्ञेषणं स्यात्तत्पूवकत्वात्सर्वन्दरियप्रवृत्तीनाम् । केनेषितां वाचमिमां शब्दलक्षणा वदन्ति लोकिकाः 
तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वे स्वे विषये क उ देवो चयोतनवान् युनक्ति नियुक्त प्रेरयति ।\ १॥ 

न प्रामाणिकस्तस्मादिल्युपसंह रति-तस्मादिति ! प्रनप्रतिवचनरू्पेण प्रततिपादनस्य तात्यमाह्--शिष्याचार्येति । 

१९ 
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आपनेया प्रापणीया हन्तव्या वा न भवतीत्यथेः । साधिष्ठं शोमनतमं फर प्रापयतीत्यथंः । इष माभीक्ष्ये गतो 
चेति धात्वन्तरसम्भवे कथमिच्छाथंस्येव व्याख्यानमित्याशङ्कुयाऽऽह्--इषेरिति । आभीक्ष्ण्यं पौनःपुन्यं तद्विषयताया 
गतिविषयताया वा मनसोऽनमिप्रेतत्वान्मनःप्रवत्ंकविशेषस्येव वुभत्सितत्वारित्यथः । इट्भ्रयोगे सति गुणेन 
भवितव्यम् । तदेषितमिति स्यात्तदभावाच्छान्दसत्वाभिधानं न तु धातोरंनिटत्वादलुबन्धस्य विकल्पविधाना- 
दन्वेषितमन्विष्टं वेति वेकस्पिकप्रयोगादिदर्शनादिति । इषितं प्रेषितमिति पदद्वयस्याथंवत्वमाहु--तच्र प्रेषित- 
मित्यादिना ! इच्छामात्रेणेति ! प्रयत्नमन्तरेण सचिधिमात्रेणेति व्याख्यातं नेदं व्याख्यानमपि रोभते अपर्ययशब्द- 
भेदस्याथेभेदाव्यभिचारादित्याह्--अपि चेति । त्वदुक्तोऽयमथंविहेषो न घटते सद्खातस्येवेच्छादिभिः प्रवत्तंकत्व- 
सिद्धेः प्रर्नानुपपत्तिप्रस द्गादित्याह्-न प्रहनेति । मनसः स्वातन्त्रयात्स्वग्यतिरिक्तप्रवतेकंसम्भावनाभावात्प्रदनो न 
घटत इत्याक्षिप्य समाधत्ते- ननु स्वतन्त्रमित्यादिना । अव्युग्रदुःखे चेति । भदतनीनदुःखे यूतादिकार्ये ॥ १ 1 

१. कतरि तृतीयेत्यथंः इषित प्रदस्य छान्दसत्वादाहू-इषटमिति, . तदेव, व्याचष्ट-अभिप्रे्तं इति | 
पतत्तीप्येन पक्षिवत् मनो वेगेन स्वविषयं पततीति व्यज्यते | 

२. मन इषित्तं वा पत्तति प्रेषितं वा पततीति संशथोऽभिप्रेतः । यद्यपि इषित्तप्रेषितयोः पर्यायत्यव वेदे तत्र 
तत्र प्रयोगो हश्यते, यथा ( १ ) इन्द्रस्य होतरिषितो यजीयात्-इद््रेण प्रेषिता उप ( २) इषितश्च 
होतरसि भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुष इत्यादौ; तथाप्यत्र उमयोः अथंभेदोऽपि सम्भवति अणुरपि 
विशेषोऽध्यवसायकर इति स्यायात् । प्रश्ब्दरहितः इच्छामात्रेणेदयर्थः प्रेषित इति वाचा कमणा वेति 
विशेषाथंकथनात् । यत्त॒ इष्टं विषयं प्रति गच्छतीत्ति विरिष्टाद्रेतिविवरणं तत् मन इश्टमनिष्टमुभयं 
प्रति गच्छत्येव, इं प्रति प्रेरक उक्तं अनिष्ं प्रति प्रेरकोऽन्य इति भ्रमः स्यात् । केनेषिनां इत्यादौ इष्टं 
वाचमित्यभिप्रायापततेशष्च । इषितप्रेषितपदयोः -भाष्यव्याख्येव गरीयसी । वस्तुतस्तु सन्निधिमात्रेण प्रवत्त- 
कत्वस्याभिग्रेतत्वात् इषित्तमिव प्रेषित्तमिव प्रवतत इत्यथैः। अतत एव वाक्यभाष्ये-ग्रेषितमिवेत्यथं उक्त। 
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२० सटीकभाष्योपेत्ता | [ खण्डः-१, मन्तरः-रे 

्ओोत्रस्य भत्रं मनसो मनो यद्वाचो इ वाचं स उ प्राणस्य प्राणधुषधश्चुः । 
अतिशुच्य धीराः प्रस्यास्माल्लोकादमूता भवन्ति ॥ २॥ 

एवं पृष्टवते योग्यायाऽऽह गुरः-भ्युणु स्वं यत्पृच्छति मनञआदिकरणजातस्य को देवः स्वविषयं प्रति प्रेरयिता 
कथं वा प्रेरयतीति" । भोत्रस्य श्रोत्रं ्युणोत्यनेनेति शरोत्रं अब्दस्य श्रवणं प्रति करणं शाब्दाभिव्यञ्जकं श्रोत्रमिन्वियं 

तस्य श्नो्नं स यस्त्वया पुषटशचक्षुः शरोत्रं क उ देवो युनक्तीति । असावेवंविदिष्टः श्रोत्रादीनि नियुङ्क्त इति वक्तव्ये 
नन्वेतदननुरूं प्रतिवचनं श्नोच्रस्य श्चोत्रमिति ! नेष दोषः) तस्यान्यथा विशेषानवगमात् \ यदि हि श्नोत्रादिव्यापारः 
व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ताऽवगम्येत दात्रादिप्रयोक्तवत्तदेदमननुरूपं प्रतिवचनं स्यात् । स 
त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वन्यापारविशिष्टो रवित्रादिवदधिगम्यते-ध्नोत्रादीनामेव तु संहतानां व्यापारेणाऽऽरोचन- 
सङ्ल्पाध्यवसायलक्षणेन फलावसानलिङ्खेनावगम्पते--अस्ति हि श्रोत्रादिभिरसंहतो यत्परयोजनप्रयुक्तः श्रो्ादि- 
कलापो गृहादिवदिति संहतानां पराथंत्वादवगम्यते श्चोत्रादीनां प्रयोक्ता \ तस्मादनुरूपमेवेदं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य 
श्रोत्रमित्यादि । कः पुनरत्र पदाथः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादेः । न्यत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्तरेणाथेः ! यथा प्रकाशस्य 
प्रकाशान्तरेण ! नेष दोषः, अयमत्र पदाथः--श्नोघ्रं तावत्स्वविषयव्यञ्जनससथं दुष्टम् \ तच्च स्वविषयव्यञ्जनसामथ्य 
श्रोत्रस्य चेतन्ये ह्यात्मन्योतिषि नित्येऽसंहते सर्वान्तरे सति भवति नासतीत्यतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्युपपद्यते 
तथा च भरुत्यन्तराणि--“आत्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते" “तस्य भासा सवंमिदं विभति “येन सूर्यस्तपति 
तेजसेद्धः इत्यादीनि ! “यदादित्यगतं तेजो जग-दूासयतेऽखिलम् ।! १५-२ \। क्षें क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाह्यति 
भारत ॥ १३-२३ ॥ इत्यादि गीतासु । काठके च -'नित्यो नित्यानां चेतनश्च तनानाम्'' इति । 

श्नोत्नाद्येव सवंस्याऽऽत्मभूतं चेतनमिति प्रसिद्धं तदिह निवत्यंते \ अस्ति किमपि विद्वदृबुद्धिगम्यं सर्वा्तरतमं 
कृटस्थमजरममृतमभयमजं श्नोत्रादेरपि श्रोत्नादि तत्सामथ्यनिमित्तसिति प्रतिवचनं शछन्दाथंश्चोपपद्यत एव } तथा 

मनसोऽन्तःकरणस्य मनः। न ह्यन्तःकरणमन्तरेण चतन्यज्योतिषा दीपितं स्वविषयसङ्ल्पाध्यवसायादिसमथ 
स्यात् ! तस्मान्मनसोऽपि मन इति \ इह बुद्धिमनसी एकीकृत्य निर्देशो मनस इति । यद्वाचो ह॒ वाचं यच्छब्दो 
यस्मादर्थे श्रोत्रादिभिः सर्वेः सम्बध्यते । यस्माच्छोत्रस्य भरोत्रम् ! यस्मान्मनसो मन इत्येवम् । वाचो ह् वाचमिति 
द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते । प्राणस्य प्राण इति दश्च॑नात् \ वाचो ह वाचमित्येतदनुरोधेन प्राणस्य प्राणमिति 
कस्माद्द्वितीयेव न क्रियते । न । बहूनामनुरोधस्य युक्तटवाद्वाचमित्यस्य वागित्येतावद्रक्तव्यं स उ प्राणस्य प्राण इति 
शब्दद्वयानुरोधेन । एवं हि बहूनामनुरोधो युक्तः कृतः स्थात् । पृष्टं च वस्तु प्रथमयेव निर्देष्टुं युक्तम् । 

स यस्त्वया पुष्टः प्राणस्य प्राणास्यवृत्तिविज्ेषस्य प्राणस्तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणनसामथ्यंम् 1 न दयात्मनाऽन- 
धिष्टितस्य प्राणनसुपपद्यते । “को ह्येवान्यात्कः प्राण्याचदेष आकाश आनन्दो न स्यात् “ऊर्ध्वं प्राणमूच्चयत्यपानं 
प्रत्यगस्यति” इत्यादिश्नुतिभ्यः \ इहापि च वक्ष्यते-“येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि" इति । 
भरोच्रादीन्दियघ्रस्तावे घ्राणप्राणस्य ननु युक्त ग्रहणम् । सत्यमेवं, प्राणग्रहुणेनैव तु घ्राणप्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते 

प्रतिवचनस्य प्रश्नाननुरूपत्वमाश ङ्च समाधत्ते-असावेवंविशिष्ट इत्यादिना ! श्रोत्रादयः स्वविलक्षणशेषा 
संहतत्वाद्गृहादिवदित्यनुमानेन श्रोत्रादिरेषी तावदवगम्यते यदि सोऽपि संहतः स्थात्तहि गृहादिवद्चैतनः स्यात् । 
ततस्तस्याप्यत्यः शेषी कल्प्यस्तस्थाप्यन्य इव्यनवस्थाप्रसङ्धपरिहा रायासंहतश्चेतनो गम्यते । अतः सवंसाक्षिणं 
लक्षयितुं युक्तमेव प्रत्तिवचनमित्यथंः । फलावसानं फलनिष्पत्तिलिङ्गं यस्मिन्, भवगत्या हि करणस्य व्यापारो 
लि ङ्घवते नित्यावगतिव्यञ्जकत्वाद्वा फलावसानकलिङ्खं व्यापारस्तेन तच्छेषी लक्ष्यत इत्यथ । प्रतिवचनस्य 
सध्नेपतस्तात्पयमाह्-श्रोत्रा्येव सवस्येति । यस्मादस्ति श्रोत्रस्य श्रो तस्माष्टो्ादावात्मबद्धिः संत्यक्तव्येतिरोष 
प्राणचेष्ठा चेतनाधिष्ठानपूविका अचेत्तनप्रवृत्तित्वात् रथादिप्रवृत्तिवदित्यमिप्रे्याह - न ह्यात्मनाऽनधिष्ठितस्येति । 

१. प्रेरकस्य विशोषणं किञ्चितस्याच्चेत् तदेवोच्येत नोक्तं तु अततः शुद्धमेव ब्रह्म प्रेरकमित्यभिप्राय 
भरोत्रस्य श्नोतरम्--रष्दग्राहुकस्वसामथ्यंप्रदम् । अनेन शोत्रादिग्राह्यतवं निरस्तम् । 
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"न तत्र चश्वगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनः। न विद्मो न विजानीमो यथेतदुशिष्यात् । 
अन्यद तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुभरुम पूर्वर्षा ये नस्तद्वयाचचक्षिरं ॥ २ ॥ 

शतिः \ स्ेस्येव करणकलापस्य यदशप्रयुक्ता प्रवृत्तिस्तद्भह्येति प्रकरणार्थो विवक्षितः \ तथा चक्षुषश्चक्षू रूप- 
भ्रकाशकस्य चक्षुषो य्रूपग्रहणसामथ्यं तदात्मचेतन्याधिष्ठितस्यैवातश्चक्षुषश्चक्चुः । प्रष्टुः पृषटस्या्ेस्य ज्ञातुमिष्ठ- 
त्वाच्छोन्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं यथोक्तं ब्रह्म ज्ञात्वेत्यध्याह्लियते \ अमृता भवन्तीति फलघरुतेश्च \ ज्ञानाद्धचमृतःत्वं 
प्राप्यते । ज्ञात्वाऽतिमुच्येति सामर्थ्याच्छोत्रादिकरणकलापमूज्षत्वा । श्रोत्रादौ ह्यात्मभावं कृत्वा तदुपाधिः 
संस्तदात्मना जायते च्रियते संसरति च अतः श्रो्रादेः भोत्रादिलक्षणं बह्माऽऽत्मेति विदित्वाऽतिसमुच्य ः श्रोत्राध्ात्म- 
भावं परित्यज्य, ये भोत्राद्यात्मभावं परित्यजन्ति ते धीरा धीमन्तः! नहि विरिण्टधौमक्त्वमन्तरेण श्रोच्राद्यात्मभावः 
शक्यः परित्यक्तुम् \ प्रेत्य व्यावृत्यास्माटलोकात्युत्रमित्रकलत्रबन्धुषु ममाहंभावसंब्यवहाररश्षणात् व्यक्तसर्वेषणा 
भृत्वेत्यथंः ! अमृता अमरणधर्माणो भवन्ति । “न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अम्रतत्वमानश्युः" “पराश 
खानि व्यतृणत्” “आवृत्तवधनुरमृतत्वमिच्छन्"” “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते" “अत्रे ब्रह्य समदनुते इत्यादिशुतिमभ्यः। 
अथ वाऽतिसच्येत्यनेनेवेषणात्यागस्य सिद्धत्वादस्माल्लोकात्प्रेत्यास्माच्छरीरातमरेत्य मूत्वेत्यथंः ॥ २ ॥ 

यस्माच्छोत्रादेरपि श्नोज्राच्यात्मभूतं ब्रह्यातो न त॑त्र तस्मिन्ब्रह्मणि चक्षुगंच्छति । स्वात्मनि गमनासम्भवात् । 
तथा न बागच्छति ! वाचा हि ब्द उच्चायंमाणोऽभिषेयं प्रका्ाथति यदा तदाऽभिधेयं प्रतिं बाग्गच्छतीत्युच्यते । 
तस्य च शब्दस्य तक्चिवतकस्थ च करणस्याऽऽत्मा ब्रह्मातो न वाग्गच्छति 1 यथाऽग्नर्दाहकः प्रकाशकश्चापि सच 
ह्यात्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत् \ नो मनो मनश्वान्यस्य सङ्धुल्पयित्रध्यवसायित् च सत् नात्मानं सङ्धुल्पयत्य- 
ध्यवस्यति च तस्यापि ब्रह्याऽऽत्मेति । इन्दरियमनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानं तदगोच्चरत्वान्न विश्रस्तद्भहयेदृशमित्यतो स 
विजानीमो यथा येन प्रकारेणेतद्भह्यानुरिष्यादूपदिशेच्छिष्यायेत्यभिप्रायः \ यद्धि करणगोचरं तदन्यस्मा उपदेष्टुं 

जञात्ैति पदाध्याहारे कारणमाह-प्रष्टः पृष्टस्याथेस्येति । सामर्थ्यादिति ! श्नोत्राच्यात्मभावत्यागमन्तरेणामृतत्वा- 
सम्भवाज्जानबलच्छोव्रादयात्मभावं त्यक्त्वाऽमृता भवन्तीति सम्बन्धः । एतत्स्फ़टयत्ति--शरोच्रादौ हीत्यादिना \ 
लति । विदेहमुक्तिविवक्षिता प्रारन्धभोगक्षये शरीरान्तरोत्पादे कारणाभावादवश्यं भाविनी विदूषो मुक्ति 

:।। २॥  , ' . .. : = 

सर्ा्यध्यासाक्छानरज्जुवच्छोत्राद्यध्यासाधिष्ठानचैन्यं श्रोत्रस्य श्रो्रमित्यादिना लक्षितं तहि रज्जुवद- 
धिष्ठानत्वाद्विषयत्वप्रसङ्गं इति शङ्कां निवततंयति--यस्माच्छोत्रादेरपीत्यादिना । अध्यस्तस्य ह्यधिष्ठानमेव स्वूप- 
माद्यन्तमध्येषु तदग्यभिचार तस्वरूपविषयता च न पदाथंधमंस्ततोऽप्रयोजकोऽयं हैतुरिप्यथंः । अविषयत्वात्तरि 
शास्त्राचारयोपदेश्यत्वमपि न स्यादित्याशङ्कय नास्त्येव वास्तवमित्याह--इन्द्रियमनोभ्यां हीति 1 ब्राह्मणोऽयमित्यादि 
जातितः कृष्णोऽयमित्यादि गुणतः पाचकोऽयमित्यादि क्रियातो राजपुरुष इत्यादि सम्बन्धविशेषत उपदिश्यते । 

१. अव्र माध्वाः--चक्षुरादिदेवताः सूर्यादयः तं न विदन्तीत्यथेमाहुः । . उत्तरत्र न विद्मो न विजानीम इति 
सवजञानागोचरोक्तेः चक्षुराद्यविषयत्वमेव तु यृक्तम् । देवानाभप्रकृतत्वाच्च । ` गच्छतीत्यस्य नावगच्छ- 
तीत्यथे क्टेशश्च | [र | 

२. न तस्य प्राणा उकत्करामन्तीट्क्तत्वात् इतः अर्चिरादिना गलवत्यध्याहा रोऽनपेक्षितः। 
मध्व स्तु--अत्र केनेषितमिति दिवः प्रष्ठा विष्णुरुपदेष्टा इति कल्पयन्ति । तन्न । रिवस्य विष्णोर्वा 

पूवंप्रकरणेषु अचर वा अप्रकृतत्वात् । वस्तुतस्तु सा ब्रहि होवाचेत्ति उमया ब्रह्मोपदेशात् तत्सह चारी 
शिव एवोपदेष्टेति निर्णेतुं शक्यते | | 

२. अतिमुच्येत्यस्य प्रकृतत्वात् श्नोत्रादिकमित्यनुषज्यते । तेषां परित्यागः तेषु आत्मभावपरित्याग एव, नतु ‡ 
स्वरूपत्यागः । “धीरा” इत्यक्तेः करिचद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षतु इति श्रुव्यन्तरकवाक्यात्, तेषु 
आत्मभावं परित्यज्येत्यथंः । एतेनातिमुच्येत्यस्य ज्ञातेत्यथंकरणसमनपेक्षितम् । जञानादेवामृत्तत्वस्य 
श्रुतिप्रसिद्धेः सातवेव्यध्याहारः | ` ` " 

| २१ 
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यद्वाचाऽनभ्युदितं येन बागभ्युयतेः।. तदेव ब्रह्म सं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ ४ ॥ 

शक्यं जातिगुणक्रियाविशेषणेः ! न तञ्जात्यादिविक्ेषणवद्भहय । तस्माद्विषमं शिष्यानुपदेशेन प्रत्याययितुमिति 

उपदेशे तद्ग्रहणे च यत्नातिश्चयकतव्यतां दक्ंयति-न विन्य इत्यादि ! अत्यन्तमेवोपदे्रकारपरत्याख्याने प्रप्र 

तदपवादोऽयमुच्यते । सत्यमेवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेन परः प्रत्याययितुं शक्यः । अमेन तु शक्यत एव प्रत्याय 

यितुम् 1 तदुपदेश्षाथंमागममाह--अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीति } "अन्यदेव पृथगेव तदयत्प्रकृतं श्रोत्रादीनां 
श्रोचरादीप्युक्तमविषयं च तेषाम् । तद्िदितादन्यदेव हि विदितं नाम यद्विदिक्रिययाऽतिशयेनाऽऽपरं * तष्िदिक्रिया- 

कर्मभूतम् 1 क्चित्किच्छित्कस्यचिद्िदितं स्थादिति सर्वमेव व्याकृतं विदितमेव तत्तस्मादन्यदित्यथंः । अविदितमज्ञातं 

तर्हीति प्राम आह--अविदिताद्िदितविपरीताद्न्याकृतादविद्यालक्षणाच्याङ्कतबीजात् \ अधीत्युपयंथे लक्षणयाऽन्य- 

दित्यः । यद्धि यस्मादध्युपरि भवति तत्तस्मादन्यदिति प्रसिद्ध; यदटिदितं तदल्पं मत्यं दुःखात्मकं चेति हयम् । 

तस्माद्विदितादन्यद्भल्यतयुक्तं त्वहेयत्वमुक्तं स्यात् ! तथाऽविदितादधी्युक्तेऽनुपादेयत्वसुक्तं स्यात् । . कार्याथं हि 

कारणमन्यदन्येनोपादीयतेऽतश्च न वेदितुरन्यस्मे प्रयोजनायान्यदुपादेथं भवतीत्येवं विदितात्निदिताभ्यामन्यदिति 

हेयोपादेथप्रतिषेधेन स्वात्मनोऽनन्यत्वात् अन्यब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य निर्वातता स्यात् 1 न ह्यन्यस्य. स्वात्मनो 

विदिताविदिताभ्यामन्यत्वं वस्तुनः सम्भवतीत्यात्मा ब्रह्येत्येष वाक्याथः \ “अयमात्मा ब्रह्य ̂  “य अत्माऽपहत- 

पाप्मा" ! “यत्साक्षादपयेक्षाद्भह्य थ आत्मा सर्वान्तरः" इत्यादिशुत्यन्तरेभ्यश्चेति ! एवं सर्वात्मनः सवविषेष- 

रहितस्य चिन्मात्रज्योतिषो बरह्यत्वप्रतिपादसस्य वाक्थस्याऽ्चार्योपदेज्षपरस्परया प्राप्रत्वमाह--इति शुश्रुमे- 
त्यादि । ब्रह्म चेवमाचार्योपदेक्षपरम्परयेवाधिगन्तव्यं न तकतः प्रवचनमेषाबहुश्रुततपोयन्ञादिभ्यश्चेत्येवं शुश्रुम 
श्रुतवन्तो वयं पूर्वेषामाचार्याणां वचनम् \ य आचार्या नोऽस्मभ्यं तद्भह्य व्याचचक्षिरे  व्याद्यातवन्तो विस्पष्टं 
कथितवन्तस्तेषामित्यथेः ॥ २ ॥ | 

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्यनेन वाक्येनाऽऽत्मा ब्रह्येति पतिपादिते शरोतुराशङ्धुा जाता तत्कथं 
स्वात्मा ब्रह्म \ आत्मा हि नासाधिकृतः क्मण्युपासने च संसारी कर्मोपासनं वा साधनमनृष्ठाय ब्रह्मादिदेवान्स्वप्र 
वा प्राप्तुमिच्छति, तत्तस्मादन्य उपास्यो विष्ण॒रीश्वर इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्य भवितुमहंति न स्वात्मना । लोक- 
्त्ययविरोधात् । यथाऽन्ये ताक्षिका ईश्वरादन्य .आत्मेत्याचक्षते 1 तथा कमिणः “अपं यजां यज" इत्यन्था एव 
देवता उपासते ! तस्मादयुक्तं यद्िदितभुपास्यं तद्भहय भवेत् \ ततोऽन्य उपासक इति, तामेतामाश्चङ्धुं क्लिष्यलिङ्धेनोप- 
लक्ष्य तद्वाक्याद्राऽह-मेवं शङ्किष्ठाः । .यच्चेतन्यमाचसत्ताकं -वाचा - वागिति जिह्वामुलादिष्वषटसुः स्थानेषु विषक्त- 

ब्रह्य तु न जात्यादिमत् | “केवखो निगृणस्च'' इत्यादिभतेः । अज्ञेनाऽऽगमस्य . भेदेन प्रतिपन्नत्वात्तददृष्याऽऽ- 

चायंस्याप्यविद्याङेशोत्थहष्टया व्यावहारिक उपदेश उपपद्यत आगमतस्तस्येवाऽऽत्मा{न्रह्मरूपेण. - लक्षयिततं 
योग्यतातिशयवत्वादित्यभिगप्रेत्याह्-अत्यन्तमेवेति । वाक्यस्य पदा्थन्व्याष्याय तात्पयं -दशंयितुमुपक्रमतेन- 
यद्विदितं तदत्पमित्यादिना । यद्रेदितुरन्यत्तद्विदितमविदिततं चेतति दयी गतिः । ततो विदितत्वाविदितत्वनिषेधेन 
वेदितुः स्वरूपं ब्रह्यत्यत्र तात्पयंमागमस्पेत्याह--न ह्यन्यस्येति ॥३॥ . ` 

उक्तवाक्याथं रोकिकताकिकमीमांसकग्रतिपत्तिविरोधमाशङ्कय परिहरति विदितादल्यस्प्रपञ्चनाय-- 
अन्यदेव तद्धिदितादित्यादिना । अष्टसु स्थानेष्विति । 

२५ 

१. अन्यदेवेति--विदिताविदिताभ्यामन्यत्वेन आत्मा ब्रहेति बोधयति । रामानुजीयास्तु ब्रह्म सर्वात्मना 
विदितमविदिततं वा न भवतीति साध्याहारं व्याचख्युः । अचाध्याहारदोष एव । यक्किञ््ेदने काय॑ 
लि ्खकानुमानेन ईश्वरोऽस्तीति वेदनेऽ्पि मोक्षः स्यादस्मिन् पक्षे । अविदितात् शश्षण्णुङ्कादेः अधीति 
माध्वाः तन्मते श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिना सदधावोक्तेः इदमनपेक्षितम् । यद्यप्यव्याकृतमपि विदितं 
तथापि गोबरीवदन्यायेन तद्भिन्नत्वं ज्ञेयम् | 
मुख्यविषयत्तावत् । आत्मनः भानप्रयोज्यसंशयनिवृत्तिफलभाक्त्वमिष्यते \ . तच्च गौणं मुख्यं तु इदमेव 
भानभिन्नत्ववटितम् | | 





खण्डः--१, सन्त्रः-५. ] ` केनोपनिषत् ~ 

यमनसा "ने" ` मनुते येनाऽऽहमनो मतम् । तदेव ब्रह्म लं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ ५॥ 

मागनेयं वर्णानिामभिव्यञ्जकं करणं, वर्णाश्चाथंसङ़ तपिचर्छिश्चा एतावत एवंक्रमप्रयुक्ता इत्येवं ` तदभिव्यद्खु्शस्दः 
पदं वागित्युच्यते ।! “अकारो वै सर्वा वाक्सेषा स्पर्शान्तस्थोष्सभिन्यंज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति" इति 

श्रतेः \ मितसमितं स्वरः सत्यानते एव विकारो यस्यास्तया वाचा पदत्वेन परिच्छल्या करणगुणवत्याऽनभ्युदितम- 

प्रकारितमनभ्युक्तं येन ब्रह्मणा विवक्ितेऽथे सकरणा वागभ्युद्यते ' चैतम्यञ्योतिषा परकाषयते प्रयत इत्येतत् \ 

यद्वाचो ह वागित्युक्तं, “वदन्वाक्” “यो वाचमन्तरो यमयती"त्यादि च वाजसनेयके ! ध्या वाक्पुरुषेषु सा घोषेषु 

प्रतिष्ठिता कथितां वेद ब्राह्मणः" इति प्नमूत्पाद्य 'ध्रतिवचनमृक्तं सावाग्यया स्वप्ने भाषते" इति सा हि 
वक्तुवैक्तिनित्या वाक्चैतन्यज्योतिःस्वरूपा 1. “न हि वक्तुवैक्तेविपरिलोपो विद्यते” इति श्रुतेः । तदेवाऽऽत्मस्वरूपं ब्रह्म 
निरतिशयं भूमाख्यं ब्रहत्वाद्रह्येति विद्धि विजानीहि त्वं; येर्वागाद्युपाधिभिः" वाचो ह् वाक्चक्षुषश्चक्षुः शरोत्रध्य शनो 
मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियन्ता प्रहसिता विज्ञानमानन्दं ब्रहोत्येवमादयः संव्यवहारा असंतव्यवहाय 

निर्विशेषे परे साम्ये अह्यणि प्रवर्तन्ते ताण्व्यदस्याऽऽमानमेव निविोषं ब्रह्म विद्धीत्येवशव्दा्थंः ! नेदं ब्रह्म यदिद- 
मित्युपाधिभेदविशिष्टमनात्मेश्वराद्युपासते ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीत्युक्तेऽपि नेदं ब्रह्येत्यनात्मनोऽब्रहमतवं 
पुनरुच्यते नियमाथमन्यन्नह्यबुद्धिपरिसङ्कयाना्थं वा ॥ ४ ॥ 

यन्मनसा न मनुते । मन इत्यन्तःकरणं ब्ुद्धिमनसोरेकत्वेन गृह्यते । मनुतेऽनेनेति मनः सवकरणसाधारणम्। 
स्वं विषयत्यापकत्वात् \ "कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा घृतिरधृतिह्वर्धर्भीरित्येतत्सर्व मन एव" इति 
धुतेः कामादिवृत्तिमन्मनस्तेन मनसा यच्चैतन्यज्योतिमंनसोऽवभासकं न मनुते न सङ्कल्पयति नापि निथिनोति । 

“अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । जिह्मं च दन्ताश्च नासिकोष्टो च तादु च ॥। 
- ` . इत्येतेष्वाकाशप्रदेशेष्वाश्चितमित्यनेनाऽऽकाशोपादानत्वं सूचितम् । आग्नेयमिति \ अग्निदिवताकमित्यथः | 
न केवर करणं वागुन्यते व्णश्चोच्यन्त इत्याह--वर्णाश्चेति । तद्क्तम्- 

“यावन्तो याहशा ये च यदथंप्रतिषादकाः । वर्णाः प्रजञातसामथ्यस्ति तथंवावबोधकाः ॥ 

गौरिति पदं गकारौकारविसजेनीया एव क्रमविशेषावच्छिन्ना इति मी्मांसकाय्यनुसारेणोक्तम् । स्फोट- 
वादिनोऽनुसारेणाऽऽट-तदभिव्यङ्धु्य इति । स्पटयते व्यज्यते वर्णेरिति स्फोटः पदादिवुद्धिप्रमाणकः । एकषूपाया 
बुद्धेरनेकवर्णावलम्बनत्वासम्भवादिति भावः । उक्ते वाक्याथं श्नुतिसम्मतिमाह्-अकार इति! अकार 
प्रधानोद्धारोपलक्षिता स्फोटाख्या चिच्छक्तिः सर्वा वाक्सेषा स्पर्ान्तस्थोष्मभिव्यंज्यमाना । कादयो मावसानाः 
स्पर्शा, यर्वा अन्तस्थाः, चषसहा उष्माणस्तैः क्रमविरोषावच्छिन्नेव्येज्यमाना नानारूपा विवत्तंते । मितमृगादि 
प्रादावसाननियततक्षरत्वात् । अमित्तं यजुयद्यनियताक्षरपादावसानत्वात् । स्वरः साम । गीत्िप्राघान्यात् । सत्यं 
यश्राहष्टाथंवच्रनम् 4. अनृतं तद्विपरीतम् । करणं वागिन्द्रियं गुण उपसजन यस्याः सा करणगुणवती पुरुषेषु चेतनेषु 
या वाक्शक्तिः सा घोषेषु वर्णेषु प्रतिष्ठिता तद्रयद्धबत्वादित्यथः। तदेवेत्येवकारस्य कृत्यमाहू-येर्वागिाद्युपाधि- 
भिरिति। नियमाथंमिति। पक्षेऽनात्मन्यपि ब्रह्यवुद्धौ प्राप्तायामात्मेव ब्रह्मेति बुद्धि नियन्तुमित्यथंः। भन्यस्मिन्नुपास्ये 
या ब्रह्मबुदधिस्तचिवृत्यथं वा पुनरत्रह्मत्वमच्यत इत्यथंः । 

, ̀` *१. यद्रागादिप्रेरकं तदेव ब्रह्म न तु यद्वस्तु इदमिति विषयतया उपासते ईर्व रादिकं तत् इति भावः| 
`  `'वासिष्ठै-"न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्विलोचनः । अकरत्रिममनायन्तं देवनं देव उच्यते|" इत्यादिना 

 आत्मचेतन्यप्रकारो ब्रहोप्युक्तम् । मनोवृत्तिसंयुक्तेन = श्रोत्रजन्यया मनोवृत्त्या संयुक्तेन । 
` विरिष्टाद्रत्तिनः--प्रतीकस्य ब्रह्मवत्वनिषेधे तात्पयंमिद-यत् सालग्रामादि नामादिवा तत् न 
` ब्रहोत्यथंः । तत्र च तेषां प्रतीकानां सर्वात्मना विदितत्वेनवाब्रह्यत्वस्य भवद्वयास्यान रीत्या पूरवंमेवोक्त- 

| त्वात्. वाक्यवेयथ्यंम् | 
' / ` ' माध्वास्तु--नेदं जीवरूपं ब्रह्म यत् तव उपसमीपे आस्ते नियामकतया वततत तदेव ब्रह्ेत्यथं इति 

ˆ ्यक्रुवंन्ति । तत्र उपासनाद्चब्दरूदित्यागो जीवन्रह्यक्यरास्त्र विरोधश्च, अध्रसक्तप्रतिषेधश्च । 

२३ 

५५ 

० 

२५ 

२५ 
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१५ 

९ 

यच्चक्षुषा न परयति येन चक्षुषि पदयति । तदेव जक सं विद्धि नेदं यदिदडपासते ॥ ६॥ 
यच्छ्रोत्रेण त भृणोति येन भोत्रमिदप+श्रुतम् । तदेव अक्ष स्वं विद्धि नेदं यदिदष्ुपासते ॥ ७ ॥ 
यप्राणेन न प्राणिति येन श्राणः; प्रणीयते | तदेव ब्रह्म सं चिद्धि नेदं यदिदपुषासते ॥ ८ ॥ 

| इति प्रथमः खण्ड 

यदि मन्यते सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ अह्मणो रूपं 
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ सु मीमारूस्यमेष ते मन्ये विदितम् ॥ &-१ ॥ 

मनस्रोऽव भासकत्वेन नियन्तृत्वात् । सवंविषयं प्रति भरत्यगेवेति स्वात्मनि न प्रवततेऽन्तःकरणम् \ अन्तस्थेन हि 
चेतन्यज्योतिषाऽवभासितस्य मनसो मननसामथ्यं तेन सवृत्तिकं मनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं व्याप्तमाहू 
कथयन्त ब्रह्मविदः ! तस्मा तदेव मनस आत्मानं प्रत्यर्चेतयितारं ब्रह्य विद्धि । नेदमित्यादि पूववत् \। ५॥ 

यज्चक्षुषा न पथति न विषयी करोत्यन्तःकरणषृत्तिसंयुक्तेन । पेन चक्षृष्यन्तःकरणवत्ति मेदमित्नाश्ुवंत्ती 
पयति खोक्थेतन्यात्मज्योतिषा विषयीकरोति व्याप्नोति \\ ६ । | 

यच्छोत्रेण न श्युणोति दि्ेवताधिष्ितेनाऽऽकाशका्येण मनोवृत्तिसंमक्तेन न विषयीकरोति रोको येन 
श्रोच्रमिरं शरुतं यत्प्रसिद्रं चेतन्यात्मज्योतिषा विषयोकृतं तदेवेत्यादि पुंवत् 1 ७॥ 

यत्प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन नासिकापुटान्तरवस्थितेनान्तःकरणप्राणव्तिभ्यां सहितेन यच्च प्राणिति गन्धवल्न 
विषसीकरोति येन चतन्यात्मज्योतिषाऽवभास्यत्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः प्रणीयते ! तदेवेत्यादि सवं समानम् ॥ ८॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्य॑श्नीमनच्छङ्कुरभगवत्पादश्ृतौ केनोपनिषत्पदभाष्ये प्रथमः खण्ड 

एवं हेयोपादेयविपरीतस्मात्मा ज्रह्येति प्रत्यायितः शिष्योऽहमेव ब्रहेति सुष्टु वेदाहं मामिति 
गृह्णीयादित्याशङुःयाऽऽ्चायंः विष्यबुद्धिविचालनाथं यदीत्याह् । नन्विषटेव सुवेदाहमिति निश्चिता प्रतिपत्तिः, 
सत्यमिष्टा निशिता प्रतिपत्तिनं हि सुवेदाहमिति ! यद्ध वेद्यं वस्तु विषयीभवति तत्सुष्टुं वेदितुं वाक्यं दाह्यमिव 
दग्धुमण्नेदंग्ुनं त्वग्नेः स्वरूपमेव ॥ सवस्य हि देविलः स्वात्मा ब्रहयतिं सवंवेडान्तानां सुनिशितोऽ्थंः। इह शच तदेव 

सर्वं स्पष्टमिति न व्याख्यातम् || ५१-६-७-८ ।} ` 

इति प्रथमः खण्ड 

वेदितुः स्वरूपत ब्रह्मणो मा भुद्रिषयत्वम् । स्वरूपत्वे मानाभावात् अतिरिक्तस्य विषयत्वे किमनुपपन्न- 
 , भित्याशद्धुया ऽह्-- सवस्य हीति ! यदिशब्दश्रयोगे कि कारणमित्यत्त आहु--कदाचिदिति । अक्षिणि शरीरस्य 

२५ 

३५ 

१. अत्र रामानुजीयानां पन्थाः--अनेन सुवेद इत्यपि न युक्तं न वेद इत्यपि न युक्तं ब्रहस्वरूपं किश्िदधेद 
किञ्चिन्न वेद इति। एवं व्याख्य नेन विज्ञाताः कः अविन्नातांडः कः इत्यंशे ओौदासीन्येन श्रतिः अस्मात् 
वद्चयति इत्युक्तं स्थात् । तञ्च शोभनम् । विदिताविदिताभ्यामन्यत्वं यत् पुवंमुक्तं तदथं: सम्यग्न्नातो बां 
नवेति गुरूणा शिष्यः परीक्षयते-यदि मन्यसे इति १ 

मन्ये विदितमित्यनेन शिष्यः संन्तेपेणोत्त रमुक्त्वा विवृणोति- नाहं मन्य इत्यनेन । ब्रह्म विदितमिल्युक्ते 
ज्ञानकमंतेन कतुः जीवाद्धु त्रं परिच्छिन्नमुक्तं स्याद् ब्रह्य । न विदितमिव्युक्ते गोपालादिवत् मन्दोऽय- 
मिति गुरः मन्येत अतः आत्मा ब्रहयोति विदिताविदितान्यत्ेन ज्ञातवान् शिष्यः! संशयाभावात् विदितं- 

 वचैतन्यभास्यत्वाभावादविदितं ब्रह्म इत्यत्र तात्पय॑म् । 
माध्व स्तू-ब्रह्य साकल्येन वेद इति मन्यसे, तन्न । अहमपि ब्रह्य विदितमिति न मन्ये सकल्येना- 

वेदनात् । यः अहु ब्रह वेद इति मन्यते स न वेद परिच्छिघ्नत्ववेदनात्। यः न वेदेति वदति स वेद 
अपरिच्छिक्नत्वेन वेदनात् । 
 भत्रापि ब्रह्य भपरिच्छिन्नत्वेन ज्ञेयं न परिच्छिन्नत्वेन इत्युक्ट्यवोपपत्तौ मन्त्रद्वयं व्यथंमापयते । 
यस्यामतमित्ति मननविषयम् । मन्दबुद्धिरिति अयं शिष्यो मन्दबुद्धिरित्याचायंस्य ग्रहणं मा भूदिति । 
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प्रतिपादितं प्रहनप्रतिकचनोकत्या शोत्रस्य श्रो्रमित्याद्यया । यद्राचाऽनमभ्युदितमिति विक्ञेषतोऽवधारितम् । ब्रह्म- 
वित्सम्प्रदायनिश्चयश्चोक्तोऽन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधो ति \ उपन्यस्तमुपसंहरिष्यति चा विन्नातं विजानतां 
वित्नातमविजानतामिति ॥ तस्माुक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति र्बद्र निराक्तुम् \ न हि वेदिता वेदितुरवेदितु 
शक्योऽग्निरिव दग्धुमग्नेः दग्धः! न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति यस्य वेश्यमत्यत्स्याद्भ्य । “नान्यदतोऽस्ति विज्ञात" 
इत्यन्धो विज्ञाता प्रतिषिध्यते । तस्मात्सुष्टु वेदाहं ब्ह्ये ति प्रतिपर्तिमिथ्यैव । तस्मादुक्तमेवाऽहुाऽऽचार्यो यदीत्यादि 

यदि कदाचिन्मन्यसे सुवेदेति सुष्टु वेदाहं ब्रह्मेति ।! कवाचिखथाश्ुतं दुविज्ञेयमपि क्षीणदोषः सुमेधाः 
कश्िप्रतिपद्यते कशिच्चेति साश्चङ्माह--यदीत्यादि । दषं च “य॒ एषोऽक्षिणि पुरषो दश्यत एष आत्मेति 
होवाचेतदग्रतमभपनेतद्रह्य ' इत्युक्ते प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराड्विरोचनः स्वभावदोषवश्ादनुपपद्यमानमपि 
विपरोतमर्थं श्री रमात्सेति प्रतिपन्न: \ तथेद््रौ देवराट् सकृद्द्िखिरक्तं चाप्रतिपद्यमानः स्वभावदोषध्षयमपेक्षय 
चतुर्थे पर्यपि प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान् । लोकेऽप्येकस्मादृगुरोः श्यृण्वतां कथि चथावत्पत्तिपद्यते कश्िद- 
यथावत्कश्चिद्धिपरीतं कश्चिच्च प्रतिपद्यते किमु वक्तव्यमती न्द्ियमातमतच्वम् 1 अत्र हि विघ्रतिपन्नाः सदसद्रादिन- 
स्ताक्काः सवे । तस्मादवि दितं ब्रह्मेति सुनिश्ितोक्तमपि विषमप्रतिपत्तित्वाद्यदि मन्यस इत्यादि साएाङ्कं वचनं 
युक्तमेवाऽऽ्चा्ेस्य । दह्रमल्पमेवापि नूनं त्वं वेत्थ जानोषे ब्रह्मणो रूपम् । किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि 
महात्त्यभेकाणि च येनाऽऽह् दहरभेषेत्यादि ॥ बाढम् ¦! अनेकानि नामरूपोपाधिक्ृतानि ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः । 
स्वतस्तु “अश्दमस्पश्ंमरूपमनव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्" इति शब्दादिभिः सहु रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते । 

ननु येनेव धर्मेण यद्रप्यते तदेव तस्य (स्व)रूपमिति ब्रह्मणोऽपि येन विरेषेण निरूपणं तदेव तस्य रूपं स्यादत 
उच्यते । चेतन्यं पुथिव्यादीनामन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो न भवति ! तथा श्रोत्रादीनामन्तःकरणस्य 
च धर्मो न भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति । ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन \ तथा चोक्तम्-- “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" “विज्ञानघन 
एव'* “सत्यं ज्ञानमनन्तम्" “श्रज्ञानं ब्रह्य" इति च ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु । सत्यमेवं; तथाऽपि तदन्तःकरण- 
देहेन्दरियोपाधिद्रारेणेव विक्नानादिस्देनिदिष्यते तदनुकारित्वाहेहादिवृद्धिस दोचच्छेदादिष्रु नाशेषु च न स्वतः । 
स्वतस्त्वविज्ञातं विनानतां विज्ञातमविजानतामिति स्थितं भविष्यति । यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण सम्बन्धः । 
न केवलमध्यात्मोपाधिपरिच््छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो पं त्वमल्पं वेत्थ यदप्यधिदेवतोपाधिपरिच्छि्स्यास्य ब्रह्मणो 
रूपं देवेषु वेत्थ त्वं तदपि नूनं दहरमेव वेत्थेति मन्येऽहम् । यदध्यात्मं यदधिदैवं तदपि च देवेषूपाधिपरि- 
च्छिन्नत्वादृहरत्वाच्च निवतेते । यत्तु विध्वस्तसर्वोपाधिविश्चेषं शान्तमनन्तमेकम दतं भृमाख्यं नित्यं ब्रह्य न तत्युवेद्- 
मित्यमिप्रायः \ यत एवमथ नु तस्माम्मन्येऽ्यापि मीमांस्य विचापंमेव ते तव ब्रह्म \ एवभाचायोक्तिः दिष्य एकान्त 

प्रतिच्छाया ह्यत इति भरसिद्वदूपदेशाच्छरीरमात्मेति प्रतिपन्नः । छायाया अभव्यभिचारित्वं बुद्ध्वेत्यधैः | 
सङ्कदिति \ “य एषोऽल्िणि पुरुषो हर्यते'' इल्येक वारमुक्तम्, “य एष स्वप्ने महीयमानङ्वरत्ि” इति द्वितीये. 
नोक्तम्, “तद्यत्रेतत्पूप्तः समस्तः सम्प्रसन्ः " इति तिरुक्तमप्यात्मानमभ्रतिपद्यमान इन्द्रो ब्रह्मचर्ये णाघर्मादिदोष- 
क्षयमपेक्ष्य चतुथं प्रथयि “एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्समुत्थाय परं ञ्योतिरूपसम्पद्यः' इत्यत्र प्रथमपर्य्योक्तमेव 
ब्रह्य प्रतिपत्नवानित्ययं: । अभंकाणि चेति! भल्पानि । न स्वतो रूपमस्ति ब्रह्मण इत्युक्तं तदाकषिपति- ननु 
येनेति । केन र्ताह॒ विरेषेण ब्रह्मणो निरूपणमि्याकाङक्षायां चेतन्यरूपेणेत्याह-चेतन्यमिति \ भूतानां समस्तानां 
व्यस्तानां वा देहाकारपरिणतानां चैतन्यं धर्मो न भवतति बहिरनरुपरम्भाक्तद्धमतवे रूपादिवत्तत्साधकत्वाभाव- 
प्रसद्वाच्च । तथा श्रोत्रादीनासपि भौतिकलत्वाविरोषाच्चैतन्यं धर्मो न भवतीति पारिशोष्याःस्वतन्रवैतन्यं ब्रह्मणो 
रूपम् 1 तत्र श्रुतिस्रम्मतिमाह्-तथा चोक्तमिति ! सत्यमेवं चेतन्यं पारमा्धिकं ब्रह्यूपं श्रुतित्तातससथंगम्यं तथाऽपि 
यद्ूक्तं ब्रह्मणो रूपं कथं नास्तीति तदुपाधिद्रारेणेव ब्रह्मणः शब्देन निरूपणं निर्देशनं न स्वत इत्यभिग्रेत्य, अन्तः 
करणाद्यमिन्यक्तिमुपलभ्य हि यदुपाध्यभिव्यक्तिनिमित्तं चेतन्यं तदब्रहोति निर्दिश्यत इत्यं: । नृपाधिरूपहित- 
सम्बद्धो भवति चैतन्यस्य त्वसद्धस्य कथं देहादिस्पाधिरिव्याशद्ुयाऽऽह॒-तदनुकारित्वादित्यादिना \ यथा जले 
केम्पमाने सविता कम्पत इव भिद्यमाने भित इवेति मिथ्यातद्धमंभागित्वात्सवितुजंलमुपाधिरित्युच्यते न तु 
सम्बन्धाददुरस्थयोः संयोगाययो गात् । तद्ररेहादेवुंदिसद्ोचच्छेदादिष दाहादिषु नाशेषु चेतन्यस्य मिथ्यादेहधमं- 
भागित्वाहेहुदे्पाधित्वमभिधीयते इत्यथ; । ननु न स्वतश्चतन्यतया निरूप्यते ब्रह्य कथं तहि तदनुभव 

४ 

९० 

१५ 

9 

२५ 
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३५ 

9 





२६ ] सटोकशाङ्ुरभाष्रेपेता [ मनस्त्रः-१०-१२.खण्डः-२, सन्त्रः-र-४ 

तहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । यो नस्तदेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥१०-२॥ 

यरयामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातभविजानताम्।।११-३॥ 

प्रतिमोधपिदितं मतममृतत्वं हि चिन्दते । आत्मना विन्दते बीय विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥१२-४। 

उपविष्टः समाहितः सत्यथोक्तमाचार्थेणाऽऽगममथेतो विचायं तकतश्च निर्घायं स्वानुभवं कृत्वाऽऽचायसकाशञ- 

मुपगस्योवाच-मन्येऽहमथेदानी विदितं ब्रहेति \\ ९-१ \। 

कथमिति \ श्युणुत । नां मन्ये सुवेदेति नैवाह् मन्ये सुवेद ब्रह्मेति ! नैव तहि विदितं त्वया रह्येतयुक्त 

आहु--नो न वेदेति वेद चे । वेद चेति चष्दान्च वेद च) ननुं विप्रतिषिद्धं नाहं मस्मे सुषेदेतिमो न रैदेरि 

वेद चेति \ थदि न मग्यसे युवेदेति कथं मन्यसे वेद चेति \ अथ मन्यसे देदेवेति । कथं न मन्यसे सुवेदेति । एकं 

वस्तु येन ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुतिज्ञायत इति विप्रतिषिद्धं संश्यदिपययौ वजयित्वा । न च श्र 

संश्यितत्वेन सथं विपरीतत्वेन वेति नयन्तं शक्यम् \ संशञरविपर्थधो हि सवत्रानेथकरत्वेनैव प्रसिद्धौ ! एवमा- 

चर्येण विचाल्यमानोऽपि शिष्यो न विचचाल । “अन्यदेव तदिदितादथो अविदितादधि" इत्याचार्थोक्तागम- 

सम्प्रदायबकादृपवच्यनुभवयलाच्च, जगज च ब्रह्मविद्यायां दृढनिश्चयतां द्श्यत्नात्मनः । कथमित्युच्यते । यो यः 
कथिशचोऽस्माकं सब्रहम्चारिणां मध्ये तदुक्तं वचनं तच्वतो वेद स तद्भूय वेद । #ि पुनस्तद्वचनमिव्यते आहु-- 

लो न वेदेति वेद चेति \ यदेवान्यदेव तद्विदितादथो अविदिताद्धीव्युक्तं वस्त्वनुमानानुभवाभ्यां संयोज्य निधितं 
१५ वाक्यान्तरेण चो न वेदेति वेद चेत्यवोचद(चायंबुद्धिसम्बादार्थं मन्दबुद्धिग्रहुणव्यपोहाथं चे‹ । तथा च गजितमुपपन्च 

भवति यो नस्तषेदेति \ १०-२ \ 
रिष्याया्यंसम्बादात्प्रतिनिवत्य स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्तसम्बादनिवेत्तमथमेव सीधयति--यस्पामत- 

मिव्यादिना ! यस्य ब्रह्मविदोऽमतसविक्तमविदितं ब्रह्मेति मतमभिप्रायो निश्धपः तस्थ मतं ज्ञातं सम्यग््रह्येत्यमि- 
प्रायः \ यस्थ पुनम॑तं ज्ञातं विदितं मया ब्रह्मेति निश्चयो न वदैव स न ब्रह्म विजानाति सः \ चिद्रदविदुषोर्ययोक्तो 

२० पक्षाववधारथति--अविन्ञातममतमतिदितमेव ब्रह्य विजानतां सम्यग्विदितवतामित्येतत् । विज्ञातं विदितं ब्रह्मा 
विजानतासप्म्य्दक्षिनामिद्ियमनोनुद्धिष्वेवाऽत्मदशिनामित्यथः । न त्वत्यन्तमेवाब्युत्न्च्ुदीनाम् \ न हि तेषां 
विज्ञातमस्मामित्रह्येति मतिभेवति । इन्टियमोवुद्धचुपाधिष्वात्मर्दश्चनां तु ब्रह्मोपाधिविदेकानुषलम्मादूबुद्धचादयु- 
पाेश्च विज्ञातत्वाद्िदितं ब्रहयत्युपपदते श्रान्तिरिव्यतोऽसम्यग्दशंनपुवपक्चत्वेनोपन्यस्थते विन्ञातमविजानतामिति । 
अथवा हेत्वथं उत्तरार्धोऽविज्ञातमित्यादिः \\ ११-२ ॥। 

५. अविज्ञातं विजानतामित्यवधुतम् ! यदि ब्रह्मात्यन्तमेवाविज्ञातं लोकिकानां ब्रह्मविदां चाविजेषः पाप्रः । 

इत्याशङ्कयाऽहू--स्वतस्त्विति । अविषयतग्रेव विषयानुपरक्तचिस्स्फुरणं ब्रह्मानुभव इत्यथं: । तकतश्चेति । 
वेद्यत्वे घटादिवदनात्मत्वादिप्रसद्धादिव्यादितकत अत्मनो वेद्यं ब्रह्म न भवव्येवेति निर्धायाज्ञानसंशयाद्याभावेन 
स्वानुभवं कृत्वेत्थं: ।। ९-१ ॥ 

. माचायेवचनादल्यदेव वचनं शिष्य उवाचेति नाऽऽशङ्धुनीयमिव्य्राहु--यदेवान्यदेवेति। तथा चेति\ आचायं- 
› बुद्धिसम्बादे सद्यर्थान्तरानमिधाने सत्तीत्यथं; ॥ १०-२ ॥ 
` अथवा हैत्वथं इति \ रोके शुक्त्यादितत्वं विजानत्तां यतोऽध्यस्तं रूप्याद्यविज्ञात्तं भवति । अजानतामेव 
त्वध्यस्तं विन्चात्तं भवतीति प्रसिद्धम् । तथा ब्रह्मणि ज्ेवत्वस्याध्यस्तत्वादेव तत्वविदो न ज्ञातं ब्रह्म पदन्ती 

यथः 1} ११-२॥ 
ल्ञतेब्रह्मव्वादशंने ब्रह्मास्मीति कथं व्यवह रतीति वेत्किमनयेष्टकावाहुकानां रत्नपेटकचिन्तया । ज्ञातस्य 

वहाराद्धत्वं वदतोऽपि वस्तुप्रकाशचस्य व्यवहारा ङ्घत्वस्येषटत्वाद्रास्तवन्ञाततानपेक्षत्वादित्यव्युत्पन्नव्पुत्पादनाय 

यमुःावयति--अविज्ञातमित्यादिना । नीलपीताद्यकाराणां वद्धिविकारयाणां जडानां यच्चेतन्यव्याप्तव्वेना- 

१. रिष्ये मन्दबद्धित्वग्रहुणनिवृत्तये । 
२. विजानतां अविज्ञातमिति पक्षः अविजानतां विज्ञातमिति पक्षः-इत्ति मलं व्याख्येयमिव्यथंः । 

कत्पत्तरूः ( १.१.४1 ` | 





मन्तः- १२, खण्डः-२, मन्तः-४ | ` केनोपनिषत् 

अविक्ञातं विजाचतामिति च परस्परविरखुढम् । कथं तु तद्गह्य सम्यग्विदितं भवतीत्येवमथंमाह्--" प्रतिबोधविदितं 
बोधं बोधं प्रति विदितम् ! बोधक्ब्देन बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते \ सवं प्रत्थया विषयीभवन्ति धस्थ स आत्मा 
सवंबोधान्प्रतिबुध्यते सवंप्रत्ययदर्नी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः प्रत्ययेष्वविशि्टतया लक्ष्यते नान्यद्द्रारमात्मनो 
विज्ञानायावः प्रत्ययग्रत्यगात्मतया विदितं ब्रह्य यदा यद्य तन्मतं तदा तत्सम्यग्दश्चेनमित्यथंः । स्भ्रस्ययदाहित्वे 
चोपजनापायर्वाजतद्क्स्वरूपतता नित्यत्वं धिश्ुद्धस्वरूपत्वमात्मत्वं निवशेषतेकत्वं च सवभूतेषु सिद्धं भवेत् । 
लक्षणमेदाभावाह्रयौम्न इव घटभिरिगुहादिषु । विदितानिदिताम्पामन्यद्कद्येव्यागमवाक्या्थंः एवं परिदयुदध एवोपः 
संहतो भवति ! “दुष्ेद्रष्टा श्रुतेः श्रोता मतेमेन्ता विज्ञातेविज्ञाता” इति हि श्रत्यन्तरम् । 

घदा पुसद्बोधिक्रियाकतेति बोधक्रियालक्षणेन व्कर्तारं धिजानाघीति वोधलक्षणेन विदितं प्रतिदोधविदिवमिति 
व्याख्यायते । यथा थौ वुक्ष्नाखाश्चाल्यति स वायुरिति त्त् । त्य बोधक्नियार्शक्तमानात्मा द्रव्यं न बोधस्वरूप 
एन । बोधस्तु जाये विनयति च । यदा बोधो जायते तशा बोधक्रियया सविशेषः । यंदा बोधो नह्यति तदा 
नष्टबोधो दरव्धसाचनं निर्विशेषः । तत्रैवं सति विक्रिधात्मकः सावयवोऽनित्योऽश्चुद्ध इत्यादयो सषा न परिर्त शक्यन्ते । 
यदपि काणादानामात्ममनःसंयोगजो बोध आत्मनि समवेति \ अतत आस्मनि बोद्घुत्वं ततु विक्रियात्मक आत्मा \ 
दरव्यमात्रस्तु मवति घट इव रागसमवायी । अस्सिन्पक्षेऽप्यचेतनं द्रव्यमाच्रं ब्रह्येति “विज्ञानमानन्दं ब्रह्य इत्याद्याः 
श्रुतयो बाधिताः स्युः । आ्मनो निरवयवत्वेन प्रदेश्चाभावान्चित्यसंयुक्तव्वाच्च मनसः स्परत्युत्पत्तिनियमलुपपत्तिर- 
परिहार्या स्यात् \ संसग॑र्धामत्वं चाऽऽमनः भुतिस्मरृतिन्धायविरद्धं कल्पितं स्यात् । (असछ्ो न हि सज्जते 
“असक्तं सवभृत्" इति श्रुतिस्मृती दे । न्यायश्च गुणवदुगुमवता संस्यते नातुस्यजातीयम् । अतो निगरणं निविेषं 
सवंविखक्षणं केनचिदव्यतुल्यजातीथेन घंयुज्यत इ्येतन््याधविरुष्ठं मदत् । तस्माच्निव्यालुप्रधिन्लानस्वसूपञोतिरात्मा 
ब्हेत्यथमथः सवंबोधनोदुघत्व अत्मनः सिद्धयति नान्यथा ।! तस्मासखतिबोधविदितं मतमिति यथान्धाद्यात 
एवार्थो्स्माभिः 

जडवद्रवभासस्तं साक्षिणमुपलक्ष्य सोऽहमात्मा ब्रहेति महावाक्यादविपयत्तयैव यो वेत्ति स ब्रह्मविदच्यते। तेन 
ताविशेपप्रस् दु दिचोद्ावकाश इत्याह्-प्रतिबोधविदितमिति । प्रव्ययेष्वविशिष्टतयाऽनुगतस्पेणेत्यथंः । येन 
चित्स्वरूपेणाहमव्र साक्षी तस्य सवंत्राविशेपाघेकसिमन्नेव देहे साक्षी मेदोत्पत्यादीनां च साश्यगतस्वेन साक्षिण 

एकत्वं नित्यत्वादिकमपि सिध्यतीत्याहू--सर्वप्रत्ययरश्चत्वे चेति । विदितत्वापिदितत्वयोः साक्ष्यगतत्वेन तदन्यत्व- 
मप्यस्मिन्पक्ष सम्भवततीत्याह--विदिताविदिताभ्यामन्यदिति ! एकदेरिष्याख्यानमुःटाव्य दूषयति-यदा पुन- 
रित्यादिना । अग्निसंयोगादघटे लौहित्यवन्मनःसंयोगादसमवायिका रणाद) त्मन्धचे्तने चैतन्यमत्पद्यत इत्येतच्च केवरं 
शरुतिविरुटढमसम्भावित्तं चेत्याह--आलत्मनो निरवयवत्वेनेति रावा प्रदेशवतो लोके संयोगो रः आत्मनो 
निष्प्रदेशत्वान्मनसा संयोगो न त्म्मवतीत्यक्तं तदय॒क्तस्, यगपत्स्व॑मर्तसंयोगित्वं सर्वंगतत्वमात्मनस्ततो मनस 

संग्रोगोऽपीति चेत्तत्राऽऽ्ट् - नित्येति । ग्रहणकालादन्यकार एव स्मृतीनां क्रमेणेवोत्पत्तिरित्ि नियमो वंशेषिकस्य 
नोपपद्यते ग्रहुणकालेऽपि स्मृर्युत्प त्ति प्रस राच्च सस्क[रर्वङदात्पमनःसवागस्पा विशेषादित्यथः ¡| सवर्गतत्व च 

सर्वव्यिवधानमात्रं न तु संयोगत्वं कल्पनीयमित्याह--संसर्गधमित्वं चेति । न्यायविरुद्रमित्य॒क्तं त तस्फरयति--- 
न्यायश्चेति ! एकदशिव्याख्यानान्तरमनृद्य दूपयति--थल्पुनरिव्यादिना । यद्ेद्यं॑तटेदितुरवेदनाच्च भिन्चं यथा 
घटादीति व्या्तिविरोधात्स्वसंवेद्यत्वं वास्तवं नोपपद्यते ततो वृदढधयादावात्मभावमा सेप्याऽऽत्मना तस्य वेद्यत्वं 

१. अत्र रामानुजीयाः प्रतिनियतो बोधः प्रतिबोधः । स च सत्यज्ञानानन्दत्वादिरूपासाधारणधमंविशिष्टतया 
बोध इति व्याचख्युः । तच्च । ताहृशधर्माणामवाश्रुतत्यात् प्रतिद्दस्य वीप्सायां रूढस्वेन तत्परित्यागा- 
नोचित्याच्च भगवत्पादीयं विवस्णमेव साधु | 

वास्तु--प्रतिबोधः स्वस्वयोग्यतानुसारेण बोधः । तथा पुंभिः श्रुतं ब्रह्म अमृतत्वं विन्दत 
प्रापयतीत्यथः । अच ब्रह्मज्ञानस्य अनियतविषयस्य मोक्षसाधनत्व।भ्यपगमो विन्दत इत्यस्य गिजर्था 
घ्याहूारद्च दोषौ । आत्मना ज्ञानोत्तरकालीनकमंगेत्यथंः । वीर्य = आनन्दातिश्ञयं प्राप्नोतीव्य्थंस्वा- 
प्रसिद्ध! । इदं च स्वमतस्य कथच्धिदुपनिषल्प्रवेडनमाच्रम् । 
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सटीकदाद्धुरभाष्योपेता [ मन्त्रः-१२, खण्डः-२, मरन्त्रः-४ 

यत्पुनः स्वसंबेद्यता प्रतिबोधविदितमित्यस्य वाक्यस्थार्थो वण्यते \ तत्र भवति सोपाधिकत्व- 
मात्मनः । बुद्धचुपाधिस्वरूपत्वेन भेदं परिकल्प्याऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्तीति संव्यवहारः \ “आत्मनेवाऽऽत्मानं पश्यतिः" 
“स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम" इति । नतु निरुपाधिकस्याऽऽत्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा 
सम्भवति, संवेदनस्वरूपत्वात्संवेदनान्तरपिक्षा च न सम्भवति यथा प्रकाशस्य प्रकाश्लान्तरपेक्षाया न सम्भवस्तद्रत्। 
बोद्धपक्े स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभङ्गुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात् । “न हि विज्ञा्तुवज्ञातेविपरिकोपो 
विद्यतेऽविनाशित्वात्"' “नित्यं विभुं संगतम्” “स वा एष महानज अत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः'' इत्याद्याः श्रुतयो 
बाध्येरन् । यत्पुनः प्रतिबोधश्ब्देन निनिमित्तो बोधः प्रतिबोधो यथा सुप्रस्येत्यर्थं परिकत्पयन्ति । सकृद्विज्ञानं 
प्रतिबोध इत्यपरे) निनिमित्तः सनिमित्तः सकृटवाऽसकृट्रा प्रतिबोध एव हि सः! अमरतत्वममरणभावं स्वात्मन्यवस्थानं 
मोक्षं हि यस्माद्धिन्दते भते यथोक्तातप्रतिनोधाल्प्रतिबोधविदितात्मकात्तस्मात्प्रतिबोधविदितमेव मतमित्यभिप्रायः । 
बोधस्य हि प्रत्यगात्माऽऽत्मविषयं च मतममृतत्वे हेतुः \ न ह्यात्मनोऽनात्मत्वममूतत्वं भवत्यात्मत्वादात्मनोऽमतत्वं 
निनिमित्तमेव । एवं मत्यंत्वमात्मनो यदविदयाऽनात्मत्वप्रतिपत्तिः । 

कथं पुनयथोक्तयाऽऽत्मविद्ययाऽमृतत्वं विन्दत इत्यत आहु-आत्मना स्वेन स्वरूपेण विन्दते लभते वीय 
बलं सामर्थ्य, धनसहायमन्त्रोषधितपोयोगक्रतं वीयं मृत्युं न श्क्नोत्यभिभवितुमनित्यवस्तुकृतत्वात् \ आत्मविद्याकृतं 
तु वीयंमात्मनेव विन्दते नान्येनेत्यतोऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयंस्य तदेव वीयं मृत्युं शक्नोत्यभिभवितुम् । यत 
एवमात्मविद्याकृतं बीयंमात्मनेव विन्दतेऽतो विद्ययाऽऽत्मविषयया विन्दतेऽमृतम्, “नायमात्मा बलहीनेन रभ्यः" 
इत्याथवंणे 1 अतः समर्थो हेतुः, अमृतत्वं हि विन्दत इति \\ १२-४॥ 

वाच्यमिति निरूपाधिकस्वरूपस्थितिनं स्यादित्याह्- - तत्र भवति सोपाधिकत्वमिति ! काणादस्य स्वसंवेद्यत्वानङ्खी- 
कारबलात्प वेद्यत्वं प्रसज्यत इत्यपि न वाच्यमित्याहु-संवेदनरूपत्वादिति ! बौद्धेन स्वसंवेद्यं विज्ञानमिष्टं तव 
कि न स्यादित्यत आह-बौद्धपक्ष इति ! प्रत्यक्षस्य वत्तमानावभासकत्वात्षणान्तरविशिष्टे स्वात्मनि क्षणान्तरः 
विरिष्टं तदेव विज्ञानं प्रत्यक्षं न सम्भवति । अत्तः स्वात्मनि स्वयमेव विज्ञानं प्रत्यक्षं चेहतंमानक्षणमाचरं सत्वं 
स्यात् । स्वसंवेदयत्वेन साक्षिणोऽनद्धीका राच्चिरात्मत्वं च स्यादेव तच्छुतिविरुद्धमित्यथंः । प्रतिबोघवाक्यस्यार्थान्तरं 
राद्धुते-यत्पुनरिति । ब्रह्माहमस्मीति चिन्तयतो यावच्चेतोव्यापृतिस्तावल्सम्प्रज्ञातसमाधिनिवृत्ते चेतोव्यापारे 
य परमानन्दसता्षात्कारः सौषुप्तानन्दसाक्षात्कारवत्सोऽसम्प्रज्ञातसमाधिः प्रतिबोध उच्यते । तदुक्तं बातिककृता-- 
(“अपरायत्तबोधो हि निदिध्यासनमुच्यते” इति । अथवाऽक्रियब्रह्मात्मत्वानुभवे सति प्रमातुत्वानुपपत्तौ पुनर्ञाना- 
सम्भवात्सद्योमुक्तिकारणं सकृद्विजञानं प्रतिबोध उच्यते । 

(सङृखवृच्या मृद्नाति क्रियाकारकरूपभृत् 1 अज्ञानमागमज्ञानं साद्धत्यं नास्त्यतोऽनयोः ॥ 

पक्षदरयेऽप्यरुचिमाह्--निनिमित्त इति ! भयमारायः-न तावदविद्यानिवतंकस्याऽऽगन्तुकस्य बोधस्य 
निनिमित्तत्वं सम्भवति । कायंस्य सनिमित्तत्वग्याप्तेः । सौषुप्तस्यापि न निनिमित्तत्वमविद्यायाः पुकपूवंनिरोधा- 
वस्थासंस्का रोदुभूतताहशवृत््यभिव्यक्तचेतन्यस्य तत्र सुखसाक्नात्ता रोपगमात् । अत एव वृत्तिविरिष्स्य विनाशे 

` स्मरणमुपपद्यते । अत्रापि तर्यावृत्तिसंस्कारप्रचयाचिवृत्तेऽपि चित्ते ब्रह्माभिव्यक्तं स्यादित्ति चेन्न । तथा सत्यप्रमात्वेन 
विनषटपुत्रापरोक्षादिवाविदयानिवृत्तिनं स्यात् । शान्दज्ञानसंवादासमात्वे परतन्त्रतवप्रसद्धः शब्दमूकत्वास््रमात्वे न 
निनिमित्ततेति । प्रवृत्तफलकरमप्रसिबन्धाद्रतंमानप्रमातुत्वाभासानिवृत्तेरसकृदोधोऽपि सम्भवतीति पक्षद्रयेऽपि 
नाऽऽदरः। सवंथाऽपि परमात्मा प्रतिबोध एव बोधं प्रति बोधं प्रति साक्षितया भातीति । कक्ष्यपदाथंविवेचनपूवंक 
महावाक्योत्थं परमात्माऽस्मीति ज्ञानमेव सम्यग््ञानं यस्मात्तत्त एवामृतत्वं खभ दत्याह्--अभ्रतत्वमिति \ उक्तमर्थ 
संक्षिप्याऽषह्-बोधस्य हीति) बुद्धिपरिणामस्य सवस्य भासकं प्रत्यक्चैतन्यं परमात्मा न भवति किन्तु ब्रह्माण्डाद्रहिः 
स्थितस्तत््रापिश्च मोक्ष इत्यारङ्खयाहू-न हीति! अनात्मप्राप्तेः कमंफर्वदनित्यत्वेनामृतत्वप्रसिद्धिनं स्यादित्यथंः। 
यदयुक्तदोषपरिहारायौपाधिकमेदेन भिन्नत्वं ब्रह्मणः स्वतस्त्वात्मत्वमेवेति मन्यसे तव्राऽऽहु--अत्मत्वादिति ! ब्रह्मण 
आत्मत्वादेवाऽऽत्मनोऽमृतत्वं स्वभावत एव सिद्धम् । तहि विद्याया आनथंक्यं प्राप्तमित्याशङ्कुघाऽऽह-एवं मत्यंत्व- 
मिति । अविद्यया देहादयात्मत्वप्रतिपत्तिरिति यत्तदात्मनो म्यंतवं तसघिवृत्तिविच्याफलमित्यर्थः । वीर्यं विदयाकृतमुक्तं 





मन्त्रः-१३, १४, खण्डः-२, ३, मन्व्रः-५-१ | केनोपनिषत् 

इह चेदवेदीदथ सरयमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
मृतेषु मतेषु विचित्य धीराः प्रेस्यास्माल्लोकादम्रता भवन्ति | १३-५॥ 

| | इति द्वितीयः खण्डः 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य हइ ब्रह्मणो षिजये देबा अमहीयन्त । 
त॒ पेक्षन्तास्माकमेषायं बिजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १४-१। 

कषा खलु सुरनरतियक्प्रेतादिषु संसारदुःखबहुरेषु प्राणिनिकायेषु जन्मजरामरण रोगादिसम्प्राप्निरज्ञानादत 
इहैव चेन्मनुष्योऽधिकृतः समर्थः सन्यद्यवेदीदात्सानं यथोक्तलक्षणं विदितवान्यथोक्तेन प्रकारेण अथ तदाऽस्ति सत्यं 
मनुष्यजन्मन्यस्मिन्नविनाशोऽथे वत्ता वा सद्धुमवो वा परमाथंता वा सत्यं विद्यते । न चेदिहावेदीदित्ि । न चेदिह 
जीवंहचेदधिकृतोऽवेदीन्च विदितवांस्तदा महती दीर्घाऽनन्ता विन्िवनाशनं जन्मजरामरणादिप्रबन्धाविच्छेदलक्षणा 
संसारगतिस्तस्मादेवं गुणदोषौ विजानन्तो ब्राह्मणा भुतेषु भूतेषु सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चेकमात्मतच्वं ब्रह्म 
विचित्य विज्ञाय साक्नात्करुत्य धीरा धीमन्तः प्रेत्य व्यावृत्य ममाहुभावरक्षणादविद्यारूपादस्माल्लोकादुपरम्य 
सवत्मिकत्वभावमदरेतमापन्नाः सन्तोऽम्रता भवन्ति ब्रह्मेव भवन्तीत्यथंः । “सयोह् वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव 
भवतिः इति श्रुतेः ॥ १२-५ \ 

इति श्रीमत्परमहुसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छङ्कुरभगवत्पादकृतौ केनोपनिषत्पदभाष्ये दवितीयः खण्डः 

¶ब्रहय ह देवेभ्यो विजिग्ये । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातसविजानताम्' इत्यादिश्रवणाद्यदस्ति तद्वि्ञातं 
°प्रमाणेयश्नास्ति तदविज्ञातं श्विषाणकत्पमत्यन्तमेवासदृदृष्टम् ।! तथेदं ब्रह्माविन्ञातत्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां 
व्यामोहो मा भूदिति तद्थेयमाख्यायिकाऽऽरभ्यते । तदेव हि ब्रह्य सवप्रकारेण प्रलञास्त् देवानामपि परो देव 
ईश्च राणामपीश्चरो इुविनज्ञेयो देवानां जयहेतुरसुराणां पराजयहेतुस्तत्कथं नास्तीत्येतस्याथेस्यानुक्खानि ह्यत्तराणि 
वचांसि दुश्यन्ते । अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये \ कथं ? ब्रह्मविज्ञानाद्धयग्न्यादयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुस्ततोऽप्य- 
तितरामिन्द्र इति! अथवा दूविज्ञेयं ब्रह्येत्येतत्प्दश्यंते । येनार्यादयोऽतितेजसोऽपि क्छेडेनेव ब्रह्म विदिलवन्तस्तथेन्दरो 
देवानामोश्चरोऽपि सिति । वक्ष्यमाणोपनिषद्विधिपरं वा सवम् \ ब्रह्मविच्यान्यतिरेकेण प्राणिनां कतुत्वाद्यभिमानो 
मिथ्येव्येतदश्ेना्थं वाऽऽख्यायिका ! यथा देवानां जयाद्यभिसानस्तटहदिति ! ब्रह्म यथोक्तलक्षणं परं हु किल 
देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जयं रुन्धवहेवानामयसुराणां च सर्ग्रामेऽसुराञ्जित्वा जगदरातीनोश्वरसेतुभेत्तन् देवेभ्यो जयं 

मुक्तत्वे दाढ्चं तच्च स्वाभाविकमेव मुक्तत्वं वास्तवं सवंशरी रा्यसंसगित्वाच्चमोवन्नि रवयवत्वादेव । ततश्च 
नित्यमुक्त एवाह्मित्यवष्टम्भो विद्याकृतं बङमित्यथंः ॥ १२-४ 1 

उत्तरवाक्यस्यपेक्षितमथं माह्--कष्टा खल्विति \ खौकिकमपि सत्यम् । चिरं जीवनं धनवत््वम् । सद्धावः 

साधुभावः ख्यातिः । एतदपि सवं ब्रह्मविद्यो भवत्तीति स्तुत्यथंमुच्यते । परमाथतो ब्रह्मरूपस्थित्तिस्तु फरमवश्यं 
भवतीत्यथंः ।। १२-५॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 

उत्तरग्रन्थस्य प्रतीकमादाय तात्पयंमाहू-्रह्येत्यादिना 1 अभिप्रेतं तात्पयंमाहु--वक्ष्यमाणेति । उत्तमाधि- 
कारिगोचरमविषयब्रह्मात्मताज्ञानं पुवत्रोक्तमुत्तरतर तु मन्दाधिकारिगोचरं सगुणब्रह्मोपासनं वक्ष्यते! तत्परं 

१. अत्राग्नेः वायोः इन्द्रस्य च स्वयमवगन्तुमशक्यं ब्रह्य देव्या ब्रहाविद्यास्वरूपिण्या उपदेश्चादेवावगतम् | 
इत्यनेन ब्रहाविद्या उपदेशदेवावगन्तुं शक्येति सूत्रितम् | इयं कथा देवीमागवते शिवपुराणे 
च विस्तरतो वणिता । 

२. यद्वित्तं तदेवास्ति विपयंये नास्ति अतः अविज्ञातत्वाच्नास्ति ब्रह्मेति योजनीयम् । 

॥ २९ 

५ 

१५ 

१५ 

२०५ 

९५ 

३५ 





३५ | सटीकशाङ्रभाष्योपे्ता [ मन्त्रः-१५-२३, खण्डः-२े, मन्त्रः-२-१० 

तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुबेभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ १५-२॥ 
तेऽग्निमनुबञ्जातवेद एतद्विजानीहि कफिमेतदक्षमिति तथेति ॥ १६-३ ॥ 
तदमभ्यद्रवत्तमस्यवदत्फोऽसीत्यग्निर्घा अहमस्मीत्यन्रबीनल्जातवेदा बा अहमस्मीति ॥ १७-४ ॥ 
तस्मिष्भ्स्खयि फं वीयेमित्यपीदग्श्सवं दहेयं यदिदं परथिव्यामिति ॥ १८-५॥ 

५ तस्म तरण निदधावेतदहाति तहुपप्रयाय सवेजवरेन तत्र शक्षाक दण्ध् 
प॒तत ष निवत्ते नैतद विज्ञातु यदेतद्यक्षमिति ॥ १६-६ ॥ 
अथ  वायुमनुवन्यायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ २०-७॥ 

 तदम्यद्रवत्तमस्यवदत्कोऽपीति बायुवां अहमस्मीर्यन्रवीन्मातरिशवा वा अहमस्मीति।॥ २१-८ ॥ 
 तस्मिछस्त्वयि क्रि वीयेमित्यपीदर स्ेमाददीय यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ २२६ ॥ 

९ तस्म तणं निदधावेतदादस्स्वेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन तन्न सशाकाऽप्दातुं 
(~ 

स॒ तत एव निधवृते नैतदशकं चिज्ञातुं यदेतयक्षमिति ॥२३-१०॥ 

तत्फलं च प्राथच्छस्जगतः स्थेस्ने \ तस्य हू किल ब्रह्मणो विजये देवा अगन्थादयोऽमहीयन्त महिसानं प्राप्नु- 
वन्तस्तदाऽऽत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन ईश्वरस्य सवज्ञस्य सवेक्रियाफङसंयोजयितुः प्राणिनां सवेश्क्तेजंगतः स्थिति 

 चिकी्षरथं जयो महिमा चेत्यजानन्तस्ते देवा रेक्षन्तेक्षितबन्तोऽस्न्यादिस्वरूपपरिच्छिच्ात्यशछतयेज्स्माकमे कायं चिजयोऽ- 
१५ स्माकमेवायं महिमाऽग्निवाध्विन्द्रस्वादिलक्षणो जयफलभूतोऽस्माभिरनुभूयते नास्सल्मत्यगात्मभूतेश्वरछत इति ।\१४-१) 

एवं मिथ्याभिमाचेक्षणवतां- 

तद्ध किलेषां निथ्येक्षणं विजज्ञौ विन्नातव्गह्य \ सर्वेभ्लित हि तत्सर्॑भुलकरण्रयोक्तुत्वाटेवानां च 
मिथ्याज्ञानमुपलम्य सेवायुरवहेवा मिथ्याभिमानात्पराभवेयुरिति तदनुकम्पया देवान्सिः्याभिमानापनोदनेनानु 
गृह्तीयामिति तेभ्यो देवेभ्यो हु किलार्थाय ब्रादुलेभूव स्वयोगमाहुस्म्यर्निमतेनाव्यद्धतेम विस्मापनीयेन रूपेण 

२० देवानामिद्ियगोचरे व्रादुबेभूव । तत्मादुभुतं ब्रह्य न व्यजानत चैव विद्यातवन्तो देवाः । किमिद यक्षं पुज्यं 
महद्भूतसिति \ १५-२॥ 

ते तदजानन्तो देवाः सान्तभयास्तद्िजि्लासवोऽग्निग्रगामिणं जातवेदसं सवंसंफत्पमनुवन्नुक्तवन्तो ह 
जातवेद एतदस्मद्रोचरस्थं यलं विजानीहि विहेषतो बुध्यस्व त्वं स्तेजस्वी किमेतद्यक्चषयिति । तथाऽस्त्विति 

 तथक्षमम्यद्रवचखत्रति गतवानग्निः । तं च गतवन्तं पिपुच्छिषुं तत्समीपेऽप्रगल्भत्वाचुष्णीम्मूतं तद्यक्षमभ्यवद- 
२५. दग्नि प्रत्यभाषत कोऽसीति \ एवं ब्रह्मणा पृष्टोऽग्निख्रवीदग्तर्वा अग्निनासाऽह् प्रसिद्धो जातवेदा इति च नामहयेन 

प्रसिद्धतथाऽऽत्मानं इलाघयन् \ इत्येवमूक्तवतं ब्रह्यावोचस्तस्मिन्चेवं प्रसिदढधगुणनामवति त्वयि ¶क वीर्यं साम्यमिति) 
सोऽब्रवीदिदं जगत्सर्वं दहेयं भस्मीकुर्थम् ६ यदिदं स्थावरादि पृथिव्यामिति । पुथिव्यामिल्युपलश्चणार्थं यतोऽन्त- 
रिक्षस्थमपि दह्यत एवाग्निना \! तस्मा एवमभिमानवते ब्रह्य ॒त॒णं निदधौ पुरोऽग्नेः स्थापितवद्भह्येतत्तणमाघत 
ममाग्रतो दह् न चेदस्य द्धं समर्थो सुच दग्ध॒त्वाभिमानं सवत्रव्युक्तस्तत्तणसुपप्रेयाय तृणसमीपं गतवान्सवंजवेन 

३० सर्वेत्साहुकृतेन वेगेन गत्वा न शलाक नाश्यकहृण्धुं स जातवेदास्तृणं दग्धुमशक्तो व्रीडितो हतप्रतिज्ञस्तत एव 
 यक्षादेव तुष्णीं देवान्प्रति निववृते निवृत्तः परतिगतवान् ! नंतदयक्षमश्शकं शक्तवानहुं वि्धातुं विशेषतो यदेतदाक्ष- 
मिति ॥ १६-२ \॥ १७-४ ॥ १८-५ ।॥ १९-६।। | | 

वक्ष्यमाणं सवेवाक्यजात्तं, स्पष्टविधिदशंनात् । अत्तोऽचैव तात्पयंमर्थान्तरतात्पयंप्रददांनं तु सम्भावनामात्रेणेति 
द्रष्टव्यम् | ईइवरस्य सेतवो मर्यादा वर्णाश्रमादिधर्मास्तिद्धंदकान् | जगतः स्थेम्ते स्थेर्याय । स्वयोगमाहात्स्य- 

३५ निर्मितेन सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणा गुणानां योगो युक्तिवंटनं माया तन्माहात्म्ये [न निमित्तं ते] 
 .. नैत्यथंः | १४-१ ॥ १५-२॥ | 





` मन््ः-२४-२८) खण्डः-२,४, मन्त्रः-११-१२,१-२ } केनोपनिषत् ३१ 

अथेन्द्रमन्रुबन्मघवननेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदम्यद्रयत्तस्मात्तिरोदधे । २४-११॥ 
स॒ तस्मिन्नेवाऽऽकाशे सियमाजगाम बहुक्लोभमानायुमाणणदैमवतीं  . 

मेति ॥ २५-१२॥ तार दोषाच किमेतवक्षमिति ॥ : 
हति तृतीयः खण्डः 

सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हेव विदाश्चकार बह्येति ॥२६-१॥ ५ 
तस्माद्रा एते देवा अतित्तरामिवान्यान्देवान्यदग्निर्वायु रिन्द्रस्ते 
द्ेनननेदिष्ठं पस्पषुस्ते द्ेनस्परथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ॥ २७-२॥ 
तस्मादा इन्द्रोऽतितयमिवान्यान्देवान्स द्येननेदिष्टं परस्प 
स दय नसथमो विदाभ्कार रहयति ॥ २८-३ ॥ 

अथ वायुमिति। अथानन्तरं वायुमलुबन्हे वायवेतद्विजानीहीत्यादि समानार्थं पूर्वेण । वानादमनाद्वन्यनाट्वा वायुः! १ २ 
मातयन्तरिक्षे श्वयतीति मातरिश्या \ इदं सवंमप्याददीय गृह्णीयाम् । यदिदं पुथिव्यामित्यादि समानमेव ॥२०-७।\ 
२१-८ ॥ २२-२ ॥ २३-१० \ | 

अथेन्द्रमिति ! अथेन्दरमन्ुवन्मघवच्रेतद्विजानीहीत्यादि पूववत् । इः परमेश्वरो मघवान्वसवस्वात्, तथेति 
तदमभ्यद्रवत्तस्मादिन्द्रादात्मसमीपं गतात्तद्भद्य तिरोदधे तिरोभूतमिन््रस्येच्छत्वाभिमानोऽतितरां निराकतंग्य इत्यतः 
संवादमात्रमपि नादाद्धह्येन््राय ! तदक्षं यस्मिच्चाकार्च आकाशग्रदेदा आत्सानं दशंयित्वा तिरोभूतमिन्दह्च १५ 
ब्रह्मणस्तिरोधानकारं यस्मिन्ना आसीत्स इन्द्रस्तस्मिसेवाऽकाङ्चे तस्थै हिः दयक्षमिसि ध्यायन्न निदनुतेऽ- 
ग््यादिवत्। तस्येन््रस्य यन्ने भाक्त बुद्ध्वा विद्योमारूपिणी प्रादुरभृच्छीरूपा । स इन्द्रस्तामुसां बहुशौभेमानां सर्वेषां 
हि शोभमानानां शौभनतमां विद्यां तदा बहुशोभमानेति विहेषणमुपपन्नं भवति \ हैमवतीं हेमक्रताभरणवतीमिवं 
बहु शोभमानामित्यथंः ! अथवोमेव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सवेेनेश्वरेण सह वतत इति सातं समर्थेति 
कृत्वा तामुपजगाम । इन्द्रस्तां होमां किरीवाच पप्रच्छ बूहि किमेतहकषयित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥२५.११।२५-१२॥ २० 

इति श्रीमत्परमहुसपरिव्राजकाचायंश्रीमच्छ्कुरभगवत्पादकरृतौ केनोपनिपत्पदभाष्ये तृत्तीयः खण्डः 

सा ब्रहेति होवाच ह किरु ब्रह्मण ईरवरस्यैव विजये, ईङवरेणेव जिता असुरा युयं तत्र निमित्तमात्रं 
तस्यैव विजये यूयं महीयध्वं महिमानं प्राप्नु ! एतदिति क्रियाविकेषणाथेम् । मिथ्याभिमानस्तु युष्माकमय- 
मस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । ततस्तस्मादूमावाक्याद्धेव विदाच्कार ब्रह्मेतीन्द्रोऽवधारणात्ततो 
हैवेति न स्वातन्व्येण \ २६-१॥ २५ 

यस्मादग्निवाप्विन्द्रा एते देवा ब्रह्मणः सम्बाददशंनादिना सामीप्यमुपगतास्तस्मादेहवयंगुणरतितरामिव ` 
शक्तिगुणादिमहाभाग्येरन्यान्देवानतितरामतिश्षयेन शेरत इवैते देवाः! इचश्षवब्दोऽनथंकोऽयधारणार्थो वा ! 
यदग्तर्वायुरिन्छस्ते हि देवा यस्मादेनद्भह्य नेदिष्ठमस्तिकतमं प्रियतमं प्पुश्ुः स्पुषटवन्तो यथोक्तब्रह्यणः सम्बादादि- 
प्रकारेस्ते हि थस्माच्च हितोरेनङ्गद्य प्रथमः प्रथमाः प्रधानाः सन्त इव्येतत्, विदाच्चक्ररित्येतद्ग्येति ॥ २७-२॥ 

यस्मादग्निवाभ् अपीन्द्रवाक्यादेव विदाच्नक्तुरिन्देण द्युमावावयास्प्थमं श्रुतं ब्रह्यन्यतस्तस्माट्वा इन्दोऽ- ३० 

तितरामतिशयेन शेत इवान्यान्देवान्स द्यनभेदिष्ठं पस्पक्ञं यस्मात्स द्यनसप्रथमो विदाच्चकार ब्रह्यत्यक्ताथं 
वाक्यम् ।॥ २८-३ ॥ 

तुतीयखण्डदोषभाष्यं स्पष्टमतो न विवृतमिति || १६-३ ।। १७-४।। १८-५ ।। १९.-६ ।। २०-७ | २१-८॥ 

॥ २२-९ । २३-१० ॥ २४-११॥ २५-१२॥ | 
इति तत्तीयः खण्डः 

२६-१ ।) २७-२ ।। २८-२३ ॥ 





३२ 1 सर्दीर्कलाङ्करभाष्योपेता  { मन्त्र-२९३९, खण्डः, मन्त्र- ४.६ 

तस्यैष आदेशञो यदेतदि्युतो “व्यवुतदा३ इतीनन्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम् ।। २६-४ ॥ 

अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च॒ मनोऽनेन वेतदुपस्मरत्यभीश्णं सङ्कल्पः | २०-५ ॥ 

तद्ध तद्रतं नाम तद्नमित्युपा्षितव्यं सय एतदेवं 

वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ३१-६॥ 

५ तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष अदेश उपमोपदेशो निरुपमस्य ब्रह्मणो येनोपमानेनोपदेशः सोऽयमादेश 

इत्युच्यते ! फ तद्यदेतस्रसिद्धं लोके विद्युतो व्यद्युतद्धि्योतनं कतव दित्येतदनुपपन्नमिति विद्युतो विद्योतनमिति 

` कल्प्यते । आ इत्युपमार्थे \ विद्युतो विद्योतन निवेत्यथेः । “यथा सङृदिदयत्तस्” इति श्रुत्यन्तरे च दशंनाद्वि्युदिव 
हि सकृदात्मानं द्ंयित्वा तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः । अथवा विद्युतस्तेज इत्यध्याहायंम् । व्यद्युतदि्ोतितवत्, 

आ इव ! विद्यूतस्तेजः सष्द्विद्योतितवदिवेत्यभिप्रायः ! इतिशब्द आगदेशग्रतिनिरदेह्लाथं इत्ययमारदेदा इति । 
१० इच्छब्दः समुच्चयार्थः । अयं चापरस्तस्याऽऽदेशः । कोऽसौ ? न्यमीमिषत् \ यथा चक्ुन्येमी मिषन्िमेषं कृतवत् । 

स्वाथे णिच्! उपमां एवाऽऽकारः । चक्षुषो विषयं प्रति प्रकारातिरोभाव इव चेत्यथंः 1 इत्यधिदेवतं देवता- 
विषयं ब्रह्मण उपमानदशनम् ॥ २९२ ॥ 

अथानन्तरमध्यात्मं प्रत्यगात्सविषय अदेश उच्यते \ पदेतद्गच्छतीव च मन एतद्भह्य ढोकत इव विषयी- 
करोतीव यच्चाऽनेन मनतेतद्धह्योपस्मरति समीपतः स्मरति साधकोऽनीक्षणं भृशं सङ्कतपहच मनसो बरहा विषयः । 

१५ मनरउपाधिकत्वाद्धि मनसःसङल्पस्प्रत्याविप्रत्ययैरभिव्यञ्पते ब्रह्म भिषयोक्रियमाणमिच चातः स एष ब्रह्मणोऽ- 
ध्यात्ममावेश्लो विदयु्निमेषणवदयिदेवतं द्ुतप्रकाङानधम्यध्यात्मं च मनः प्रत्ययसमकाराभितव्यक्तिधर्मत्यिष 

आदेः । एवभादिरयमानं हि ब्रह्य मन्दबुद्धिगम्यं भवतीति ब्रह्मण आदेशोपदेशः । नहि निरूपाधिकमेव ब्रह्य 
मन्दबुद्धिभिराकरयितुं शक्यम् ॥ ३०-५॥। 

किच्च तद्रह्य हु क्रिल तद्वनं नामं तस्य वनं तद्रसं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्सभुतत्वाद्ननीयं सम्भजनीय- 
२० मतस्तदनं नाम प्रस्यातं ब्रह्म तनद्रमिति यतस्तस्मात्तदनमित्यनेनेव गुणाभिधानेनोपातितन्यं चिन्तनीयमिति । 

अनेन नास्नोपासकस्य फरुमाह--स यः करिचदेतद्यथोक्तं ब्रह्य॑वं यथोक्तगुणं वेदोपास्तेऽभि हैनमुपासकं सर्वाणि 
भुतान्यभिसंवाञ्छन्ति हं भ्राथंवन्त एव यथा ब्रह्य ।\ २३१-६ ॥ 

विद्युतः सकाला्वि्योतनं कृतवदियनुपपन्नं ब्रह्मणः स्वंज्योतिष्ट्वात्पराधीनप्रका्ञानुपपत्तेविदयत्सम्बन्धि 
द्योतनं कृतवदित्यनूपपत्तमन्याश्चरयस्य विद्योतनस्यान्यकतुं[कः)]त्वानुपपत्तेरतो यथाश्रुतासम्भवादन्त्र॒ तात्पर्य 

२५ वक्तव्यमित्यथः । प्रतिनि्देशाथं इति । परामर्शायंः । चक्षुषो निमेषणं दतं भवत्तीति प्रसिद्धं तदरद्बरह्यणि 
क्षिप्रकारित्वं सृष्टयादौ प्रतिबन्धाभावेनाऽऽयासाभावेन च दरुतकारित्वं धर्मोऽधि देवतम् । यद्धचेयं ब्रह्म तद्यथा 
विच्युतः प्रकाशो युगपद्विश्वव्यापकस्तथा निरतिङशयञ्योतीरूपं दरुतं सकलसृष्टयादिकारि पारमेश्वयंसम्पन्नमिद्युप- 
मानोपदेशेनोक्तम् ॥ ८९.-४ ॥ 

अधुना प्रत्यगात्मतया म्हयणो यथाऽभिव्यक्तिः स्यात्तथोपदिर्यत इत्याहु--अथान्तरमिति। एतत्पक्रतं 
३० ज्योतीरूपं ब्रह्म प्रति मदीयं मनो गच्छदरतंत इति चिन्तयेदिति य उपदेशः स॒ आध्यात्मिकोऽभीक्षणं पौन पुन्येन 

मम मनसः सङ्कुल्पो ब्रह्मविषय एवेति ध्यायतः प्रत्भूतन्रह्याभिव्यक्तिः स्यादित्याहु--मनउपाधिकत्वाद्धीति । 
उक्तमथं संक्िप्याऽऽह--विचु्तिमेषणवदिति ! सगुणब्रह्मोपासनमैदव यंफरकमुक्तम् ।। ३०-५ ॥ २९-६॥। 

१. उभयच ष्टुतिः आश्चर्या्था-श्रीशङ्कुरानन्दीये एवमेव व्याख्यात्तम् । 
२. तष्नं इति तच्छन्दघरितं ब्रह्मणो नाम तस्य प्राणिजातस्य वननीयमित्यर्थः । रामानुजीये वनमिस्येव 

२५ नमेयुक्तं त्र । तद्ध तद्टनमिति तच्छब्दद्वयोपादानवेय्यप्रसङ्घात् । 





` मन्व्र--३२, खण्डः-४, मन्त:-७ 1 केनोपनिषत् ३३ 

उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्ता त उपनिषद्बाष्ठीं बाव त उपनिषदमनमेति ॥ ३२-७ ॥ 

एवमनुरिष्टः क्षिष्य आचयसुवाच-- 
उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं भो पगवन्ब्रूहीष्येवमुक्तवति शिष्य आहाऽऽचायंः--रउक्ताऽभिहिता ते तवोप- 

निषत् \ का पुनः सेत्याह ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मन इयं तां परमात्मविषयत्वादतीलविक्ञानस्य \ बदेव त 
उपनिषदमन्रमेत्युक्तामेव परमत्मविद्यामरुपनिषदमत्रूमनव्यवधारयत्युत्तराथम् \ परमात्मविषयापरु्पानवदं श्रुतवत 
उपनिषदं भो बहीति पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः ? पदि तावच्छुतस्याथंस्य प्रहनः कृतस्ततः िष्टयेषणवलयुन- 
रुक्तोऽन्थंक्ः प्रहनः स्यात्। अथ सावशेषोक्तोपनिषत्स्पात्ततस्तस्या-फलव्चनेनोपसंहारोन युक्तः श्रेत्यास्सास्लोकादमृता 
भवन्ती""ति। तस्माद्क्तोप निषच्छेषविषयोऽपि प्रर्नोऽनुपपन्च एवानवहेषितत्वात्। कस्तद्यमिषायः प्रष्टुरिति ? उच्यते \ 
नि पवक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहुकारिखाघनास्तरापेक्षा । अथ निरपेक्षेव \ सपक्षा चेदपेक्षिसविषयसरुपनिषदं 
बरहि ॥ अथ निरपेक्षा चेदवधारथ पिप्पलादवच्नातः परमस्तीत्येवमभिप्रायः\ एतदुषपन्नमाचायस्यावधारणवचनसुक्ता 
त॒ उपन्षिदिति। ननु नावधारणमिदं यतोऽन्यद्रक्तव्यमाहू-तस्थे तपो दमं इत्यादि । सत्थं वक्तव्यमुच्यत 
अगचार्येण नतक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहकारिसाधनान्तराभिप्रयेण वा ¦ किन्तु ब्रह्यविद्याप्रप्त्युपायाभिप्रायेण 

 वेदेस्तदद्धेश्च सहु पाठेन समोकरणात्तपःप्रभतीनाम् ! न हि वेदानां रिक्षादङ्खानां च साक्षाद्गलयविद्याञेषत्वं 
तत्सहुकारिसाधनत्वं वा । सहपछतानामपि यथायोग्यं विभज्य विनियोगः स्यादिति चेत्, यथा 'सूक्तवाकानरूमन्त्रण- 

 सन्त्राणां यथादेवतं विभागस्तथा तपोदमकमंसत्यादीनां ब्रह्मविद्यारोषत्वं तत्सहकारिसाधनत्वं वेति कत्प्यते। वेदानां 
तदङ्खानां चाथप्रकाक्चकत्वेन कमत्मिज्ञानोपायत्वमिति, एवं ह्ययं विभागो युज्यतेऽथंसम्बन्धोपपसतिसमर्ध्यादिति 
चेत् । न, भपुक्तः। न ह्ययं विभागो घटनां प्राच्तति। न हि सवह्ियाकारक्फलमेदनुद्धितिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्याया 
ेषापेश्ना सहकारिसाधनसम्बन्धो वा युज्यते । सवंविषरयव्यावृत्तप्रत्यगात्मनिषठत्वाच्च बअह्यविद्यायास्तत्फलस्य 
च निशेयस्रस्य-- ` | 

“मोक्षमिच्छन्सदा कमं त्यजेदेव ससाधनम् \ त्यजतंव हि तज्जेयं त्यक्तुः पत्यक्यरं पदम् ॥'” 
तस्मात्कमणां सहकारित्वं कम्ेषापेक्षा वा न जानस्योपपद्यते । ततोऽसदेवं सुक्तवाकानुमन्त्रणवद्यधायोगं 

तत्र विरक्त उत्तमाधिकारी परमरहस्यं पृच्छतीद्याहु-एनमनुङिष् इति । 
परमरहस्यं श्रोत्रस्य श्चोत्रमित्यादिनोक्तमेवोच्तरायंमित्य॒त्तरग्रन्थेन विदयप्राप्ट्युपायविधानाथंपुक्ता विद्या 

नि रपे्ेवेत्यवधारयति । अवधारणाथंत्वं प्रतिवचनस्य चो्यमुखेन स्प्टट्यति-परमात्मविषयामित्यादिना) किं 
पूवक्तिपनिषच्छेषतयाज=्य दपेक्षते । रोषशब्देन फलो पकायंज्धं विवक्षितम्! सहकारिशब्देनातरुपसजंन मपि समुच्चयार्हं 
विवक्षितम् । एवं शिष्यामिधघ्रायमुपवण्यं समाधानमाह्--एतदुपपन्नयिति । विद्या द्धत्वहीनं: सद् पाटात्तप प्रभृतीनां 

विदयाङ्खत्वं नास्तीत्युक्तम् । तत्र योग्यतावशेन दषदोषिभावः सहुपाठस्त्वकि चत्वर इति र द्धुते-सहपरितानाम- 
पीति । “अग्निरिदं हविरजुषतावीवृधत महो ज्यायोऽकृत । अग्नीषोमाविदं ह्विरजुषेतामवीवृधेतां महौ ज्यायोऽ 
क्राताम्'" इत्यादिनैव सूक्तवाकेन सवंयागसमाप्तौ देवत्तानुमन्वणं क्रियते । तत्र॒ यद्यप्यस्मिन्सुक्तवाके जद्यो देवता 
पठ्यन्ते तथाऽपि यस्मिन्यागे या देवताऽऽता तस्या एव विसजने योग्यतावयादस्य सक्तवाकस्य यथा विनियोगस्तथा 
तप प्रभृतीनामेव विद्याशेषत्वेन विनियोगो भविष्यतीत्यथ : | भवेल्सूक्तवाकस्य विनियोगो योग्यतासम्भवातु | न 
कमणां विच्याविरुद्धतवेन बयोग्यत्वादित्याहू-नायुक्तेरिति । विद्यया विषयपर्यालोचनया फट्पर्बालोचनया च नास्ति 
तत्वतः सम्बन्धयोगयत्ता कमणां प्रत्युत अनुपयोगात्कमंणां व्याग एव मुमुक्षुणा कत्तव्य इत्याह--सर्वेविषयेति । 

१. सूक्तवाकः । दशंपुणं मासयोः प्रधानयागसमाप्ट्यनन्तरं हुविर्घारणोषयुक्तस्य प्रस्त रस्याग्नौ प्रकषेपरूपो होमो 
: विहितः सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति, इति । भत्र प्रक्षेपः प्रत्तिपत्तिक म॑, द्रव्यत्यागः अहष्टाथं-, सूक्तवाक- 

परितदेवतानां स्मरणं देवतोहेांशेन क्रियते तत्त॒ यागोपयुक्तदेवतासंस्काराथंम् । संस्कारश्च स्मरणमेव | 
` ततश्च दशगताना पुणमाप्तगतानां च देवतानां सूक्तवाके पठितत्वेऽपि या देवताः दशं इष्टाः ता एव 

दर्शाङ्खप्रहरणें पठनीयाः नान्ये । एवं पूणेमासाङ्खदेवताः एव तत्र पठनीया इति विमज्य विनियोग उक्तः 
तन्न्यायेनेत्यथेः । ( पू० मी” ३-२-९६) | 
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तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठ वेदाः सर्बाङ्गाणि सस्यमायतनम्र् ।॥ २३-८॥ 
यो वा एतामेवं बेदापहस्य परप्मानमनन्ते स्वं लोके ज्येये प्रनितिष्ठति प्ररितिष्ठति॥ ३४-६ ॥ 

इति चतुथं: खण्डः 
पहु ना० भप्यायन्तु° इति शान्तिः 

५ इति सामवेदीयतरवकारक्ञाखीयोपनिषत्समप्रा 

विभाग इति ॥ तस्मादवधारणाथंतैव प्रहनप्रतिवचनस्योपपद्यते । एतावत्येवेयमुपनिषदृक्ताऽन्यनिरपेक्ताऽप्रत- 
त्वाय ।} २२७ 1) 

यामिमां ब्राह्यीसुपनिषदं तवागरेऽ्रम तस्यं तस्या उक्ताया उपनिषदः प्राप्त्युपायभरुतानि तपञदोनि } तपः 
कायेद्रियमनसां समाधानम् । दम उपङ्लमः । कर्माग्विहोत्रादि । एर्तौहि संस्कृतस्य सत्तवशुढिहवारा तच्वज्ञानो- 

१० त्पत्तिरहं्टा। दष्टा ह्यभ्रदितकतल्मषस्योक्तेऽपि बह्यण्यप्रतिपत्तिविपरीतप्रतिपत्तिश्च यथेद्द्रविरोचनप्रभृतीनाम्। तस्मादिह 
वाऽतीतेषु चा बहुषु जन्मान्तरेषु तपञदिभिः कृतसच्वश्ुदेर्लानं समूत्पद्यते यथाश्रुतम् । 

यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । तस्यते कथित दर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥। श्व. उ, ६-२३ ॥ 
इति मन्त्रवर्णात् । “श्नानमु्पदयते पुंसां क्षपात्पापस्य क्मंणः'' इति स्मृतेः । इतिशब्द उपलक्षण्रदशञं नाथः । 

इत्येवमाखन्यदपि ज्ञानोत्पत्तेरपकारकममानित्वमदस्मित्वमित्याद्युषदक्रितं भवति॥ प्रतिष्ठा पादौ पादाविवास्याः, तेषु 
१५ हि सत्पु भ्रतितिषटति जह्यविदया प्रव॑ते पद्ू्यामिव पुरुषः ! वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाद्धानि शिक्ादीनि षट् कमं 

जलानप्रकाराकत्वष्रेदानां तद्क्षणा्थेत्वादङ्खानां प्रतिष्ठात्वम् । ` अथवा प्रतिष्टाशब्दस्य पादरूपककल्पनाथ॑त्वाष्ेदास्त्वि- 
तराणि सर्बाद्धाणि क्षिरादीनि \ अस्मिन्पक्षे शषिक्नादीनां वेदग्रहुणेनेव ग्रहणं कृतं पत्येतव्यम् ! अद्खिनि गृहीतेऽ 
दधानि गृहीतान्येव भवन्ति \ तदाथतनत्वादद्धानाम् । सत्यमायतनं यत्र तिष््पुपनिषत्तदायतनं, सत्यमिति 
अमापिताऽकोटिल्यं वाङ्मनःकायानां, तेषु ह्यश्रयति विद्या येऽमायाविनः साधवः १ नासुरप्रकृतिषु मायाविषु । 

२० “न येषु जिह्यसनृतं त माया च इति भुतः । तस्नात्सत्यमायतनमिति कठ्प्यते \ तपञररिष्वेव प्रतिष्ठात्वेन 
प्राघ्स्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयत्वज्ञापनाथेम् । 

““अश्वमेधसहखं च सत्यं च तुल्या धृतम् \ अश्वमेयसहल्नाच्च सत्यमेकं विदिष्यते ।। इति स्पते: ।\ ३३-८ ॥ 
घो वा एतां ब्रह्मविद्यां केनेषितभित्यादिना यथोक्तामेवं महाभागां ब्रह्म ह देवेभ्य इत्यादिस्तुनां सवविद्या- 

प्रतिष्ठां वेदाऽमृतत्वं हि विन्दत इद्युक्तमपि ब्रह्यविद्याफलमन्ते निगमयति--अपहूत्य पाप्मानमविद्याकामकमंलक्षणं 
२५ संसारबीजं विध्रूयानन्तेऽपर्यन्ते स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत् । अनन्त इति विशेषणान्न चिविष्पे । अनन्त- 

शब्ड ओपचारिफोऽपि स्यादित्यत आहू--ज्येय इतति--ज्येये ज्यायसि सवंमहत्तरे स्वात्मनि मस्य एव परतितिष्ठति । 
ने पनः संसारमापदात इत्यभिप्रायः ।१ ३४९ 1) 

| इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायंश्रीमच्छ द्ुरभगवत्पाव्छरृतौ केनोपनिषत्पदभाष्ये चतुथं; खण्डः 
समाप्तमिदं तलवकारोपनिषदपरपर्यायकेनोपनिषतदभाष्यम् | 

३० सर्वेभ्य उत्पाद्यादिम्यः कमंगोचरेभ्यो व्यावृत्तो यः प्रत्यगात्मा स एव ब्रह्मह्पेण विचाया व्यावततको विषयस्तन्निष्ठत्वा- 
दविद्यायास्तत्फलस्य च कमैवेलक्ष्ादित्येः ।। ३२-७ |) 

चछन्दापे्िततं यच्छब्दं पूरयति--यामिमामिति \ प्राप्तिः सगुणविषया निर्गुणन्रह्यात्मविषया चेत्यथं: | 
पादरूपककल्पनेति ! प्रसिद्धपादसामान्यस्य कल्पित्तस्वादितरेरप्य ङ्कः कल्पनारूपेभंवितग्यमिव्यथंः । तस्ये तपो दमः ` 
कर्मेत्यत्रत्येतिङब्दस्योपलक्षणायंत्वात्सत्यमपि संग्रहीतव्यं कथं पृथगुच्यत्त इत्यादद्धुयाऽ्ट्-तपआदिष्वेवेति ॥२२-५॥ 

२३५ सगुणविच्ायाः ऋममुक््यथेत्वात्रमेण प्राप्यं यत्कवल्यं निर्गुणविद्याफठं तव्पुर्वोक्तमिहोपसं दियत इत्याह्-- 
धो वा एतामित्यादिना 11 ३४-९॥। 

योऽसौ सर्व॑द्वरो विष्णुः सर्वात्मा पवंददांनः। शुद्धो बोधाम्बुधिः साक्षास्सोश्हं तिव्योऽभयः प्रभुः ।। १॥ 

इति श्रीमस्परमहुस्परित्राजकाचारय॑श्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादरिष्यश्नीमसनन्दन्ञानकृतौ 
श्रीमच्छाङ्ुरतरवकारोपनिपदपरपर्यायकेनोपनिषत्पदभाष्यरिप्पणं सम्पूण । 





५ 

3 

सामवेदोयतलवक्ारशाखीया 

केनोपनिषत् 

सह् नाववतु° जआप्यायन्तु° इति शान्तिः 

ॐ केनेषितं प्रतति प्रेषितं मनः फेन प्राण; प्रथमः प्रेति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्ष: श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥ १॥ 

श्रीमच्छद्ूरभगवत्पादाचायंविरचितं केनोपनिषद्राक्यभाष्यम् 
समाप्रं कर्मात्मभूतप्राण विषयं विज्ञानं कर्म॒ चानेकप्रकारम् । यर्योविकत्पसमुच्चयानुष्टानादृक्षिणोत्तराभ्यां 

सूृतिम्यासावच्यनावत्तो भवतः! अतः ऊर्वं फएरुनिरपेक्तक्तानकसंसमुच्चयानुष्ठानात्कृतात्मसंस्कारस्योच््छित्नात्मन्नान- 
प्रतिढन्धकस्य देतविषयदोषर्दशिनो निर्लताक्ेषबाह्यविषयत्वात्संसारबोजमक्ञानमुच्चिच्छित्सतः प्रत्यगात्मविषय- 
निन्ञासोः केनेषितमित्यात्मस्वरूपतत्वविन्ञानायायमध्याय अारभ्यते ६ तेन च पृत्युपदमन्लानसृच्छेत्तव्यं तत्तन्ो हि 
संसारो पतः । अनधिगतत्वादात्मनो युक्ता तदधिगमाय तद्टिषया जिज्ञासा । कमंविषये चानुक्तिः । तहिरोधित्वात् । 

ध्रीमदानस्दगिर्याचायंकृता टीका 

प्रयत्नादन्तरेणेव मनभादेः म्रवत्तंकम् । 

 विदिताविदितान्यत्वसिद्धं ब्रह्याहुमद्रयम् ।। १ ।। 

केनेषितमित्यादिकां सामवेदशाखाभेद््राहा णोपनिषदं पदशो व्याल्यायापि न तुतोष भगवास्भाष्यकार 
शारो रकर्न्पायरनिर्णीताथं त्वादिति न्यायप्रधानश्रुत्मथंसंग्राहुकेवव्पि््यीचिख्यासुः पव॑काण्डेन पम्बन्धमभिषिस्सु 
पूवकाण्डार्थं संक्षेपतो दशंयति- समाप्तमिति । कमंणामात्ममूत्त आश्चयभूतः प्राणस्तस्य शुद्धत्वादिगुणविरिष्टस्यो 
पासनं पूक॑त्रातिवृक्तं कमं च नित्यनमित्तिकाद्यनेकप्रकारमविदुषामतिक्रन्तरमित्यथंः । ताभ्यां ज्ञानकमंभ्यामेव मोक्ष- 
सिद्धेन मुमुक्षोः पृथगुपनिषदारमभ्येतिशङ्खानिरासाय ज्ञानकमंणी विशिनष्ि-ययोरिति। ज्ञानमनाहत्य कमंण एव 
निरेक्षप्ताघनतयाऽनष्ठानं विकल्पस्ततश्चन्द्रमण्डलं प्राप्याऽऽवत्तंते । केवेरूस्य ज्ञानस्य कमंससुच्चित्तस्य वाजनुष्ठानाद्- 
ब्ह्यछोकं प्राप्य स्थित एव तस्मात्चाऽऽवत्तेत इत्य पेक्षिक्यनावृ त्तिभंवति न पुनरात्यन्तिकी । कृतकत्वपरिच्छेदाभ्याम- 
नित्यत्वानुमानात् । अतः संपारफक्कमेव कमकाण्डमित्यथंः । अस्त्वयं कमेकाण्डाथंस्तथाऽपि नियतपुर्वोत्तिरभावानु- 
पपत्तिलभ्यः कथं हेतुहेतु मद्धावः सम्बन्धः कमंकाण्डेन ज्ञानकाण्डस्येत्याकादक्चायामाह्-अत ऊ्वेमिति। 
कामिनाभनुष्ठितं कमं यद्यपि संसाराय भवति तदेव तु निष्कामेना[णात्ठितं सच्वुद्धये स्यात् । शुद्धसत्त्वस्य 
चानात्मज्ञानाभिमुख्यं न नायते । अनात्माभिनिवेरास्यानयं साधनतयाऽवधारितत्वादात्मविषयेव जिन्नासा जायते | 
जिज्ञासोश्वाऽऽत्ननिरूपणायोपनिषदारम्यत इति हेतुहेतुमद्भाव इध्यथंः । आत्मस्वसूपब्रह्मतत््वविज्ञानायायमध्याय 
आरभ्यते चेक्कि तेन विज्ञानेन फलं स्यादित्यत अआहु-तेन चेति \ यतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामक्ञानतत्वा संसार 
प्रसिद्धिस्तद्ुच्छेदे नाऽत्यन्तिकसंसा रोच्छेदः फमित्यथंः । मत्युकार्णमात्माल्नानमृच्छ्तुमिच्छत आत्मजि्नासा जायत 
इव्युक्तं; तदसत् । भहुप्र्येनेवाऽऽव्मनोऽधिगतत्वादधिगते जिज्ञासानृपपत्तेरित्याश द्याऽष्ह॒-अनधिगतस्वादिति 
अह प्रत्ययस्य मनुष्यत्वादिसमानाधिकृतस्म व्यतिरिक्तात्मपमापकत्वासिद्धेर्वदिनां विप्रतिपद्तिदरोनाच्च युक्ता 
जिज्ञासेत्यथंः । तथाऽपि कमंकाण्डे देहग्यतिरिक्तस्पाऽऽत्मनो विध्यपेक्लितत्वेन तिरूपितत्वा्पुनगिन्नासानुपपत्तौ क्थ 

५ 
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२५ 

निन्ञासोस्पनिषद्यरभ्यत इत्य राङयाऽऽहु--कसंविषय इति । भंरित देहादिव्यतिरिक्तः परलोकसग्बन्ध्यातमेत्येतावदैव ३० 
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| सटीक द्ूुरवाक्यभाष्योपेत्ता [ खण्ड--१, मस्तः-१ 

अस्थ विजिक्नासितव्यस्थाऽऽत्पतस्वघ्य कमंविषयेऽवचनम् ! कस्मादिति चेदात्मनो हि पथावद्वि्ञानं कमणा विरुध्यते । 

निरतिशयनरह्यस्वरूपो ह्यात्मा विनिन्ञापयिषितः \ “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तदं यदिदम्, ॥ इत्यादिभुतः । नहि 

स्वाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं गमितः कच्चन नमितुमिच्छल्यतो ब्रह्मास्मीति सम्बुद्धो न कमं कारपितुं शक्यते 

न ह्यात्साचमव प्रां बरह्म मन्यमानः प्रत्त प्रयोजनवती पद्यति। न च निष्प्रयोजना प्रवृ तिरतो विरुध्यत एव कमणा 

ज्ञानम् । अतः क्मविषयेऽनुक्तिविल्लानविशेष विषयेव जिन्लासा \ कर्मानारम्भ इति चेन्न । निष्कामस्य संस्काराथत्वात् । 

यदि ह्यात्मविज्लानेनाऽ्त्माविद्ाविष्रयत्वात्परितित्यानयिषितं कमं ततः “श्रक्नालनाद्धि पङ्कस्य दूराद्प्पश्चन वरम्" 

इत्यनारम्भ एव कममणः श्रेयानल्पफकत्वादाधासबहुखत्वात्तत्वज्ञानादेव च श्रेध्राप्ेरिति चेत्, सत्यमेतत् अविद्याविषयं 

 कर्माल्पफछत्नाहिदोषवह्रम्बरूपं च सकामस्थ । “कामान्यः कामयते” “इति नु कामयमानः" इत्यादिषरुतिभ्यः। 

त निष्कामस्य । तस्य तु संस्कारा्थन्येव कर्माणि भवन्ति तच्निवंतंकाश्रयप्राणविज्ञानसहितानि । “देवयाजो 

भ्रेयानात्मयाजी वा" दत्युपक्रम्याऽ“ऽत्मयाजी तु करोति इदं मेऽनेनाद्धः संस्क्रियते" इति संस्का रार्थान्येव कर्माणोति 

वाजसनेयके । | 

“महाधनेश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः"* १ “यज्ञो दानं तपग्चेव पावनानि मनोषिणाम् ।' इत्यादिस्पतेश्च । 

प्राणादिविज्ञानं च केवलं कमंसमुच्चितं वा सकामस्य प्राणात्मप्राप्त्यथेमेव भवति \ निष्कामस्य 

त्वात्मजलानप्रतिबन्धनिमट्ये मवति ! आदश्ंनिर्माजंनवत् । उत्पल्चात्मविदयस्य त्वनारम्भो निरथंकत्वात् । 

““कर्मणा बध्यते जन्तुविद्या च विमुच्यते । तस्माक्कमरे न कुवन्ति पतयः पारर्दाशिनः \\* इति 

““क्रिपापयधेव पुरस्तात्संन्यासश्च तयोः संन्याप्त एवात्यरेचयत्” इति ^त्याणेनेके” “नान्यः पन्था विद्यते” 

इत्थादिशभ्रतिम्श्च, स्थायाच्च ! उपायभूतानि हि कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य, ज्ञानेन त्वमृतत्वप्राप्तिः, “अमृतत्वं 
हि विन्दते" ¢विद्यया विव्दतेऽन्रतम्" इत्यादिश्युतिस्स्रुतिभ्यश्च \ नहि नद्याः पारगो नावं न मुञ्छति यथेष्टदेशगमनं 

` ` स्वगंकामादिचोदनाभिरेश्ितं नतु ब्रह्यात्मत्त्त्वं तस्य कमंविरुद्धत्वात्ततस्तज्जिन्नासा युक्तव्यथं : । सङ्ग्रहवाक्यं 
विवृणोति--अस्थेत्यारिना । निरतिशयत्रह्यस्वरूप आत्मोपनिषदि विजिज्ञापयिषितोऽस्तु । कथमेतावता कमणा 
विरोध इद्याकाड्क्षायामाहू-न हीति । देवताराधनसूपो हि यागो ब्रह्मविच्च सवंदेवतात्मभूतः १पशुभावाच्च 
व्यावृत्तः कथं देवतां प्रणमेदित्यथंः । ब्रह्मास्मतत्वज्ञानं कमंविख्ढधं चेत्तहि श्रुत्या ब्रह्मात्मत्वोपदेशेनार्थात्कमं 
तिव्याजयिषितमित्यननुष्ानमेव प्रसन्येतातो निन्ञासाहेतुतेनाभिमतः कमंकाण्डेन सम्बन्धोऽसङ्खत इत्याशङ्का 

 मुद्धान्याभिहितं सम्बन्धं समथंय ति--कर्मानारम्भ इत्यादिसूत्रेण । उत्पत्तिविधि विदितानां कमणां .संस्का राथत्वे 
२५ प्रमाणमाहू-देवधाजी श्रेयानित्यादिना \ फलकामनया देवान्यो यजते स किं श्वेयानुताएऽत्मशुद्धयथमेव स्वर्गायासङ्खं 

हित्वा यो यजते स आत्मयाजी श्रेयानिति प्रश्नं कृत्वाऽऽत्मयाजी श्रेयानिति निरूपित्तं शतपथे कामानुपघातसहित्तं मे 
ममाङ्खमनेन कमणा संस्क्रियत इति संस्का राथंत्वेनैव करोति न कामवशग इत्यर्थः । ब्राह्मी ब्रहमज्ञानाह्। क्रियते तनु- 
रिति। तरुस्थ आत्मा लक्ष्यते । ननु प्राणादयुपासनं प्राणादिभावप्राप्त्य्थ॑मेव, ' तेनो एतस्यै देवताये सायुन्यं सलोकतां 
जयति इति श्रुतैः । कथमुक्तं कसंनिवं्तकाश्रयप्राणोपासनसहितानि कर्माणि संस्कारार्थानीति तवाऽश्ट-प्राणादि- 
विज्ञानं चेति । विविदिषावक्येन यत्नाद्युपलक्षितस्य सर्वस्य कम॑ण आत्मज्ञानाथंत्ेन विनियुक्तत्वाद्पासनस्य च 
मानसकम॑त्वादात्मन्ञान प्रतिबन्धकस्य कत्मषस्य निबहंणहवारेण स्यादात्मज्ञानाथंलमिव्यर्थः । अज्ञाभिप्रायेणः 
सप्रयोजनत्वातत प्रत्यनारम्भप्रसङ्ख भाश्रयहीन इद्युक्तम्। ज्ञान्यमिप्रायेण त्वनिष्टपादनस्येष्ठा पादन हूपत्वास्रसङ्खस्याऽऽ- 
भासतमाह--उत्पन्नात्मविदयस्येति \ न केवलं श्रुतिप्रामाण्यादेव विवेकिनः कर्मानारम्भः साध्यसिद्धौ साधनं 
नाऽद्रियत इत्तिलौकिकन्यायाच्च क्म्गनारम्भः सिद्ध इत्यर्थं: । ज्ञानफले केवल्येऽनपयोगाच्च ज्ञानिनः कमनारम्म इ 

२५ ९. पुभावाच्च व्यावृत्तः यथा पशुः क्षीरादिना स्वामिनं प्रीणयति । स्वामो च यवसादिदानेन पदं 
पोषयति एवं इतः प्रदानं देवा उपजीवन्ति अमुतः प्रदानं मनुष्याः इति शस्वोक्तरीत्या देवेभ्यो 
हविदनिन तेभ्यो वृष्ट्यादिना उपकारस्वीकारेण च सर्वोऽनात्मज्ञः पडुः। ततो व्य वृत्तः। त्निवंतकाश्रयः 
प्राणः कमचिवत्तकः तदाश्रयङ्च प्राणः प्राणात्सप्रा्िः प्राणः समष्टिरूपो हि्रण्यगभं तदावप्राप्तिः 1.- .. 
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श्रोत्रस्य ध्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह षाचं स उ प्राणस्य प्राणध््ुष्क्ुः । 
अतिषच्य धीराः प्रत्यास्माल्लोकादम्ता सरन्ति ।। २॥ 

प्रति स्वातन्ब्ये सति । तहि स्वभावसिद्धं वस्तु सिषाधयिषति साधनैः स्वभावसिद्धन्धाऽऽत्मा तथा नाऽऽपिपियिषितः। 
आत्सत्वे सति नित्याप्रत्वात् \ नापि विचिकारयिपितः आत्मत्तरे सति तित्यत्वादविकारित्वादविषयत्वादमूतंत्वाच्च । ` 
श्रुतेश्च न वधते कमणा” इत्यादि ! स्मृतेश्च “अविकार्योभ्यसुच्यतै? इति \ न च सच्चिर्कोषतः । “शुद्धमपापविद्धम्” 
इत्थादिधुतिम्यः \ अनन्यत्वाच \! अन्येनान्यत्संस्कियते ? न चाऽऽत्ममोऽन्यभूसा क्रिधाऽस्ति, न च स्वेनेवाऽपत्मना 
स्वमात्मानं सच्िकीषत् 1 न च वस्त्वन्तराधानं नित्यप्राप्रि्बां वस्त्व्तरस्य नित्या । नित्यत्वं चेष्टं मोक्षस्य । अत 
उत्पन्नवि्यस्य कर्मारम्भोऽनुपपन्नः । अतो व्यावृत्तबाह्यबरुदधेराव्मविज्ञानाय केनेषितमित्याचारम्भः । 

प्रवृत्तिलिद्धाष्िेषाथंः प्रहन उपपन्चः \ ! रथादीनां हि चेतनावदधिष्ठितानां प्रवृत्ति ननधपिष्ठितानाम् ! . ` 
 मनभादौीनां चचेतनानां प्रवृत्तिहंशटयते \ तद्धि लिद्धः चेतनावतोऽधिष्ातुरस्तित्वे । करणानि हि मनञआदीनि नियमेन 
प्रबतन्ते ! तघ्लासति चेतनावत्यधिष्ठातयुंपद्यते । तद्धिशेषस्य चानधिगमाच्चेतनावत्समान्ये चाधिगते विशेषाः 
प्रन उपपद्यते ¦ केनेषितं केनेष्टं कस्येच्छामात्रेण मनः पतति गच्छति स्वविषये नियमेन व्याप्रियत इत्यथः । 
मनुतेऽनेनेति विज्ञाननिमित्तमन्तःकरणं मनः। प्रेपितमिवे्युपमाथंः। न स्विघितप्रेषित्ब्दयोरर्थाविह् सम्भवतः । न हि 
शिष्यानिव मनञदीनि विषयेश्यः प्रेषपव्यात्सा \ विविक्तनित्यचित्स्वहूपतय तुं निमिसमात्रं प्रवृत्तौ `निव्यचिकित्या- 
धिष्ठातूवत् । प्राण इति नासिकाभवः \ प्रकरणात् । प्रथमत्वं चलनक्रियायाः प्राणनिमित्तत्वात्स्वतो विषयावभासमात्रं 
करणानां प्रवृत्तिः) चिक्रिया तु प्राणस्यैव मनआदिषु तस्माप्राधस्यं २ प्राणस्य । प्रेति गच्छति युक्तः भरयुक्त इत्येतत् \ वाचो 
वदनं किधिमित्तं प्राणिनां चक्षुःश्चोत्रयोश्च को देवः प्रोक्ता करणानामधिष्ठाता चेतनावान्यः स किविश्ेषण इत्यथः ॥१।। 

श्रोत्रस्य श्रोत्र मित्यादिप्रतिवचनं निरविज्ेषस्य निमित्तत्वायंम् ! विक्रियादिविशेषरहितस्याऽऽत्मनो मनभारि- 

इत्याह्--नहि स्वभावसिद्धमित्णादिना । उत्पत्तिराप्तिविकृतिः संस्कतिश्चेति चतुविधं क्रियाफरं स्वरूपावस्थाने 
क्रेवल्ये त ॒सम्भवतीद्युक्तम् । यदि च प्रमानन्दगुणस्याऽऽत्मन्याधानं ब्रह्माण्डाद्रहिःस्थितव्रह्प्राप्तिर्वां जीवस्य 
कवल्यं कल्प्यते त ह्य॑नि सत्वं दुर्वारमित्याह-नच वस्त्वन्तराधानमिति । 

एवमुपनिषदारम्भं सम्भाव्य वाक्यस्यार्थं संगृह्मति--प्रवृत्तिकिद्धमदिति । शिष्याचायंयोः प्रस्नप्रतिवचनरूपा 
श्रुतिः सुखं प्रतिपत्यर्था प्रवृत्ता । तत्र प्रश्नः कि ज्नातेऽज्नाते वेतिचोद्यनि रासाय सामान्यतो ज्ञत्तिऽपि विशेपतर्चाज्ञति 
सम्भवति विकल्पकं रणवदिति सूवितमेतद्िवृणोत्ति--स्थादौनां हीति । मनञादीनामेव चेतनत्वादचेतनप्रवत्ित्वा- 
दित्यसिद्धो हेतुरिति नाञऽकङ्कुनीयमित्याहू--करणानि हीति । अन्यत्रमना अभूवं नादर्यौमत्यादिलोकानुभवान्मन- 
आदीनां करणत्वं सिद्धं ततः प्रदरीपवदचेतनत्वं सिद्धमित्यथंः। इच्छामात्रेणेति प्रयत्नाच भावो लक्ष्यते नस्विच्छास्तित्वं 
निविकारताया विवक्षितत्वात्। प्रेषितमिवेती वश्ब्दाध्याहूारेण क्रिमिति ग्याख्यातम्। यथा रन्न दुच्छामात्रेण काचिद्- 

प्रवृत्तिः काचिच्च वागादिन्पापारेण तद्वदिह कि न स्यादिव्याशशङ्कुयाऽऽह्--त त्विधि । सक्रियस्य स्वैस्यानित्य- 
तयाऽवधारितत्वान्निण्कियं वस्तु पिपृच्छिपिततं ततो नाथं भेदः सम्भवतीत्यथंः । विषयेभ्यः । विषयग्रहणार्थ; नित्य 
चिकित्सायामधिष्ठातुरचकोरस्य सिधिमात्रेण यथा राजभोजनादिप्रवृत्तिमिमितत्वं तर्दिदिल्यथंः । प्रकरणादिति, 
करणसत्निधानादित्यथंः 1 १॥ 

प्रतिवचनवाक्याथंपंग्रहं विवणोति--पिक्ियादीत्यादिना। मनभादीनां यः अ्रवत्तंकः स॒ किविदोष इति 
परदनस्य नि विरोषत्तेव विशेष इत्युत्तरम् । क्रियाया गुणस्य सम्बन्धस्य वा विषस्य व्यावत्तकधमंस्य दशंयितुमशक्यत्वा- 

१. मनअदीनां प्रवृत्तिः चेतनाधिष्ानपूविका सचेतन प्रवृत्तित्वात् र्थादिप्रवृत्तिवेदित्ति प्रयोगः | हत्तौ 
अचेतनप्रवृत्तित्वं असिद्धं मनसः चेतनत्वात् इतिश द्ावारणाय मनभादीनामचेततनत्दंमाह् | 

२. प्रत्यहं राजादेः स्वभोज्यमन्चादिकं चकोरः पश्यति अन्नादौ विषमिश्रता भवेच्चेत् चकोरस्य चक्ष 
रक्त भवतति! न चेत् यथाभृतमेव मवति | अनथा परीक्षया भघ्लादेः बुद्धि बुद्ध्वा राजा भर्नाति | 
अतः चकोरः सल्लिधिमात्रेण राज्ञां भोजनादो प्रवत्तकं उच्यते तद्वत् । ` ` 

२. प्राणः प्रथमं चलति ततो मनः ततः इन्द्रियाणि चलन्ति अततः प्राथम्यं तस्य | 
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१० 

१५. 

प्रवतत निमित्तत्वमिस्येतच्छोत्रस्य श्रोचमित्यादिग्रतिवचनस्यायथेः! अनुगमातृ । तदनुगतानि ह्यत्रास्मिश्वथऽक्षराणि । कथं? 
श्ुणोत्यनेनेति श्रोत्रं तस्य श्ब्दावभासकत्वं भ्रोत्नत्वम् ! शब्दोपलब्धरूपतयाऽवभासकत्वं न स्वतः श्नोत्रस्याचिद्रपत्वात्! 

आत्मनश्च चिद्रपत्वात् । यच्छरोतरस्योपरन्धप्वेनावभासकतेवं तदात्मनिमित्तत्वाच्छोत्रस्यं भोत्मित्युच्यते । यथा क्षत्रस्य 

क्षत्रं थथा वोदकस्यौष्प्यमग्निनिमित्तमिति दण्धुरप्युदकस्य दर्धाऽग्निरुच्यते! उदकमपि ह्यगििसंयोगादग्निरुच्यते तदत् ॥ 

अनित्यं यत्पंयोगादुपरब्धृत्वं तत्करणं श्चोत्रादि । उदकस्येव दश्युत्वमनित्यं हि तत्र तत् । यत्र तु नित्यमुपलब्धृत्वमग्ना- 
विवोष्ण्यं स॒ नित्योपरुब्िस्वरूपत्वाहग्धेवोपलनव्धोच्यते \ श्रोच्रादिषु श्रोतुत्वाद्युपलब्धिरनित्या नित्या चाऽऽत्मन्यतः 

 भरोत्र्य भोत्रमित्याचक्षराणामर्थानुगमादुपपद्यते {निविञेषस्योपरन्धिस्वरूपस्याऽऽत्मनो मनआदि प्रवृत्ति निमित्तत्वमिति! 
मनञादिष्वेवं यथोक्तम्! वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण इति विभक्तिद्रयं सवत्रेव द्रष्टव्यम् 1 कथं? 

पषठत्वात्स्वरूपनिर्देक्षः प्रथमयैव च निर्देशः ! तस्य च ज्ञेयत्वात्कसंत्वमिति द्वितीया । अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य 

प्राण इत्यस्मात्सवंचेव विभक्तिदयम् १ यदेतच्छोचादुपलल्धिनिमित्तं रोत्स्य श्चोत्रमित्यादिलक्षणं नित्योपरस्धिस्वरूपं 
निविशोषमात्मतक्वं तद्वुद्ध्वाऽतिमुच्यानवबोधनिमित्ताध्यारोपितादनरुद्धघारिलक्षणतत्संसारान्मोक्षणं कृत्वा धीरा 

धमन्तः प्रतयास्माव्छोकाच्छरीरास्रेस्य वियुन्थान्यस्मिन्नप्रतिसन्धोयमने निनिमित्तत्वादम्रुता भवन्ति \ सति ह्यज्ञाने 

त्करियादिमत्वे घटादिवदनात्मत्वप्रसङ्कादतो निविहेषचेतन्यात्मकोऽहमित्येवं ज्ञानं सम्यश्ञानम् । न चाभावेन 
सद्वयत्वप्रस ङ्कः । तस्य॒ पुथक्सत््वाभावात्स्वरूपेण व्यवहारा ङ्गतवादित्युक्तमन्यत्र;१ यदि शौक्ल्यादिवत्कोऽपि 
विरेषोऽभविष्यत्तदा तमवक्षयत् । श्र॒तिस्तूपलक्षणवच्येव प्रतिवचनं ब्रुवाणा निविशेषत्वं मन्यत इति श्रुव्यक्षरानु 

` सारादगम्यत इत्याहू--अनुगमादिति । निविल्चेषत्ववाचकपदाभावात्कथं निविश्ेषेऽ्तरानुगम इत्याह्-- कथमिति । 
निविेषस्य वाचकराक्त्या वाक्याथंत्वाभावेऽप्युपलक्नषणवृत्या भविष्यतीतयभिप्रेत्य श्रो त्ररन्दस्य तावन्मुख्याथमाहू-- 
श्युणोतोति । शब्दावभासकत्वं स्वदाक्त्येव भविष्यति श्रोच्नस्य कथं तस्य शब्दावमाप्तकत्वेनाऽभ्त्मोपलक्षयित्तग्य 
दत्याकाडक्षायामाह्--शब्दोपलन्धृरूपतयेति । राक्तिः सतः प्रकाशामानस्यैव वाच्या नासतोऽप्रकाशमानस्य नरः 
विषाणायमानल्वेन शक्तिमतत्वातुपपत्तेः । सत्ता प्रकाल्यश्चाऽऽत्मरूपं तद्धेदे मानाभावादत्त उपलब्धृतादात्म्येनेव 

 श्रोत्रस्याव भासकत्वं न स्वातन्त्येण जडत्वात् । जडस्य च सताहीनत्वाच्छुक्तिरप्यस्येवेत्यथंः । श्रोत्रस्या वभास्कत्व- 

२९५ 

मपलब्धृतादात्म्येनेति यचुपलब्धोपरृक्ष्यते तह्य पङन्धु रप्यवभासकत्वमन्याधीनमित्यनवस्था प्राप्नोतीत्याशङ्कयाऽऽह- 
आत्सनश्चेति \ स्वप्रकाश्ञत्वादुपछन्धुः सत्ताप्रतीव्यो रनच्यापत्तत्वान्नानवस्थेत्यथंः । भवतवेवमनवस्थाभावः । तथाऽपि 
कथं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यात्मोच्यत इत्याराङ्कचाऽऽ्ह--यच्छो्स्येति । तदात्म निमित्तत्वादिति । तस्याऽऽत्म- 
निमित्तत च्छ्रोत्रस्य श्रोचमिद्य॒परक्ष्यते निविद्ेषं चेतन्यमात्रमित्यथं; । यथा क्षत्रस्येति । क्षत्रजातिनियामकं कमं 

` क्षत्रमित्युच्यते यथेत्यथंः। यदि ओरत्रादिसश्ष्यात्माऽस्ति कथं लोकायत्तिकादेः श्रोत्रादिष्वेवो पलन्धत्वग्यवहार 

२०५ 

इत्याशङ्कय) ऽऽट्--उदकमपीति । तद्रदुपरन्धृसम्बन्धाच्छोत्रादिषूपलन्धुत्वव्यवहार इत्यथः 1 भवन्मते तहि नित्योपः- 
छब्धिस्वभाव भातेति श्रोचादैः करणत्वं न स्यात् । क्रियायां हि करणपेक्षेव्याकाङ्क्षायामाह्-अनित्यं यदिति । 
प्रमातुंत्सम्बन्धादनित्यमुपरन्धृत्वं भवति बृद्धिपरिणामेस्तच्छोवादि करणं बुद्धिवृच्यपेक्षया भवतीत्यथंः । श्नोत्रादि. 
सद्खते प्रमाततयंनित्योपलब्धुत्वसम्मवेऽपि तवास द्धस्य साक्षिणः कथमुपलब्धुत्वव्यपदेश इत्याश _्याऽऽ्टु-यच 

 . व्विति \ उक्तमर्थं संक्िप्याऽऽह-ध्रोत्रादिष्विति । श्रोत्रादिषु निमित्तेषु सत्पु श्रोत्रादिसंहते प्रमातरि प्रोतृत्वादि- 

३ 

रूपोपरल्धिरिप्युपरुग्धृत्वमित्यथंः । मनसो मन इत्यािष्वेवमतिदिडाति-मनभादिष्वेवमिति ! न्यायसामान्या्थोक्तं 
व्याष्यातं द्रष्टग्यम् । नहि मनसो मनस्त्वं वाचो वाक्त्वं वा स्वात्तत्त्येण सम्भवति अध्यस्तत्वादतोऽपिष्ठानसत्ता- 
प्रकालाभ्यामेव सत्ताप्रकारत्वं मनभदेः । तच्चाधिष्ठानं निविदोषमेवोपलश्तयितव्यम् । सविशेषत्वेऽध्यस्तत्वप्रसद्खा- 
दिति भावः} विभक्तिदयतिर्दशतात्स्ंमाह् --बाचो हित्यादिना \! मनभदेः प्रवत्त॑कः फिस्वभाव इति पृष्टत्वात्स्वरूप- 

` ; निदः कतव्य: । स च प्रथमया । “निदशे प्रथमा प्रोक्ता" इति स्मरणादित्यथंः । अत्तिमच्य धीरा इत्यत्तरं वाक्यं 

साध्याहारं योजयत्ति-यदेतदित्यादिना \ पएतदबदध्वाऽमृता भवन्तीति सम्बन्धः। तादात्म्येनाध्यायेपितो यो 
बुद्धवादिरनवनोधनिमित्तः संसारस्तत्तो मोक्षणं त्तादाठम्याध्यासनिवृ्तिहष्टं फलप् । अमृता भवन्तीति विदेहमुक्तिर- 
हृष्टं फलमितयथंः। कमणां सम्बन्धानुपपत्तिरिति शेषः । निमित्ताभावाच्छरी रान्तरा्यनारम्भेऽमताः मवन्तीति 

४0 १. तत्तवप्रदीपिकारौ | 





खण्डः-१, मन्तरः-र | केनोपतिषत् [ ३९ 

न तत्र बश्ुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनः। न विभ्नो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् । 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तदचाचचक्षिरे ॥ ३ ॥ 

कर्माणि शरीरान्तरं प्रतिस्रन्दधते । आगत्मावबोधे तु सवंकर्मारम्भनिमित्तान्नानविपरीतविद्याग्निविष्लुष्ठत्वात्कमणा- 
मित्यनारम्भेऽमृता एव भवन्ति । शरीरादिसनतानाविच्छेदप्रतिसन्धानाद्यपेक्षयाऽध्यारोपितमृत्युवियोगात्पुवमप्यभृताः 
सन्तो नित्यात्मस्वरूपत्वादमृता भवन्तीत्युपचयंते ।} २।। 

न तत्र चक्षुगंच्छतीत्युक्तेऽपि पयंनुयोगे हैतुरप्रतिपत्ते: 1 श्रोत्रस्य श्वोत्रमित्येवमादिनोक्तेऽप्यात्मतस्वेऽ- 
प्रतिपललत्वात्स्ष्मत्वहेतोवेस्तुनः पुनः पुनः पयनुयुयुक्षाकारणमाह--न तत्न चश्चुगेच्छतीति । तत्र श्रोत्राद्यात्मभूते चक्षुरा- 
दीनि वाक्चक्षुषोः सर्वेन्द्रियोपलक्षणाथत्वान्न विज्ञानमुत्पादयन्ति \ सुखादिवत्तहि गृह्येतान्तःकरणेनात आह्- नो 
मनः । न युखादिवन्मनसो विषयस्तत् \ इन्ियाविष्रयत्वात् \ न विद्यो न विजनीमोजन्तःकरणेन यथेतद्भह्य मनञदि- ` 
करणजातमनुक्ञिष्या दनुश्ासनं कुर्थास्पवृत्तिनिमित्तं भवे्तथाऽविषयत्वान्च विद्मो न विजानीमः ! अथवा भोजादीनां 
भ्रो्ादिलक्षणं ब्रह्म विरेषेण दशेयेत्युक्त आचायं आह-न शक्यते दशंयितुं कस्मान तच चश्नुगच्छतीत्यादि पूवंवत्सवंम्, 
अत्र तु विशेषो यथेतदनुरिष्यादिति । यथेतदनुशिष्यात्रतिपावयेत्! अन्योऽपि रिष्यानितोऽम्येन विधिनेत्यभिप्रायः । 

सवंथाऽपि ब्रह ॒बोधयेत्युक्त अचायं आह्, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्यागमम् \ विविता- 
विदिताभ्यामन्यत्वम् । यो हि जाता स एव सः । सर्वात्मकत्वात् । अतः सर्वत्मिनो जातुन्ञचरन्तराभावाद्िदिता- 
दन्यत्वम् । “स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता" इति च मन्त्रवर्णात् \ “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्!" इति च 
वाजसनेधके । अपि च व्यक्तमेव विद्धि तस्मादन्पदित्यभिभरायः। यद्िदितं व्यक्तं तदन्यविषयत्वावत्पं सविरोधं 
ततोऽनित्यमत एवानेकल्वादञ्चुद्धमत एव तद्विलक्षणं ब्रह्मेति सिद्धम् । अस्तु तद्वि वितमर् ! न विन्ञानानयेक्षत्वात् । 
यद्धघविदितं तद्विज्ञानापेक्षं अ विदितविक्ञानाय हि लोकवृत्तिः । इदं तु विज्ञानानपेक्षं कस्माद्ि्ञानस्वरूपत्वात् । 
न हि यस्य यत्स्वरूपं तचतेनान्यतोऽपेक्ष्यते । न च स्वत एवपेक्षा । अनेक्षमेव सिद्धत्वात् । प्रदीपः स्वरूपाभिव्धक्तौ 

९०७ 

१५ 

न प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेक्षते स्वतो वा । यद्धचनपेक्षं ॒तत्स्वत एव सिद्धं प्रकाशात्मकत्वास्प्रदीपस्यपेक्षितोऽप्यनथंकः २० 
स्यात् । प्रकाशे विेषामावात् । नहि प्रदीपस्य स्वरूप भिव्यक्तौ भ्रदीपप्रकाोऽथवान् । न चेवमात्मनोऽन्यच्र विज्ञान- 
मस्ति येन स्वरूपविज्ञानेऽप्यपेक्ष्यते । 

भ्रयोगादागन्तुकत्वममृतत्वस्येतिङङ्कनिवृत््यथमाहू--श्रीरादीति । अनादिभवपरम्परया शरीर्यासिं परस्ताच्च 
भविष्यामीति दारीरादिसन्तानाविच्छेदस्य प्रतिसन्धानं धरम्यधिकारित्वाध्याप्तः कामादिदोषकल्पनं चेतस्मादध्या- 
सोपितो यो म॒ल्युस्तद्टियोगापेक्षयाऽमुतत्वस्य अवनमौपचारिक मित्यथंः ॥ २॥ 

न तच चक्ुगंच्छतोत्िवावयार्थं संगृ ह्ति-माचार्येगोक्तेऽपि तत्त्वे रिष्य्याप्रतिपत्तेहंतोः पय॑नुयोगे हेतुनं 
तत्र चक्षुगंच्छतीति । एतद्विवृणोति--शरोच्रस्य श्रोत्रमित्थादिना \ आत्मा नेन्द्रियविषयोऽभौतिकत्वाघ्नरविषाणवत् । 
मनश्चेद्धियं प्रसिद्धं ततस्तस्याप्यविषय इत्याहू-इन्द्रियाविषयत्वादिति । न विद्यो न विजानीम इत्याचभ्यासः 
सवंथाऽन्तःकरणाविषयत्वख्यापनाथं- । अक्षेपपरतया ग्याष्याय शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे--अथवेत्यादिना । इत 
उपलक्षणप्रकारादन्येन प्रकारेण न रक्यते दशयतु क्रियागुणादिविरोषरुन्यत्वादित्यथंः { आगममिव्युपदेशपारम्पयं- 
महेति सम्बन्धः । अागमस्याथंमाह-विदिताविदिताभ्यामन्यत्वमिति । अन्यदात्मनो विदितमविदितं वा स्यादतो 
 विदितत्वाविदिततत्वनिषे ैनाऽऽत्मनोऽन्यच ब्रह्यत्वं विदुषां विनिवर्त्याऽऽत्मा ब्रह्यत्युपदिष्टं भवतीत्यथं; । विदितान्यतवे 
युक्तिमाहू--यो हीत्यादिना । विदितान्यत्वव चनस्याऽर्भथकमथंमाह--अपि चेति ¦! का्य्भयावत्तिः सिद्धधतीत्यथः | 
आत्मा यद्यप्यन्यतो विज्ञानं नापेक्षते तथाऽपि स्वग्राहुकत्वात्स्वस्मादेव विज्ञानमपेक्षते तैन ॒विज्ञानानपेक्षत्वमसिद्ध- 
मित्याशङ्खयाऽ्ह--न च स्वत एवेति ए स्वभावतयाऽनपरक्षमेव सिद्धत्वादपेक्षादाब्दार्थो न घटते स्वग्राहुकत्वं चासिदधं 

` स्ववृत्तिविरोधादित्यथंः । विज्ञानं सजातीयानपेक्षं प्रका्षत्वात्प्रदीपवदित्यनुमानमभिपरेत्य हष्टान्तमाहु- नहीति \ 
तमोध्वस्तये ्यारोकापिक्षा तदभावश्चाऽऽछोके स्वत एव सिद्ध इत्यथं: । प्रदीपस्य तेजसस्य तेजसान्तरानयपेक्षतरेऽपि 

हयाणो म 

चाच्यमित्याह्-न चैवभात्मन इति ! ब्रह्मणोऽन्यस्य परवस्याज्ञानात्मकत्वाद्धानसम्भावनैव नास्त्य्यत्र ततो न 

२५ 

२० 

२३५ 





॥.4\. 

५१ 

१५ 

] सटोकशाद्कुरवाक्यभाष्योपेत्ता [ खण्डः-१, सन्तः-३ 

विरोध इति चेच्नन्यत्वात् ! स्वरूपविज्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वाद्विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतदसत् ।! दुदयते 
हि विपरीतज्ञानमात्मनि सम्य्नञानं च न जानाम्यात्मानमिति ! भरुतेश्च “तत्त्वमसि' “आत्मानमेवावेत्” “एतं 

वै तमात्मानं विदित्वा इति च सवत्र शरुतिष्नात्मविज्ञाने विज्ञानान्तरपेक्षत्वं दृष्यते तस्मात्परतयक्षश्नुतिविरोध इति 
चेन्न \ कस्मात् । अन्धो हि स आत्मा बुद्धचादिकायंकरणसङ्खाताभिमानसस्तानाविच्छेदलक्षणोऽविवेकात्मको 

बुद्धयवभासप्रधानशक्षुरादिकरणो नित्यचित्स्वरूपात्मान्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानमवभासते) बोद्धप्रत्ययानामाविर्भाव- 
¦ तिरोभावधमम॑कत्वात्तद्धमतयैव विलक्षणमपि चावभासते \ अन्तःकरणस्य मनसोऽपि मनः सनोऽन्तगतत्वात् सर्वान्तर- 

रतेः 1 अन्तगंतेन नित्थविज्ञानस्वरूपेणाऽऽकाञ्चवदप्रचकितात्मनाऽन्तगंभेभूतेन बाह्यो बुद्धयत्मा तदिलक्षणो्ऽचभिरि- 
वाग्निः प्रत्यये राविर्मावतिसेभावधमकेविज्ञानाभासरूपेैरनित्येरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी दुःखीत्यभ्युपगतो लोकिकैर- 
तोऽन्थो नित्यविज्लानस्वरूपादात्मनः। तत्र हि विज्ञानापेक्षा विपरीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुर्नानत्यविज्ञाने । 

` त्वमसीति बोधोपदेक्षो नोपपद्यत इति चेत् आत्मानमेवावेदित्येवमादीनि च \ नित्यबोधात्मकत्वात् \ न ह्यादित्योऽ- 
नयेन प्रकाष्यतेऽवस्तदणंबोधोपवेश्लोऽन्थंक इति चेच । लोकाध्यारोपापोहाथैत्वात् \ सर्वात्मनि हि नित्यविज्ञाने- 

 विजातीयज्ञानपिक्षमपि ब्रह्मोत्यथंः । ज्ञानानपेक्षत्वे छौकिकानुभववि रोधं शास्वविरोधं चोदद्धाव्य परिहुरति--विरोध 
इति चेन्नान्यत्वादिति । सूत्रस्य पुवंपक्षभागं विमजते-स्वरूपविज्ञान इत्यादिना । विज्ञानानपेक्व्वं ब्रह्मणोऽभाणि । 

 सपिक्लत्वं जीवशब्दवाच्यस्योपाधिविशिष्टस्यानुभूयतेऽतो भिश्चविषयत्वान्न विरोध इत्याह--न कस्मादित्यादिना । 
, १५ वृद्धवादौ कायंकरणसङ्खाते य अआत्माभिमानसन्तानोऽनादिमवपरम्पराप्रापितस्तस्याविच्छेदरूपमनिर्वच्यमनज्ञानलक्षणं 

विहं यस्य चित्रतिनिम्व्य स तथोक्तः | वचित्तन्त्रं ह्यनिर्वाच्यमज्ञानं चैतन्यमवन्छिद्य स्वावच्छिन्न यथास्वरूपाव- 

भासं प्रतिबध्य मौटयाद्यध्यासहेतुभंवति । तस्मादविवेकात्मको जीव इत्युच्यते बुद्धेरन्तःकरणस्य यथा यथा नील- 

| २९ 

९५ 

पीताद्याकारावभासा जायन्ते तथा तथा चिद्प्रतिविम्बः प्रमातृत्वादिरूपेण भातीति ततप्रधानोऽध्यस्तस्य विशिष्टस्य 
तत्सत्तयंव सतत्वाद्विशिष्ठान्तनिविष्टो य आत्मा निल्यचित्स्वरूपः स एव साये यस्मिन्स तथोक्तः । बुद्धिपरिणामसरूपाणां 
नीलपीतादिप्रत्ययातामुत्पन्नविनाशवत्त्वत्तदुपरक्तरूपेणानित्यं चैतन्यं यत्रावभासते सोऽन्यो जीवः । सर्वाण्येतानि 
जीवविशेषणान्यन्यत्वस्फुटोकरणार्थानि । न केवरूमनित्यत्वम् विशिष्टोपाधिरूढतया विज्ञानस्य तद्धमंतेवावभासते 
मनुष्योऽहं जानामीति प्रतिशरीरं विलक्षणमपि चंतन्यमवभासते विशिष्टभेदादित्यथंः । परमाथंतः कहं चेतन्यं 
यस्य विशिष्टधमेताऽव भासते तत्राऽहू--अन्तःकरणस्येति । ननु विशेषणसम्बन्धात्स्वरूपे समारोपित्तो विशिष्टो भात्ति 
तस्थ मिथ्यात्वात्कथमात्मत्वनव्यवहारास्पदत्वं तत्राऽऽह--अन्तगंतेनेति । विशिष्टान्तगंतेन चित्स्वक्पेण तादातम्याद्राह्य 
इत्यनात्माऽपि बुद्धिविक्िष्ट भल्मेव्युपगतो लौकिकंरिति सम्बन्धः । अत इति \ उक्तधमंवत््वादित्यथंः। अस्तु नित्य- 
विज्ञानाद्विलक्षणो जीवः । कथमेतावता विरोधः परिहूत इत्याकाङशक्षायामाहू- तन्न हीति । एवं लोकरानुभववि रोधे 
प्रिहूतेऽपि शास्वरविरोघो न परिहूत इत्याह-तच्वमसीति । विशिष्टस्य मिथ्यात्वाद्बरह्मास्मीत्यनुभवायोगान्मोक्ाह- 
त्वायोगाच्च ततत्वमसीत्युपदेशो न घटते चेत्तदि ब्रह्मण एवोपदेशोऽस्त्वत्याश ङ्कयाऽऽद्-- आत्मानमेवावेदिति \! एव- 

२० 

मादीनि वाक्यानि ब्रह्योपदेशपक्षे न सङ्खच्छन्ते तज्जनितफकाभावादिव्यथंः । विशिष्टस्य निरुपाधिकस्य च ब्रह्मण 
उपदशासम्भवेऽप्युपाधिविदिष्टचित्स्वरूपजीवपदलक्ष्यस्य वंरिष्टयद्वारेणोपदेशो भविष्यति फलं तस्याऽऽरोपितवबन्ध- 

` निवृत्तिरि्याह्- न लोकेति । नन रोकशब्देनाऽऽत्मोच्यतेऽनात्मा वा । नाऽऽ्यः | आत्मनोऽधिष्ठानतयाऽध्यासकतुंत्वा- 
सम्भवाच्चेवो हि शुक्तिकायां रजतमध्यस्यति न शुक्तिकव । अध्यासक तुत्वे चाऽऽत्मनः प्रागेवाध्यासात्करतृत्वं वाच्यम्। 
केतृत्वस्य प्राग्भावनियमात्तथा चानिमेक्षप्रस ङ्गः । कतृंत्वस्याध्यासत्वे .च न कतुत्वमात्मनस्तद्विषयकतुत्वान्तरा- 
भावात् । भावे चानवस्थानात्। न द्वितीयः । जडत्वादनात्मनोऽ््यासकतुत्वानुपपत्तेः चेतनो हि देव दत्तोऽध्यस्यतीति 

२५ प्रसिद्धम् । भथ जडस्याध्यासकतुतवं नाम श्रान्त्याश्रयत्वं यद्यपि न सम्भवति तथाऽपि भ्रान्तिनिमित्ततवं दृष्टं जपा- 
` कंुमादः । न, तस्य सत्यस्योपाधित्वसम्भवा(्ाष्यकारमते च जडस्य सवंस्याध्यासात्मकत्वादध्यासहैतुत्वं न 

४०. 

सम्भवति तस्मादस्म्बद्धमिदं भाष्यं लोकाध्यारोपापोहाथंत्वादितति। | 
न । लोकशब्देनाह द्भारादय उच्यन्ते । तेषां व्यावहारिकसत्यत्वस्याथंक्रियासमथंत्वेनाभ्युपगमात् । स्वधर्मा 

रोपनिमित्तत्ेनोपाधित्वसम्भवात्परमा्थंसव्यस्यैवीपाधित्वभित्यस्मान्प्रति हृष्टान्ताभावादहङ्कारादयस्च चित्तन्ानाद्- 
निर्वच्याविच्यामयभूतमूक्ष्मविकारा अविद्यावच्छिन्न एव चैतन्ये निपतन्ति | उपाधिविकाराणामुपहिते पक्षपातिताया 





खण्डः-१, मन्त्रः 1 केनोपनिषत् | [ ४१ 

यद्राचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | तदेव बह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदयुपारते। ४।॥ 

बुद्धयाद्यनित्यधर्मा रोकेरध्यारोपिता आत्साविवेकतस्तदपोहार्थो बोधोपदेश्षो बोधात्मनः। तत्र च बोधाबोष्ठे 
समञ्जसौ ! अन्यनिमित्तत्वादृद्क इवौष्ण्यमग्निनिमित्तम् ! रात्यहुनी इवाऽऽदित्यनिथित्ते सेके नित्यावोष्ण्यः- 
प्रकालावग्न्यादित्यथोरन्यत्र मावाभावर्योनिमित्तत्वादनित्याविवोपचर्यते । धक्ष्यत्यग्निः प्रकाक्द्वष्यत्ति सितेति 
तद्त् ! एवं च सुखदुःखबन्धमोक्षाद्यध्यारोपो लोकस्य } तदपेकष्य तत्त्वमस्यात्मानमेव वेदित्यात्मावबोधोपदेशेन श्रुतयः 
केवरमध्यारोपापोषहार्थाः । यथा सविताऽसौ प्रकाशयत्यात्मानमिति तदत् । बोधाबोधकतृप्वं च निव्यब्धेधात्म॑नि 
तस्मादन्धदविदितात् \ अधिश्ब्दश्चान्याथं \ यद्वा यद्धि यस्याधि तत्ततोऽन्यत्सामर््याद्यथाऽधि भुत्पादीन्ं राजा । 
अव्यक्तमेवाविदितं ततोऽन्यदित्य्थंः \ विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते कायंकारणस्वेन विकते ताभ्यामस्थद्भहय 
विज्ञानस्वरूपं सर्वविक्चेप्रत्यस्तमितमित्ययं समुदायाः । अत एवाऽऽत्मत्वाच्च हेय उपादेयो वा \ अन्यद्धयन्येन् 
हेयमुपादेयं वए \ न तेनैव तद्यस्य कस्थचिद्धेयमुपादेयं वा भवति \ आत्मा च ब्रह्म॒ सर्वास्तरात्मत्वादविषयमतोऽन्य- 
स्यापि न हेयमुपादेथं वा ! अन्याभावाच्च । इति युश्ुम पूेषामित्यागमोपदेशः । व्याचचशक्षिर इत्यस्वालन्ञ्यं तक 
प्रतिषेधार्थम् ! ये नस्तद्रह्योक्तवन्तस्ते नित्यमेवाऽऽगमं ब्रह्यप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो न पुनः स्वनुद्धिभभवेन 
तकेणोक्तवन्त इत्यागमपारम्पर्थाविच्छेदं दशशंयति विद्यास्तुतये \ तकंस्त्वनवस्थितो श्रान्तोऽपि भवतीति ॥ ३ ॥ 

यद्राचेति मन्त्रानुवादो दृढप्रतीतेः ! अन्यदेव तहिदितादिति योऽयसागमार्थो ब्राह्यण्तोऽस्यैव द्र ठिम्ने 
मन्त्रा यद्राचेत्यादयः पठयन्ते ! यद्भह्य वाचा श्ञब्देनानभ्युदितमनम्युक्तमप्रकारितमिलत्येतत् \ येन बागस्युद्यत इति 
वाक्प्रकाशहेतुत्वोक्तिः \ येन प्रकार्यत इति वाचोऽभिधानस्याभिधेयप्रकाराकत्वस्य हितुत्वमुच्यते ब्रहएणः । उक्तं च 

दानात् । यथा जलचलनादीनाम् । तस्मान्नासङद्खतं भाष्यम् । ननु बोधात्मनो नाबोधः समञ्जसः भरकाशाप्रकाशयो 
विरोधप्रसिद्धेः। बोधोऽपि च बोधात्मनो न समञ्जसः। निविकारत्वात्। कथं बोधात्मनो बोधोपदेश 
साथंकस्तत्राह--तत्र चेति । बोधादन्यस्याबोधात्मकत्वेनाबोधाश्रयत्वं न समञ्जसम् । आत्माश्रयत्वप्रसद्धादनिवृत्ति- 
प्रसङ्खाच्च तस्य बोधासम्भवात् । तस्माद्रोधात्मन एवाबोधः समञ्जसः । परिशेषाद्विरोधस्चासिद्धः साक्षिवे्यत्वात् । २ 
बोधोऽपि तत्रेव समञ्जसो धटदेर्बोद्धृत्वाप्रसिद्धेः। चिद्रयाप्त एव बुद्धिपरिणामे बोधश्चब्दव्युत्पत्तेः परिणाम्यन्तः- 
कृरणोपहितस्य बोधात्मनो बोधवत्त्वं समञ्जसमिव्यथं; । सामञ्जस्ये हेत्वन्तरमाहू-अन्यनिमित्तत्वादिति । 
अन्यत्राहुद्धुारादिसङ्कते वादिनां लौकिकानां च बोधाबोधौ प्रसिद्धौ तौ चाऽऽ्त्मबोधाबोधप्षम्बन्वादित्याःमनो 
मुख्यौ नोधाबोधौ । यत्सम्बन्वादन्यत्र यदुपचय॑ते तत्तत्र मुख्यं यथाऽग्निसम्बन्धादुदकस्योष्ण्यमुपचारेणाग्नौ तन्पुख्य- 
मित्यथः । आत्मनिित्तौ चेदन्यत्र बोधाबोधौ तहि निमित्तव्वादात्मनो व्यापारवत्वप्रसङ्खस्तताऽऽह - याव्यष्टनी 
वेति । यथाऽऽदिव्यसन्निध्यस्निधिमात्रनिमिच्ते लोके राव्यहूनी भवतः । नद्यादित्यः कञ्चन स्वापयत्यत्थापयति 
वा। अतो निमित्तत्वं न व्यापारवत््वाविनाभूतमित्यथंः । नन्वात्मनि बोधस्य नित्यत्वे कथं कालावच्छेदन्यवहार 
प्रागज्ञासिषं शास्वराथंमिदानीं च जानामि पुनर्ञास्यामीति तत्राऽऽह हष्टान्तम्- नित्यावौष्ण्यप्रकाक्ञाविति। तद्रद्धिषयस्य 
कारावच्छिन्नत्वेन कालावच्छेदव्यवहारः स्वरूपेण नित्येऽपि बोधे न विरुध्यत इत्यथैः । आत्मनि बोधायोधयोः 
सामञ्जस्ये किं सिद्धमित्यत आह--एवं चेति 1 आगन्तुकविषयसम्बन्धात्तदुपरक्तरूपेण बोधस्याऽऽगन्तुकलेऽपीदानीं 
मया स्वात्मा बुध्यत्त इति नित्यबोधात्मनि कथं बोघकतुंत्वव्यपदेश इत्याश ङ्कुयाऽऽव रकापनयस्याऽऽगन्तुकतवेन 
भविष्यतीत्याहु-यथा सविताऽसाविति ! यस्मादन्योपाधिकमःस्मनि वोधकतृंत्वम् । स्वतः पुनधिज्ञानानयेक्षत्वमेव | 
तस्माद्विज्ञानानपेक्षत्वादविदितादन्यत्वं सिद्धम् कथमन्यत्वविवक्ायामधिरग्दः सङ्कुच्छते तत्राऽऽ्-अधिक्षष्टश्चेति। 
निपातानामनेकायंत्वाल्लक्षणया चेत्यथंः । अविदितादन्यत्वस्याऽर्भथकमथंमाह्--मव्यक्तमेषेति । विदितं न 
भवत्यविदित्तं च न भवतीव्येकंकनिषेधस्य तात्पयंमुक्त्वा समुदायाथं माह - विदितमविदितं चेति! व्याचचक्लिर 
इ्यस्वातन्त्रयं तकप्रतिषेधाथंमिव्येतत्सूत्रं विवृणोत्ति-ये नस्तदिति ॥ ३ ॥ 

यद्टाचेति मन्त्राचुवादो हदढप्रतीतेरिति। सूत्रमेतद्विमजते--अन्यदेबेत्यादिना। येन वागभ्युद्यत इल्यनेन वाव्प्रकाशे 
हेतुत्वोक्तिब्रदह्यणः क्रियत इति योजना 1 एतत्सूत्रं विवृणोत्ति-येनेत्यादिना । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धौत्याद्याम्नाय 
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यन्मनसा न मुते येनाऽऽहुमेनो मतम् । तदेव अह त्वं विद्धि नेदं यदिदशपासते ॥ ५॥ 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि प्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदपुपासते ॥ ६ ॥ 
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन भत्रमिदश्युतम् । तदेष बरह्म स्वं विद्धि नेदं यदिद्रुपासते ॥ ७ ॥ 
यसप्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदपुपाक्षते ॥ ८ ॥ 

| इति प्रथमः खण्डः 

यदि मन्यसे सुतरेदेति दहरमेवापि नूनं स्वं वेस्थ बरह्मणो सूपं 
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमाण्छस्यमेष ते मन्ये विदितम् ॥ &-१ ॥ 

केनेषितां वाचमिमां वदन्ति यद्वाचो हु वाचमिति । तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीत्थविषयत्वेन ब्रह्मण ञआत्मन्यवस्थापनाथं 
आस्नायः \ यद्वाचाऽनभ्युदितं वाक्प्रकाशनिमित्तं चेति म्रह्यणोऽविषधत्वेन वस्त्वस्तरजिधुक्ां निवत्थं स्वात्मन्येवाव- 
स्थापयत्याम्नायस्तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीति यत्नत उपरमयति । नेदमित्युपास्यप्रतिषेधाच्च ।! ४ ॥ 

यन्मनसेव्थादि समानम् । मनो मतमिति । येन ब्रह्मणा सनोऽपि विषयीछृतं नित्यविज्ञानस्वरूपेणेत्येतत् । 
सवंकरणानामविषयं तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि नित्यविज्ञानस्वरूपावभासतया येनावभास्यन्त इति 
दलोकाथंः \ “क्षे क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति" इति स्मृतेः \ “तस्य भासा" इति चाऽऽथवेणे \ येन प्राण इति । 
क्रियाश्क्तिरप्यात्मविज्ञाननिमित्तेत्येतत् \\ ५-६७-८ 1 

इति प्रथमः खण्डः 

यदि मन्यसे सुवेदेति शिष्यबुद्धिविचालना गृहीतस्थिरताये । विदिताविदिताभ्यां निवत्यं बुद्ध शिष्यस्य 
स्वात्मन्धवस्थाप्य तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीति स्वाराज्येऽभिषिच्योपास्यप्रतिषेषेनाथास्य बुद्ध विचालयति यदि मन्यसे 
सुवेदाहुं ब्रह्मेति स्वं ततोऽत्पमेव ब्रह्मणो रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निधिं मन्यत इत्याचायंः \ सा पुनविचालना 
किमर्थेतयुच्यते पूर्वगृहीते वस्तुनि बुद्धेः स्थिताय ! देवेष्वपि सुवेदाहमिति सन्यते यः सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दह्रमेव 
वेत्ति नूनम् । कश्मात् ! अविषधत्वात्कस्थचि्गल्णः ! अथवाऽत्पमेवास्थाऽऽध्यात्मिक मनुष्येषु देवेषु च आाधिदेविकः- 
मस्य ब्रह्मणो यद्रूपं तदिति सम्बन्धः \ अथ न्विति हतुर्मीमांसायाः \ यस्माहुहृरमेव सुविदितं ब्रह्मणो रूपमन्यदेव 
तद्विदितादित्युक्तत्वात्सुवेदेति च मन्यसेऽतोल्पमेव वेत्थ त्वं ब्रह्मणो रूपं यस्मादथ नु तस्मान्मीमास्यमेवाद्यापि ते तव 
ब्रह्म विचा्यंमेघ यावटिदिताविदितप्रतिषेधागमार्थानुभव इत्यथः । “मन्ये विदितमि''ति शिष्यस्य मीमांसानन्तरोक्तिः 

प्रत्ययत्रयसङ्कतेः । सम्यग्बस्तुनिश्चथाय विचारितः शिष्य आचार्येण मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते समाहितो 

आत्मन्येव वुद्धेरवस्थापनार्थं उपसंहारार्थः । अविषयल्वेन ब्रह्मणोऽतिरि्तस्वरूपेण वेद्यत्वासम्भवादिति योजना । 

एतत्पत्रं विभजते--यद्वाचेव्यादिना ।। ४॥। 

मन्वसमुदायस्यार्भमाहू- सर्वकरणानाभित्यादिना । यत्सवंकरणानामविषयं येन॒ निविशेषेण सर्वाणि 

करणानि भास्यन्ते तदब्रह्मैव स्वं ततोऽपतिरिक्तज्ञानाय यत्नो न कतव्य इति यत्नोपरम एव लक्ष्यते । विद्धीत्य- 

तेनातिरि क्तं मा विद्धीत्यभिप्रायः । ५-६-७८ ॥ 
दूति प्रथमः खण्डः 

यदि मन्यसे सूविदेत्यनेन वाक्येन शिष्यवुद्धिविचालना क्रियते स्थृणानिखननन्यायेन गृहीतस्य दाढर्याथंम् । 
एतत्सग्रहवाक्यं विवृणोति -विदिताविदिताभ्थामित्यादिना \ अल्पमेव ब्रह्मणो रूपं तनं तवं वेत्थेति को मन्यत 

इत्याकाङ्क्षायामाहू--मन्यत इत्याचायं इति ! यदिति । याहशमस्य ब्रह्मणो रूपं लवममंस्थास्तादृशं देवेष्वपि यो 

मन्यते सोऽपि दहरमेव नूनं मन्यत इति योजना । अथ न्विति हेतुर्मीमांसाया इति संग्रहवाकयं विवृणोति- 

यस्मादित्यादिना \ प्रतिवचनस्या्थ संगृहीतं विवृणोति--सम्यगित्यादिना \ विचार्येति । मया विदितं ब्रह्मेति कि 

प्रतिवचनं ददाम्युताविदितमिति वा | नाऽज्यः | अआगचार्यागिमग्रत्ययवि रोधादेदनविषयतया च धटवदत्रह्मतवत्रसर्गा- 
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नाह ` मन्य सुवेदेति नोन वेदेति वेदच। यो नस्तदरेद तदेदं नो न वेदेति वेद् च ॥१०-२॥ 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद् सः । अगिज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्।।११-३॥ 

भूत्वा विचायं यथोक्तं सुपरिनिशधितः सन्नाहाऽऽगमाचार्यात्मानुभवप्रत्ययत्रथस्थैकविषयत्वेन सद्धत्यथम् । एवं हि 
सुपरिनिष्ठिता विद्या सफला स्यान्चानिश्ितेति चयाथः पदितो भवति । मन्थे विदितमिति परिनिषठितनिधित- 

विज्ञानप्रतिज्ञा हैतुक्तः ॥ ९१ ॥ 

परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं प्रतिजानीते आचार्यात्मनिश्ययोस्तुल्यतये । यस्माद्धेतुमाहं नाह मन्ये सुवेदेति 
अहेत्यवधारणार्थो निपातो नैव मन्य इत्येतत् \ यपावदपरिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्सुवेद सुष्टु वेदाहं ब्रह्येति विपरीतो 
मम॒ निश्चय आसीत् सोपजगाम भमवद्भिविचारितस्य यथोक्ताथमोमांसाफलभूतात्स्वात्मनब्रह्यत्वनिश्चयरूपा- 
त्सम्यक्प्रत्ययादिरढत्वात् \ अतो नाहं मन्ये सुवेदेति । यस्माच्च तच्ैव न वेदेति मन्य इत्यनुवतंते । अविदितन्रह्य 
प्रतिषेधात् । कथं तहि मन्यस इत्युक्त आह-वेद चः । चशब्दद्रेद च न वेद चेत्यभिप्रायः ! विदिताविदिताभ्या- 
मन्यत्वाद्भह्यणस्तध्मान्मया विदितं ब्रह्येति मन्य इति वाक्यार्थः । अथवा वेद चेति नित्यविज्ञाननब्रह्यस्वरूपतया नो न 
वेद वेदेव चाहं स्वरूपविक्रियाभावात् \ विरेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न स्वतः इति परमाथतो न च वेदेति \ यो 
नस्तद्वेद तदेदेतिपन्षान्तरनिरासाथंमाभ्याय उक्तार्थानुवाद्त् \ यो नोऽस्माकं मध्ये यथाऽहं वेदेति स॒ एव तद्भय 
वेद नान्यः 1 उपास्यन्नह्यवित्वात् अतोऽ्यस्थ । वेद चेति यक्चान्तरे ब्रह्मविच्वं निरस्यते \ कुतोऽयमर्थोऽवसीयत 
इत्युच्यते । उक्तानुवादात् । उक्तं हयनुबदति नो न वेदेति वेद चेति ।॥ १०-२॥ 

यस्यामतमिति श्रोतमास्यायिकरार्थोपसंहाराथंम् \ शिष्याचायोत्तिप्रत्युक्तिलक्षणयाभनुभेवयुक्तिप्रधान- 

देदितृत्वेन मम विकारित्वापाताच्च | न हितीयः} गोपारादिभ्योऽविशेषप्रसद्खात्तृष्णीमवस्थाने वाञप्रतिभाप्रस 
दिति विचार्यककपक्षदोषपरिजिहीषंया विदितमविदिततं चेति समुच्चितं वच्मि । अज्ञानसंशयाद्यभावाद्विदितं वेदन- 
विषयत्वाभावाच्चाविदितमिति सुपरिनिर्चितः सन्प्रतिवचनमाहेत्यथंः । प्रत्ययत्रयस्य सङ्कृतिः सक्घुटनमेकरिमन्विषये 
किमथंमुच्यते । सम्वादाधीनं प्रामाण्यमिति ताकिकस्थितेनिस्चयाथंम् । स्वतःप्रामाण्यपक्षे त्वागमा्थें प्रत्ययान्तर- 
संवादस्तासय॑द्योत्तकः । प्रतिबन्धनि रासेनोपचारेण निश्चयहैतुरिति सवस्य प्रतिवचनवाक्यस्य तात्पयंमुक्त्वा मन्ये 
विदितमित्येकदेक्स्यार्थ संगृह््यति ।॥ ९-१॥ 

संगृहीतं स्पुटयति--परिनिष्ठितमित्यादिना ! विर्ढत्वादिति । विपरीतप्रव्ययस्य सम्यग््ञानविरुद्धत्वात्त- 
दुदयमात्राद्विपरीतप्रत्ययोऽपगत इत्यथ; । न कैवं विपरीतप्रत्ययस्य संशयस्य वाऽभावान्मम निर्चितं विज्ञानम- 
ज्ञानाभावास्वेत्याहू-यस्माच्चेति । अथवा वैद चेत्यस्यान्योऽथंः कथ्यते । यद्यनित्यमात्मविज्ञानं स्यात्तहि तस्य 
प्रागभावकाले प्रध्वंसाभावकाले वाऽ्ञानं संभाव्येत नतु तदस्ति । नित्यं हि विज्ञानं ब्रह्य मम स्वरूपं ततोनोन 
वेद । यदि च वेदनं मम विक्रिया भवेत्तदा विक्रियायाः कादाचित्कत्वात्कदाचिदहं न वेदेति शङ्कयेत नतु तदस्ति 
स्वरूपविज्ञानस्यान्यथात्वासम्भवात्सदा वेदेवाहुम्। यथा स्वाभाविकाचरुतया पवंतास्तिष्ठन्तीत्ि ग्यपदेशस्तद्रदित्यथंः। 
स्वसत्तायां स्वयं प्रमेति स्वप्रकाशत्वमादाय व्याख्यातम् । चशब्दाथमाह--विशेषविन्नानं चेति । आगमाद्विचारसह्- 

कृताज्जातं ब्रह्यात्मकताग्यञ्चकमन्तःकरणपरिणामरूपं ब्रह्मास्मीति विशेषविज्ञानं तत्परेणान्त.करणेनोपाधिनाऽऽन्मल्य- 
ध्यस्तं न परमाथतो ज्ञानवत्वमात्मन इति न वेद चेति घटत इत्यथः । प्रकारान्तरेणापि ब्रह्मविज्ञानं सम्भवतीति 
श ङ्कानिरासा्थं वाक्येकदेश इत्याहु--यो नस्तषटेद तद्वेदेति । इदं सूत्रवाक्यं विवृणोति-यो नोऽस्माकमिति \ यो 
नोऽस्माकं मध्ये तद्विदिताविदितान्यव्वं वेदेति दोषः । यथाऽहं वेदातोऽन्येन प्रकारेण विदुष उपास्यत्रह्मवित्वादिति 
योजना । उरहानुषाक्षदिचि \ अभ्यासाख्यतात्पयंलिङ्घदशेनादविषयतयेव ब्रह्मविज्ञानं विवल्ितमिल्यथंः ।। १०-२॥ 

यस्यामत्तमितिवाक्याथं संगृहीतं व्पराख्याति-श्चिष्याचार्पेत्यादिना । श्रौतमिति शिष्यरस्याऽभ्चायंस्य चोक्तिनं 

१. अहेति पाठः वाक्यभाष्ये घृतः । 
२.वेद च इत्यमैन नित्यविन्ञानस्वरूपत्वमुक्तं न वेद चेति वृत्तिज्ञानविरहः। अहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मास्मत्ता- 

व्यज्जकमन्तःकरणवृ्तिरूपं ज्ञानं न पस्पा्थंतो मय्यस्ति अपितु अन्तःकरणेनोपधिनाऽत्मन्यध्यरस्तमित्यथंः । 
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प्रतिवोधधिदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । आत्मना षिन्दते बीयं विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥१२-४॥ 

याऽऽख्पाधिकया योऽथः सिद्धः स श्रोतेन वचनेनाऽऽगमप्रधानेन निगमनस्थानीयेन संक्षेपत उच्यते । यदुक्तं विदिता- 
दन्यट्रागादीनामश्चेचरत्वात् । मीमांसितं चानुभवोपपत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथेव ज्ञातव्यं; कस्मात् ? यस्यामतं यस्य 
विधिदिषाप्रधुक्तप्रवुत्तस्य साधकस्यामतमविज्ञातमविदितं श्रह्येव्यात्मततत्वनिश्चयफलावसानावबोधदया विविदिषा 
निवृसेत्यभिप्रायः । तस्य मतं ज्ञातं तेन विदितं ब्रह्य येनाविषयत्वेनाऽऽत्मत्वेन प्रतिबुद्धमित्यथंः ! स सम्यग्दर्शी यस्थ 
विज्ञानानर्तरमेव ब्रह्वात्सभावस्पावसितत्वात्सवतः कार्याभावः । विपयंयेण मिथ्याज्ञानो भवति । कथं, मतं विदितं 
सातं पथा ब्येति यस्थ विज्ञानं स मिश्याद्शौ विपरीतविज्ञानो विदितादन्यत्वाद्भहयणो न वेद स न विजानाति । 
ततश्च सिद्धमवेदिकस्य विज्ञानस्य मिथ्यात्वम् ! अब्रह्यविषयतया निन्दितत्वात्तथा कपिलकणभुगादिसमयस्यापि 
विदितब्नन्यविषयत्वादनवस्थिततकंजन्यत्वादि विदिषाऽनिवृततेश्च मिथ्यात्वमिति \ स्पृतेश्च-- 

“या वेदबाह्याः स्प्रतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फलाः प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः 1” 
इति विपरीतमिथ्याज्ञानयोरनष्त्वादिति । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतासमिति पुवहेतुक्तिरनु- 

वाद्याऽऽन्थंक्यात् । अनुवादमात्रेऽनर्थकं वचनमिति पूर्वोक्तयोयंस्थामतमित्यादिना ज्ञानाज्ञानयो्हृत्वथेत्वेनेदमुच्यते \ 
अविज्ञातमविदितमात्मत्वेनाविषयतया ब्रह्य विजानतां यस्मात्तस्मात्तदेव ज्ञानं यत्तेषां विज्ञातं विदितं व्यक्तमेव 
बुदधयादिविषयं  ब्रह्याविजानतां विदिताविदितव्यावृत्तमात्मभूतं नित्यविज्ञानस्वरूपमात्मस्थमविक्रियममृतमजरमभय- 
मनन्यत्वादनिषयमित्येवमविजानताम् ! बुद्धचादिविषयात्मतयेव नित्यं विज्ञातं ब्रह्म । तस्माद्िदिताविदितव्यक्ता- 

` व्थक्तय्मध्थारोपेण का्थ॑कारणभावेन सविकत्पमथथा्थंविषयत्वात् \ शुक्तिकादे रजतशयध्यारोपणन्ञानवन्मिथ्याज्ञनं 
तेषाम् \। ११-३ ॥ 

प्रतिबोधविदितं मतमिति । वीप्सा प्रत्ययानामात्मावबोधदारत्वात् । बोधं प्रति बोधं प्रतीति वीत्सा सव- 
प्रत्ययव्यप्त्यर्था । बोद्धा हि सरवे प्रत्यास्तप्तरोहवचित्यविजानस्वरूपात्मव्याप्त्वाद्विज्ञानस्वरूपावभासास्तदन्याव- 
भासश्चाऽऽत्मा तद्विलक्षणोऽग्निवदुषलम्यत इति तेन ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलम्धौ । तस्मात्प्रतिबोधावभासप्रत्यगत्म- 
तथा यद्विदितं तद्भह्य तदेव मतं जातं तदेव सम्यग्ज्ञानं यत्म्त्यगात्मविज्ञानं न विषयविज्ञानम् \ आत्मत्वेन 

भवतीति स्यापनाथंम् । तेन श्रौतेन वचनेन कथमुच्यत इत्याकाङक्षायामाह्--यदृक्तमिति \ यद्ब्रह्म विदितादन्यदृक्त- 
मिति सम्बन्धः । गोपालादीनामिवाऽऽत्मतत््वं न विवक्षितं किन्तु ब्रह्मण आत्मत्वफलावसानो योऽबोधो यस्थ स 
तथोक्तस्तस्य भावस्तत्ता तया बुभुत्सा निवृत्ता । विचायमाणे ब्रह्मण आत्मत्वेन पयंवसानादतिरिक्तमन्तव्याभावाद- 
मतमित्यथंः । अविज्ञातं विजानतामिद्युत्तराधंस्यार्थं संगृहीतं विवृणोति--अनुवादमात्र इत्यादिना । हत्वथेत्वेनेति 
भयमथंः--ूर्वेषां ब्रह्म विजानत्तामविज्ञातस्वेनैव ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वादिदान्ीमप्यविषयतया ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तथा 
ूर्वषामविदुषां विज्ञात्वेनैव ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वादिदानीमपि विषयतया ज्ञानमसम्यग्ज्ञानमिति । बुद्धयादिविषयं 
सद्रपतया बुद्धिरात्मा मन आलत्मेन्द्रियमास्मेतति विज्ञानं वेदबाह्यानां ब्रह्म बौद्धादीनां प्रसिद्धं तत इदानीमपि तन्मतानु 
सारिणां श्रान्तानामेव बुद्धयादिविषयमनात्मरूपमात्मतयाऽभिमतमित्यथः ॥ ११-२ ॥ 

केन द्वारेण तद्यंविषयसयाऽऽत्माऽवगम्यतामित्याकाङक्षायामाहू--ग्रतिबोधेति । संग्रहवाक्यं विवृणोति-- 
बोधं प्रतीत्यादिना । यथाऽस्मिञ्शरीरे बुद्धिपरिणामा जडा अपि चिद्रयाप्ततया संवेदनवदवभासन्त इति सम्भाव्यते । 
जडानां स्वामाविकप्रकादानुपपत्तेः तथा सवंशरीरेषु बौद्धाः प्रत्यया यद्व्याप्त्तया संवेदनव द्ूयसन्ते सोऽस्तीति 
सम्भाव्यते | एतदुक्तं भवति । श्रोतृशरोरयावच्छिक्चबोद्धश्रत्ययसश्िकस्त्वमथंः । तदितरसवंशरीरावच्छिन्नोद्ध- 
प्रत्ययसक्ष्येकस्तदथंः । चिन्मात्रे व्यावत्तंकधर्मानुपलम्भाद्विभक्तत्वे चानात्मत्वादिदोषप्रसङ्ख त्सम्भावितमेकत्वं तदेव 
ब्रह त्वमितिवाक्यजबुदधिवृत्तावविषयत्तया प्रकाशते ब्रह्मास्मीति । यस्मात्तदन्याञ्चडानवभासयतीति तदन्यावभास 
आत्मा सवंजडविलक्षणोऽवगन्त्ं शाक्यते तस्मादिष्युपसंहारः । प्रतिबोधमवभासारिचतस्रतिबिम्बास्तेषां प्रत्यगात्मतयाऽ- 
व्यभिचरितस्वलूपेण बिम्बस्थानीयेनेकेन रूपेण यद्ब्रह्मवेदनं तत्सम्यग्दशेनमित्यथंः । विषयविज्ञानं सम्यग्ज्ञानं न 
भवतीत्यत्र हैतुमाह--अत्मत्वेनेति । ब्रह्मण आत्मत्वेन विषयत्वासम्भवादित्यथंः । अद्वयानन्दरूपस्य सवंज्ञत्वादि- 

१. विषयशब्दस्य नित्यपृस्त्वात् बुद्धयादेः विषयत्वं यस्येति विग्रहो बोध्यः | 
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इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 

मतेषु मतेषु विचित्य धीराः प्रस्यास्मान्लोकादमूता भवन्ति ॥ १३-५॥ 
| इति द्वितीयः खण्डः | 

प्रत्यगात्मानमेक्षदिति च काठके । अमृतत्वं हि विन्दत इति हेतुवचनं विपये मृत्युप्रापेः 1 विषयात्मविजाने हि मरत्युः 
प्रारभत इत्यात्मविज्ञानममृतत्वनिमित्तमिति युक्तं हेतुवचनममृतत्वं हि विन्दत इति । आत्मज्ञानेन किममरतत्व- 
मुत्पाद्यते। न \! कथं ताह ।! अआत्मना^ विन्दते स्वेनैव नित्यात्मस्वभावेनामृतत्वं विम्दते । नाऽऽछम्बनपुवेकम् । 
विन्दत इत्यात्मविजानापेक्नम् । यदि हि विद्योत्पादममृतत्वं स्यादनित्यं भवेत्कमंकायंवत् । अतो न विद्योत्पाद्यम् । 
यदि चाऽऽत्मनेवामृतत्वं विन्दते कि पुनविदयया क्रियत इत्युच्यते ।! अनात्मविज्ञानं निवतंयन्ती सा तचल्चिवृत्त्या 
स्वाभाविकस्यामृतत्वस्य निमित्तमिति कल्प्यते ! यत आह् वीयं विद्यया विन्दते! वो्यं सलामश्यंमनात्माध्यारोप- 
मायास्वान्तध्वान्तानभिभाव्यलश्चणं बलं विद्यया विन्दते \ तच्च किविशिष्टम् ! अमृतसविनाशि ! अविद्याजं हि वीयं 
विना्जि ! विद्ययाऽवि्ाया बाध्यत्वात् । न तु विद्याया बाधकोऽस्तीति विश्याजममूृतं बवीयंम् \ अतो विद्याऽमृतत्वे 
निमित्तमात्रं भवति \ “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" इति चाऽऽथवंणे \! रोकेऽपि विद्याजमेव बलमभिभवति न 
कारीरादिसामथ्यं यथा हस्त्यादेः \ अथवा प्रतिबोधविदितं मतमिति सक्रदेवाेषविपरीतनिरस्तसंस्कारेणर स्वप्न- 

प्रतिबोधवद्यद्विदितं तदेव मतं ज्ञानं भवतीति ! अथवा गुरूपदेशः प्रतिबोघस्तेन वा विदितं मतभित्युभयत्र प्रतिबोध- 
राब्दग्रयोगोऽस्ति \ सुप्रप्रतिब्रुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित इति । पूवं तु य्थाथंस् \ १२४ ॥ 

इह चेदवेदीदित्यवहयकतव्यतोक्तिवपयेये विनाश्नश्चुतेः। इह मनुष्यजन्मनि सत्यवश्यमात्मा वेदितव्य 
इत्येतद्िधीयते । कथमिह चेदवेदीद्टि दितवान् ! अथ सत्यं परमाथंतच्वमस्त्यवाप्तं तस्य जन्म॒ सफरमित्यभिप्रायः। 

धमंकस्य ब्रह्मणः सापस्तरेकसमधिगम्यत्वात्तटस्थस्यापरोक्षत्वं न सम्भवति किन्तु प्रत्यम्रुपेणेवेत्यभिग्रेव्य काठकेऽपि 
विरोषणमित्यथंः: । प्रत्यक्तयाऽपरोक्षब्रह्यज्ञानं तदेव सम्यग््ञानमित्यत्र को हेतुरित्याशद्गुयापरोक्षबन्धाध्यासस्य परोक्ष- 
ज्ञानान्निवृत्यसम्मव(दपरोक्षज्ञानस्य च तस्निवतंनेनामृतत्वसाधनत्वादित्युतरवाक्यार्थं संगृ ह्लयति--अमरतत्वं हीति ! 
मूत्रं विभजते--विषयात्मेति । विषयेषु बुद्धयादिष्वात्मविज्ञाने विषयत्तया चा व्यतिरिक्तस्योपास्यतया ज्ञाने मृल्युः 
प्रारभते भयमिति प्रसिद्धं बुद्धवयादिसङ्कातमत्मानं मन्यमानस्योपासकस्य च कतुत्वश्रमानिवृत्तेः। “अथ येऽन्यथाऽतो 
निदुरन्य राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति" इत्यादिनुतिभ्यस्व “तरति शोकमात्मवित् इत्यादिश्रुतिषु चाऽऽत्मज्ञानम- 
मृतत्वनिमित्तं प्रसिद्धमित्यथंः । नाऽऽरृम्बनपुवंकमिति । किञिदुपास्यमालम्बनीकृत्य तदुपासनसाध्यत्तया न विन्दत 
इत्यथ: । कथं ताहू विन्दत इति प्रयोग इत्याकाङक्षायामाहु-आत्मविज्ञानापेक्षमिति ।! आत्मविज्ञानेन मत्यंत्वभ्रम- २ 
निवृत्तिमपेक्ष्यामुतत्वमुपचयंतत इत्यथः । मुख्यार्थं बाधमाहु--यदि हीत्यादिना । अनात्मा विज्ञायते येन तदनात्म- 
विज्ञानमनाद्यनिर्वाच्यमात्माज्ञानमित्यथंः । पुनरज्ञानान्तरोदयेन बन्धशशङ्ायां कथं सकरदज्ञाननिवृत्तिमात्रेणामृतत्व- 
निमित्तत्वं ज्ञानस्पेत्याश ्ुयाऽऽ्--पत आहति \ स्स्यान्तोऽवच्छेदो भवति येन ध्वान्तेन तरस्वान्तध्वान्तमतात्मा- 
ध्यारोपो मनुष्यत्वाद्यभिमानः पारमेश्वरी दाक्तिर्माया जीवत्वनिमित्तमज्ञानं स्वान्तध्वान्तम् । एतैः सर्वैरभिभवनीयो 
न भवत्यात्मा येन विदयाक्ृतेनातिश्षयेन तद्ये विद्वाल्छंभते । पूवंसिद्धस्याज्ञानादेर्नाशान्मायायाश्च स्वत्तो जीवबत्ध- 
कत्वाभावादभिनवस्याज्ञानस्योत्पत्तौ कारणाभावात् । प्रवृत्तफककर्माकषप्तस्य चाज्ञानलेरस्य द्ेतावभासस्य च 
विद्दनभिभावकत्वादुदुवंलत्वाचिस्चीयते सम्यग््ञानस्यामतत्वहैतुत्वमित्यथैः । ननु विद्याजं चेत्कथमविनारि कृतकस्य 
विनारित्वनियम दिव्य ङ्कुयाह्--न तु विद्याया इत्ति । यावहेहुपातं जायमानो द्वैतावभासो विद्या बाध्यत एव न 
मामभिभवितुं शवनोतीत्यवष्टम्भो वीर्यं त्स्याविनाशोऽमृतत्वं तत्कारणविद्याया अवाध्यत्वाभिप्रायेणोच्यते न 
स्वरूपनाशाभावाभिप्रायेणेत्यथं; । प्रतिबोघपदस्य यौगिकमर्थं व्याख्याय शूढयभिप्रायेण व्याचष्ट-अथवेति । 
अशेषतया विपरीतो निरस्तः संस्कारो येन बोधेन स प्र्तिवोधो युगपक्छृत्स्नाविद्यातत्कायंनिवत्तंकः सद्योुक्तिहेतु- 
रित्यथं; । प्रतिबोधशब्दस्त्ेधा व्याख्यातस्तव्राऽप्यं व्याख्यानं युक्तमित्याह-पूर्व॑ त्विति! गुरूपदेशे सत्यपि 

_ प्रतिबोधन्यापकात्मानुसन्वानं विनाऽपसेक्षावगमासम्भवात्सद्योमुक्तेदचाशास्तरीयत्वादित्यथंः ।। १२-४॥ 
१. आत्मना इत्यस्य पूर्वेणान्वयः । २. निरस्ताशेषविपरीतसंस्कारेण । 

५ 
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| | । 
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१० 

१५ 

२५ 
अनि 

रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो षिजये देवा अमहीयन्त | 
त॒ पेश्चन्तास्माफमेवायं बपिजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १४-१॥ 

न चेदिहावेदीच्च विदितवान्वथेव जन्म । अपि च महती विनष्टिमहान्विनाश्षो जन्ममरणप्रबन्धाविच्छेदप्राप्निलक्षणः 
स्थाद्यतस्तस्मादवर्यं तद्विच्छेदाय ज्ञेय आत्मा \ ज्ञानेन घु कि स्यादित्युच्यते-मूतेषु भूतेषु । चराचरेषु सर्वेष्वित्यथेः। 
विचित्य । पुथङनिष्डृष्येकमात्मतच्वं संसारधर्भरस्पुष्टमात्मभावेनोपलभ्येत्यथः ।! अनेकाथंत्वाद्धातुनाम् । न पुनश्च 
त्वेति सम्भवति विरोधात् \ धीराः धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्तबाह्यविषयामिलाषाः । प्रेत्य मृत्वाऽस्मात्लोकाच्छरी- 
राद्यनात्मलक्षणाद्यावृत्तममत्वाहङमयः सन्त इत्यथः । अमरता अमरणधर्माणो नित्यविन्ञानामरतत्वस्वभावा एव 
भवन्ति ।॥ १२५ ॥ | 

इति द्वितीयः खण्डः 

ब्रह्म हृ देवेभ्य इति ब्रह्मणो दुविज्ञेयतोक्तियत्नाधिक्यार्था । समाप्रा ब्रह्मविद्या यदधीगः पुरषाः \ अत 
उध्वेमथंचादेन ब्रह्मणो दुविज्ञेयतोच्यते। तद्विज्ञाने कथं नु नाम यट्नमधिकं कुर्यादिति ! शसमाद्यर्थो वाऽऽम्नायोऽभिमान- 
शातनात् । शमादि वा ब्रह्मविद्यासाधनं विधित्सितं तदर्थोऽयमथवादाम्नायः । न हि शमादिसाधनरहितस्याभिमान- 
रागद्रेषादिथुक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामथ्यंमस्ति , व्यावृत्तबाह्यमिण्याप्रत्ययग्राह्यत्वाद्भल्यणः ! यस्माच्चाग्न्धादीनां 
जयाभिमानं शातयति \ ततश्च ब्रह्मविजानं दशंयत्यभिमानोपक्षमे ! तस्साच्छमादिधाधनविधानार्थोऽयमथंवाद 
इत्यवसीयते । सथुणोपासनार्थो बाऽ्पोदितत्वात् । नेदं यदिदमृपासत इत्र पाध्यत्वं ब्रह्मणौऽयोदितमपोदितत्वाद्नु- 
पास्यत्वे प्राप्रे तस्येव ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदेवमध्यात्मं चोपासनं विधातव्धभित्येवमर्थो वा, इत्यधिदेवतं तदटनमित्यु- 
पासितव्यमिति हि वक्ष्यति , ब्रह्मेति परो लिङ्खात् । नह्यन्यत्र परादीश्वराच्चित्यसवंज्ञात्परिभूयागन्यादींस्तृणं वस््रीकतु 
सामथ्यंमस्ति तश्च शाक दण्धुभिव्यादिलिङ्ाद्रह्यश्चब्दवाच्य ईश्वर इत्यवसीयते \ नह्यन्यथाऽग्निस्तृणं दग्धुं नोत्सहते 
वायुर्वाऽऽदातुम् । ईश्वरेच्छया तृणमपि वच्रीभवतीष्थुपपदते \ 

तत्सिद्धिः जगतो नियतप्रवृत्तेः \ श्ुतिस्मृतिप्रसिदि्भिनित्यसवंविज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि सवशक्तो सिद्धेऽपि 
शास्राथनिष्चयाथमुच्यते \ तस्येश्वरस्य सद्धावसिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते \ यदिदं जगहेवगस्धर्वयक्षरक्षःपित्- 
पिशाचादिलक्षणं द्युवियत्पृथिव्यादित्यचन््रग्रहुनश्चत्रविचित्रं विविधप्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधनसम्बन्धि तदत्यन्त- 
कुशललित्पिभिरपि दुनिर्माणं देशकालनिमित्ताचुरूपनियतम्रवुचिक्रमं एत-दोक्तकमं विभागज्ञप्रयत्नपु वकं भवितुमहंति । 

इह॒ वचेदवेदीदित्यादिवाक्याथं संगुहोतं विवृणोति--इह मनुष्यजन्मनीत्यादिना । विरोधादिति । 
एकस्मिचिरंले चिन्मात्रे चयनस्योर्ध्वषधोदेशनिवेरानप्येष्ठकानामिवासम्भवादित्यथः । १३-५॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 

("यः सुराणां जये हैतुरमुराणां पराजये । सत्तवप्रधानथा शक्त्या सम्पदः सोऽहमीश्वरः ॥* 

इति । ब्रह्म हैत्याचयस्यायिकायास्तात्पयं संगृहीत्तं विवृणोति-समष्रेव्यादिना । तात्पयन्तरमाह-- 
` शमादयो वेति । संग्रहवाक्यं विवृणोपति-श्मादि वेति । अभिप्रायान्तरमाष्यायिकायाः संगुह्लयति--सगुणेति । 

२० 

२५ 

संगृदीतं विवृणोति--ने््मित्यारिना ! कृत्स्नाख्यायिकायास्तात्पयं मुक्त्वा ब्रह्मशब्दाथंमाह्-ज्रह्येति परो लिङ्घादिति।. 

एतदन्याख्याति-नह्यन्यत्रेव्यादिना \ ̀ 

कथं तर्हदिवरसिद्धिरिव्याकाङक्षायामाह-तत्सिद्धिरिति । ननु श्रृत्यादिभिरेवेश्वरे सिद्धे किमिति जगतो 
नियतप्रवृत्तिलिङ्खकानुमानं सूत्रितं तत्राहु-धतिस्मरृतिप्रसिष्टिभिरिति । यावत्तकेण सम्भवो नानुगृ ह्यते तावच्छास्व- 
प्रतिपन्नोऽपीश्वरो न निश्चीयतेऽ्थंवादत्वश ङ्काप्रतिबन्धादतः शस्त्राथंस्येरवरस्य निश्चयाय नियमाय सामान्यतो 
दृष्टमनुमानं शास्तराुग्राहकरूपं सूत्रेणोच्यते । एतद्रवाख्याति-तस्येश्वरस्येत्यादिना । अनादिप्रसिद्धकतुव्यतिरिक्तं 
जगद्ध्मक्ित्य यद्यपीश्वरः सिषाधयिषित्तस्तथापि जगतो बहूनि विदेषणानि संस्ारिविलक्षणकतृसम्भावनाय, 
नैयायिकास्तु व्याप्यस्य पक्षघमंतावलाद्वयापकविशेषः पक्षधमंः सिध्यति ततः स्वतन्व्रमनुमानमीद्वरनिश्चायकमाहुः। 
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कार्यत्वे सति यथोक्तलक्षणत्वात् \! गृहुप्रासादरथक्षयनासनादिव्विपक्ष आत्मादिवत् ! कम॑ण एवेति चेत् \ न, 
परतन्त्रस्य निमित्तमात्रत्वात् \ यदिदमूपभोगवेचित्रयं प्राणिनां तत्साधनवेचित्यं च देश्षकालनिमित्तानुरूपनियत- 
प्रवृत्तिनिवृत्तिक्रमं च तच्च नित्यसवेज्ञकतुंकम्\ कि र्ताहि कमंण एव, तस्याचिन्त्यप्रभावत्वात्स्वेदच फलहेतुत्वाभ्युपगमात्। 
सति कमणः फलेतुत्वे फिमीश्वराधिककत्पनयेति न नित्यस्येश्वरस्य नित्यसवंज्तश्क्तेः एलहेतुत्वे चेति चेत् । न 
कसमंण एवोपभोगवेचित्यादयुपपदेत \ कस्मात् । कततन्त्रत्वात्कमंणः । चितिमत्प्रयत्ननिवृत्तं हि कमं तत्प्रयत्नोपरमादु- 
परतं सहेशान्तरे कालान्तरे वा नियतनिमित्तविकेषपिश्नं कतुः फलं जनयिष्यतीति न युक्तमनपेक्ष्यान्यदात्मनः प्रयोक्तु । 
क्तव फलकाले प्रयोक्तेति चेत्, मया निर्वेतितोऽसि त्वां प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्मानुरूपं फलमिति) न, देशकारनिमित्त- 
विज्ञेषानभिन्ञत्वात् ! यदि हि कर्ता देद्राविशेषाभिन्ञः सन्स्वातन्त्येण कमं नियुज॒ज्यात्ततोऽनिषटफलस्याप्रयोक्ता स्यात् । 

‹तदृदूषणं प्रकटारथे द्रष्टव्यम् । सामान्यतो दष्टं स्वयति । एतज्जग द्भोक्तृणां कमणां च विभागं यो जानाति तत्पुवेकं 
भवितुमहतीति प्रतिज्ञा । अत्र जगलचिमित्तादृष्टनिष्पच्यर्थो यो जीवानां प्रयत्नस्तत्पूवंकत्वं जगतः सिद्धमिति सिद्ध- 
साधनत्वं वदतां निरोख्वरवादिनां निरासाय विहोषणं मोक्तुकमं विभागज्ञेति । न हि जीवानामेते भोक्ता रोऽस्मिन्देशे 
काले वाऽस्य कमेफटस्येति विभागज्ञानं सम्भवति । विरोषानभिज्ञत्वादित्यथंः । यथोक्तरक्चषणत्वादिति \! विचित्र 

त्वादिल्युक्ते व्यभिचारः स्यात् । आत्मादिस्वभाववेचित्रयस्य प्रयत्नपूवंकत्वाभावात्तदर्थं कायंत्वे सतीति विशेषणम् । 
कायंत्वादियुक्तेऽबुद्धपुवंका रिका विभाग्ञप्रयत्नपुवंकत्वं नास्तीव्यनेकान्तिकलत्वं स्यादर्थं यथोक्तलक्षणत्वादिति । 
यद्विचितरें तद्धिभागज्ञप्रयत्नपूवंक यथा गृहादि । जानात्येव हि तक्षादिरयं गृहादिरस्य स्वामिनो दरव्यदानादिपूवंकं 
चाऽस्य निर्माणमित्थं चेति । ततो न साध्यवेकल्यं यथाशब्दं हि साधनदूषणे । नािप्रायवशात् । विपक्षे व्यतिरेक 
आत्मादिवदिव्युदाहुरणम् । यद्धिभागन्ञप्रयत्तपुवेकं न भवत्ति तद्विशिष्ठकायंमपि न भवति। यथाऽऽ्व्माकाश्ादीत्यन्वय- 
व्यतिरेकिप्रयोगं इत्यं; । विचित्रकायत्वमस्तु वि मागज्ञप्रयत्नपूवंकत्वं न भविष्यति किं बाधकं जगद्रैचिव्यस्य कमं- 
वेचित्यादेव सम्भवादतः पक्ष एव साध्याभावशङ्कया शद्कितिविपक्षे वत्तंमानो हेतुः शङ्धतन्यभिचार इत्यभि- 
प्रत्याऽऽह्--कमेण एवेति चेदिति । परिहरति-न परेति ! कतुपरतन्वरस्य कमणो निमित्तमा्रत्वात्स्वाततन्त्येण 
निमित्तत्वासम्भवात्कायंवेचित्यस्य भ ङ्घप्रसद्धो बाधकः कर्तारमन्तरेण । अतः पक्षे साध्याभावशङ्कुानुपपत्तेनं 
दाङ्धुितव्यभिचारित्वमिति भावः। संग्रह्वाक्यस्य पूव॑पक्षभागं विवृणोत्ति-यदिदमित्यादिना । यदिदमीर्वरादि- 
भिरपि वेषम्यनेघुण्यदोषपरिहाराय कमणो जगद्रेचिच्यहेतुत्वमिष्ठं तत्सम्प्रतिपन्नं विहायापूवं ईइवरः कल्प्यते धर्मी 
तस्य फरहेतुत्वं च धमः कल्पनीय इति गौरवं स्यादित्याहु--न निस्यस्येश्वरस्येति \ सति लाघवे गौरवं दूषणं 
स्याल्लेह तदस्तीत्यमिप्रेत्य सिद्धान्तं विवृणोति--न कम॑ण एवेत्यादिना । आत्मनोऽन्यत्प्रवततंकमनपेक्ष्य कमं चेन्न फल 
जनयति तहि कर्ता जीव एव प्रयोजकोऽस्त्विति शङ्कित्वा परिहुरत्ि--करतेवेत्यादिना ! अनिष्टफलमोगसिद्धयन्यथानु- 
पपत्त्या कर्तुः कमंनियोक्तुत्वं न सम्भवति वचेत्तहि निनिमित्तमेव कम फराकारेण परिणमत इति जरत्कर्ममीमांसकानां 
मतमाराङ्याऽश्ट--न च निनिमिततमिति । कतुरनिच्छया कमं विकरोतीत्यत्र हृ्टान्तामावास्चमंगोऽपि विकारस्य 
सनिमित्तत्वादित्यथंः । यच्च सौगतेनोच्यते फलकालपयंन्तं कर्तुरवस्थानाभावाच्न कतुंसमवेतं कमं किन्तु क्षणिक- 
विज्ञानेनाऽऽ्मना कृतं कदाचित्फङस्याऽऽक्रष्ट् भवति । यथाभयस्कान्तो मणिः कदाचिच्चेततनेन प्रयुक्तोऽन्यदाऽपि 

१. प्रकटाथे जन्माद्यधिकरणे उक्तम् । न कायंमात्रस्य तद्विशेषस्य वा सवंज्ञाशरीरकर्तरा व्याप्षिः क्वाप्युप- 
कन्धा । अतः पक्षधमंताबङादपि पुथिव्यादेः कायंता कथङ्कारं सव॑न्ञशरीरकतूंकत्वं साधयेत् । विमतं 
सकतुंक कायत्वात् कुम्भवत् इति सिद्धसाधनम् । यथाशब्दं हि अनुमाने साधनदूषणे नाभिप्रायवशात् 
अन्यथाप्रसिदिध्वंसात् । कतुंजन्यतापि तथा | अदृषटद्रारेण नीवजन्यत्वात् । कायंत्वं सप्रतियोगिकं 
तच्चिश्चयं विना न निश्चीयते भेद इव प्रत्यक्षेण । अत्तः सन्दिग्धासिद्धो हेतुः--यद्वायं व्यतिरेकी 

` क्षित्यादिकं सवंज्ञकतुंकं कायत्वात् न यदेवं न तदेवं यथा नभ इति तत्र सवंज्ञकतृंत्वाभावप्रमितेः 
सवंलञमिति सपिक्षत्वात् इतरेतराश्रयः । ततश्च व्यतिरेकानवधारणप्् इति सन्दिग्धानेकान्तः | 

किच्ाप्रसिद्धविशेषणः पक्षः अन्यथा शशविषाणकतुंकत्वप्रसाधनेऽपि ग्यत्तिरेकिणो निवारकानुप- 
कुम्भात् दत्यादि | 

९५ 

१५ 

२३५ 
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त च निनिमित्तं तदनिच्छयाऽऽ्मसमवेतं सस्वमंवद्विकरोति कमं । नचाऽऽत्मकरुतमकतंसमवेतमयस्कान्तमणिवदाक्रष्ट 
मवति, प्रधानकतंसमवेतत्वात्कमंणः \ 

भूतश्नयमिति चेच साधनत्वात् । कतक्रियायाः साधनभूतानि भूतानि क्रियाकालेऽनुभूतव्यापाराणि समाप्तो 
च हलादिवत्कर््रा परित्यक्तानि न फलं कालान्तरे कतुंमुत्सहुन्ते । न हिं हर कषेत्राद्धीहीन्गृहं प्रवेशयति मूतक्मंणोहचा- 

५ चेतनत्वात्स्वत.श्रवृत्यनुपपत्तिः । वायुदिति चेन्नासिद्धत्वात् ! न हि वाथोरचितिमतः स्वतःप्रवृत्तिः सिद्धा रथादिष्व- 
दशंनात् । शाख्रात्कमंण एवेति चेत्, श्रां हि क्रियातः फएकसिदिमाह- नेश्वरादेः स्वगंकामो यजेतेव्यादि । नच 
प्रमाणाधिगतत्वादयानयक्यं युक्तम् 1 न चेश्चरास्तित्वे प्रमाणान्तरमस्तीति चेत् । न, दृष्टन्यायहानानुपपसतः । क्रिया हि 

` द्विविधा दुष्टफलाऽदृष्टफला च } दृष्टफलाऽपि दि विधाऽनन्तरफराऽऽ्गामिफला च, अनन्तरफला गतिभुजिलक्षणा ! 
कालान्तरफला च कृषिसेवादिलक्षणा । तत्रानन्तरफला फलपर्वागिण्येव कालान्तरा तुत्पन्चप्रध्वंसिनी । आत्म- 

१० सेव्याद्यधोनं हि कृषिसेवादेः फर यतः । न चोभयन्यायव्पतिरेकेण स्वतन्त्रं कमं ततो वा फलं दृष्टम् । तथा च कमं- 
 फलप्राप्रौ न दृषटन्यायहानमुवपद्यते । तस्माच्छान्ते यागादिकमंणि नित्पः कर्त॑कमंफलविभागज्ञ ईश्व रः सेठ्परादिवद्या- 
 गा्यनुरूपफरदातोपयद्यते \ स चाऽऽत्मभूतः सवस्य सवंक्रियाफलप्रत्ययसाक्षी नित्पविज्ञानस्वभावः संसारधर्मेरसंस्पष्टः। 
भरुतेक्च \ “न लिप्यते रोकदुःखेन बाह्यः" † जरामूत्थुमत्येति” “विजरो विभृत्युः"" । “सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः" “एष 
सर्वेश्वरः पुण्यं कमं कारयति “अनदनन्नन्यो अभिचाकशीति \ “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने इत्ाद्या असंसारिण 

१५ एकस्याऽऽ्मनो नित्यमुक्तस्य सिद्धो श्रुतयः 

लोहस्य प्रेर्रो भवति तदिति तत्राऽश्ट-न चाऽऽत्मक़ृतमिति \ करणादीनि कारकाणि यः प्रेरयन्करोति सं 
प्रधानकर्त¶ | तत्समवेतं कमं परसिद्ध तस्य च फरुकाल्पयंन्तं स्थायित्वमेष्टव्यम् । अन्यथा्कृताभ्यागमक्रततविप्रणाश्च- 
प्सद्धात्प्त्यभिन्ञाप्रामाण्याच्चेत्यथैः | 

लोकायतिकाभिप्रायमुद्धाव्य दूषयति--भूताश्चयमित्यादिना ! आधुनिककमंमीमांसकानां मतमु दवयति 
२० श्ञाख्रादित्यादिना ! यजेतेत्याल्यातपदात्सामान्थेन समीहित्तसाधनं यागः प्रतीयते । कस्य समीहितस्य साधनमित्ति 
 विरेषाकाङक्षायां स्वगेकामपदसक्निधानात्काम्यमानस्वगंसाधनत्वं यद्प्यवगम्धते तथाऽपि क्षणिकस्य यागस्य 

काछान्त रीयस्वगंसाघनत्वासम्भवान्निष्फरत्वश ङ्कुत्याशङ्कुयाऽश्-न चेति । ओौषधघपानादेः कमणः स्थायिसंस्कार- 
द्वारेण कालान्तरीयारोग्यादिफलहेतुत्वप्रसिद्धर्यागस्य श्ुतसाधनत्वनिर्वाहाय स्थाय्यवान्तरापू्वं परिकल्प्यते तेनं 
न त्वानथंक्यं निरदोषिवाक्याधिगत्तत्वादित्यथंः । श्रतसाधनत्वसिद्धयन्यथानुपपत्या किमित्तीर्वर एव नेष्यते तत्राऽ्ट॒- 

२५ न चेश्वरेति \ नेयमर्थापत्ति रीर्व रास्तिते प्रमाणमन्यथा्प्युपपन्नत्वात् । न च मानान्तरमस्ति । तद्विषयश्चत्यदेरथं- 
वादत्वादिद्यथः । नापूवद्वारेण श्रुतनिर्वाहः कल्पनीयः । यद्व्यवहितिफटं कमं तच्चेतन्यप्रयुक्तफकमिति दृष्टया 
व्याप्ते्हानिप्रस द्गादतः श्रुतसाधनत्वसिद्धयन्यथानुपपत््येदवरः फलदाता कल्पनीय इत्याह--न द्ष्टूति ! संग्रहुवाक्यं 
विवृणोति- क्रिया हीत्यादिना! फलोदयेनापवर्गो नाशो यस्याः सा फलापवगिणी न फलदातारं पथगवेक्षत इत्यथैः । 
उत्ननप्रध्वंसिनोति । उत्पन्ना सती फलमदत्त्वेव प्रध्वंसते ततस्तत्र फठदातारं कालान्तरेभ्ेक्षतं इत्यथ; । यगादिफलं 

३० कंर्माद्यभिज्ञेन दीयमानं व्यवहितिफल्त्वात्सेवाफलवदित्याह्-तस्माच्छान्ते यागादीति ! ननु जीवस्तावत्स्वोपमोग- 
 साधननियन्ता, तस्यापीश्वरः फख्दानेन नित्यन्ता चेदिष्यते तहि नियन्तुः स्वव्यततिरिक्तनियम्यत्वाङ्गीका रादीश्वरस्या- 
प्यन्यो नियन्ता प्रसज्येत्त नियन्तृत्वाविशेषात् । अतोऽनवस्थाप्र् द्वाधितमनुमानमित्याच द्ुयाऽऽह्- स चाऽऽत्मभूत 
स्वेस्येति । कल्पितभेदमात्रेण नियम्यनियामकभावोपपत्तेनं तात््विकमेदावकाशः | तास्विकमेदवत््वे च घटादिव- 
त्कायंत्वादिप्रसद्धस्ततोऽतिरिक्तनियम्यत्वव्याप्ट्य भावान्नानवस्थाप्रसङ्ख इत्यथः । राजवदीर्वरः फर्दाता वचेत्तहि 

३५ निग्रहानुग्रहकतुत्वाद्रागादिमान्स्यात्तत्राऽह्--सवेक्रिथाफरेति ! यथा खौकिकसाक्षी कस्यचिज्जयहेतुरन्यस्य पराजय- 
हेतुरपि न रागादिमान्कथ्यते । यथोपरुढब्धभावित्वात् | तथेश्वरः क्रियादिसाक्षौ रगादिमान्च भविष्यति । अननुरूपा- 

 दातुत्वात् । सजाऽप्यसाधृन्दण्डयन्साधृन्परिरक्नन्न रागादिमाच्कथ्यत इति भावः| साक्षित्वे तरहीश्वरस्पेक्षणक्रिया 
स्यात्तत्राऽऽह--नित्येति ! निव्यविज्ञानस्वभावस्यानिर्वाच्यविषयावच्छेदेन साक्षित्वं कत्पितमिद्यथंः । सवस्य 
जीवस्याऽऽत्मभूतस्चेदीदवरस्तहि संसारधर्मे लिप्येत संस्ाय॑मेदादिव्याशङ्कयाऽऽह- संसारेति ! न केवटमुपपत्तेरीश्वर- 

४० सिद्धिः श्नते रपीद्युक्तं ताः श्रुतीरुदाहरति-- सं छिप्यतं इत्यादिना । | 
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स्मृतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते! न चाथंवादाः शक्यन्ते कल्पयितुम् \ अनन्ययोगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात् । 
न चोत्पलं विज्ञानं बाध्यते ! अप्रतिषेधाच्च । न चेहवरो नास्तीति निषेधोऽस्ति  प्रप्त्यभावादिति चेन्न, उक्तत्वात् । 
न हिस्यादितिवसमराप्त्यभावात्प्रतिषेधो नाऽऽरभ्यत इति चेन्न \ ईदइवरसद्धावे न्ायस्योक्तत्वात् ! अथवाऽप्रतिषेधादिति 
कमणः फलदान ईहवरकालादीनां न प्रतिषेधोऽस्ति \ न च निमित्तान्तरनिरपेक्षं केवखेन कत्र॑व प्रयुक्तं फरुदं दृष्टम् । 
न च विनष्टोऽपि यागः कालान्तरे फलदो भवति ! सेव्यबुद्धिवत्सेवकेन सर्वनेशवरबुदधौ तु संस्कृतायां यागादिकमंणा ५ 
विनष्टेपि कमणि सेव्यादिवेशवरात्फलं कतुंभवतीति युक्तम् ! न तु पुनः पडार्था वाक्यक्ञतेनापि देशान्तरे कालान्तरे 
वा स्वं स्वं स्वभावं जहति । नहि देक्षकालान्तरेषु चाग्निरनुष्णो भवति ।! एवं कर्मणोऽपि कालान्तरे फठं द्विप्रकार- 
मेवोपलभ्यते । बीजक्षे्रसंस्कारपरिरक्षाविज्ञानवत्कनपक्षफलं कृष्यादि विज्ञानवत्सेव्यबुद्धिसंस्कारपेकश्षफरं च सेवादि । 
यागादेः कर्मणस्तथाऽचिन्चानवत्कच्रयेक्षफलत्वानुपपत्तौ कालान्तरफङत्वात्कमेदेशकालनिमित्तविपाकविभागन्तबुद्धि- 
संस्कारयेक्षं फरं भवितुमर्हति ।! सेवादिकर्मानुरूपफलज्सेव्यवुद्धिसंस्कारपेक्षफलस्येव । तस्मात्सिद्धः स्वं्ञ ईदवरः १० 
सवजन्तुबुद्धिकमंफलविभागसाक्ची स्वेभूतान्तरात्मा । “यत्साक्षादपरोक्नाद्य आत्मा सर्वान्तर" इति श्रुतेः! 

स एव चात्राऽऽत्मा जन्तूनां “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता" “नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्नि"व्या्या- 
त्मान्तरप्रतिषेधशुते“^स्तततवमसी'ति चाऽऽत्मत्वोपदेश्ात् । न हि मृत्पिण्डः काञ्चनात्मत्वेनोपदियते । जानश्षक्तिकर्मो- 
पास्योपासकश्ुद्धाश्चुदमुक्तामुक्तभेदादात्मभेद एवेति चेन्न \ भेददृष्टयपवाात् । 

स्मृतयश्च-“यथा स्वगत्तं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते" । "समं सर्वेषु भूतेषु" । “ईङ्वरः सवभूतानाम” १५ 
इत्याद्याः । यदुक्तमथवादत्वादप्रामाण्यं तत्राऽह्-न चेति । ईदवरविषयाणि वाक्यानि न कमेविधिसच्निधिसमाम्ना- 
तानि । अतोऽनस्यशेषत्वे सति बोधकत्वास्वार्थे प्रमाणानि कमंविधिवाक्यवदित्यथंः । किञ्चाथंवादत्वेपि नाप्रामाण्यं 
पदस॒मन्वयबलेन जायमानस्य ज्ञानस्य बाधादरानास्स्वतःप्रामाण्यादस्य बाधयिता नोपपद्यत इत्याह--न चोत्पन्न- 

मिति। इतश्च नाप्रामाण्यमित्याह्--अप्रतिषेधाच्चेति। यथा “द्रे वाव ब्रह्मणो रूपे मृतं चेवामूतं त्रेत प्रस्तुत्य “नेति 
तेत्ती''ति परस्ताल्रतिषेधति नेव मीश्वरं प्रस्तुत्य प्रतिषेध उपरम्यत इत्यथः । प्रत्तिषेधाभावः सत्त्वाच्च भवतति किन्त्व- २० 
प्राप्तत्वात् । यथा रागतः प्राप्ता भूततहिसा निषिध्यते नेवमीश्वरस्य प्रा्तिरस्तीव्यन्यथासिद्धिमाङद्खवय परिहरति- 
प्राप्ीत्यादिना । अप्रतिषेवादितिसंग्रह्वाक्यं प्रकारान्तरेण व्याचष्ट--अथवेति । स्वगंकामो यजेतेत्यादिशास्त्रं यागस्य 
फलदायिनीं शक्त योत्तयति न सहकायन्तरं निषेधयति । वाक्यभेदप्रसङ्खादित्यथंः । इतश्च शास्त्रमयोगव्यवच्छेदकं 
वाच्यं नान्ययोगन्यवच्छेदकम् । सखक्चन्दनवनितादिनिमित्तनि रपेश्षस्य कमणः फलहेतुत्वानुपलम्भात् । अतो यथा 
मानान्तरसिद्धं सक्चन्दनवनितादेनिमित्तत्वमिष्टं तथेशरस्याप्येष्टव्यमित्याहु--न च निमित्तान्तरनिरयेक्षमिति । २५ 
इतश्चेश्वरः फलदाता वक्तव्यः प्रध्वस्तस्प यागस्य कारणत्वासम्मवात् । नियतपुववंक्षणसत्तवं हि कारणत्वम् । न 
च पुवद्वारेणोपपद्यते । असति द्वारवति द्वारत्कानुपपत्तेः । न चौषधपानादिषष्टान्तः । भौषधाद्यवयवानां संस्छरतानां 
फककालपयंन्तमनुवततेमानानामेव कालान्तरीयफरहेतुत्वादिव्यमिप्रेल्याऽऽह्-न च विनष्ट इति । कथं तहीश्वरो 
वाऽपि नष्टस्य फलदातोपपदयते तत्राऽऽह--सेव्यबुद्धिवदिति \ एतत्कमनिनानुष्ठितमिति कसंणेश्वरस्य बुद्धावारोह् 
एव कमणा संस्कारस्तद्रशाद्धिनष्ेपि कमंणीरव रात्फरु युक्तम् । यथाऽनेनाहुं सेवित इति सेव्यवृद्धौ संस्कृतायां ३० 
कालान्तरे विनष्टायामपि सेवायां सेव्याद्राजादेः फं भवतति तद्वदित्यर्थः । यद्यपि लौकिकानां कर्मणां फलसाधनत्वं 
चेतनाधीनं दृष्टं तथाऽपि वेदिकस्य यागादेः फलं दातारं विनाऽपि वाक्यप्रामाण्याद्धविष्यतीति नाऽऽशङ्कनीय- 
मित्याह-न तु पुनरिति । अन्वययोग्यानां पदार्थानां संसगंबोधकमेव वाक्यं ततु तद्रलाद्दृष्ः पदाथंस्व भावस्त्यक्तं 
शवयत इत्यर्थः । बीजक्षेत्रयोः संस्कारस्तत्परिरक्ना च तद्विज्ञानवान्यः कर्ता तदपेक्षफलं कृष्यादि हम् । सेवादिकं 
च विज्ञानवान्यः सेव्यस्तदुबुद्धिसंस्कारपिक्षफकं दृष्टम् । तथा यागादेः कमणः कालान्तरफरत्वादविज्ञानदत्कवपेक्च- २५ 
फलत्वानुपपत्तौ कर्मादिविमागज्ञकत्रपेक्षफकत्वं भवितुमरहंतीत्यथंः | कौकिककमंस्वनेकविरष्वपि मध्ये सेतायागादिरनु- ` 
रूपो दृष्टान्त इत्यमिग्रेटय पुनराह्-सेवादीति ! सेवादिकर्मानुरूपं फलं जानात्ति य: सेव्यस्तद्बुद्धौ य: संस्कारस्तद- 
पेश्चफलस्य सेवादेयंथा न स्वातन्त्यं तद्रदित्यथंः । एवं तावन्नि रीदवरवादिनं प्रतीश्वरं प्रघाध्य सेश्वरवादिनामसि- 
मतवास्तवभेदनि रासाय प्रक्रमते-स एवेति! जीव ईव राद्धित्नस्तद्विरुढधर्माक्रान्तत्वात् । यो यद्विरद्धघमाक्रान्तः 
स ततो भिन्नः । यथाऽस्वान्महिष इत्यनुमानमुद्धाग्य तस्य भेदनिन्दानुपपत्यनुगृहीत भेदश्नुत्तिविरोधाकारत्यया- ४० ७ 
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यदुक्तं संसारिण ईदवरादनत्या इति ! तच्च, कि तहु भेद एव संसार्यात्मनाम् । कस्मात्, रश्षणभेदादश््व- 
महिषवत् \ कथं लक्षणभेद इत्युच्यते । ईइवरस्य तावश्चित्यं सवेविषयं ज्ञानं सवितुप्रकाशवत् \ तद्विपरीतं संसारिणां 
खद्योतस्येव \ तथेव शाक्तिभेदोऽपि । नित्या स्वंविषया चेहवरशक्तिविपरीतेतरस्य \! कमं च चित्स्वरूपात्मसत्तामात्र- 
निमित्तमीह्टवरस्य \ ओष्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमिस्त दहनकमंवत् \ राजायस्कान्तप्रकाश्क्मवच्च स्वात्माधिक्रिया- 
रूपम् 1 विपरीतमितरस्य । उपासीतेतिवचनादुपास्य ईइवरो गुरुराजवत् । उपासकश्चेतरः शिष्यभृत्यवत् ! अपहत- 
पाप्मादिश्वणाचचित्यशुद्ध ईश्वरः । पुष्यो वे पुण्येनेतिक्चनाष्िपरीत इतरः 1 अत एव नित्यमुक्त एवेहवरो नित्यङुद्धि- 
योगात्संसारीतरः । अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणभेदोऽस्ति तत्र भवो दृष्टः। यथाऽ्वमहिषयोस्तथा ज्ञानादिलक्षण- 
मेदादीश्वरादात्मनां भेदोऽप्तीति चेत् । 

न्, कस्मात् “अन्योऽसावन्योऽहमस्मोति न स वेद” ^ते क्षय्यलोका भवन्ति” । “मृत्योः स मुत्युमाप्नोती'"ति 
भेददृष्ट्यपोह्यते ! एकत्वप्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहुखशो विद्यन्ते । यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणमेदादिति । अत्रोच्यते, न, 
अनभ्युपगमात् । बुद्धचादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्चेकवराद्ि रक्षणा आत्मानो न सन्ति \ एक एवेशवरश्चाऽऽत्मा 
स्॑भूतानां नित्यमुक्तोऽभ्युपगम्यते । बाह्यश्चक्षुबुंद्चादिसमाहारसन्तानाहङ्ारममत्वादिविपरीतप्रतययप्रबन्धाविच्छेद- 
लक्षणो नित्यञनुद्बुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगर्भो नित्यविन्ञानावभासथधित्तचेत्यबीजवीनिस्वभावः कल्पितोऽनित्यविज्ञान 
ईश्वररक्षणविपरीतोऽभ्युपगम्यते \ यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः । विच्छेदे च मोक्चव्यवहारः \ अन्यश्च मृत्प्ररेपव- 
तप्रत्यक्षप्रध्वंसो देवपितुमनुष्यादिलक्षणो भूतविशेषसमाहारे न पुनश्चतुर्थोऽन्यो भिच्रलक्षण ईश्चरादभ्युपगम्यते । 
बुद्धयादिक्पितात्मव्यतिरेकाभिप्रायेण तु लक्षणभेदादित्याश्रयासि-टो हेतुः 

ईश्वरादन्यस्याऽऽत्मनोऽसत्वात् । ईश्वरस्यैव विरूढलक्षणत्वमयुक्तमिति चेत्युखदुःखादियोगश्च \ न, निमित्तत्वे 
सति जोकविपयंयाध्यारोपणात्सवितुवत् \ यथा हि सविता नित्यप्रकाश्चरूपत्वाल्छोकाभिव्धकेत्यनमिव्यक्तिनिभित्तत्वे 
सति रोकदृष्टिविपयेयेणोद्यास्तमयाहोरात्रादिकरतत्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीश्वरे नित्यविन्ञानक्षक्तिरूपे रोकन्ञानापोह- 
सुखदुःखस्मृत्यादिनिमित्तत्वे सति रोकविपरीतबुद्धचाऽध्यारोपितं विपरीतलक्षणत्वं सुखदुःखादयश्च न स्वतः । 
आत्मदृष्टयनुरूपाध्यारोपाच्च । यथा घनादिविप्रकोणेऽस्बरे येनैव सवितुभरकाह्रो न दु्थते ` स आत्मदृष्टयनुरूप- 

पदिष्त्वमाह--ज्नानशक्तीत्यादिना । संग्रहवाक्यं विवृणोति--यदृक्तमिस्यादिना । स्वात्मनोऽविक्रियारूपं जगदु 
पादानादिलक्षणं कमेरवरस्येत्यथंः । 

दूषणान्तराभिधित्सयाभ्नुवदति--यदुक्तमिति \ जीवाः कि बुद्ध्यादिविशिष्टारिचसप्रतिबिम्बा धर्मत्वेन 
गृह्यन्ते किवा देवमनुष्यादिशन्दवाच्याः सचित्तिका देहाः किवा तुतीयो विलक्षणः निरुपाधिकभेदभिन्नश्चेतनः । आद्यं 
सिद्धसाधनत्वमाह--नानभ्युपगमादित्थादिना ! चित्तं ज्ञानं चैत्याः सुखादयो बीजमविद्यादि बीनि शरीरं तत्स्वभाव 
विशिष्टस्य विशेषणततादात्म्यादित्यथंः । यस्य विशिष्टरूपस्याविच्छेदे तत्प्रविष्टचित्स्वशूपस्य संसारव्यवहारो यस्य च 
विच्छेदे प्रतिबिम्बरूपस्य विम्बसम्पत्या मोक्व्यवहा रो भवति स॒कल्पित्तरूपः पृथगभ्युपगम्यतेऽतः सिद्धसाधन- 
मित्यर्थः । द्ितीयविकल्पेऽपि सिद्धसाधनत्वमाह--अन्यक्ष्चेति ! तुतीयविकल्पे बुद्ध्याद्िस्पितेभ्यो विशिष्टात्मभ्यो 
व्यतिरेकेण निरूपाधिकस्वरूपाभिप्रायेण पक्षोकरणे हितुराश्रयासिद्धस्ताहसस्याऽश्रयस्य मानविकर्त्वादिल्यथंः । 

ईर्व रादन्य आत्मा नास्तीति वदता सर्वौपाधिस्थ ईश्वर एवाऽऽ्मेत्ुक्तं भवति । तदा च बद्धत्वमुक्तत्वादिविरुदध- 
धमंत्वं सुखदुःखादियोगक्वासद्धस्य विरुद्धः प्रसज्येतेत्यत वास्तवमसंसारित्वं कल्पितेन संसारितवेन न विरुध्यत 
इति दशयित यस्य यस्यान्तःकरणादिविकारस्योदयादेः सन्निधिमात्रेणाऽस््मा निमित्तं तस्य तस्य खोक रहा रादिभि- 
विपरीतरूपस्याध्यारोपणादात्मनः संसारित्वमित्याह--न निमित्तत्वे सतीत्यादिना । ईश्वरे सुखाद्यारोप इत्युक्त 
मायोपाधिके ब्रह्मणीर्वरशब्दवाच्ये युखाद्यध्यासश्का स्यात्तच्निवुत््यथंमाह्-नित्यविजानश्क्तिरूप इति । 
यथाऽग्यादिशक्तिः शक्तयन्तरमन्तरेण स्वस्वेभावादेव कार्योत्पादनानुकूला तथा नित्यविज्ञानं स्वभावसनिधि- 

` मात्रेणान्तःकरणादिप्रवत्तिनिमित्तमिति शक्तरूपमुच्यते । तस्मिन्स्वातन्त्यादीरवरपदर््ये विरुद्रानेकधर्माध्यासो 

न विरुध्यत इत्यथः । रोकस्य ज्ञानापोहो विस्मरणम् । न स्वत इति । न परमाथतो विरुद्धानेकधमंवत्वमित्यथंः। 
भ्रान्तस्य स्वशृषटयतुरूपाध्यासासेपददंनाच्च नाध्यासो वस्तुक्षत्तिकर इत्याहू-आत्मदृष्टीति ! वौद्धादिवृत्तीना- 





मन्त्र-१५, खण्ड--३, मल्त्ः--र | केनोपनिषत् [ 

तद्रषां पिजज्ञो तेभ्यो ह् ्ादुबेभूव त्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति || १ ५-२ ॥ 

मेवाध्यस्यति सवितेदानीमिह् न प्रकाल्लयतीति सत्येव प्रकाशेऽन्यत्र आ्ास्व्या \ एवमिह बौद्धादिवृत्युःडधवामिभवाकुल- 
शन्त्याऽध्यारोपितः सखदुःखादियोग उपपद्यते । तत्स्मरणाच्च ! तस्थेवेश्वरस्येव हि स्मरणम् \ “मत्तः स्मृतिर्ञानम- 
पोहनं च” ““नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापम्" इत्यादि । अतो नित्यमुक्त एकस्मिन्सवितरीव रोकाविचाध्यारोपितमीश्वरे 
संसारित्वम् । लाश्ादिप्रामाण्याइभ्युषगतमस्ंसारित्वमित्यधिरोध इति ! 

एतेन प्रत्येकं ज्ञानादि सेदः प्रत्युक्तः । सौकष््यचेतन्धसर्वंगत्वाद्यविक्ञेषे च भेदहित्वभावत् । विक्रिधावत््वे 
चानित्थत्वात् 1 मोक्षे च विेषानभ्युपगमादभ्युपगमे चानित्यत्वध्रसङ्धात् \ अविद्यावदुपरभ्यत्वाच्च भेदस्य ततक्षयेऽनु- 
पपत्तिरिति सिद्धमेकत्वम् । तस्मषच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासन्तानस्याहङधारसम्बन्धाद्ञानबीजस्य नित्यविज्ञा- 
नान्यनिमित्तस्थाऽत्मतत्वयायातम्यविज्ञानादिनिवृत्तावन्ञाननीजस्य विच्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञा विपयंये च बन्धसंज्ञा \ 
स्वरूपपेन्नत्वादुभयोः । ब्रह्य हः इत्येतिह्याथंः। पुरा किल देवासुरसङ्ग्रामे जगत्स्थितिपरिषिपारयिषयाऽऽत्मान- 
शासनानुवतिभ्यो देवेभ्योऽथिभ्योऽर्थाय विनिग्येऽजेषीदसुरान्बरह्मण इच्छानिमित्तो विजयो देवानां बभूवेत्यथः । तस्य 
ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ! यज्ञादिरोकस्थित्यपहरिष्वसुरेषु पराजितेषु देवा रवृद्ध पूजां वा 
प्राप्रवन्तः ।\ १४-१ ॥! 

त एेक्षन्तेति मिथ्पाप्रत्ययत्वाद्धेयत्वख्यापनाथंमाम्नायः । ईश्वरनिमितते विजये स्वसामण्यनिसित्तोऽस्माक- 

मेवायं विजथोऽस्माकमेवायं महिमेत्यात्मनो जयादिरेयोनिमित्तं सर्वात्मानमात्मस्थं सवंकलत्याणास्पदमीश्व रमेवाऽऽत्म- 
` त्वेनाबुद्ध्वा पिण्डसात्राभिमानाः सन्तो यं मिण्याप्रत्ययं चक्कस्तस्य पिण्डमात्रविषयत्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सर्वल्मिश्वर- 

याथालसप्राववोधेन हातव्यतास्यापनाथेस्तद्धेषामित्याद्यास्याधिकाम्नायः 1 तद्ह्य हं किटेषां देवानामभिप्रायं मिथ्या- 
हङ्ाररूपं विजन विज्ञातवत् । ज्ञात्वा च मि्याभिमानश्ातनेन तदनुजिघुक्षया देवेभ्योऽर्थाय तेषामेवेन्दरियगोचरे 
नातिदूरे प्रादुबंभूव । महेश्वरल्क्तिमायोपाततेनात्यन्ता द्धतेन प्रादुभूतं किर केनचिद्रूपविक्ेषेण \ तत्किलोपरुभमाना 
भपि देवा न व्यजानत न विज्ञातवन्तः ¦ किमिदं यदेतद्यक्ं पूज्यमिति ॥ १५-२॥ 

मुद्धवाभिभवाभ्यामाकुलस्य । वेचित्यमापन्नस्य वृत्तीनामेवोदधवामिभवौ न तद्व्यापकचेतन्यस्येति विवेकशून्यलोकस्य 
भ्रान्तयेति योजना । चेत्तन्यस्य ज्ञानसुखादयुत्पादे निमित्तत्वं न केवलमन्वयव्परतिरेकसिद्धम् । तत्स्मरणार्च भगवद्रा- 
क्याच्च सिद्धमित्यथंः । ईश्वरे संसारित्वमीद्वरः संसारीतिप्रसिद्धयमावाद्िशि्ानुगतचिस्स्वरूप इति व्याख्येयम् । 

एतेनेति ! सिद्धसाधनत्वादिदूषणेन प्रतिशरीरं ज्ञानसूखादीनामाश्रयमेदस्ता्िकः प्रत्युक्तो मन्तव्यः । किञ्च 
व्यावत्तकधमंवशाद्रयावृत्तिः सिध्यति । सांख्यमते च पुरुषाणां चेतन्यमात्रह्पाणां न व्यावत्तैको धर्मोऽस्ति] वैशेषिक- 
मते त्वन्त्यविशेषकल्पनाऽन्योन्याश्रयपराहता । अतो निविरेषत्वात्पुंसां न भेदस्तास्विक इत्याह्- सौक्ष््येति 
करिचद्दुःखी करिचत्सुखीति दुःखादितिक्रियाव्यवस्थान्यथानुपपत्त्याऽऽश्रयभेदस्तात्तविकः कसर्प्यते तत्राऽऽ्ह-विक्रयाव्वे 
चेति! सुखादिविक्रियाणामुपाधिवमंत्वा्राऽऽत्मभेदसाधकत्वं व्यधिकरणासिद्धत्वादित्यथः‹ । किञ्च न सर्वैरेव मोक्षे 
विक्रियादिविशेष इष्यते । स्वहूपावस्थानं च मोक्षस्ततः सविरेषत्वं न स्वाभाविकमित्याह-मोक्षे चेति । 
किञ्च॒ जाग्र्स्वप्नयो रविद्यावद्धिः घरान्तेरूपरुम्भात् सुषुप्तिसमाध्योर्रन्त्यभवेऽनुपलस्भात् मिथ्यात्वं भेदस्य 
सिद्धमित्याह्-अविद्यावदिति । जीवानां क्रमेणानेकश्चरीरानूयायिलाल्रातिभासिकस्य शरी रादिसन्तानस्य मिथ्या- 
भिमानविषयत्वाच्छुक्तिरूप्यवदन्ञाननीजस्य विच्छेद आत्मनो सोक्नसंज्ेति सम्बन्धः| आत्मन इति कस्मादुच्यते 
विशिष्टस्य वन्धसोक्षौ कि नेष्येते तत्राऽऽहू--स्वरूपायेक्षत्वादिति ! विशिष्टस्य मोक्षेऽन्वयासम्भवादन्वये वा संसारा- 
निवृत्तिप्रसद्कादन्यस्य च बन्धेऽन्यस्य च मोक्षे साधनवेयर्परादपाधिवेलिष्वद्ारेण स्वह्पस्यैवोपाधिप्रतिविम्बकल्पस्य 

५१ 
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बन्धमोक्षौ । प्रतिबिम्बो हि वाच्प्र्येण मिथ्या लक्ष्यरूपेण तु विम्बमेव स्वषूपावस्थानं मुक्तिरपपद्यते | तदुक्तम्-- ३५ 
“उपाधिना साधंमुपाधिजन्यमौपाधिकं सर्वमवेहि मिथ्या | 
भागं मुषा चिस्प्रतिविम्बकेऽपि बिम्बं पुनः सत्यमदोषमेव'* इति च ।। १४-१॥ 

त॒ एशन्तेति देवानामीक्षणस्य मिथ्याप्रत्ययत्वान्मिथ्यामिमानस्य हियत्वख्यापनार्थो ब्रह्मणः प्रादुरभावि 

१. विरुद्धं अधिकरणं यस्य ततु, तच्च तत् असिद्धं चेति व्यधिकरणासिद्धम् | 





५२ 1 सटीकराङ्करवाक्यभाष्योपेत्ता [ मन्तरः-१६-२८), खण्डः-र, ४, मत्त्र-२३-१२, १-२ 

 तेऽग्निमन्रुवञ्जातवेद एतद्विजानीहि किमेतदक्षमिति तथेति ॥ १६-३ ॥ 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यग्निवां अहमस्मीत्यज्रवीज्जातवेदा बा अहमस्मीति ॥ १७-४ ॥ 
तस्मिशस्त्वयि क्षिं ब्रीय॑मित्यपीदर्ण्स्वं दहेयं यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ १८-५॥ 
तस्मे वणं निदधावेतददेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन तनन शशाक दग्धं 

५ स तत॒ एव निवद्रेते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतवक्षमिति॥ १६-६॥ 
अथ वायुमनुघन्वायवेतद्िजानीहि किमेतधक्षमिति तथेति ॥ २०-७॥ 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति बायुषां अहमस्मीत्यत्रवीन्मातस्णि वा अहमस्मीति। २१-८ ॥ 
तस्मिपस्त्वयि करि वीयेमित्यपीद सवेमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति ॥ २२-६& ॥ 
तस्म तृणं निदधाबेतदादत्खेति तदुपप्रेयाय सुवेजवेन तन्न श्ाकाऽऽ्ातुं 

१० स तत॒ एव निवनवरृते नैतदशकं किज्ञातुं यदेतघक्षमिति ॥२३-१०॥ 
अथेनद्रमनरुबन्मधवन्नेद्विजानीहि किमेतबक्षमिति तथेति तद्यद्रबत्तस्मात्तिरोदपे ॥२४-११॥ 
स॒ तस्मिननेनाऽऽकाशे स्रियमाजगाम बहुशोममानायुमाशहेमवतीं 

ता दोवाच किमेतयक्षमिति ॥२५-१२॥ 
इति तृतीयः खण्डः | 

१५ सा व्रह्ेति होवाचजहमणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव बिदाश्वकार व्रहोति।। २६-१ ॥ 
तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देबान्यदग्निर्वायुरिनद्रस्त 
देननरेदिष्टं पस्पृशुस्ते दयेनस्थमो बिदाश्चकार ब्रह्मेति ॥ २७-२॥ 
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देबान्स द्येननेदिष्टं पस्पशे 
स दय नस्थमो  पिदाश्चकार रहयति ॥ २८-३ ॥ 

२९ तद्विज्ञानायाग्निमनरुवन्! तुणनिधानेऽयमभिप्रायः, अत्यन्तसम्भावितयोरग्निमारतयोस्तणदहनादानाशक्त्याऽऽत्म- 
सम्भावना लातिता भवेदिति \ इन्द्र आदित्थो वच्रभृहा । अविरोधात् \ इन्द्रोपसपेणे ब्रह्य तिरोदध इदयत्रायमभि- 
प्राथः--इनद्रोहमित्यधिकतसमोऽभिमानोऽस्य सोऽ्हमग्न्यादिभिः प्राप्रं वाक्सम्भाषणमात्रमप्यनेन न प्राप्नोऽस्मीत्यभिमानं 
कथं न नाम जह्यादिति \ तदनुग्रहायेवार्न्ताहुतं तद्भह्य॒ बभूव ।\ १६-२ ॥ १७-४ ॥ १८-५ \ १९६ ।॥ २०-७॥ 
॥ २१-८ \\ २२-९ \1 २३-१० \। २४-११ ॥ 

२५ स शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यथं ब्रह्य विजिनज्ञासुयंस्मिन्चाकाशे ब्रह्मणः प्रादुर्भाव आसीत्तिरोधानं च तस्मिन्नेव 
खियमतिरूपिणीं विद्यामाजगाम ! अभिप्रायोद्रोधहेतुत्वादुद्रपतन्युमा हैमवतीव सा शोभमाना विद्येव । विरूपोऽपि 
विद्यावान्बहु शोभते \\ २५-१२ ॥। 

इति तुतीयः खण्डः 

तां च पुष्ट्वा तस्या एव वचनाद्विवाच्चकार विदितवान् ! अत इन्द्रस्य बोधहेतुत्वाद्विद्येवोमा । “विद्य 
२० सहायवानीश्वर'' इति स्मृतिः! यस्मादिन्दरविज्ञानपूवंकमग्निवायिवन््रास्ते ह्येनवेदिष्ठमतिसमीपं ब्रह्मविखया ब्रह्य प्राप; 

इति योजना । सूत्रमिदं व्यास्याति--ईश्वरनिमित्त इत्यादिना । जयादि श्रेष्ठत्वे निमित्तं मन्यमाना इति 

शेषः ।। १५-२।। १६२३ 1] १७-४।1 १८-१।1 १९-६॥ २०-७) २१-८।) २२-९॥ २३-१०।।२४-११।। २५-१२॥ 

इति तृतीयः खण्डः 
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तस्येष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यदयुतदार इतीन्न्यमीमिषद्ा २ इत्यधिदैवतम् ॥ २६-४ ॥ 
अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च॒ मनोऽनेन चेतदुपस्मरत्यभीश्णं सङ्कल्पः । ३०-५ ॥ 

तद्ध तद्वनं नाम तद्नमिद्युपासितव्यं स य एतदेवं 
वेदाभिहैनं सर्वाणि मतानि संवाञ्छन्ति ॥ ३१-६॥ 

उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्ता त उपनिषदुत्राह्मीं बाघ त॒ उपनिषदमनमेति ॥ ३२-७ ॥ ५ 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गाणि सत्यमायतनम् ॥ ३३-द ॥ 

सन्तः पस्पुशयुः स्पृष्टवन्तः । ते हि प्रथमः प्रथमं विदाच्चकार विदाच्चकुरित्येतत् । तश्मादत्विरामतीत्यान्यानतिकश्येन 
दीप्यन्तेऽन्यान्देवास्ततोऽपीन््रोऽतितरां दीप्यते । आदौ ब्रह्मविज्ञानात् ॥ २६-१॥ \\ २७-२ ॥ २८-२३ ॥ 

तस्यंष आदेशस्तस्य ब्रह्मण एष वक्ष्यमाण अदेश्ष उपासनोपदेश इत्यथंः । यस्माहवेभ्यो विन्युदिव सहसैव 
प्रादुभरतं ब्रह्य युतिमत्तस्माद्विद्यतो विद्योतनं यथा यदेतद्भल्य व्यद्युतद्धि्योतितवत् ! आ इवेत्युपमाथं आश्षब्दः । यथा १० 
धनान्धकारं विडायं विद्युत्सवेतः प्रकादात एवं तद्गह्य देवानां पुरतः सवतः प्रकाश्चवच्यक्तौभूतमतो व्यद्युतदिच्त्यु 
पास्यम् । “यथा सढृद्विुत्तभि"ति च वाजसनेयके । यस्माच्चेन्द्रोपसरेणकाले न्यमीमिषत् । यथा कथ्िच्चक्चनिसेषणं ` 
कृतवानिति । इतीदिस्यन्थंकौ निपातो । निमिषितवदिव तिरोभूतमित्येवमधिदेवतं देवताया अधि यद्शंनमधि- 
देवतं तत् ।! २९-४॥ 

अथानन्तरमध्यार्ममात्मनोऽध्यात्मभुच्यत इति वाक्यशेषः \ यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्य गच्छतीव प्राप्नोतीव १५ 
विषयीकरोतीवेत्यथंः \ न पुर्नाविषयीकरोति मनसोऽविषयत्वाद्भह्यणेऽतो मनो न गच्छति । “येनाऽऽ्ुमंनो मतमिति 
हि चोक्तम् \ गच्छतीवेति तु मनसोऽपि मनस्त्वात् । आतत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मणस्तत्समीपे मनो वतंते इत्युपस्मरत्थनेन 
मनसव तद्रह्य विद्वान्यस्मात्तस्माद्रह्य गच्छतीवेत्युच्यते । अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च ! सङ्धुत्पो ब्रह्यप्रेषितस्य मनसः । 
अत उपस्मरणसङ्ल्पादिभिकिद्धैब्रह्य मनोऽध्यात्मभूतमुपास्यनित्यभिप्रायः \\ २०५ 

तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो विधीयते तद्ध तदनं तदेतद्भह्य तच्च तदनं च तत्परोक्षं वनं सम्भजनीयम् । २० 
वनतेस्तत्कमंणस्तस्मात्तदनं नाम । ब्रह्मणो गौणं हीदं नाम । तस्मादनेन गुणेन तदनमित्थुपासितव्यम् ! स यः 
करचिदेतद्यथोक्तमेवं यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन नास्नाऽभिघेयं बरह्म वेदोपास्ते । तस्थेतत्फछमुच्यते ! सर्वाणि 
भूतान्येनमुपासकमभिसंवाञ्छन्तीहाभिसम्भजन्ते सेवन्ते स्मेत्यथंः \ यथागुणोपासनं हि फलम् \! ३१-६ ॥ 

उपनिषदं भो बही्युक्तायामयप्युपनिषदि शिष्येणोक्त आचाय आह्--उक्ता कथिता ते तुभ्यमुपनिषदात्मो 
पासनं च । अधुना ब्राह्यीं वाव ते तुभ्यं ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेरुपनिषदमब्रूम वक्ष्याम इत्यथः । वक्ष्यति हि ! ब्राह्यी २५ 
नोक्ता । उक्ता त्वात्मोपनिषत् ! तस्माच्च भूताभिप्रायोऽत्रूमेस्ययं शब्दः ।। २२७ ॥ 

तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदस्तयो ब्रह्मचर्यादि दम उपशमः कर्माग्निहोत्रादीत्थेतनि प्रतिष्ठाऽऽश्रयः । एतेषु 
हि सत्यु ब्राह्योपनिषस्प्रतिष्ठिता भवति । वेदास्चत्वारोऽद्धानि च सर्वाणि । प्रतिष्ठेत्यतुवतते । ब्रह्माश्रया हिं विद्या । 
सत्थं थथाभूतवचनमपीडाकरमायतनं निवासः सत्यवत्यु हि स्वं यथोक्तमायतन इवावस्थितम् ॥\ २२-८ \। 

विद्येति सत््वप्रधाना शक्तिदिचत्तादात्म्यापत्त्या बोधहेतुः ।॥ २६१ ॥ २७-२ ॥ २८२३ ॥ ३० 
तस्मादित्यस्यापेक्षितं पाऽव्यव्यासेन व्याचष्ट--यस्मादित्यादिना \ अथंवादोपसंहारोऽय' विध्युपक्रमाथंम् । _ ` 

विचयुदटृटन्तेनाव्यन्तदी्षिमत्वं निमेषणहृष्टान्तेन देवैरपि दुरञेयत्वमिति गुणद्वयं देवानधिह्ृत्य विवक्षितम् । अत एव 
तद्गुणद्र्रविशिष्टोपासनमाधिदेविकमुच्यते | २९-४॥ 

अहुग्रहृणेवेतत्कतंव्यमित्यसिप्रेत्याऽऽध्यारिमकब्रह्यरूपमाह् -आशत्सित्थादिना ।। ३२०-५ ॥ 
वनतेश्तत्कमंण इति ! "वन" संभजन इत्यस्य धातोः संभजनाथंस्य रूपं वनमिति । तस्प्रसिद्धं वनं न ३५ 

गृह्यत इत्यथः । गौणमिति । अवयवश्चक्तिङभ्यं न रूढ्या समुदायशक्त्येत्यथः ॥ २१-६॥। » . 

ब्राह्मणजातेरहपनिषदमिति । ब्राहयणजाव्यनृष्ठेयां विचामात्मज्ञानसाधनभूतामित्यथः ।। ३२७ ॥ 
ब्रह्मेति वेदस्तन्मखत्वात्तदाश्रया ।॥ ३२-८ ॥। | | 





५४ 1 सटाकदाङ्कुरवाक्यमाष्योपेतता । मन्त्र-२३४, खण्डः-४, मल्त्र ~, 

योषा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे छोड न्यये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ̀  ३४-६ ॥ 

इति चतुथं: खण्डः 

सह नाषवतु सह नौ भनक्त सह वीयं करवावहै । तेजसिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

५ 'अप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्माणहचक्षः भरोत्रमथो. बरूमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सवं ब्रह्मोपनिषदं 
माऽहं बह्म निराङ्यां सा सा तह्य निराकरोदनिराकरणमस्तनिराकरणं 
मे अस्तु, तदात्मनि निरते य उपनिषरछु र्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥ 

ॐ शास्तिः शान्तिः शान्तिः | 

इति सामवेदीयतलवकारशाखोयोपनिषत्समाप्रा 

१० तामेतां तपञद्यङ्खां तत्प्रतिष्ठां ब्राह्यौमुपनिषदं सायतनामात्मजानहेतुभुतामेवं यथावद्यो वेद अनुवतंतेऽनु- 
तिं्ठतिः। तस्यतत्फरमाहु-अपहत्य पाप्मानम् ।! अपक्तथ्य ध्मधिर्मावित्यथेः । अनन्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते \ स्वे 
लोके सुखध्राये निःदंखात्मनि परे ब्रह्मणि । ज्येये महति सवेमहत्तरे प्रतितिष्ठति सववेदान्तवेद्यं ब्रह्याऽऽत्म- 
त्वेनावमम्य तदेव ब्रह्य प्रतिपद्यत इत्यथः ।\ २४-९. ॥ | 

इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरशिष्यश्री मत्प रमहं सपरित्राजकाचायं- 
१५ श्रोमच्छ्कुरभगवत्पादष्ृतौ केनोपनिषट्वाक्यभाष्ये चतुथं: खण्डः 

समाप्तमिदं तरूवकारोपतिषदपरपर्यायकेनोपनिषद्वाक्यमाष्यम् । 

तपभादीनि वेदाङ्कान्यन्याङ्कानि यस्याः ।) २३४९ ॥ 
सत्यकामः स्वयंसिद्धः सर्वेशो यः स्वशक्तितः । स एवाम्तःप्रविष्टोऽहुमुपास्यः सवंदेहिनाम् ॥ १॥। 

इति श्रीपरमहुसपरितव्राजकाचायंश्रीशुद्धानन्दमगवत्पुज्यपादशरिष्यभगवदानन्दस्चानकतौ 
२० श्रीमच्छा द्ुरतरवकारोपनिषदपरपर्यायकेनोपनिषद क्य भाष्यविवरणं समाप्तम् 

१. तदयश्च-मम अङ्खानि हस्तपादादीनि वाक्प्राणः चक्षुः श्रोत्रं, अथो अपि बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि 
प्यायन्तु = दधंन्तामित्यथंः । सवं ब्रह्मौपनिषदं इति पाठः, स्वं पूर्वोक्तमुपनिषत्प्रतिपाद्न्रह्येव न 

तद्रयतिरेकेण किञ्चिदस्ति । अहु ब्रह्य न निराकूर्यामु- ब्रह्म नास्तीति न वदेयम् तथा वदने असन्नेव 
सम्भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्-इति स्वस्याप्यसत्वापत्तेः | 

२५ मा मा ब्रह्य निराकरोत् पुरुषार्थाद्श्रंशयेत् ब्रह्म तं परादादयोऽन्यत्रात्मनस्सर्वं वेद इत्ति मेत्रेयी 
ब्राह्मणोक्तरीत्या सवं त्रह्यव्यतिरिक्तमिति यो मन्यते तं ब्रह्म पराकुर्यात् पुरूषार्थाद्भ्रंशयेदित्यथंः | 
अनिराकरणमस्तु ब्रह्मणः सकादात् मम सकारास्च इत्ति पूनक॑चनमादसथंम् । 





. 
ॐ 

कुष्णयजुर्वदीयकठश्ालीया 

काठकोपनिषत् 
सह नाववतु सह नौ भूनक्त॒ सह वीयं करवावह । तेजस्विनाघधीतमस्तु मा विदिषावरै ॥ 

ॐ शान्तिः रन्तिः शान्तिः 

जथ प्नयस्नोऽध्यायः 

ॐ उशन्ह वै वाजशवस्षः सवेवेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 

श्रीमच्छङ्कुरभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् ५ 

ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च 
अथ काठकोपनिषटल्लीनां सुखेनाथप्रबोधनाथंमत्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते ! सदेधतिोविश्चरणगत्यवसाद- 

श्रीमदानन्वगि्यचियक्रता रीका 

धर्मधि्मचिसंसृष्टं कायंकारणवजितम् । 
कारादिभिरविच्छिननं ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहुम् ।। १॥ | १० 

यः साक्षाकृतपरमानन्दो यावदधिकारं याम्ये पदे वतंमानोऽकतुब्रह्यात्मतानुभवबलतो भूतयातनानिमित्त- 
दोषेरलिप्तस्वभाव आचार्यो वरप्रदानेन पखत्रह्मासम॑क्धविद्यामुपदिदेश् यस्म चोपदिदेश ताभ्यां नमस्कुवंन्नाचायं- 
भक्तविद्याप्राप्त्यद्धत्वं दशंयति--ॐ नमो भगवते वेवस्वतायेति । 

अथकब्दो म द्वंलाथंः । चिकीर्षितं प्रतिजानीते-काठकेति । ननूपनिषदो वृत्तिरन¶ऽऽरन्धन्या प्राणिनां 
कामकलुषित्तचेतसामुपनिषच्छवणात्पयाडमुखत्वाद्विशिष्टस्याधिकारिणो दुरनिरूपत्वाद्न्धस्य च सत्यस्य कमेभ्य एव १५ 

श्रोमद्गोपालयतीन्द्रकृता रीका 

ब्रह्माद्यं परानन्दं धर्मादीनामगोचरम् । 
कायंकारणनिमुंक्तं शिवं परमुपास्महे। १॥। 
नत्वा देवमुमाजानि स्मुत्वा गुरुपदाम्बुजम् । ` 
ध्यात्वा गौरीम कुवे कठमाष्यविवेचनम् ॥ २॥ २० 
क्व भाष्यमतिगम्भीरं क्व चाहु मन्दवुद्धिगः। 
तथाऽपि गुरूवर्याणां पादसंस्मृतितो यते ।। ३॥। 

भगवान्माष्यकारो यमनचिकेतःसम्बादरूपेण प्रवृत्ताः कठवल्लीर्याचिख्यासुश्चिकोषितस्य भाष्यस्य निविप्न- 
समाप्निप्रचयगमनादिप्रयोजनाय ब्रह्मविद्याचार्य॑नतिलक्षणं मङ्गलमाचरन्नादौ यमं नमस्करोत्ति-नम इति । म॒त्यवे 
नम इत्यन्वयः । ननु न यमो नमस्कार्यो मास्यतीति मृष्युरिति ब्युत्त्या भूतयातनादिकतुंत्वेन दोषवत्त्वा्निरृषटो २५ 
ह्याचार्यो नाम भवतीत्याशङ्कयाऽऽह॒ू-भगवत इति \ “उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामागति गतिम् । वेत्ति 
विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।।' इतिस्मतेयंमः करतटीकृतव्रहतस्वोऽपि यावदधिकारं याम्ये पदे वत्तमान 
प्रारन्धमतिवाहयन्नकतुब्रह्यात्मताऽनुभवबल्तो भूतयातनादिदोषेरछिप्तस्वभाव इत्ति युक्तं तस्य नमस्कायंत्वमिति 
भावः । तस्य हिरण्गर्मात्मिकमसूयंप्रमवत्वेन महत्वं दशेयत्ति-वैवस्वतायेति । विवस्वतोऽपत्यं पुमान्वेवस्वतस्तस्मे 
वेवस्वत्ताय भगवते ब्रह्मतिद्याचार्याय मृत्यवे नम इत्यन्वयः । एवं यमनति कृत्वा वरप्रदानेन यस्म यमो नचिकेतसे ३० 
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1 टीकाष्रययुक्तभाष्योपेत्ता [ अध्यायः-१, वल्टी-१, मन्वः-१ 

ताथस्योपनिपुवेस्य विवप्प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति ! उपनिषच्छब्देन च व्याचिष्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्वस्तु 
विषया विद्योच्यते\ केन पुनरथंयोगेनोपनिषच्छड्देन विदयोच्यत इति, उच्यते। ये मुमृक्षवो ह ए्टानुश्चविकविषयवित्ष्णाः 
सन्त उपनिषच्छबदवाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणा विद्यामुषसद्योपगम्य तच्निष्ठतया निश्ष्वयेन श्ीलयन्ति तैषामविद्यादे 

आनन्दगिरिटीका 

तिवृत्तेरुपनिषज्जन्यविद्याया निष्प्रयोजनत्वाज्जीवस्य चासंसारिब्रह्मात्मतायाः प्रतिपादयितुमराक्यस्येन निविषयत्वा- 
स्चेत्याशङ्कयोपनिषच्छब्दनिरव॑ चनेन विद्याया विशिष्टाधिकार्यादिमत्त्वप्रदशंनेन तज्जनकस्य ग्रन्थस्यापि विशिष्टधि- 
कार्यादिमक्वेन ग्याख्येयत्वं दशयिततुं प्रथममुपनिषच्छब्दस्वरूपसिद्ध तावदाहु-उपनिपूवेस्येति । ब्रह्मविद्याया- 
मुपनिषच्छब्दस्योपनिष्रदं भो ब्रूहीत्यादिप्रयोगदशंना द्वात्वथं माह--उपनिषच्छब्देनेति । क्लुप्तावयवशाक्त्येव प्रयोग- 
सम्भवे समुदायशक्तिरपनिषच्छब्दस्य न कल्पनीयेत्याह्-केन पुनरिति! षद्लृ ' विशरणगत्यवसादनेष्विति धातो- 
विशरणमथंमादाय योगवृत्तिमाहु--उच्यत इति । विषयेषु क्षयिष्णुत्वादिदोषदशेनाद्धिरक्ताः केचन मुमुक्षवः प्रसिद्धा 
त सवे भवादृशाः कामुका एवेति यच्छब्देन प्रसिद्धादयोतकेन कथयति। आनुश्रविकाः शब्दप्रतिपन्नाः स्वगं भोगादयः। 
उपसद्येति । आचार्योपदेशाल्रग्ध्वा यावत्साक्षात्कारं शीलयन्ति संसाय॑संसार्येक्यासम्भावनादि निरस्यन्तीत्यथंः। 

गोपालयतीद्धटीका 

ब्रहाविदयां प्राह यस्माच्च ब्रह्मविद्या लोके वृद्धि गता तं नमस्करोति--नचिकेतस इति। नम इति सम्बन्धः । चकारो 
म्लद्यसमुच्चयद्रा रा भव्तेविद्याप्राप्त्यद्खत्वसूचकः । 

यदथं मद्धलाचरणं कृतं तस्प्रतिजानीते-अथेत्यादिना \! अथशब्दो मद्धलाथंः । काठकोपनिषट्रल्टीनां 
मृत्युनचिकरेतः सम्बादपरिसमाप्तिपयंन्ता काठकोपनिषत् । तदेकेदेशा वल्ल्यो लताः कल्पलतावदभीष्टफल्दाः । तासां 
वृत्तिभष्यं तव्लक्षणसतत्वादारभ्यते प्रक्रम्यत्त इत्यथंः । ननु भतुंप्रपञ्चादिभिरेव ग्याख्यातत्वाच्चाऽऽरम्भणीया 
वृत्तिरित्यत भाह्--अत्पग्रन्थेति । अन्येषां राब्दतो बहुत्वादथंतस्व न्यनत्वात्तंरगता्थं भाष्यम् । अल्पा ग्रन्था 
दाब्दा यस्या सा तथोक्ता । ननु अत्ता चराचरग्रहणात्' इत्यादिमिरधिकरणेरेव निर्णीतायेत्वादुपनिषन्च व्यास्येयेत्यत 
आह--सुार्थेति । सुखेनानायासेनाथंस्य वाकव्याथंस्य प्रबोधनार्थं सम्यग्ज्ञानाय पदाथंज्ञानपुवंकवाक्याथंज्ञानायेति 
यावत्। ननूपनिषदो वु्तिर्नाऽऽरन्धन्याऽधिकारिप्रयोजनविषयसम्बन्धानामभावात्। तथा हि~ प्राणिनां कामकटुषित्त- 
चेतसामुपनिषच्छवणात्पराङ्मुलतवेन विवेकादिमतोऽधिकारिणो दुरभत्वादुपनिषद्धिः कतुंत्वादिविरिष्टजीवस्या- 
संसारखिब्रह्मात्ताया प्रतिपादयितुमशक्यत्वेन ब्रह्मात्मेक्यविषयाभावादेव प्रयोजनमपि नं भ्यते बन्धस्य सत्यत्वेन 
विद्यायास्तचिवत्तकत्वायोगात्कमंभिरेव तच्निवृत्तेः सम्भवाच्चात एव सम्बन्धो नेत्याश ङ्कयोपनिषच्छन्दनिवंचनेन 
विद्याया विशिष्टाधिकार्यादिमत्वप्रदशंनेन तञ्जनकम्रन्थस्यापि विषयादिमत्वं दशंयितुमादावु पनिषच्छब्दस्वरूपनिष्पत्ति- 
भकारं तावदाहु--उपनिपूवस्येति ! शिधिरीकरणप्राप्तिनाशा्थंकस्य विवबिति प्रव्ययोऽन्ते यस्य स॒ त्था त्तस्य 
सदेरधातोरुपपूवस्य निपूर्वस्य रूपं निष्पन्चशब्दस्वेरूपमुपनिषदित्यथंः । एवमुपनिषच्छब्दस्वरूपं निरूच्यो.पनिषदं भो 
बरही 'त्यादौ ब्रह्मविद्यायामुपनिषच्छब्दप्रयोगदडंनादुपनिषच्छब्देन ब्रहयविद्योच्यत इत्याहु--उपनिषच्छब्देनेति 
उक्तशरुतिप्रसिद्धियोतकदचशब्दः। व्याख्यातुमिष्टो ग्रन्थ उपनिषद्रूपस्तस्य प्रतिपाद्यमधिकारिणङ्च वेद्यं यदस्तु 

 ब्रह्मात्मेक्यं तद्विषयो यस्याः सा तथा । ननूपनिषच्छब्देन विद्या करि समुदायशक्त्याऽभिधीयत उतावयवशक्त्या । 
नाऽज्यः। रोके विद्याधामुपनिषच्छब्दस्य प्रयोगाभावेन समुदायशक्तेरवलप्तत्वात्कल्प्यायादइच वलुप्तावयवशक्त्या 
बाध्यत्वात् । न् द्वितीयः । योगवुततेरन्यत्रापि सम्भवादिति शद्धुते-केनेति । अथं योगोऽयं सम्बन्धस्तेन कमर्थं सम्बन्ध- 
मादायोपनिषच्छब्दन विद्योच्यते इत्यथः । उक्तरीत्या न समुदायार्थ नाप्यवयवाथं इति भावः । "षद्लृ ' विशरण- 
गत्यवसादनेष्विति स्मृतेरूपनिषच्छन्दस्यावयववृत्ति विद्यायां दशंयिष्यामीत्याहु-उच्यत इति \ प्रथममुपशब्द- 
र््याथंमाहु-य इति } हृष्टाः परतयक्षेण सक्चन्दनवनितादयः शब्दश्चवणमनुगम्या आ1नुश्रविकाः । ते च ते विषयाश्च 
तेभ्यः क्षयिष्णुत्सातिशयत्वादिभिहेतुभिविगता तृष्णाऽऽशा येषां ते तथारूपा: सन्तः । इदमुपलक्षणं शमादेः | 
मुमुक्षवो मोक्षेच्छवः प्रसिद्धाः । शान्तो दान्त इत्यादौ वक्ष्यमाणलक्षणं स्वरूपं यस्याः सा तां विद्याम॒पसद्योपगम्य 

प्राप्येत्यथंः । निश्शब्दाथंमाहु--त्निषठतयेति ! तस्यां निष्ठाऽनन्यव्यापारता येषां ते तन्निष्ठास्तेषां भावस्तचचिष्ठता तया 





अ०~१, चऽ-~१, म०~१ | | काठकोपनिषत् ( 

संसारबीजस्य विश्रणाद्धिसनाहिनाज्ञनादिल्यनेनाथयोगेन विश्योपनिषरित्युच्यते । ̀  तथा च वक्षयति--“निचाय्य 
तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते”' इति 
.... ` पूर्वोक्तविहशेषणान्मृुमुक्षूम्बा परं ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितत्वेन योगाद्ह्यवि्योपनिषत्। तथा च वक्ष्यति- 
श्रह्य प्राप्रो विरजोऽभृद्िमृत्युः"” इति । लोकादिव्रह्यनज्ञो योऽग्निस्तद्विषषथाया विद्याया दितीयेन वरेण प्राथ्यंमानाया 
स्वगंलोकफलप्राप्निहैतुत्वेन गर्भवासजन्मजरादयुपद्रवध्रन्दस्य खोकान्तरे पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्यावसादयितत्वेन नैथिल्या- 
पादनेत घात्वथयोगादग्निविद्याऽ्प्युपनिषदित्युच्यते । तथा च वक्ष्यति--““स्वगंखोका अमरतत्वं भजन्ते" इत्यादि । 
ननु. चोपनिषच्छब्देनाध्येतारो ग्रन्थमप्यमिलपन्ति । उपनिषदमधोमहिऽध्यापयाम इति च । नैष दोषोऽविद्यादि- 
संसारहैतुविशरणादेः सदिधात्वथंस्य भ्रन्थमात्रेऽसम्भवाद्विचयायां च सम्भवात् । ग्रन्थस्थापि तादर्थ्येन तच्छब्दस्वो 
पपत्तेः! “आयुवं घुतमि'"त्यादिवत् ! तस्माद्िद्यायां मुख्यया वृर्थोपनिषच्छन्दो वतते ग्रन्थे तु भक्त्येति? ¦! एव- 
मुषनिषल्तिवचनेनेव विशिष्टोऽधिकारो विद्यायामूक्तः\ विषयश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं ब्रह्य प्रत्यगात्मभूतम् 

आनन्दगिरिटीका 

गत्यथंमादायाऽष्ट--पुर्बोरेति। अग्निविद्यायामप्यवसादनमादायोपनिषच्छन्दस्य वृत्तिमाहु--रोकादिरिति) 
भूरादिलोकानामादिः प्रथमजो ब्रह्मणो जातो ब्रह्मज: स एव जानातीति ज्ञः। ग्रन्थे तु भक्त्येति~उपचारेणोपनिषच्छब्द- 
प्रयोग इत्यथंः । उपनिषच्छन्दनिक॑चनेन सिद्धमथंमाहु-एवमित्यादिना । आव्यन्तिकी निदाननिवृत्या निवृत्ति- 
विवक्षिता । निदानं चान्वयव्यतिरेकशास्त्रन्यायेभ्यः संसारस्याऽऽ्त्मेकत्वाविद्या । सा च न कमंणा विनिवततंतेऽतो 
विद्यायाः प्रयोजनेन साध्यसाघनलक्षणः सम्बन्ध इत्यथंः । 

गोपाखयतीच्धटीका 

निवयेन फलावकष्यकत्ववृद्धया शीखयन्त्यसंसार्येक्यासम्भावनां निर्यन्ति साक्षात्कारपयंन्तमित्यथंः | धात्वथंद्रयं 
संगह्याऽ्ह- तेषामिति । संसारबीजस्य कतुत्वादिकारणस्याविद्यादेरादिपदेन कामकर्मादिपरिग्रहुः। विशरणादित्यस्य 
व््राख्यानं विशसनादिति । शिथिरीकरणाद्त्यथंः । अवसादनाथंमाह-हूसनादिति । उक्ताथमुपसंहरत्ति- 
इत्यनेनेति ! उवतेऽथं श्रुति प्रमाणयति-तथा चेति । 

सदेगत्यथंमादायाऽष्ट-पवोक्तिति। कतंत्वा्यनथंमूराविद्यां निहृत्य पूर्वोक्तविशेषणान्साधनचतुष्टयसम्पन्नान्साद- 
यत्ति परब्रह्म गमयतीति व्युत्पत्या ब्रह्मगमयितृत्वयोगेन योगात्सम्बन्धाद्ब्रह्मयविद्योपनिषच्छ्देनोच्यत इत्यथंः । 
उवतैऽथे व्यास्येयश्चुत्तिवाक्यं प्रमाणयत्ति-तथा चेति विद्यया ब्रहम प्राप्तो विगत्तं रजो यस्मात्स विरजोऽज्ञान- 
शुन्योऽमत्। अत एव कायंनिवृत्तिरित्याहु -विमृत्युरिति। मृत्योमेरणोपलक्षितसंसाराद्िगत इत्यथः । ननु 
व्याचिख्यासितग्रन्यप्रत्तिपाद्यविद्योपनिषच्छब्देनोच्यत इत्ययुक्तम् । तथात्वेऽग्निविद्याश्प्रकाशनापत्तेरित्याशङ्क्य 
सदेरग्निविद्यायामवसादनविशरणार्थावादायोपनिषच्छब्दस्य वुत्तिमाह--खोकादिरिति।! खोकानामादिः प्रथमजो 
ब्रह्मणो जातो ब्रह्मनः स एव जानातीति ज्ञस्तद्विषयायाः अग्तिविषयायाः। जरादीत्यादिपदेन मरणादिसंग्रहुः। वृन्दस्य 
समूहस्यावसादयितृत्वेन धात्वथंयोगादग्निविद्याऽप्युपनिषच्छन्देनोच्यत्त इत्यन्वयः । इतरक्रियात्तो वेषम्यमाह्-- 
लोकान्तर इति ! उक्तेऽथं वाक्यशेषं प्रमाणयति-तथा चेति \ स्वगंरोका यजमाना अमृतत्वं देवत्वं भजन्ते 
्राप्ुव्रन्तीत्यथंः । उपनिषच्छब्दस्थ ग्रन्थेऽध्यापकाध्येतुप्रसिद्धिवि रोधं शङ्कते---नन्विति \ प्रथमचकार एवकारार्थः 
क्रियान्वयी । द्वितीयः प्रयोगद्वयसमुच्चयाथं; । उपपादित्तयोगाथंस्य विद्यायामेव सम्भवात्सेव तच्छब्देनोच्यते इति 
परिह रति- नेष दोष इति ! प्रतिज्ञायां हेतुमाह--अविदेति । अविद्याकामकर्मेत्येवमादियः संसारस्तस्य कतुंत्वादे- 
हतुस्तस्य विशरणदेरादिपदेन गत्यवस्ादनयोग्रेहणं मवति । ननु ग्रन्थे प्रयोगः कथमित्यत आह्--ग्रन्थस्थापीति । 
ताद्यनेति सोऽथ: प्रयोजनं यस्य स तदथंस्तस्य. भावस्तादथ्यं तनज्जनकवेनेत्ति यावत् । स शब्द उपनिषदिति 
यस्य स॒ तच्छब्दस्तस्य भावस्तच्छब्दत्वं तस्योपपत्तेः सम्भवादिप्यथंः । तज्जनके तच्छब्दप्रयोगे दृष्टान्तमाह-- .. 
युरिति ! आयुष्प्रदे घृत आयुष्पदवदित्यथंः । उपसंहुरति- तस्मादिति । ग्रन्थे तु भक्त्येति लश्रणयोपनिषच्छन्द- 
प्रयोग इत्यथः । उपनिषच्छब्देन सिदढधमथेमाह्-एवमित्यादिना । उपनिषलिवंचनमुपनिषच्छब्दस्य योगाथंकथनं 

१. भज्यते मुख्यार्थात् च्यान्यते पदमनयेति भक्तिः गौणीवृत्तिरित्यथंः । 

५७ 

१५ 

२० 

२० 

२५ 





५८ ] टीकाद्वययुक्तभाष्योपेता [ अ०~-१, व०~-१, म०~र् 

तष्ण्ह छुमास्ण्यन्तं दश्िणाञ नीयमानाघ् श्रद्धाऽऽविवेश्ष सोऽमन्यत ॥ २॥ 

प्रयोजनं चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी संसारनिवृत्तिब्रह्यप्राप्निलक्षणा । सम्बन्धश्च व॑भतप्रयोजनेनोक्तः! अतो 
यथोक्ताधिकारिविषयप्रयोजनसम्बन्धाया विद्यायाः करतलन्यस्तामरकवत्प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वत्लछयो भवन्तीति । 

५ अतस्ता यथाप्रतिभानं व्याचक्ष्महे--तत्राऽऽख्याधिका। विद्यास्तुच्यर्था 1 उशन्कामयमानो हुं वा इति वृत्ताथ- 
स्मरणार्थो निपातौ । वाजमन्नं तदानादिनिमित्तं ्रवो यज्ञो यस्य स वाजश्चवा रूढितो वा तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल 
विश्वजिता सर्व॑मेघेनेजे तत्फलं कामयमानः! स तस्मिन्छतौ सवंबेदसं स्वंस्वं धनं ददो दत्तवान् ! तरय यजमानस्य 
हं नचिकेता नास पुत्रः किखाऽऽस बभूव ।। १ ॥ 

तं ह नचिकेतसं कुमारं प्रथमवयसं सन्तमप्राप्तप्रनननरशक्त बालमेव "शद्धाऽऽस्तिक्यबुद्धिः पिर्तुहितकाम- 
१० प्रयुक्ताऽऽविवेश्च प्रविष्टवती 1 कस्मिन्काल इत्याहू- ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नीयमानासु विभागेनोपनीय- 

मानायु दक्षिणार्थसु गोषु । स आविष्टशरद्धो नचिकेता अमन्यत ॥ २॥। 

जानन्दगिरिटीका 

'वश' कान्ताविच्यस्य शत्रन्तं रूपमुशन्निति। श्रवः कीतिः। स्व॑मेधेन सवंस्वदक्षिणेनेजे यजनं कृतवानित्यथंः।।१॥। 
सदसि यज्ञसभायां येऽन्ये मिलिता ब्राह्यणास्तेभ्यस्च ॥ २ ॥ 

१५ गोपाटयतीन्धटीका 

तेन विकशरणावसादलनार्थानुगमेन विद्याया विवेकादिविक्ञेषणविशिष्टोऽधिकार्युंक्तो गद्यर्थानुगमेन मुमुक्षुक्षव्दितत्वम्पद- 
लक्षयप्रत्यगात्मभूतं परं ब्रह्म विद्याया विशिष्टोऽ्ाघारणो विषय उक्तोऽस्या विद्यायाः प्रयोजनं चाविद्यानिवृत्तिद्रारा 
संसारनिवृत्तिरात्यन्तिक्यारोपितामावस्याधिष्ठानात्मकलत्वेन ब्रह्यप्राप्तिलक्षणा निवृत्तिः। अथवा ब्रहप्राप्तस्तद्ूष 
निरतिशयानन्दप्राप्तेलक्षणा ज्ञापिकेव्यथंः । सम्बन्धमाहु--सम्बन्धश्चेति \ एवंभूतप्रयोजनेन संसारनिवृत्त्यादि 

२० प्रयोजनेन सम्बन्ध उक्तो ज्ञानादीनामिति शेषः। अथं भावः-न हि सर्वो खछोकः कामादिपरतन्त्रस्तदवदनेकजन्भाजितः 
सृतपरिपाकाच्छुद्सत्वस्याधिकारिणः कस्यचित्सम्भवाद्रन्धस्य च मिथ्यात्वेनाविद्याकस्पितत्वात्कमंभिनिवृत्य- 
गगादन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां शुक्तितत्तवज्ञानेनेव रजतश्रान्तेन्ययिन शास्तेण च ज्ञानेनेव बन्धनिवृत्तेरत एवाकतुं 
ब्रह्मात्मक्यविषयस्यापि सम्भवः । एवं ज्ञानेनाविदयानिवत्तेजंन्यजनकभावः सम्बन्ध इत्यादयुहनीयमित्यधिकारिविषय- 
प्रयोजनसम्बन्धसत्वेन विद्यायास्तज्जनकवल्छीनामपि तेः सम्बन्धादधिकार्यादिमत्वमित्यभिप्रत्याऽऽ्ह॒-अत इति । 

२५ प्रकारकसेन जनकत्वेन । विष्टेति । विरिष्टान्यधिकारिविषयप्रयोजनानि तेः सम्बद्धा एता व्याख्येयत्वेन 
बुद्धिस्थाः । तासां व्याख्येयत्वमुपसंह॒रति---इत्यत इति । 

मौद्धत्यं परिहरति--यथेति । यथाप्रतिभानं यथाज्ञानं व्याचक्ष्महे व्याख्यानं कुमंहे । नन्वन्यच्य 
इत्यारभ्येवोपनिषद्रयाख्यानार्हा विद्याजनकलव्वासप्रथमायास्वाऽऽख्यायिकारूपत्वेन विद्यानङ्कत्वादित्यत आह- 
आस्यायिकेति। विद्याया प्रवृ्तिहेतुस्तुत्युपयोगिव्वेन तदधिकारहैत्वग्निविद्याप्रतिपादकवेनाऽऽ्याया भपि व्याख्येयत्व- 

३० मित्ति भावः| वरा कान्तौ कान्तिरिच्छा । वशधातोः शातुपरत्यय उशान्निति रूपं, वृत्तार्थो भूताथंः । यशः कीति; । 
रूढितो वा वाजश्चवा इत्यनुवत्तते । स्व॑मेधेन सवंस्वदक्षिणकरनेजे यजनं कृतवानित्यथंः । तत्फर विरवजितः फलम् | 
अर्थान्तरप्रसिद्धववद्योती द्वितीयो निपातः ॥ ६॥ 

अप्राप्तप्रजननक्षक्तिमप्राप्ता प्रजनने प्रजोत्पादने शक्तिर्येन स ततं श्वद्धाऽऽविवेशेत्यत्वयः। ननु गुवधीनः स्वार्थ 
ने व्यापाययेदिति न्यायात्कथं स्वे्टानुक्खा श्रद्धेव्यत आह्-पितुरिति । काम्यत इति कामो हितश्चासौ कामदच 

३५ हितकामः स्वर्गादिरिति यावत् । तेन प्रयुक्ता जनिता जनकोहेदाज्ञानाधीनेत्यथं; । प्रविष्टवतीति । स श्रद्धावाज्ञात 
इति भावः| दक्षिणास्विव्यादिवाक्यमाकाङक्षापूवंकमपेक्षितं पूरयन्व्याकरोत्ति--कस्मिन्लिति। सदस्येभ्यश्चेति । 

१. श्रद्धा--यथाशास्वं श्ास्त्रीयकमंणः दक्षिणा दातव्या इति बृद्धिः। अयं तु पित्ता जीर्णा अफलाः गावः 
दक्षिणातवे प्रतिषिद्धा ददाति इति चिन्ता;। | | 





 अ०-१, व०-१, म०-२, ४ ] काठकोपनिषत् [ ५९ 

पीतोदक्रा जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । अनन्दा नाम ते रोकास्तान्स गच्छति ता ददत् ॥ ३॥ 
स॒ होवाच पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं तग््होबाच भ्रुत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४॥ 

कथमित्युच्यते- पीतोदका इत्यादिना दक्षिणार्था गावो विद्गष्यन्ते । पीतमुदकं याभिस्ताः पीतोदका । 

जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्धतृणा: । दग्धः दोहः क्षीराख्यो यासां ता दुग्धदोहाः । निरिन्हिया अप्रजननसमर्था 

जीर्णा निष्फला गाच इत्यथः । यास्ता एवेभुता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणाबुद्धचा ददत्प्रयच्छन्ननन्दा अनानन्दा असुखा ५ 

नामेत्यत ते लोकास्तान्स यजमानो गच्छति ॥ ३ ॥ 

तदेवं क्रस्वसम्पत्तिनिमित्तं पितरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता निवारणीयमात्मप्रदानेनापि" कतुसस्पात्त 

कृत्वेत्येवं मत्वा पितरभुपगम्य स होवाच पितरं हे तत तात कस्मै, ऋत्विग्विेषाय दक्षिणाथं मां दास्यसि प्रयच्छ 

आनन्दगिरिटीका 

पीतमुदकं प्रागेव नोत्तरकारूं पानशक्तिरप्यस्तीत्यथेः ॥ २-४॥) १० 

गोपालटयतीदटीका 

ऋत्विग्भ्योऽन्ये सदसि यज्ञसमभायां ये मिल्तास्तेभ्यद्व विभागेनेत्येतस्येतावदित्युपनीयमानासु दीयमानासु दक्षिणा. 
स्विति व्याचष्ट--दक्षिणार्थास्विति । विष्यं पुरयत्ि-गोष्विति ! ऋत्विग।दिभ्यो गोषु दीयमानायु तं श्वद्धाऽऽ 
विवेरोस्यन्वयः ॥ २॥। 

मननप्रकारं प्रदनपूवेकमवतारयति- कथमित्यादिना । विशेष्यन्ते पीतोदकत्वादिविरोषणेन संयुज्यन्ते । १५ 
 पीतमुदकं प्रागेव नोत्तरकारं पानशक्तिरप्यस्तीत्यथंः । एवं दानोत्तरकाठे तुणभक्षणे दोहने च न शक्तिरि्यर्थो 

द्रष्टव्यः । अप्रजननसमर्थाः प्रजनने वत्सप्रसवे सामथ्यंशून्याः । निष्फला इति ! शकृदपि द्रवीभूतेति निष्फला 
इत्युच्यन्ते । यः प्रयच्छन्स गच्छतीत्यन्वयः } कानित्यपेक्षायामाह-त इति! तच्छब्दः प्रसिद्धा्थंक इत्याह्--प इति) 
प्रसिद्धा लोका इत्यथः । कौहग्विधा इत्यपेक्षायामाहू--अनन्दा इति । न नन्दा आनन्दयन्तीति नन्दाः युखजन- 
कास्ते न भवन्तीत्यनन्दास्तदाहू-अनानन्दा असुखनामान इत्येतदिति ॥ २ ॥ २० 

मननप्रकारमुपसंह रल्नुत्तरवाक्यमुपसंह॒रति- तदेवमित्यादिना । एवं पूर्वोक्तगोदक्षिणया क्रतोरसम्पत्ति- 
रसाङ्खता निमित्तं यस्य फलस्य तथा । पत्रेण सता पुंनाम्नो नरकात् चायत इति व्युत्पत्तेः सत्पत्रेणेति यावत् | 
मपिशब्दो द्रव्यान्तरस्वातन्त्याभावयोः सूचकः । आत्मप्रदानेनापि क्रतुसम्पत्ति कृत्वा पृत्रेण सता मया पितुरनिषं 
फर निवारणोयमित्यन्वयः । दीर्घाभावशछान्दस इत्याहु- तातेति \ दास्यसीति स नच्किताः पितरमुवाचेत्यन्वयः । 

१. यद्यपि भार्यापृत्रादीनां सवंस्वदाने देयत्वेन ग्रहणं नास्ति तेषां यजमानस्वत्वेऽपि सवेस्वं दद्यात् २५ 
इतिवचनेन धनादिकमेव ग्राह्यं न तु पितृपूत्रादयं इति निर्णीतं षष्ठाध्याये सप्तमप्रथमाधिकरणें 
तथापि बारत्वात् पूत्रोऽपि देयः स्वत्वादिति मन्यते । यद्भा जानन्नपि जीणंगोदानेनोत्पन्चं क्रतुवेगुण्यं 
आत्मप्रदानेनापि जपनेष्यामीति मत्वा पृच्छति पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति । अत एव माष्ये-“मया 
पत्रेण सता पितुरनिष्टं फलं निवारणीमात्मप्रदानेनापि क्रतुसम्पत्ति कृत्वा'" इत्युक्तम् । 

नाचिकेतोपाख्यानमानुजश्ासनिकपवंणि भारतेऽपि श्रूयते । तत्रायं विदोषः । पिता उदारकः कदाचित् ३० 
प्रं नदीतीरे स्वेन प्रातनिक्षिप्तं विस्मृतं च दभंकलकशाद्किमानयेव्युक्तवान् । नदोतीरं गत्वा नचिकेताः 
नदीवेगसमाप्टुतं तत्सवंमपद्यन् प्रतिनिवृत्तः दर्भादिक नदीतीरे न पर्यामीत्यवोचत् । पिता तु कोपेन 
पतरं “यमं पश्ये'ति शश्चाप । पुत्रस्तु प्रसीदेति ब्रव्नेव भूमौ पतित्तः । पितापि कि मयोक्तमिति दुःखेन 
भूमो पतितः । नचिकेताः परदिने सुप्तेवोल्थितः स्वस्य पिताज्ञावशात् यमखोकदशंनं यमेन सत्कार 
पुण्यकृतां लोकानां दशनं, दशंनेनेव पित्राज्ञा निवंत्तितेति यमेनाभ्यनुज्ञातस्य पुनः पितृसमीपगमनं ३५ 

चोक्त्वा यमोक्तं गोदानफरं च प्रोवाच--इति । 
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२५ 

] टीकाद्ययुक्तभाष्योपेता [ अ०~-१, वऽ-१, म०-५, ६ 

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । किष्छस्विधमस्य . कतेव्यं यन्मयाऽच करिष्यति ॥ ५} 
=^ | | 0 | 

अनुपश्य यथा पूरे प्रतिपश्य तथाऽपरे । सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिबाऽऽजायते पुनः ॥ ६ ॥ 

सीत्येततु \ एवमुक्तेन पित्रोपेक्ष्यमाणोऽपि दितोयं ततीयसप्युवाच कस्मे मां हास्यसि कस्मै मां शस्यसीति \ नायं 
कुमारस्वभाव इति करुद्धः सन्पिता तं ह॒ पुत्रं किलोवाच मृत्यवे वैवस्वताय त्वा ठ्वां ददामीति ॥ ४ 1 

स एवमुक्तः पुत्र एकान्ते परिदेवयाञ्चकार । कथमित्थुच्यते- बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वैमि गच्छामि 
प्रथमः सन्भुसख्या जिष्यादिवच्ेव्यथंः । मध्यमानां च बहूनां मध्यमो मध्यमयेव वश्यैमि । लाधमया कदाचिदपि । 
तमेवंविशिष्टगुणसपि पत्रं मां मृत्यवे सवा ददामीत्युक्तवान्पिता ! स किस्विद्यमस्य कतंग्यं प्रयोजनं मथा प्रत्तेत 
करिष्यति यत्कतव्यमद्य \ नृनं प्रयोजनमनपेक्ष्येव कोधवश्ञादूक्तवान्पिता ॥ ५1) | 

तथापि तत्पितुवंचो मृषा मा भूदित्येवं मत्वा परिदेवनापुवंकमाह् पितरं शोकाविष्टं कि मयोक्तमिति ¦ 
अनुपहयाऽऽलोचय निभारयानुक्रमेण यभा यैन प्रकारेण वृत्ताः पूुवेऽतिक्रान्ताः पित॒पितामहादयस्तव ! तान्हष्टवा 
च॑ तेषां वृत्तमास्थातुमहसि बतंमानाश्चापरे साधवो यथा वतन्ते तांश्च प्रतिषष्याऽऽखोचय तभा ! न च तेषु मूषाकरणं 
वृत्तं बतंमानं वाऽस्ति । तद्विपरोतमसतां च वृत्तं मृषाकरणम् । न च मृषाकृत्वा कथिरलरामरो भवति ! यत 

५१ 

भनन्दभिरिढीका 

थथवेसरं गुरोरिष्टं ज्ञात्वा शुश्रूषणे प्रवृत्तिमुंख्या । आज्ञागक्षेन मध्वना । तदषरिषालनेनाधमा । ̀  मया 
दत्तेन यत्कत्तेव्यमद्य यमस्य करिष्यति त्किं कतग्यमासीन्नासीदेव विघानाभावात् । कथं तद्य क्तवानित्यत आह- 
नतमिति 1! ५-६ ॥ 

गोपाल्यतीन्धगेका 

एवं पूर्क्तवचसोक्तेन प्रेरितेन द्वितीयं द्वितीयवारं तृतीयं तृत्तीयवारं पुनः पुनरप्युवाचेत्यथः । किमित्यत आाह्-- 
कस्मा इति \ अपेक्ित्तं पू रयन्तुत्तरमवतारथति- नायमिति । ४।। | 

एवमूक्त इति । पित्रेति शेषः । परिदेवयाञ्चकार दीघंचिन्तां कृतवानित्यर्थः । चिन्ताप्रकारं प्रर्नपूवंकमव- 
तारयत्ति--कथमित्यादिना । बहूनां मृख्यवृत्तिमतामिति क्षेषः। मुख्यया यथावसरं ज्ञात्वा शुश्वुबणे प्रव्तिरूपयेत्यथं:1 
रिष्यादीव्यादिपदेन पुत्रभार्यादयो गृह्यन्ते | मध्यमवृत्तिमाजां शिष्यादीनां मध्ययानाय् } चकारो वृत्तिद्रयं कारुभेदेभ् 
नचिकेतंसि विद्यत इति चोत्तनाथः । मश्यमयेवेति । आज्ञादिवश्चेन मुश्रुबणे प्रृत्तिरूषमेत्यथैः । नाधमया पित्रादिना 
कोपितः सञ्शुधरूषणेऽ्रवृत्तिख्पया। पित्रादिना कोपितः कदाविदप्यधमया नेथीति सम्बन्धः एवंविरिष्टगुषं हीनवत्ति- 
रहितम् । मुख्यमध्यमवृत्तिमाजो गुणवतः पत्रस्य मृत्यवे दानमनुचितमित्याह्--अपि पुच्नमिति ! मया प्रत्तेन दत्तेन 
दवाय यक्कतव्यमद्य यमस्य करिष्यति तस्रयोजनं कि कतंव्यमासीन्नाऽऽसीदेव विधानाभावात् । कथं तद्युक्तवानत 
माहू- नूनमिति } सूनं निश्चयः ।॥ ५॥ 

अपेक्षितं पुरयन्युत्तरमवतारयत्ति--तथापीति ! तचः पितुमृंषा मा भूदित्येवं परिदेवनापृवंकं किं मयोक्त- 
मिति शोकाविष्टं पितरमाहैव्यन्वयः । निभाल्येति । दीर्घाखोचनं कुविव्यथंः । उपसर्ग व्याचष्टे--अन्विति ! क्रमेण । 
पितुपित्तामहाः क्रमेण वृत्ताः स्वधमं सत्यवचनादौ स्थिताः । त्तव पितुपितामहादयो येन प्रकारेण वृत्तास्तं प्रकार 
मारोचयेत्यन्वयः | तदुवृत्ताखोचनेन मम कि स्यादित्यत आहु-तानिति । वृत्तं सत्यवचनाद्यास्थातु प्राप्तुमहंसि 
गग्यो भवसीत्यथः 1 आलोचयेत्यनन्तरं त्च हष्ट्वा तेषामपि वृत्तं प्रप्तुमहुसीव्यनुष ङ्गः । न च तद्वृत्तमसत्य- 
वचनादिसहितमित्याह्--न चेति । वृत्तं भूतम् । ननु भूताभावेऽपि वत्तंमानं भावि वा स्यादित आह्--बतंमान- 
मिति | वाशब्दोऽनृक्तभविष्यदुपसंग्रहमाथः । प्रव्यक्षादिप्रमाणवि रोधात्तेष्वसद्वक्ते नेति भावः! ननु मृषाकरणं 
चेहेवत्वादिग्राप्निहेतुस्तदा तत््यागोऽनुचितत इत्याशङ्कय तदेव नेत्याह--न चेति । तत्र हैतुत्वेन वाक्यमवत्तारयति-- 
यत इति \ सस्यमिवेति \ यथा सस्यं फलितं रसवियुक्तं नश्यत्येवं मनुष्योऽपि जीर्णो वृद्धावस्थां प्राप्य भ्रियते देहं 





अ०्-१, व०-१, म०-७, ८ 1 काठकोपनिषत् [ 

वैश्वानरः प्रविश्त्यतिथिर्त्राह्मणो गृहान् | तस्यैताश्श्छान्ति इषेन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥ 
आशक्ञाप्रतीक्षे संगतप्श्वनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपश्गश्य सर्वान् | 
एतद् वृङ्क्ते पुरूषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राक्षणो गृहे ॥ ८ ॥ 

सस्यमिव मर्त्यो मनुष्यः पच्यते जीर्णो चयते । मृत्वा च ‹सस्यमिवाऽऽजायते आविर्भवति पुनः एवमनित्ये जोवलोके 
कि मृषाकरणेन \ पालयाऽऽत्मनः सत्यम् । प्रेषय मां यमायेत्यभिप्रायः ॥ ६ \ 

स एवमुक्तः पिताऽऽ्मनः सत्यताये प्रेषयामास । स च यमभ्वनं गत्वा तिल्लो रात्रीरुवास यमे प्रोषिते । 
प्रोष्याऽऽगतं यमममात्या भार्या वा ऊधुर्बोधयन्तो वेश्वानरोऽग्निरेव साष्षास्विरात्यतिथिः सन् ब्राह्मणो गृहान्दहुञ्चिव 
तस्य दाहं शमयन्त इवाग्नेरेता पा्नासनादिदानलक्षणां शन्ति कुवन्ति सन्तोऽतिथेघंतोऽतो हराऽऽहुर है वैवस्वतोदकं 
नचिकेतसे पाद्याथेम् ॥ ७ ॥ 

यतश्चाकरणे प्रत्यवायः श्वयते-आश्षप्रतीक्षे अनिक्लतिप्राप्येष्ाथंप्राथंनाऽऽला निर्लातिप्रापष्याथप्रतीक्षणं 

६ 

५ 

१० 

प्रतीक्षा ते आाश्नाप्रतीक्षे \ सङ्खतं तत्संयोगजं फं सूनृतां च सुतृता हि प्रिया बाक् तत्निमित्तं च ! इष्टपूर्त इ यागजं ` : 
पूतंमारासादिक्रिधाजं फलम् \ पुत्रपश्शच युत्रांश्च पशुश्च सवनितत्सर्व यथोक्तं वृङ्क्त आवर्जयति विनाशयतीत्येतत् । 
पुरुषस्यात्पमेधसोऽत्पप्रजल्स्य । यस्यान्नन्चभुञ्जानो ब्राह्यणो गृहे वस्ति \ तस्मादनुपेक्षणीयः सर्वाविस्थास्वप्य- 
तिथिरित्यथंः ॥ ८ ॥ | 

आनन्दभिरिटीका 

शृत्यनुक्तपूवंभाषणादिकमपि कथायासपेक्षितं पुरयति-ख एवमुक्तः पितेति ।। ७-८॥ 

गोपाकयतीन्द्रदीका 

त्यजतीत्यर्थः | न केनरं मरामरणनानेव कि तु जनिमानपीव्याह्-मृत्वा शेति 1! अवस्थाद्वयसमुच्चयाथंश्वकारः | 
सस्यमिवेति । प्रावृट्काले वषंधारासिक्तं सस्यं वथा प्रादुभेवति तथा सञ्चितकर्माद्धिवे मनुष्योऽपि देहान्तरं प्राप्तो 
तीत्यथंः । पुनराविभेवति भ्रियते च यतोऽतो न कर्चिन्मुषा कृत्वाऽजरोऽमरो भवतीत्यन्वयः । प्रतिपदं व्याख्याय २ 
तात्पर्याथंमाह्-एवमिति । कि प्रयोजनं न किमपीत्यथंः । यमाय प्रेषय तदनम्वात्मनः सव्यं पारयेत्यत्वयः ।। ६1 

शुत्यनुक्तपूवं भाषणादिकं कथायाम्पेक्षितमिति पुर्यत्ि--स एवमृक्त इति \! सत्यत्तायं वचःसत्यत्वाय 
प्रोषिते ब्रह्मभवनं गते । स नचिकेता यमभवनं गत्वा तिस्रो रात्रीरुवासेत्यत्वयः । प्रोष्य ब्रह्मभवनं गत्वा तस्मावयगततं 
यमं बोधयन्त ऊचुरित्यन्वयः । अतिथिः सन्ब्राह्मणः साक्षादग्निरिव दहुचिव गृहान्प्रविङति । तस्यागनेर्दाहं शमयन्त 
इव सन्तोऽतिथेः शान्ति कूवन्ति यत इत्यन्वयः । किमथंमित्यपेक्षायामाह्- नचिकेतस इति ! नन्वतिथेः पूजा २ 

+ ॥ 

॥ ॥ १ ५ 

+ „५ - 

किमिष्प्राप्तयेऽ्थानिष्टनिवृत्तये । नोभयं मानाभावादित्यालद्धव यस्याग्निहोत्रमित्यादिश्रुतेरकरणे प्रत्यवायान्नर्त्य- 
कमवत्करणेऽभ्युदय इति मत्वाऽ्ट-पत इति ! चकारः दिष्टाचारावगताभ्युदयहेतुतवे समुच्चयाथः 1! ७ ॥ 

 श्रवेणमेव व्याकरोति--आश्ञेव्यादिना । अनिर्तातोऽत्यन्तमज्ञातः प्राप्यः प्राप्तु योग्यः कनकाचरादिस्तस्य 
प्राथंना मम भूयादितीच्छा। नित्तसा प्रत्यक्षादिना ज्ञातः प्राप्यो्थो राज्यादियंस्याः सा प्रतीक्षेत्यथः। योगो देवत्ताध्यानं 
तज्जं सद्खतमित्यथंः । तल्चिमित्तमिति ! सा प्रियवाङ्निमिच्ं यस्य तत्तन्निमित्तं फलमित्यनुवतंते । यागजं स्वर्गा. 
रामादिक्रियाजं पितुलोकादि । कोहग्विधस्येत्यल्पमेधस इति । को नाशयतीत्यपेक्षायामाह--यस्येत्यादिना \ यस्य 

१. एतदनन्तरं कम॑काण्डगतोऽ्ः पूरणीयः । त्थाहि-अस्मिच्नवसरे काचिदहस्यमानशरीरा देवीवाक् ` 
नचिकेतसं समनुजग्राह परतो गन्तुं सहसोत्थितं--हे नचिकेतः तव पिता मृत्यवे त्वां दत्तवानस्मि 
इत्युवाच अतः मृत्योगुहान् गच्छ । परं तु यदा प्रवासी मुत्युः तदा तद्गृहं गच्छ; तत्र च अनाश्वानु 
तिस्रो रात्रीः वस प्रत्यागत्य मद्युः यदि पृच्छेत् “कि प्रथमां रात्रिमादना इति । प्रजान्त इति ब्रूयाः | 
कि द्वितीयामिति परृस्ते इति, कि तृतीयामिति साधूक्रत्यां त इति !” अत ॒एवोपनिषदि मृह्युवरं 
व्रवीति तिस्रो दास्यन् "रा्रीयंदवात्सीगृह मे' इद्यादि । | 
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तिस्रो राग्रीयेदवास्सीग हे मेऽनश्नन्ब्रहमन्नतिथिनंमस्यः। 
नमस्तेऽस्तु बह्नस्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन्वरान्ब्रणीष्व ॥ ६ ॥ 

वान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्याद्रीतमन्युर्गोतमो माऽमि मृत्यो | 
त्वस्प्रघष्टं माऽमिवदेसखतीत एतस्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥१०॥ 

५ यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत ओदालकिरारुणिमेलसृष्टः । 
सुखश्श्यात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददशिवान्मृष्युयुखात्पघक्तम्।।११॥ 

एवमुक्तो मत्युरुवाच नचिकेतसमरुषगस्य पुजापुरःसरम् ! तिलो राघ्रीयंयस्मादवत्सीरुषितवानसि गृहे मे 
ममानहनन्हेब्रह्मन्नतिथिः सच्चमस्यो नमस्काराहंश्च तस्माच्नमस्ते तुभ्यमस्तु भवतु । हे ब्रह्य्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु 
तस्मा-दूवतोऽनश्यनेन मदृगृहवासनिमित्ताोषात्त्मष्त्युपशमेन \ यद्यपि भवदनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात्तथाऽपि 

१० त्द्धिकसंप्रसादनाथंमन्नेनोपोषितामेकेकां र्णत्र प्रति चीन्वरान्ृणीष्वाभिषेताथंविशेषान्प्राथंयस्व मत्तः \\ ९ ॥ 

नचिकेतास्त्वाहु-यदि दित्युवेराञ्जान्तसङ्क्य उपश्चान्तः सङ्कल्पो यस्थ मां प्रति यमं प्राप्य किन्तु 
करिष्यति मम पुत्र इति स शान्तसङ्कल्पः सुमनाः प्रसच्वमनाश्च यथा स्याद्रीतमन्युतचिगतरोषश्च गोतमो मम पिता 
माऽभि मां प्रति हे म्रत्यो । किञ्च त्व्रसुषटं त्वया विनिमुंक्तं प्रेषितं गृहं परति मामभिवदेत्प्रतीतो रब्धस्मुतिः स एवायं 
पुत्रो ममाऽऽत इत्येवं प्रत्यभिजानचित्यर्थः । एतस्रयोजनं जयाणां वराणां प्रथममाद्यं वरं वृणे प्राथयेयं यत्पितुः 

१५ परितोषणम् \ १० \। 

मृत्युरुवाच--यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्पुवंमासीत्स्नेहसमन्विता पितुस्तव भविता प्रीतिसमन्वितस्तव पिता 
तथेव प्रतीतः प्रतीतवान्सन्नौहारुकिः ।! उदहालक एवोौहारकिः ! अरुणस्यापत्यमारणिद्र्यमष्यायणो वा मत्परसष्टो 

आनन्दगिरिटीका 

प्रेतीभूतोऽयमागतो नावखोकनीयं इति मत्वोपेक्षां यथा न करोति तथा प्रसादं कूरवित्याहुू-किञ् 
२० त्वत्परसृष्टमिति । ९-१०॥ 

ओंहाकुकिरिति तद्धितः स्वार्थं व्याख्यातोऽपल्यार्थं व्याख्येय इत्याह -- च्यामुष्यायणो वेति । अमुष्य 

गोपाछ्यतोचटीका 

देऽभुञ्चानो ब्राह्यणो वसतीव्यन्वयः । तात्पयंमाह- तस्मादिति । यस्मादनइनन्नपतिथिः स्वं नाशयतीति प्रत्यवायः 

श्रूयते यस्माच्च वृद्धाः पाद्यादिभिरतिथि पूजयन्ति तस्मादित्यथंः । सर्वावस्थास्विति। कष्टायामप्यापदीत्यथंः । 
२५ अपिशचब्दात्स्वस्थायां किमु वक्तव्यमित्ति भावः ॥ ८ ॥ 

एवमुक्तो भार्याभिरमास्येश्चेति रेषः। पुजापुर-सरं नचिकेतसमुपपद्घम्य समीपं गत्वा मृत्युरुवाचेत्यन्वयः । 
वचनप्रकारमेव प्रतोकमादाय व्याचष्ट--ति् इति! यस्माद्गृहेऽनरानपूवंकमुषितवान्नमस्का सयोग्यश्च तस्मादित्यथंः | 

 तस्खादित्यृत्तस्वाक्याद्पिदोक्ताहयोषादुपशमनं प्राथ्यंते--स्वस्तीति । अनरनेनानशनपवंकम् । तत्प्राप्त्युपशमेन 
दोषप्राप्तेस्पश्ञमो नि रासस्तेनद्रा ( तद्रा ) रा | नन्वतिथ्यनुग्रहणेव सर्वं सम्पत्स्यते कि वरदानेनेव्या्ञ्कय परिह रति- 

२३० यद्यपीत्यादिना ! प्रसादनं प्राथंनम् । उपित्तां स्थिताम् । अभिप्रेता इच्छाविषयास्तान् ॥ ९ ॥ 

दित्सुदातुमिच्छुः । यमं प्राप्य किन्तु करिष्यति म्पुच्र इति सङ्कल्पः शान्तो मां प्रति यस्य स शान्तसङ्धुस्प 
इत्यन्वयः । मृत्यो मां प्रति शान्तसङ्कल्पः सुमनसा वीतमन्युद्व यथा स्यान्मत्पिता गौतमः एतल््रयोजनमित्यन्वयः । 
्रतीभूतो यमादागतोऽनवलोकनीय इति मत्वोपेक्षां यथा न करोति तथा प्रसादं कुवित्याहु--किञ्च त्वत्प्रसष्टमिति । 
माऽभि मां प्रति छन्धस्मृत्तिरिव्येतद्व्याचष्ट-स एवेति ।! यत्पितुः परिततोषणमेतत्तवहत्तानां वराणामाय्ं वर 

३५ वृण इत्यन्वयः । १० ॥ 
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स्वर्गे रोके न भयं किश्चनास्तिन तत्र त्वं न जरया बिमेति । 
उभे तीतवाऽशनायापिपासे शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥१२॥। 
स॒ त्वमग्निषछस्वग्येमध्येषि मृत्यो प्र्ूहि चश्टधदधानाय मह्यम् । 
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण ॥१३॥ 

मयाभनूज्ञातः सन्नितरा अपि रात्रीः सुखं प्रसन्नमनाः शयिता स्वप्रा बीतमन्युविगदमन्युश्च भविता स्यात्तां पुत्रं ५ 
ददृक्षिवान्द्ष्टवान्सन् मृत्युमुखान्मव्युगोचरात्परमुक्तं सन्तम् \! ११।। 

नचिकेता उवाच--स्वगे लोके रोगादिनिमित्तं भयं कच्चन किचिदपि नास्ति) नच तत्र त्वं मृत्यो सहसा 
प्रभवस्यतो जरया युक्त इह लोकवच्वत्तो न बिभेति कुतथित्तत्र \ किच्चोभे अङ्ञनायापिपासे तीर्त्वाऽतिक्रस्य 
दोकमतीत्य गच्छतीति रोकातिगः सन् मानसेन दुःखेन ्वाजतो मोदते हष्यति स्वगंरोके दिव्ये ॥ १२) 

एवंगुणविशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्निसाधनभूतर्माग्नि स त्वं मृत्युरध्येषि स्मरसि जानासीत्यथंः \ है स॒त्यो १५ 

ततस्त्वं प्रब्रूहि कथय शहधानाय भद्धावते महयं स्वर्गाथिने ! येनाग्निना चितेन स्वगंलोकाः स्वर्णो लोको येषां तै 
स्वशंलोका यजमाना असुतत्वममरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नुवन्ति तदेतदग्निविज्ञानं द्वितीयेन वरेण वृणे ॥ १३ \। 

अआसन्दगिरिटीका 

प्रद्यातस्यापत्यमामुष्यायणः । दयोः पित्रोः पूवंभाषादिना सम्बन्धी चासावामुष्यायणश्च । न जारज 
इत्यथः ।॥ ११ ॥ १५ 

स्वगंसाधनमग्निज्ञानं प्रष्टुं स्वगंस्वरूपं तावदाहू--स्व्गे खोक इति ॥ १२.१२ ॥ 

गोपालयतीन्दरटीका 

प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं वृण्वते नचिकेतसे वरप्रदानपरत्वेनोत्तरमवत्तारयत्ति-- मृत्युरिति । पूर्वं 
वेवस्वतगमनात््वत्पिता यथा स्नेहसमन्वि्त आसीत्तथेव प्रीतिमान्प्रतीतवान्प्रत्यभिजानन्भवितेत्यन्वयः । यथा 
बुद्धिस्त्वयि पुरस्तालूवंमासीत्स्नेहसमन्विता भविता प्रीतिसमन्वितस्त्व्पिता तथेव प्रतीत्तः । प्रतीत्तवान्सन्निति पाठे २० 
यथा पूरवंस्नेहसमन्विता बुद्धिस्त्वय्यासीत्तथेव बुद्धिः पितुभंवितित्येकोऽन्वयः। द्वितीयस्तु यथा पूर्व प्रीत्तिसमन्वितस्त्वत्पित्ता 
तथेव प्रतीतवान्सन्स एवायं पुत्र इति प्रत्यभिज्ञावान्संस्त्वत्पिता प्रीतिसमन्वित्तो भवितेति । प्रतीत इत्यस्य प्रतीति. 
मानिति क्वचित्पाठः । ओहालकिरिति ! तद्धितं स्वाथे व्याख्यायापत्यार्थे व्याचष्टे हयामुष्यायण इति ! अमुष्य 
परष्यात्तस्यापत्यमामुष्यायणः । उत्पन्नः पृत्रोऽस्यामुभयोरिति भाषादिना द्वयोः सम्बन्धी द्ववामुष्यायणो न जारज 
इत्यथः । अनुज्ञातोऽनुग्रहसम्पन्नः । पखमनायासं स्वप्ता स्वापकर्ता स्यास्प्मुक्तं सन्तं त्वां दृष्टवान्वीतमन्युः स्यान्मया २५ 
यमाय प्रेरितो मद्वचनमुल्लङ्घ्य समागत इति बुद्धिरहितः स्यादित्यथ; ॥ ११ ॥ 

| पितुः सौमनस्ये दत्ते स्वगंसाघनमग्निज्ञानं प्रष्टं स्वगंस्वरूपं तावदाहू-स्वरगे रोक इति ! आदिपदादाधि 
भौतिकाधिदेविकचौ रादिसंग्रहुः । नच रोगादिनिमित्तभयाभावेऽपि म्चिमित्तं स्यादित्यत आह-न चेति । सहसा 
प्रमवसि ज्ञटिति प्रभवसीत्यथं : । यत एवमतौ जरादियुक्तः सन्निह् रोक इव तत्र करिचदपि त्वत्तो न बिभेतीत्य- 
न्वेयः। उभे तीत्वंतति वाक्यमन्वयमुखेन व्याचष्टे--कि चेत्यादिना \ अत्िक्रम्याप्राप्येव्यथं; । शोकातिगः सञ्शोकमंत्ति- ३० 
क्रान्तः सन् । शोकशब्दाथं माह्-मानसेनेति । चकायाद्राह्यनिमित्तदुःखराहिव्यमुच्यते। दुःखाभावे सुखस्य 
सम्भावितत्वादाह-मोदत इति ।। १२॥ 

 एवंगुणविरिष्टस्येति । मयमरणादनायापिपासाशोकरहितत्वगुणेन विदिष्टस्येत्यथंः । अवबोधहेतुमाहू- 
है भृत्यो इति । देवतात्वाज्ज्ञानमस्तीति भावः । ज्ञानफलं किमिव्यपेक्षायामाहू--यत इति । अत इत्यध्याहारः । 

अग्निज्ञानं श्रद्धारहिताय तत्फलेच्छाविरहिणे च न वाच्यमित्यत आह--श्वहधानायेति । श्रद्धया स्वर्गाधित्व मुपलक्ष्यतत ३५ 
इत्याह्--स्वर्गाधिनः इति । देवत्व प्राप्तौ हेतुमाह--पेनेति ! चितेनोपासितिनेत्यथः । यस्मादमृतत्वसाघनमग्निस्तस्मादे 
तस्याग्नेविज्ञानं वृणे प्राथये ॥ १३ ॥ 
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प्रते बरवीमि तहु मे निबोध स्वग्यंमग्नि नचिकेतः प्रजानन् । 
अनन्तलोकाभिमथो प्रतिष्ठां विद्धि मेतं निहितं गुहायाम् ॥१४।॥। 
सोकादिमग्नि तथुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा वा| 
स चापि त्प्रस्यवदद्यथोक्तमथास्य मृत्युः परनरेवाऽऽह तुष्टः ॥१५॥ 

५ मत्योः प्रतिज्ञेयम् । प्र ते तुभ्यं प्रब्रनीमि ! यत्त्वया प्रथितं तद्र मे मम वघसो निबोध बुध्यस्वेकाग्रमनाः 
सन्स्वग्यं स्वगयि हितं स्वगसाधनर्मग्नि है नचिकेतः प्रजानन्विज्ञातवान् सन्न्टमित्यथंः भ्रब्रनीमि तच्चिबोधेति च 
शिष्यब्रुदधिसमाधानाथं वचनम् \ अधुनार्जग्न स्तति--अनन्तलोकापि स्वगलोकफलप्राप्निसाधनमित्येतत् \ अथो अपि 
प्रतिष्ठामाश्चयं जगतो विराडरूपेण तमेत्मग्नि मयोच्यमानं विद्धि जानीहि त्वं निहितं स्थितं गुहायां विदुषां बुद्धौ 
निविष्टमित्यथः ॥ १४ 

१९ . ` ` इदं भरुतेवंचनम् । खोकारि लोकानामादि प्रथमशरीरित्वादग्नि तं प्रकतं नचिकेतसा प्राथितभुवाचोक्त- 
वान्भृत्युस्तमे नचिकेतसे 1 किच्च या इष्टकाश्चेतव्याः स्वरूपेण ! यावतीर्वा संस्णया । वथा बा घीयतेऽर्नर्येन प्रकारेण 
सवंमेतदुक्तवानित्यथः। स चापि नचिकेताः तन्मूृत्युनोक्तं यथवेतप्रत्ययेमावदत्म्व्युज्बारितवान् ! अथ तस्य 
प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृत्युः पुनरेवाऽऽह् वरञ्रयग्यतिरेकेणान्यं वरं दित्सुः ॥ १५॥ 

आनन्दमिरिटोका 

१५ इयं च वक्ष्यमाणा मृत्योः प्रविज्ञाऽ्वगन्तव्या । "स त्रेधाऽन्त्मानं व्यकुरुत" इति शतैरग्निवाय्वादित्मरूपेण 
समष्टिरूपो विराडेव व्यवस्थित इति । तेन विरादल्पेणाग्निजंगतः प्रतिषठेटयुच्यते ।। १४ ॥ 

सप्रपञ्चमग्निज्ञानं चयनप्रकरणाद्दरष्टव्यमिति श्रूतिरस्मान्बोधयतीव्याह्-इदं शुतेवेचनमिति ।। १५-१६॥। 

गोपाख्यतीन्द्रटीका 

` प्रब्रवीमीत्यन्वयः। उ यदित्य्थे । यत्वा प्रथितं तत्पत्रवीमि मे वचसो निबोधेत्यन्वयः । अस्मच्छब्दस्य 
२० वचने रक्षणेत्याह्--वचस इति } वाक्यादेकाग्रमनाः सावधानचित्तः सन् । ह्ित्ताथे यस्प्रत्यय इत्याहु--स्व्मायेति । 

प्रतिज्ञायाः सम्बोधनस्य च कि प्रयोजनमिव्यपेक्षायामाह्- प्र त इति । समाधानं विषयान्तरव्यावृत्तिपवंकं चित्तस्येक- 
विषयत्वापादानं तदथंमित्यथं: । प्ररोचनायाः प्रवृत्तिहेतुत्वमिव्यमिप्रेव्याऽऽह--अधुनेति । स त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरतेति 
्रुतेरग्निवाय्वादित्यरूपेण समष्टिरूपो विराडेव व्यवस्थित इति तेन वि याइ्रूपेणाग्निजंगतः प्रतिष्त्युच्यते 11 १४॥ ` 

सप्रपञ्चमग्निज्ञानं च येन प्रकारेण द्रव्यमिति श्रुतिरस्मास्नोधयतीत्याह्--इदं भुतेक्चनभिति ! ` 

२५. “सवे शरीरी प्रथमः सवै पुरुष उच्यते । आदिकर्तास भूतानां ब्रह्माऽग्रे समवतत॑त ।" 

इति स्मुतेविराजोऽगनेरादिषत्वं । प्रकृतत्वं व्याचष्टे--नचिकेतसेति । वक्ष्यमाणमपि भ्रुतेवंचनमित्याह्-- 
किञ्चेति \ चेतव्या उपधातव्याः स्वरूपेणेति पूवं णान्वितम् । यथाच्यब्दाथंमाह- येनेति । तत्तदिष्टकाप्रकाशक 

तन्मन्तोच्चारणनेत्यथं; । तदग्निज्ञानं; यथोक्तावधारणसमर्थ्यं नककित्तस आहू--यथावदिति  यथोक्तमग्नि यमं 
, प्रति प्रत्युच्चारितवान्प्रतिपादित्तवानित्यथं: । अथ नचिकेतसः प्रव्युक्त्यनन्तरमस्य नचिकेतसः प्रत्युच्चारणेन तुष्टो 

३० म॒त्युवं रत्रयव्यतिरेकेणान्यं वरं दित्मर्दतुमिनच्छः पुनरेवाऽऽटोक्तवानिति योजना । १५॥ 

खोकादिः वियट्पृरूषः तदात्मना उपास्यत्वात् चयनसाध्याश्निरपि लोकादिरिवयुक्तम् । या इष्टकाः । 
 नाचिकेतचयनं तेत्तिरीयन्राह्यणान्तगंतकारकद्धितीयप्रह्ने समन्तरकमुपदिष्टम् । एकविदातिहि रण्येष्टका 

शकरा वा आज्ये अभ्यक्ता नाभ्यां उपधीयन्ते चतुरश्रं परिमण्डलं वा कायम् | र, | 
: ,. ..: . यत्त विर्िष्टाद्रेतभाष्ये स्वग्यंमग्ति" स्वगंलोका अमतत्वं भजन्ते इत्यादौ स्वगंशब्दो मोक्षपर इति 
३५ ` ` समथंनं तत्र नाद्ैत्तिनां काचित्क्षतिः कमणां चित्तशुद्धिद्रारय परम्परया मोक्षसाधनत्वस्यास्मदिष्टत्वात्ः। 

साक्षात् मोक्षसाधनत्वं तु नेष्यते नास्त्यतः कृतेन इति तक्निषेधात् । तेषामपि मते चयस्य 
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मनवीरपरीयमाणो महात्मा वरं तवहा ददामि भूयः 
तवेव नाम्ना भविताऽयमग्निः चुज्लं चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥ 
वरिणाचिकेत्िभिरेस्य सन्धि त्रिकमेद्रत्तरति जन्ममृत्य् | 
ब्रह्मज देवभरीदयं विदिता निचास्यमाश्शज्ञास्तिमत्यन्तमेति ॥१५७। 

कथं, तं तधिकेत्समन्रवीत्परीमाणः शिष्ययोग्यतां पयन्प्रीयमाणः प्रीतिमनुभवन्महात्माऽषुद्बुदधिवेरं तरव 
चतुर्थमिह प्रीतिनिमिच्यसेदालयीं ददामि भूधः पुनः प्रयच्छामि । तवेव नचिकेतसो नास्नाऽभिधानेन प्रसिद्धो भविता 
मधणोच्यतानोऽयमग्िः \ किश्च सुदं छऋदवतीं रत्नमयीं मालामिमामनेकरूपां विचित्रां गृहाण स्वीकुर् \ यदा 
सुङामकुत्सितां गति कमेष्यीं गृहण \ अन्यदपि कम॑विज्ञानमनेकफलहैतुं स्वीकरुवित्यथंः । १६ ॥ 

तुनरपि कसदतुत्तिमेवाह्-तिणाचिकेतखिःकरुत्वो नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन स न्रिणाचिकेतस्तदिज्ञानस्तद- 
घ्ययनस्तदनुष्ठानवान्व! । चिभिर्मातुपित्राचार्येरेत्य प्राप्य सन्धि सन्धानं सम्कधं मात्रादयनुलासनं यथावत्पराप्येत्येतत् । 
तद्धि प्रामाण्यकारणं श्रुत्यन्तरादवगस्धते “यथा मातुमान्पितृमानि"'त्यदेः । वेदस्मृतिशिष्टेरवा प्रत्यक्षानुमानाममेर्वा। 

ग् । पारयतं गि गि ग्व्रट गक 0) 

 , वदनमेव प्र्नपुवंकमाहू--कथमित्यादिना । रिष्ययोग्यतां यथोक्ताथंग्रहणपुवंकेधारणाख्यास् । मदुक्तं 
ग्रहीष्यतीव्यत्तिलोभवुद्धिः क्षुदरवुद्धिः सा न विद्यते यस्य सोऽक्षद्रबुद्धिः । च्तुथंमिति । पितुः सौमनस्याग्निविद्यात्स- 
विद्यपेक्षया चतुथमित्यथं: | इति व्याचष्टे-प्रीतिनिमित्तमिति , प्रीतिनिमित्तं प्रयोजकं यस्य तत्] कि तत्प्रयोजक- 
मि्यपेक्षायामाहू-तवेवेति ! प्रसिद्ध इति! नचिकेत इत्ति त्वन्नास्ना प्रसिद्धि गमिष्यततीत्यथंः। नेतावस्मात्रं 
वरमन्यदपीति नचिकेतसं प्रखोभयन्नाहुः- किञ्चेति । शब्दवत्वे हेतुमाह--रःत्नवतीमिति । रत्नमयीमित्ति 
पाठान्तरम् । योग्यतयेदंशब्दस्य सन्निहितमाखाथंकत्वमित्याह--मालामिति । अनेकरूपामनेकानि रूपाणि नीलादीनि 

यस्यां सा तामत एव विचित्रामित्यथंः । सुजिघातोगत्यथमादायाऽऽहु--यद्रेति । अक्रत्सितां गतिमिति ! अकुत्सिता 

गतिधुमादिनाऽचिरादिना च प्राप्यं फलं तामित्यथंः | नन्वक्रते कमंणि लाभाभावात्कथं वरप्रदानेन कमंफल- 
पराप्षिरित्याशङ्कय तात्पर्याथमाह--अन्धदपीत्यादिना । कमेविज्ञानं सृङ्काशब्दलक्षयं फकुतोऽनेकरूपं चास्त्रसिद्ध 
स्वीकुरवित्यथंः ॥ १६॥। 

प्रीतिनिमित्ताधिकवरदानानन्तरमवरिष्टमग्धिज्ञानस्थ फं वदिष्यन्पुनरपि तस्स्तुत्तिमाह--प्र॑नरपीति । 
त्रिकतवस्व्रिवारं नाविकरेतोऽग्निदिचत्तौ येन तद्िल्ानवता स त्रिणाचिकेत इत्ति । अर्थान्तरममिप्रेत्याऽऽह--तद्िज्ञान- 
वान्वेति । यथावद्यथाकाटमुपनयनपयंन्तं मातृती वदाघ्ययवेपयन्तं पितृत आचायंतः शिक्षां प्राप्येत्यर्थः | 
तदनुशासनमनपेक्ष्य कमंविज्ञानमाव्राल्िकमंक्रत्स्यादिव्याशङ्कुयाऽऽह--तद्धीति । तदनुशासनम् । हिशब्दः स्मा. 
प्रसिद्धिद्योत्तकः । प्रामाण्यकारणं घमंन्नानस्येति शेषः । यथा मातूमान्पितूमानाचायंवान््रूयात्तथा तच्छैङिनोऽब्रवी- 

मोक्षसाधनत्वं ब्रह्मविद्या प्राप्तिद्रारेणेवयुक्तत्वात् ¦ अत एव “स्वगकामो यजेते''त्यत्रापि स्वगंशञब्दो सोक्षपर 
इति विवृण्वन्ति, परन्तु इन्द्राधिष्ठितस्वगंखोकमप्रा्तिसाधनं किमिति प्रदने सङ्कल्पे स्पर्गोल्रेखादिति 
कृथर्चित्समाधेयम् | 

स्वगे लोके न भयं किञ्चनास्ति इति प्रकरृतमन्तरे श्रूयमाणः स्वशब्दः भोगभूमिपरः “न तत्र 
त्व जरया विभेत्ति'' इत्यादीनां त्रिद्सानामावास एव प्रसिद्धेः । परे तु नचिकेता अत्यन्तविरक्तः, 
अत्तः स्वगं नाभिरुष्येदिति वदन्ति | परन्तु स्वगे स्वस्य वेराग्येऽपि जनोपकाराय अग्निविद्यां 
प्रकाशयितुं यमं प्राथंयामासेति दिलष्यते । कमैकाण्डे नाचिकेताग्तिचयनप्रकरणे “स्वर्गं लोकमेति 

५ 

२० 

आदित्यस्य सायुज्यं योऽग्नि नाचिकेतं चिनुते" इति वाक्यैः नाचिकेताग्निचयनं रागिणमधिकृत्येव ३५ 
, प्रवृत्तम् 1 नचिकेतसा तदा यमसमीपे वेराग्यादयप्रदलनात् तत्र स्वगं इत्यनेन इन्द्राधिष्ठितलोक एव 

ग्राह्य इति स्थिते अत्रापि तदेकार्थ्यं शोभनं भाति । 
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त्रिणाचिकेतच्लयमेतद्विदित्वा य एवं विद्धां. धितुते नाचिकेतम् | 
स॒ मृस्युपाशान्पुरतः प्रभोध शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१८॥ 

एष तेऽग्निनेचिकेतः स्वर्यो यमदृणीथा द्वितीयेन वरेण 
एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्त्तीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१६॥ 

५ तेभ्यो हि विशुद्धिः प्रत्यक्षा त्रिकमंकृदिज्याध्ययनदानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति जन्मम्त्य ! किच्च ब्रह्मजनं ब्रह्मणो 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

२५ 

हिरण्यगभन्नितो ब्रह्मज । ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्वेति ब्रह्मजज्ञ: सवज्ञो ह्यसौ । तं देवं द्योतनाज्ज्ञानादिगुणवन्तमीडचं 
स्तुत्यं विदित्वा शाख्रतो निचाय्य दुष्ट्वा चाऽऽत्मभावेनेमां स्वबुद्धिप्रत्यक्नां शान्तिमुपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति । 
वेराजं पदं ज्ञानकमंसमुच्चयानुषठानेन प्राप्नोतीत्यथंः । १७ ॥, | 

इदानोमग्निविज्ञानचयनफलमृपसंहरति प्रकरणं च-ज्रिणाचिकेतखरयं यथोक्तं या इष्टका यावतीर्वा यथा 
वेत्येतद्धिदित्वाऽवगम्य यश्चैवमात्मरूपेणाग्नि विद्वाधिनूते नि्व॑तंयति नाचिकेत्मारिन क्रतुं स मूत्युपाशानधर्माज्ञान- 
रागद्रेषादिलक्षणन्पुरतोऽग्रतः पुवेमेव शरीरपातादित्यथंः ! प्रणोद्यापहाय शोकातिगो मानसैरदःखर्वोजित इभ्येतत् । 
मोदते स्वगंलोके वैराजे विराडात्मस्वरूपप्रतिपत्त्या । १८ ।। 

एष ते तुभ्यमग्निवंरो है नचिकेतः स्वम्यंः स्वगंसाधनो यसग्नि वरमवुणीथाः प्राथतवानसि द्वितीयेन वरेण 
सोऽग्निवेरो दत्त इत्युक्तोपसंहारः \ किञ्चेतर्माग्नि तवेव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो जना इत्येतदेष वरो दत्तो मया 
चतुथस्तुषटेन । तृतीयं बरं नचिकेतो वृणीष्व ! तस्मिन्ह्यदत्त ऋणवानहमित्यमिप्रायः ॥\ १९॥ 

आनन्दगिरिटीका 

विशुद्धिरिति धर्माद्यवगतिः। ष्ट्वा चाऽऽत्मभावेनेति । भयमथं--विरत्यधिकानि सप्त शतानीष्टकानां 
संख्या संवत्सरस्योरात्राणि च तावत्संख्याकान्येव संख्यास्ामान्यात्तेरिष्टकास्थानीयेश्चितोऽग्निरहमित्यात्मभावेन 
ध्यात्वेति ।। १६-१७-१८-१९ ॥ 

 गोपाठयतीन्द्रटीका 

दितिभरुत्यन्तरात् मात्राद्यनुशासनं प्रामाण्यकारणमवगम्यत इति योजना । वेदाश्च स्मृतयश्च रिष्टश्च तैः प्रत्यक्ष 
चानुमानं चाऽभमश्च तै; सन्धिमेत्येत्यथंः । विशुद्धिधंर्मा्यवगतिः । इज्या ज्योतिष्टोमादियागोऽध्ययनं वेदस्य, दानं 
बहिर्वेदि दोयमानम् । यथा तरिकेम॑कृत्तरत्ति तथा त्रिणाचिकेत इत्ति स्तुत्तिद्रारा फं प्रदश्यं फलान्तरमपि सविज्ञान- 
माह--किच्चेति । हि यस्माद्धिरण्यगर्भाशस्तस्मादसौ संज्ञ इत्यथंः । दयोतनादिगुणवन्तमादित्यादिरूपत्वादिति 
रोषः । ईडयं प्रतिमासमुषिभिर्दवगन्धरवेश्च स्तूयत इति पूराणे प्रसिद्धम् । हष्ट्वा चाऽऽत्मभावेनेति । अयमथं- 
विरात्यधिकानि सप्त शतानीष्टकानां संख्या संवत्सरस्य च प्रातःसायंकालयोरनृष्ठीयमानान्यग्तिहोत्राणि तावत्संख्या- 
कान्येव तेरिटकास्थानीयेरिचितोऽग्निरहमित्याद्मभावेन ध्यात्वेति स्वबुद्धि: = स्वेन कतव्य बुद्धिः उपासना; तया 
साक्षात्कृतं शान्ति वेराजं फलम् । तावप्यथ माह--वेराजमिति । ज्ञानमुपासनं चयनं कमं । १७ ॥ 

चशब्द उपसंहुरतीतिक्रियानुकषंणाथंः । त्रयं किमित्यत्तो व्याचष्ट-पयोक्तमिति \ इष्टकानां स्वरूपं 
संस्था प्रकारइचंत्दूर्ोक्तम् । चशब्दः कमंसमुच्चयाथंः । एवंशब्दाथंमाह--आत्मरूपेणेति ! अग्नि्ब्देन तद्िषयक- 
ध्यानमुच्यत इत्याहू-क्रतुमिति । सङ्कल्पं ध्यानमिति यावत् । यो ध्यानं निवंत्तंयत्ति यत्नेन करोति स इत्यन्वयः । 
पाराशब्दो बन्धकत्वगुणयोगादधर्मादीनमिधत्त इत्याह -अधर्मेत्यादिना । कस्मादित्यपेक्ायामाह्--शरीरेति । 
रागादिरहितो भूत्वाऽपहाय वैराजे पद इति रोषः । किभूयेत्यपेक्षायामपेक्षिततं पूरयति--विराडिति ॥ १८ ॥ 

उक्तमुपसंहरति--एष इति! स्वग्यं; स्वगंसाधनमित्यथंः । द्वितीयेन वरेण यमग्नि वृतवानस्येष 

तेऽग्निवं रोऽग्निरुक्त इत्यन्वयः 1 पौनस्क्व्यं परिह रति--उक्त इति । इदमप्युक्तोपसंहार इत्याह-- किञ्चेति \ नतु 

पराथेनामन्तरेण स्वयमेव प्रेरणमनुचितमित्यत आहु-इत्त इति । तुतीये वर इति शेषः ॥ १९ ॥ 
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` येयं प्रेते विचिकित्सा मुष्येऽस्तीस्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्वि्ामनुरिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ 

एतावद्धचतिक्रान्तेन विधिप्रतिषेधार्थेन मन्तरब्राह्मणेनावगन्तव्यं यद्रद्रयसूचितं वस्तु नाऽऽत्मतक्वविषय- 

आनन्दगिरिटीका 

पितापृत्रस्नेहादिस्वगंलोकावसानं यद्वरद्रयसूचितं संसाररूपं तदेव कम॑काण्डप्रतिपाद्यमात्मन्यारोपितं 
तन्निवर्तकं चाऽऽत्मज्ञानमिद्यध्या रोपापवादभावेन पूरवोत्तरग्रन्थयोः सम्बन्धमाहू--एतावद्धीति । प्रथमवल्टीसमाप्ि- 

गोपाल्यतीन्धरीका 

पितुः सौमनस्यमारमभ्य स्वगंछोकपयंन्तं यद्वरद्रयसूचित्तं संसाररूपमेव कम॑काण्डप्रतिपाद्यमत्मन्यारोपितं 
तन्िव्तकं चाऽऽत्मज्ञानमिव्यध्यारोपापवादत्वेन पूर्वोत्तर्न्थयोः सम्बन्धमाह्--एतावद्धीति । यस्माद्र यसूचितं 
पितपूत्रस्नेहादि यद्रस्त्वेतावदेवावगन्तव्यमित्यन्वयः। हिशब्द एवकारार्थः । विधिप्रतिषेधार्थेन = प्रृत्तिनिवृच्यथंकेन 
मन्तरत्राह्मणेनोपनिषद्टयतिरिक्तेनावगन्तव्यम् । एवकारव्यावत्यंमाहू--नाऽऽत्मेति ! आगत्मतत्वविषयं विज्ञानम् । 

१. अच मुखतः नचिकेताः रारीरव्यतिरिक्तमेवात्मानं पुच्छति न तु धर्माधर्मायतिक्रान्तं स्वरूपं; परन्तु 
तस्य एवं प्ररने कृतेऽपि क्रमेण आत्मनः शुद्धस्य स्वरूपं यत्मोक्षसाधनं तद्वक्ष्यति इत्यभिप्रायः । स्वयमेव 
मोक्षसाधनमात्मज्ञानमुपपादयेत्यादिरीत्या प्रश्ने “यतो वाचो निवत्तन्ते'' इत्यादिरीत्या वाङ्मनोगोचरत्वा- 
भावं यमो ब्रूयात् । तेन स्वस्य नात्मनि व्युत्पत्तिमेवेत् । अत्तः शरीरभ्यत्तिरेकमेव म्रक्ष्यामीत्यभिप्रत्ति 
नच्किताः। मृद्यस्तु तदीयगम्भीराभिप्रायं जानन्नेव अपरीक्षिताय न ज्ञानमुपदे्टव्यमिति मत्वा तद्रेराग्यं 
परीक्ष्य तदनन्तरमेव शिष्यभ्रशंसापुवंकमात्मन्नानोपदेशे प्रवत्तंत इति दिरुष्यते । 

विशिष्टादरेतिनस्तु--अग्निविद्याप्रदनादेव नचिकेताः भस्तिकागरेसरः शरीर्यतिरिक्तः आत्मा परलोक- 
भागस्तीति जानाति । अतः नायं प्रन: शरीराततिरिक्तात्मविषयः अपि तु मोक्षस्वरूपदारेणोपेयस्वरूप- 
मुपेतुस्वरूपमुपायस्वरूपं चात्र पृष्टमिति वदन्ति । प्रेतशब्दो मुक्तात्मपर इति चाहुः । यथाश्वतेऽपि : 
भगवत्पादमते न काचनासद्धतिः। आस्तिकानां कुरे जातः नचिकेताः शरीरातिरिक्तात्मा देहान्तर- 
सम्बन्धी भस्तीत्याप्तमुखात् श्रुत्वा तत्र विश्वासेन परखोकफलानि कर्माणि कुमे श्रद्धामात्रेण | 

१०७ 

१५ 

तत्र निर्चयस्तु भवतेव वक्तव्य इति पृच्छति यमम्र॒ । यमलोकं गतोऽपि यमं पद्यन्नपि अत्र यात्यमानाः ` 
मुवि दुष्कृतकारिण इति ज्ञातुं न प्रभवत्ति, सूक्ष्मशरीर णामप्रव्यक्षत्वात् । 

वस्तुतस्तु शरीरब्यत्तिरिक्तजीवप्रश्न एवायमन्यथा "न जायते सिते वा विपश्चिदि"व्यादिना जन्म- 
मरणनिषेवानुपपत्तेः परमात्मनो धर्मिग्राहुकमानेन जन्ममरणादिरहितवेनैव सिद्धेः । यदि तस्यापि 
जन्मादिकं स्यात् तदा तद्धेतुरन्यो वाच्य इति स॒ न परमात्मा स्यात्। अतः शुद्धजीवस्वरूपमेव समाधाने 
उक्तमिति शरोरातिरिक्तजीवप्रश्नः सुतरां सङ्खच्छते । मरणं मानुप्राक्षीरित्ति लिङ्गाच्च । 

माध्वास्तु--“^तं वे प्रवसन्तं गन्तासीतति होवाच तस्य स्म तिघ्रो रात्रीरनाश्वान् गृहै वसतात्" 
इत्यादिको नचिकेतसं प्रति कृतः शाप इत्युक्तवन्तः। तच्च तैत्ति रीयत्राह्मणान्तर्गतकाठक--"तं ह् स्मोत्थितं 
वागभिवदत्ति'” इति श्रुत्या प्रस्थानायोत्थितमभिमुखीकृत्य तस्य हितैषिणी काचिद्छशरोरिवाग् आह् 
इत्युक्तेः । अपि च माध्वाः रोकादिमग्निमिव्यादिना विष्णोरेवोपासनं विहितमिति लिखन्ति। तत्र च 
अनन्तलोकात्ति उरगाय, निहितं गुहायामित्यादीनि लिङद्धानि । अग्निपदं सग्रयल्वगुणयथोगात् विष्णु 
परम्, ब्रह्मजः वदेऽभिव्धक्तः ज्ञः सवंज्ञ इति ब्रह्मजज्ञपदमपि विष्णुपरमेव । अस्थोपासनस्य साक्षाद्- 
मोक्षसाधनत्वाभविऽपि परस्पर्या तत्साधनत्वात् । अत एव अनन्तलोकापिफलमुपपयत इत्याहः । 
अद्ेतिनां तु परम्पस्या विष्णूपासनस्य मोक्चफल्कत्वे न काप्यसम्प्रतिपचिः । परं तु अस्थोपासनस्य 
प्रतीकोपास्नलवाव् ब्रह्मलोकसाधनत्वानुपपत्निः भघ्रतीकारुम्बनान्नयतीति सूत्रका रोकतैः । 

२५ 
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२५ 
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याथहम्यविज्ञानस् ! अतो विधिप्रततिषेधाधंविषयस्याऽऽस्सनि द्वियाकारच्त्फलाध्यारोपमरुक्चषणस्य स्वासाविकस्प्क्ञानप्य 
संसार्नीजस्य निवृच्यथं तद्विपरीतब्रह्यात्मेकत्वविज्ञानं श्ियाकारकफखाध्यारोपणलष्षणक्नुव्यसाल्यन्तिकनिःशरेयस- 
पयोजनं वक्तन्यमित्युत्तरो ग्रन्थ आरम्यते ! तमेतमर्थं द्ितीयवरप्राप्त्याऽप्यज्रतांत्वं तृतीयव रण रमात्प्चान- 
मन्तरेणेत्याष्यायिकया प्रपच्चयति--यतः पुवंस्मात्कमभोष्यसत्साध्यसाधयलक्षणादनिर्यद्विर्तस्या(ऽऽत्मन्तानेऽधिश्टार 

५ इति ठिल्दार्थ पत्रादयपल्यासेच प्ररोभनं क्रियते \ नचिकेता उच्छ ततीयं वरं यचिक्षसे वणीष्टेस्थछः सद ! भेयं 

९१५ 

0 

२५ 
क 

विचिकित्सः संख्यः प्रेते मृते मनुष्येऽस्तीत्येकेऽस्ति शरीरेच्ियमनोदुखिन्यतिरिक्तो देहान्छर्सस्बन्ध्यास्सेलेदे ना्- 
स्तीति चके नायसेर्वविधोऽस्तीति चैके । अतथ्चास्माकं न प्रत्यक्षेण नापि वाञ्नुलनेन निगेयविद्वानम् । 

{ 

= नन्द रट् का 

र ८ म् ९ दे ६ र रि ~~ दि ६ . < चे रि 
पयन्तास्यायिकाया भवान्तरसम्बन्धमाह्--तमेतमथमिति । देहव्यतिरिक्तात्मास्तित्वे यादिविप्रतिपत्तेः संदयशवचेत्तहि 
प्रत्यक्षादिना स्वस्येव निणंयज्ञानसमस्भवात्तन्चिणंयस्य निष्प्रयोजनत्वाच्च त सद्यः प्रदः कतव्य इत्याद द्ुयाह्- 
अतश्चा्माकेमिति । प्रत्यक्षेण स्थाणौ निर्णीति पुरुषो न वेत्ति सन्देहादशंनादयत्तिरिक्तात्मास्तित्वे च सन्देहदशंनान्न 

गो पार्यत रि न््रटी क 

एवमारोपं प्रददयं तस्य स्वरूपहैतुफरेरनुवादपुवंकमपवादमाह--अते इति \ यत्तो निवृत््यविषयत्वं कमेकाण्डस्यात 
इत्यथः । विध्यथंः प्रवृत्तिनिषेधार्थो निवृत्तिस्तद्विषयस्येव्यनेन प्रमाणोपन्थासः । स्वरूपमाह--आत्मनि किये 
आदिशब्देन प्रमातुप्रमेयादिसंग्रहः । हेतुमाह--स्वाभाविकस्थेति । अस्य व्याख्याऽज्ञानस्येति । तस्यान्थ॑हेतुप्वं 
स्फुटयत्ति-संसारबीजस्येति । तस्माद्विपरीततं संखारभिन्नं ब्रह्मात्मेकत्वमेव वृत्यारूढ विज्ञानम् । सद्धिपरीतं स्फुटयति- 
क्रियेति । आल्यन्तिकनिःश्रेयसं सवासनाविद्यानिवत्तिरानन्दावास्तिश्च तदेव प्रयोजनं यस्य तत्तथ! । प्रथमवल्ली- 
समाप्तिपयंन्ताख्यायिकाया अवान्तररतात्पयंमाह--तमेतमिति \ तं भरुत्यादिप्रसिदमेत्तं विददयुभवगप्रसिद्धम् । आत्म- 
शानमन्तरेण द्वितीयवरं प्राप्याप्यक्रताथेंतवमित्याख्यायिकया प्रपश्चयतीत्यन्वयः । कामादिप्रखोभनद्यायिकाया 
विशेषमाहू-यत इति । पूरवस्मादुवैकाण्डोदितात् । क्म॑गोचरः कमंसाध्यः तस्मात् अत एवाभित्यत्वसातिश्चयत्वदोषेण 
दष्टत्वात्तस्माद्विरक्तस्य } इति तस्मादिःव्यथं । तचिन्दाथं कमंनिन्दार्थं निन्दया च निवृत्तावुपथृञ्यते। आदिशब्द 
पौत्रादिपरिग्रहाथः प्रलोभनं रागानुकूरो व्यापारः । अपेक्षितं समप॑यन्नुत्तरमवतार्यति--नचिकेता इति । उक्त 
सन्तृवाचेत्यन्वयः । या सवंसाधारणा । इयं प्रत्यक्षसिद्धा । मनुष्यग्रहणं प्राणिमाध्ोपलक्षणाथंम् । शरीरे पतित 
भल्माऽस्ति वा न वेत्ति संशयो यः प्रसिद्धस्तद्िषयात्मास्तित्वं विद्यामिव्यन्वयः। संशयस्य वादिविप्रतिपत्ति- 
हेतुत्वात्तामाहु-अस्तीति । शरीरव्यततिरिक्त नेत्येका तिप्रतिपत्तिः । इन्द्रियव्यतिरिक्तो नेत्यन्या । मनोव्यतिरिक्तौ 
तेत्यन्या बृद्धिव्यत्तिरिक्तो नेत्यधिका । कर्ता भोक्ता वा न वेतिविप्रतिपत्तिमरुकोऽशनायाद्यतीतब्रह्माभेद- 
विषयः संशयोऽन्यत्र धर्मादित्यतर द्रष्टव्यः । वादिविप्रत्तिपत्तिमलकः संायश्चेत्तहि प्रत्यक्षादिना स्वस्येव नि्ण॑य- 
सम्भवात्त्चिणंयार्थं प्रदनोऽनथंक इत्यत्त आह--अतश्चेति ! स्थाणौ निर्णीति पुरुषो न वेतिसन्देहादशंनाटृहादि- 
व्यतिरिक्तात्मास्तित्वे च संशायदनशनान्न प्रत्यक्षेण तन्निणैयः । परखोकसम्बन्ध्यात्मव्याप्यलिद्धाभावात्रानुमानेन 

(1 

२० 

२५ 

परे तु येयं प्रेत इति तृतीयप्रशनः मुक्तात्मनि नियामकत्तया ब्रह्मास्ति न वेति प्रर्नः अस्य समाधानं 
जणोरणोयानित्यादिना वक्ष्यतीत्याहुः। तच्च, शरीरे पञ्चत्वमापन्चे तद्वयतिरिक्तजीवस्यैवासिद्धौ तन्नियामध 
प्रस्नस्य दू रापास्तत्वात् । यदि उपनिषदन्तरात् समुक्तामुक्तजीवप्रसिद्धिः तदा तत्रैव तन्नियामकः 
ईस्वरोऽपि सिद्ध एव । यमेवेष वृणुते इत्यनेन मुक्तः सिद्धयेच्चेत् तल्नियामकोऽपि तस्यैष आत्मा विवृणुते 
(तन् स्वामिश्त्यनेनेव तन्मन्त्रवाक्येन सिद्धयेत्, इति नायं प्रश्न आवश्यकः | यत्तु अणुरेष धमं इति 
परमात्मपरमिति । तन्न; एवं धर्मान् पुथक् पश्यन् इत्यत्र प्रकृतग्रन्थ एव धमंपदस्य जीवपरस्य दशनात् | 
अपि च मुक्तात्मनः भनभ्याधिपत्वं सूत्रकारेरेवोच्यते--अत्त एव चानन्याधिपतिरिति सूत्रेण । कुत्रापि 
मुक्तस्य मुक्त्यनन्तरं नियामकः उपनिषत्सु नोच्यते । दुःखाप्रसक्तेः । यथा-- तस्थ तावदेव चिरं यावन्न 
विमोध्येऽथ सम्पस्ये--इत्यादौ । अतो मुक्तात्मनः नियासकृप्ररतस्य नावसरः । 

¢ 





भ०-१, व०-१, म०-२१-२३ | ` कास्कोपनिषत् । 
दैरप्रापि विचिकित्सितं पय न हि सुज्ञेयमणुरष धमं; । 
अन्यं वरं नचिकेतो ब्रणीष्व मा भोपरोरसीरति मा चृजेनम् ॥२१॥ 
देवेरत्ापि विचिकिस्सितं किर स्वं च मृस्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ | 
वक्ता चास्य स्वादगन्यो न रम्यो नान्यो बरस्तुल्य एतस्य कथित् ॥२२॥ 
शतायुषः पुत्रपौतरान्वृणीष्य वबहुन्पशृन्दस्तिदिरण्यमश्वान् । 
भूमेमेददा यतनं व्रणीष्य स्वयं च जीवर शरदो यावदिच्छपि ॥२३॥ 

एतष्ठिज्ञाचाधीनो हि परः पुरुषाथं ईत्यत एतष्ठियां विजानीधामहमनुलिष्टो ज्ञापितस्त्वया । वराणामेष वर- 
स्तृतीयोऽवद्िष्टः ५ २० ५ 

स्िमयमेकान्ततो चिःश्ेयपसाधनात्सन्लानारहो म वेत्यैतत्परीक्षणाथमाह--देवैरष्यत्रेतस्मिन्वस्तुमि विचिकित्सितं 
संशयितं पुरा पथ न हि सुर्यं सुष्टु जेयं श्रुतमपि भ्राकृतेजनैयतोऽणुः सूक्ष्म एष आत्मास्यो धर्मोऽतोऽन्यमसन्दिर्धफलं 
वरं नचिकेत वृणीष्व मा मां सोपरीत्सीरुयरोधं मा कार्बौरधमणेमभिवोक्तमणेः ! अतिभुज विसुञ्चेनं वरं मा 
मां प्रति \\ २९१॥ 

एवमुक्तो सिक्ता आह--देवेरन्राप्यतस्मिन्वस्तुनि विचिकिस्सितं किलेति भवत एव नःश्रुतम् \ त्वंच 
मृत्यो यद्घ्मान्च युन्नेयमास्थतच्छमास्य कथयध्यतः पण्डितस्पदे्य नीधल्वाद्रक्ता चस्य धमेस्य त्वादक्त्वुत्योऽन्यः 
पण्डितश्च न छम्योऽल्यव्यशागोऽपि । अयं दुं वरः निमशैयसस्रातिहैदरती सन्य बरस्तुत्थः सदृरणेऽस्त्ये्तस्य कथ्िष्प्य- 
नित्यफसत्वादन्यस्य सवेत्यव॑त्थसभिध्रायः ॥ २२॥ 

एवमुक्तोऽपि पुनः प्रखोभयन्तुदाच सत्युः-शताधुषः शतं वर्षाण्यादरूषि येषां तान् शतायुषः पुतरपौतरान्वुणीष्व । 

आनन्दगिरिटीका 

प्रत्यक्षेण तिणेयः परलोकसम्बन्ध्यात्मना च कस्यचिल्किद्धस्याविनाभावादरानान्नानूुमानेनापि निर्णय 
इत्यथः ॥ २०-२१-२२॥। 

गोपारयतीन््रटीका 

निद्चवय इत्यथः । ननु तद्विज्ञानं निष्फलमित्याश् ्खुयाऽऽह--एतद्विजञानेति\ यस्मात्तदधौनः परमपुरुषार्थोऽत इत्यथंः। 
एतदात्मास्तित्वम् । सच पितुः सौमनस्यमप्यग््यात्मविद्यपेक्षया ततीयं तत्कथमेष वरस्तृतीय इत्याशङ्य पाटक्रमा- 
पक्षयाऽवरिष्टाथं कस्त तीयश्चव्द इत्याहु--अवशिष्ट इति । २० ॥ 

नन्वात्मास्तित्वे पृष्टे तद्रक्तव्यं तत्कथमन्यदुच्यत इत्या _्याऽऽशयमाह्--किमयमिति \ एकान्तौ 
नियमेन, अथित्वेन विवेकादिकं संगुहीतम् । विवेकादिशाछिनि एव ज्ञानयोग्यतेति परीक्षणार्थमुत्तसो ग्रन्थ इत्यथैः | 

प्रसिद्धेः कथं संशयस्तत्राऽऽह्--पुरेति \ सृष्टिकाले । अपिशब्दादन्येषां संशयः सूप्रसिद्ध इति गम्यते । तैः श्रुतमपि 
ुर्ञेयमित्याह्--कहीति । तत्र हैतुमाहू--यत इति । नतु नाणुपरिमाणस्तत्कथमणुरात्माऽत आहु--क्ष्म इति । 
दुविज्ञेय इत्यथंः । पूर्वं युविज्ेयमिति वस्तुश्ब्देन निदंश इहाऽऽत्मशब्देनेति पुलि _्खनिर्देशः । अत इति \ आत्मन्ञाना- 
दित्यथंः । असन्दिधफलं पशुपुत्रादि । उपरोधं निबन्धम् । तत्र हष्टान्तमाह्-अधमणंमिवेति \ उत्तमर्णो धनदाता | 
अधमणंः प्रतिग्रहीता । २१॥ 

उपदेशनीयत्वादित्यनन्त रं त्वमुपदिरोत्ि शेषो द्रष्टव्यः । ननु पण्डितैरुपदेरनीयत्वेऽन्ये पण्डिताः सन्ति तत 
याहीत्यत आह्--अक्तेति । धमंस्याऽप्त्ाल्यस्य । न रभ्य इति कथमन्विष्यतां त्त्राऽऽह--अन्विष्यमाणोऽपीति \ 
यद्यपि छोके यमादन्ये ब्रह्मविदः सन्ति तथाऽपि यमस्य सघ्िष्ितत्वादन्यत्र गमनम क्कयैवमुक्तम । एतस्य कश्चिदपि 
तुल्यो वयो नेदयन्वयः । तात्पर्याथंमाह--अनिव्येति ॥ २२ ॥ ` ~ 

रिष्याय सम्यक्डोधिताय विद्या देयेत्यभिप्रायेण यमस्य पूनरक्तिरितयाह--एवमित्यादिना ! बहूनित्ति 
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७० 1 टोकाद्वययृक्तमाष्योपेता | अ०-१, व ०-१, म०-र४, २५ 

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे घरं व्रृणीष्व वित्तं चिरनीषिकां च । 
महाभमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां खा कामभाजं करोमि ॥२४। 

ये ये कामा दुरुभा मत्यलोके सवान्कामा इछन्दतः प्रथयस्व । इमा रामाः सरथाः सतूर्या न 
हीद्शा लम्भनीया मदुष्यैः । आभिमेलमत्तामिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं माऽनुप्राक्षीः ॥२५॥ 

५ किच्च गवादिलक्षणान्बहुन्यशून् । हस्तिहिरण्यं हस्ती च हिरण्यं च हस्तिहिरण्यम् । अश्वांश्च । किञ्च भूमेः पृथिव्या 
महदिस्तीणमायतनमाश्नयं मण्डलं साम्राज्यं वृणीष्व । किच्च स्वेमप्येतदनथंकं स्वयं चेदत्पायुरित्यत आह--स्वयं 
च जीव त्वं जोव धारय शरीरं समग्रेनधियककूपं श्षरदो वर्षाणि यावदिच्छसि जोवितुम् ।॥ २३॥ 

एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन सहश्ामन्यसपि यदि मन्यसे चरं तमपि वृणीष्व । किञ्च वित्तं प्रभुतं हिरण्य- 
रत्नादि चिरजीविकां च सहु वित्तेन वृणीष्वेत्थेतत् 1 कि बहुना महत्यां भूमौ राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव। 

१० किव्वान्यत्कामानां दिव्यानां मानुषाणां च त्वा त्वां कामभाजं कामभागिनं कामार्ह करोमि। सत्यसङ्कल्पो 
ह्यहं देवः \॥ २४॥ 

ये ये कामाः प्राथंनीया दुंभाक्व मव्यंलोके सर्वास्तान्कामाछन्दत इच्छातः प्राथंयस्व । किञ्चेमा दिव्या 
अप्सरसो रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सहं रथेवतंन्त इति सरथाः । सतूर्ाः सवादित्रास्ताश्च्च न हि कम्भनीया 
प्रापणीया ईहा एवंविधा सनुष्येमर्त्येरस्मदादिश्रसादमन्तरेण । आभि्मंसत्ताभिमंया दत्ताभिः परिचारिणीभि 

१५ परिचारयस्वाऽऽत्मानं पादप्रह्नालनादिश्ुधूषां कारथाऽऽत्मन इत्यथः ! नचिकेतो भरणं धरणसम्बद्धं प्रहनं प्रेतेऽस्ति 
सास्तीति काकदम्तपरीक्लारूपं माभनूप्राक्षी्सवं प्रष्टुमहंसि ॥ २५ ॥ 

एकक पृत्रधनादीनां वरत्वेनोपन्यस्य समुच्चित्तमिदानीमुपन्यस्यति-- क्रञ्च वित्त प्रभूतमिति । मस्" भृवोति 
धात्तोर्छोण्ध्यमपुरुषेकवचनान्तस्य निपात एधीत्ति ततो भवेति व्याख्यातम् ॥ २३-२४-२५-२९-२७ ॥ 

२० गोपालयतीन्द्रटीका 

ट्स्त्यादिष्प्रप्यस्वेत्ति । हस्ती चेतति जाघ्येकवचनं हिरण्यमिव्यपि | आयतनशब्दो जनपदरक्षणे लक्षणया वततत 
रव्याहू-मण्डटेति ! चत्वारिशदयोजनमिते दशे सम्राजः कमं साम्राज्यं जनपदरक्षणमित्यथेः। धारणकमं दशंयति- 
शरीरमिति । इन्द्रिपाटवादिरुत्यजीवनस्याप्रयोजनत्वादाह्-- समग्रेति 1 समग्राः सम्पूर्णां अविकला इति यावत् । 
जीवितु यावदिच्छसि तावद्धारयेत्यन्वयः 1 २३ ।। | 

२५  सदृकशमित्यधिकोपलक्षणाथंम् | प्रथमोऽपिष्राब्दः पुत्रादिसमुच्चयार्थो ह्ितीयो वरसमुच्चयाधंः | अतच्र पुत्र 
धनादीनामेकंकपरत्वेनोपन्यस्य समुच्चितमिदानीमुपन्वस्यति--किञ्छ वित्तं प्रभृतमिति! प्रभूतमधिकं हिरण्यं 
रत्नमादियंस्य तत्तथा । चशब्दाथं माहु- सहैति । क्रियापदानुष द्वमाह-वृणीष्देति । मवनक्रियायाः कर्तारमध्या- 
हरति-राजेति\ अस्" मूवीत्तिवातोर्खोण्मध्यमेकवचनान्तस्येधीति । दिव्यानां दिवि भवा दिव्या रम्मोवंशलोकल्पवृक्ष- 

 कामधघेन्वादयस्तेषां मानुषाणां मनुष्यसम्बन्धिनो मावुषाः खक्चन्दनवनितादयस्तेषां च | कामां कामयोग्यमित्यथैः । 
२० नन्वकृत्तकमंणः पुंस इष्टप्रदाने तव सामथ्यं कुत इत्याश _्ुयाह्-सत्य्ङ्कल्प इति \ हि यस्मादहं देवोऽप्रतिहुत- 

ज्ाेश्वयतेजोबच्वास्तस्मात्सत्यसङ्कुल्पः । तस्मात्सामथ्यं यमस्येत्यथः ॥ २४ ॥ 

कामा इत्यस्य व्याष्या प्राथनीया इति । दिवि भवाः पुरुषा अननुकूखा न भोग्या ईइत्याकशङ्याऽऽहु- 
रमयन्तीति \ ननु पुरूषरमयितुत्वं भृरोकस्थानामपीत्यारद्धय भोमस्त्रीवेलन्ञण्यमाह- सहेत्यादिना । तूय वाद्य- 
विशेषो वादित्रं हृस्तवाघप्। ननु देवप्रसादादीहशा भपि प्रापणीया इत्याहु-अस्मददीति,! आभिः पूर्वोक्ताभिरात्मानं 

३५ परिचारयस्वेव्यन्वयः । तात्पर्थाथंमाह् -पादेति ! मरणशब्दस्य तत्सम्बन्धिनि प्रदे लक्षणाममिप्रेत्याऽऽह-सरण- 
सम्बद्धमिति । काकदन्तपरीक्षारूपं प्रश्नं माञ्नुप्राक्षीर्मा कार्पीरिव्यथः । साभ्नुप्रोगस्याधंमाह-सेवमिति । २५॥ 
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श्रोभावा मत्यंस्य यदन्त्कैतत्स्वन्द्रियाणां जग्यन्ति तेजः | 
अपि सवं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव सृत्यगीते ॥२६॥) 
न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेवा | 
जीषिष्यामो यावदीशिष्यसि स्वं बरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥ 
अजीयताममृतानाघुपेत्य जीयन्मत्यंः क्वधःस्थः प्रजानन् । 
अभिध्यायन्वणेरतिप्रमोदानतिदीधं जीविते को रमेत ॥२८॥ 

एवं प्ररोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाह दवदक्षोभ्य आह-- श्यो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति सन्दिह्यमान 
एव येषां भावो भवनं त्वथोपन्थस्तानां भोगानां ते भ्वोभावाः) किञ्च मत्यंस्य मनुष्यस्धान्तक हे म॒त्यो यदेतत्सर्वेन्दरिपाणां 
तेजय्तज्जरयन्त्यपक्षपयन्त्यप्सरःभ्रमतयो भोगा अनथयिवेते । धमेवीयंप्र्नतिजोवक्षःप्रभतीनां क्षपयितत्वात् । यां चापि 
दीघंजी विकां त्वं दित्ससि स्रापि श्युणु। सर्व यद्भल्यणोऽपि जोवितमायुरत्पमेव किमुतास्मव्यदिदीघंजीविका! अतस्तवेव १० 
तिष्ठन्तु बाहू रथादयस्तथा नृत्यगीते च \) २६॥\ 

किच्च न प्रभूतेन वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः) न॑ हि लोके वित्तकाभः कस्यचित्तृप्तिकरो दुष्टः । यदि 
नामास्माकं वित्ततुष्णा स्याल्लम्स्यामहे प्राप््यामह इत्येतद्धिततमद्राक्ष्म ह वन्तो वयं चेर्वा त्वाम्) जोवितमपि तथेव, 
जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे व्वमीरशिष्यसि ईिष्यसे प्रभुः स्याः । कथं हि मव्यंस्त्वथा समेत्यात्पधनायुभवेत् ! वरस्तु मे 
वरणीयः स एव यदात्मविज्ञानम् † २७ 

यतश््चाजी्यतां वयोहानिमप्राप्नुवताममृतानां सकाश्मुपेत्योपगम्याऽऽत्मन उत्कृष्टं प्रयोजनान्तरं प्राप्तव्यं 

गोपारख्यतीन्ढरीका 

सवत्तो विरक्तस्य शमादिमतो ज्ञानाधिकार इत्याख्यायिकया सूचयन्तुत्तरमवतारयरति--सूत्युनेति \ एवं 
पूवादिना प्रकारेण त्वया यभेनोपन्यस्तानामुदाहूतानां येषां भवनं सन्दिह्यमानमेव तत इत्यन्वयः । अपि च नते 
पुरुषोपकारिण इति निन्दायामतिशयमाह--किच्छेत्यादिना \ अपक्षयं नाशं कुवन्ति | क इ्यपेक्षायामाहु--अप्सरः- 
प्रभृतय इति । हिशब्देन प्रवयक्षानुमानाम्यां विषयाणां तेजक्षपयितुत्वं प्रसिद्धमेव योत्यते । अथवा हि यस्मादप्प॒रः- 
प्रभृतयः क्षपयन्ति तस्मादेतेऽनर्थायेवेत्युत्तरेणान्वयः । तत्र पूर्वोक्तं तेजःक्षपयितुत्वमुपलक्षणीक्कत्य हितुमाहू--धर्मेति । 
धमं इष्टापूर्तादिर्वीयं सामथ्यं प्रज्ञा शास्वार्थावगहनशक्तिस्तेजः प्रागल्भ्यं त्वग्गता वा दीप्ियंशः कीतिः। ननु 
त्वयोक्तं सत्यं तथाऽपि चिरजीवने विपरणोपभोगः पुरुषाथं इत्याशङ्कय तत्रापि दोषं श्युण्वित्याहू--यां चापीति । 
चकारापिकारो विषग्रदोपसमुच्चयार्थो । दित्ससि दातुमिच्छसि श्रतिस्थापिशब्द पेक्ष पूरयित्वा क्रियापदमध्याहरति- 
श्यृण्विति । सवंशब्दप्रयोगाद्धिरण्यगभयुगुं ह्यते । सर्वायुषां तचान्तर्मावात् । एवकास्योतिततकैमृतिकन्यायमाहू- 
किमुतेति \ जीविका यतत एवं जाताञ्तस्तदधीनविषयभोगस्तुच्छ इट्याहु--अत्त इति ।। २६॥ 

दृदवं राग्याथं पूवक्तिं सर्वं निन्दनीयमित्याह्-- किञ्चेति । प्रभूतेनाधिकैन तपंणीयः श्रीणनीयः । ननु वित्तं 
चेतप्रीतिकेरं भवस्येवेति चेच्ेत्याहु- न हीति । हिशब्देन तुत्तिकरत्वाभावो लोकं प्रसिद्ध इति दोत्यतेऽ्थानामजंने 
दुःखमिति न्यायात् । किञ्चातुप्निक्रे वित्ते तृष्णेव नास्ति । अथापि नामास्तु तथाऽपि वरं विनैव रप्स्यामह् इत्याह्- 
यदि नामेति । त्वां वयं हृष्टवन्तश्वेद्िक्तं कप्स्यामहे प्राप्स्यामह् इत्यन्वयः | वित्तन्पायमन्यत्राप्यतिदिशक्ति--जी विक्तेऽ- 
पीति! याम्ये यमस्यं स्थानं याम्यं तस्मिन्स्थि्वेति शेषः। ईशिष्यसीति। परस्मेधदं छान्दसमित्याहू--ईक्लिष्यरा इति! 
प्रभुरिति । पुण्यपापवतां नियामकः स्याः | यावत्कारं प्रभुः स्यास्तावत्कालं त्वदनेन जीविष्याम इत्यन्वयः | 
त्वद् शंनेनेव स्वं छप्स्यामह् किमुत त्वया समेत्य त्वत्समीपं प्राप्य सम्माषणादिकं कृत्वेति केमतिकन्यायं मनसि 
निधायाऽश्--कथं हीति । हिशब्देन दैवतासमागमादिनाऽभोप्सितप्रासिः श्रतिस्मत्िखोकसिद्धेत्यच्यते । अल्पेति 
धनायुषोविशेषणम् । कि तवेप्सितं तदाहु--वर इति \ कि तदाहु--यदिति । २७॥ 

किञ्चो्कष्पुरुषाथंलामे सम्भवत्यधमं कामयमानो मूष एव स्यात्ततो मम स एव वर इत्याहु--पतश्चाजीयंता- 

१५ 

९५ 

२५ 

२० 

२५ 

मित्यादिना । सकारं निकटं तेभ्यो वित्तादिभ्मो देवेभ्यो वा प्रयोजनान्तरं प्रापतव्यमित्यन्वयः । ननु सवे किमिति ` 
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५ 

१० 

१५ 

२५ 

२० 

यस्मिन्निदं धिचिषित्पनिति मृत्यो यसक्ाम्पराये महति बरूहि नस्तत् । 
योऽयं रो गृढमनुप्रविषटो नान्यं तस्मान्नचिकेता वरमीते ॥२६॥ 

इति कारको प्रथमा वष्ली समाप्रा 

तेभ्यः भ्रजानन्नुपरुमसानः स्वयं तु जोयेन्मटषा असमरगवान्फधःस्यः कूः पृथिन्यधरव्तरिक्षादिलोकषक्षया तस्यां 
तिष्ठतीति क्रधःस्थः सन्कथमेवमविवेकिभिः प्रायंनीयं पूत्रवि्तहिरण्याद्यस्थिरं वृणीते । फ़ तद्यस्य इति वा वाठ न्सरम्। 
भस्मिन्पल्ने चाक्षरयोजना, तेषु पुत्रादिष्वास्थाऽऽस्थितिस्तात्पर्येण बर्तन पस्य सर सदष्यस्ततोऽधिकूतरं पुरुषार्थ 
दष्प्रापमयि प्रेष्यः प्रापिपयिबुः क्र सदस्यो भवेन कदविक्तस्पारस्लस्वषथय स्याद्वित्ययैः \ सर्वो ह्युपयुंयर्थेच बुभरुषति 
रोकस्तस्मान्च पुच्वित्तादिल्योभैः प्ररोम्योऽहुन् ! किि्राप्यरस्रमलान्वर्णरलिप्रमोदानतयस्थितरूपतयषएनिघ्यायन्नि- 
रूपयन्यथाचद तिदीधं जौविते केरे विवेकी रेत \ २८॥। 

अतो विहयानिव्येः कामेः प्रखोभनं यन्मयः प्रावि यत््मिस्रेत्त इदं विचिकित्पमं विचिकित्सन्त्यस्ति 
तास्तीत्येवप्रकारं हे मूल्यो सम्पराये परलोकविषये महति महु्योजननिमिक्त आत्मनौ निणेयविज्ञानं यत्तदूब्रहि 
कथय नोऽस्मम्यम् । † बहुना योऽयं प्रकृत आत्मविषयो वरो शृं गहनं विवेचनं प्रप्रोऽनुप्रविष्टस्तस्माद्ररादन्यम- 
विवेकिभिः प्राथेनोधमनित्यविधयं वरं सधिकेता न वुगोते मनसाऽपि धुतेकंचमिति ॥ २९५ 

इति श्रीमत्परमहपपरिव्रानकाचायंगोविन्दभगवस्पूज्यपादिष्यरश्रौमदाचायेश्री श क्ुरभगवतः छतो 
काठकोपनिष-ङ्ाष्ये प्रथमाध्याये प्रथमवच्ली भाष्यं समाप्तम् 

किच्त्कृष्ट्पुशषाथलाभे सम्मवत्यधमं कामयमानो मुखं एवाहं स्यां ततोऽपि मम स एव वर इत्याह- 
यतश्चाजीघंताभित्थादिना ।। २८-२९ ॥ 

दति श्रीमत्परमष्ट परिव्राजका चाग्र्॑रोमच्छृद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्नानविर न्वते 
काठकोपनिषन्ाष्यव्याख्याने प्रथमा वल्डी समाघ्चा 

गि गी 4॥ 

गपार्शध्रतान्द्रट(कय 

प्रध॑यन्ते वित्तादिदषं पदयन्त इत्याश ङ्कयाविवेकरित्वात्तेषां, विवेकिनो सस न प्राथनेव्याहू-प्रनानल्िति । तेभ्य 
प्राप्तव्यं प्रथोजनं प्रजानन्नित्यन्वयः | एव्रमविवेकिवदुवुणात रत्यस्वयः प्रजनन्प्रयाजनमुपलममानः क्व तदास्थ 
द्त्यन्ययं मनसि निदाय पाठान्तरं व्याचष्टे--अस्मिन्पक्न इति । नन्वधिकत सपुरुषार्थाविवगमे तेषु पूत्रादिष्वास्या 
स्या दित्याश्ङ्कुय पेक्षितं पुरयति--त्तत इति । दुष्प्रापमपीतरन्ैरित्ति शेषः । दुष्प्रापमप्यधिक्रतरं पुरषार्थं प्रापिपयिषुः 
क्व तदास्थो मवेदिलखन्वयः | तातयथेमाह्--न कश्चिदिति । तत्र हतुमाह--सवं इति । वुभूषति भवितुमिच्छति । 
इयता प्रबन्घेनोक्तस्य प्रयोजनमाह--तस्मादिति \ यस्मादहं विवेकादिमांस्तस्पादिव्थेः | वर्णो गीतिः क्रिडा रतिः 
प्रमोदस्तन्जं सुखं निरूपपन्यथावदुत्पत्तिस्थितिनाशे विचारयन्नि्यन्वयः । अतिदीर्घे बहुपम्बत्सरपरिमिते जीविते 
जीवने प्राणधारणे ।\ २८ ॥ 

यत्तो जीवितेऽप्यादाऽपगताऽतो मम प्रलोभनं विहाय प्राथित्तं परं प्रदेहोव्याहु--अत इति । प्रररोक- 
विषयेऽस्ति नास्तीत्येवं प्रकारं यस्मिग्विचिक्रित्सनं विचिक्रित्सन्ति तस्थाऽभ्पमनो निणंयविन्ञानं यत्महृखयोजननिमित्ते 
मोक्षाथे तदब्रूहीत्यन्वयः । नचिकेतसं विषयीषृत्यान्यस्याप्यधिकारनिणेयाथं सम्वादरहित्तं शरतेवंचनमित्याह्- 
कि बहूनेति ॥ २९।। 

इति श्रीमसरमहुसपरिव्राजकाचायेवयंश्रीमद्वारुगोपारेनद्रमतीश्वरविरचिते काठ्कोपनिषनद्ाष्यविवरणे 

प्रथमाध्याये प्रथमा वल्ली समाप्ता 





अ ०१, व०-र, म०-१ | काठकोपनिषत् {७२ 

अन्यच्छेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानाथ पुरुषः. सिनीतः | 
तयो श्रेयः आददानस्य साधु मधति दीयतेऽ्थांद् इगप्रेयौ वृणीते ॥ १, 

परीक्ष्य शिष्यं चिद्यायोग्यतां चावगम्याऽप्ट॒--अन्यत्पुथगेव श्रेयो निश्रेयसं तथाऽन्यदुताप्येच ब्रेयः श्रिधतर- 
मपि ते प्रेयश्रेयसी उमे नाताथं भिच्चप्रयोजने सती परषसधिकृतं वर्णाश्रमादिविशिष्ं सिनीतो वध्नीतस्ताभ्यामात्म- 
कतेव्यतया प्रयुज्यते सवः पुरषः । प्रेधतरेयप्तोद्येभ्युदयाघ्रुतत्वा्थी पुरषः प्रवतंते \ अतः भेयःतरेय श्रयोजनकतंन्यतया 
ताभ्यां बद्ध इत्युच्यते सवं पुरषः ! ते यदाप्येकेकयुरुषाथंसम्बन्धिनी विदयाविदयारूपत्वाद्धिरूटे इत्यन्यतरापरित्यार- 
नेकेन पुरषेण सहाचुष्ठातुमश्चवयत्कात्तयर्शहत्वाऽविदास्यं प्रेयः श्रेय एव केवरमाददानस्योपादानं कुवंतः साघु लोभनं 
शिवं भवति ! यस्त्वहू रदौ विमरढो हीथते विधुज्यतेऽस्मादर्थान्पुरुषार्थात्पार्माधन्नातप्रयोजना्ित्यातच्यवत इत्यथः 
कोऽसो ? य उ प्रेयो वृणीत उपात्त इत्येतत् \\! १ \ 

जनन्दभिरिटीका 

अभ्युदयनिःश्रेयसविभागप्र दशनेन विद्याऽविद्याविमागप्रदशँनेन च केवख्विदयाथितया सिष्य प्रथमं 
स्तोतीत्याहु--परीशष्येति । श्रेयःप्रे सोरल्यत रपरिव्यागेनेवान्यत रोपादाने हेतुमाहू-ते यदपीति ! ते यद्यप्येकंक- 
पुरुषसम्बन्धिनी तथाऽपि विरुद्धे । १-२-२-४-९ ॥ 

गोपारूयक्तीहद्ररीका 

अभ्युदयनि श्रेयसविभागग्रदरनेन विद्याऽविदाविभागप्रदरशंनेन च केवरुविद्याथितया रिष्यं प्रथमं स्तौतीत्याह्- 
परोक्षयेति ॥ अवगम्य तस्मिन्निति रोषः । पृथगेव प्रेयसः सकाशादित्यथं: निःश्रेयसं मोक्षस्तत्साधतत्वाज्ज्ञानमत्र 
तिश्रेयसम् । तथेति । यथा श्रेयः पृथक्तयेत्यथेः । प्रियतरमप्यभ्युदयसाधनं ज्योतिष्टोमाय्स्यदित्यत्वयः | भिन्ने 
श्रयोजने ययोस्ते भिन्नप्रयोजने । अधिक्तमित्यस्य विशेषणं--वर्णाश्रमादीति ! आद्पिदेन वयोवस्थादिपरिगरहः। 
वणंविरिष्टस्याचिकारे-- ब्राह्यणो बृहस्पतिसवेन यजेत" इत्यादि चास्तं प्रमाणम् । भआश्रमविद्लिष्टस्याधिकारे- 

"गृहस्थः सहशीं मार्यापुपेयात्' ' इत्यादि 1 वयोविरिषष्टस्याधिकारे--“ जातपुत्रः कृष्णकेशोऽनीनादधीतः ' इत्यादि । 
अवस्थाविविष्टस्याधिकरारे--"अप्रतिसमाधयग्याधैरपां प्रवेशो वा इत्यादि प्रमाणम् | "पित्र बन्धनः इति 
घात्वथंमादाय व्याचष्टे--सिनीत इति \ ननु विद्याविद्ययोः कथं बन्धकत्वमित्यत आह् ताभ्यामिति । सवः कमणि 
वर्णाश्रमादितिरिष्टोऽधिकृतो विद्यायां साघनचतुष्टयसम्पन्ते स्ताभ्यां प्रयुज्यते प्रेयंते | तयोः प्रेरकत्वं वा कथमित्या- 
शङ्ुयाऽऽह् -आत्मकतंग्यतयेति \ आत्मनि विद्याविद्ययोः कर्तव्यता कृतिसाध्यता तया । विधितस्तद्धिषयन्ञाने- 
नेत्थं: । ननु वेधकततग्मताज्ञानद्वारा विद्याविद्याम्यां पुरूषः प्रयत इत्ययुक्तं विधेविरेषकरतन्यतावोधित्वात्प्ामान्यतः 
सिद्धे केनचित्कत्तव्यताज्ञाने तस्स्यात्तदेवं नास्तीत्याशङ्कवाऽऽह--श्रेयश्रेयघोरिति \! अभ्युद्यार्था प्रेयसि कमसंण्य- 
मृतत्वार्थी श्रेयसि मोक्षसाधने प्रवतत इति यथासंस्यमन्वयः । एवं फलकामनया सामान्यतस्तत्साधनं काय॑मिति 
ल्ानमभूदिति भावः। हिशब्दः प्रसिद्धियोतकः । यद्दोत्तर्रान्वेति ! हि यस्मत्सासान्येन कामनया करतेव्यताज्ञानं 
सिद्धमत ईत्युपसंहारेणान्वयः ! श्रेयसे प्रेयसे च कत्तव्ये विद्याविदे तयोर्भावः क्तव्यत्ता तयेत्यथंः । ताभ्यां विद्या- 
विद्याभ्यामर् । ननु कमरणो जन्मा दिहैतुत्वेन बन्धकत्वेऽपि पिद्यायास्तस्तिवत्तकत्वात्कथं बन्धकत्वमित्ति चेत्कमंणो 

ह 
[ भं 

१० 

१५ 

० 

९५ 

२० 

न्मादिहेतुतेनाला मेन च विद्याया बन्वकलत्वमिति भावः। तयोरल्यत्तरत्यागेनान्यतरपरिग्रहै हितमाह्-ते यदपीति ॥ 
तथाऽपि विरुदे । तत्र हैतुः--विदेति । इति यस्मादर्थे । यप्माद्टिचाविे विरुदे तस्मादन्यत पपरित्यगेनानृष्ठातु- 
मशक्यत्वादिव्यन्वयः । नन्वेकैनेका प्रेणापय कर्तृ दाक्येत्यत अह्--एकनेति । नु क्रमेणानूष्ठातु शक्येद्यतत 
माह--सहेति । देतुमुपन्यस्याक्षराणि गृहीत्वा व्याचष्टे--तथौरिति। निर्धारणे षष्ठी । अदिद्यारूपं कमं प्रेयो 
हित्वेत्यन्वयः। अपेक्षिताध््राहारेण सवं वाक्यं सावधारणमिति न्यायेनाऽऽ्ह्--श्वेय एवेति । रिवमानन्दरूपम् | २५ 
विद्योपादातुः श्रेय इत्युक्त्वा तद्धिपरीतस्यानयंप्राप्तिमाह--यस्त्विति \ तुशन्दोऽविद्योपादातुर्वेलक्षण्याथंः । भदुर- ` 
दर्शत्यस्य व्याख्या विमूढ इत्यव्रिवेकत्यथंः 1 ननु कमकत; फठं स्यादिति श ङूति--अस्मादिति । तत्वर्थान्त हीयत 
इ्युक्तमत आह्--पार्माथकादिति ! मोक्षादित्यथंः । ननु मोक्षः स्वर्गाचन्यतम इत्यत आह्-नित्यादिति । 

१९७ 





७४ | | टीकाद्रययुक्तभाष्योपेत्ता [ अ०-१, व ०२, म~ 

प्रेयश्च प्रेय मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य धिविनक्ति धीरः, 
्रेयो हि धीरोऽभिग्रयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्ब्णीते ॥ २॥ 
स त्वं प्रियान्त्रियूपा अ कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्य्नाक्षीः । 
नैता" सृङ् वित्तमयीमवाप्रो यस्यां मन्जन्ति चहो मसुप्याः ॥ ३॥' 
दूरमेते विपरीते विषूची अविधा या च विद्येति ज्गाता। 
वि्यामीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहयोऽलोट्षन्त ॥ ४॥ 

यद्युभे अपि क्तं स्वायत्ते पुरषेण किमधं प्रेय एवाएऽदत्ते बाहुल्येन लोक इतथुच्यते-सत्यं स्वायत्ते तथाऽपि 
साधनतः फरत्च मन्दबुद्धीनां दुविवेकरूपे सती व्यामिश्नीभूते इव मनुष्यमेतः पुरषम्धा इतः प्राप्तूतः श्रेष्च 
प्रेयश्च । भतो हंस इवाम्भसः पयस्तौ श्रेयश्रेयःपदार्थौ सम्परीत्य सम्यक्परिगम्थ मनसाऽऽलोच्य गुंखुखाधवं 

१० विविनक्ति पृथक्करोति धीरो धीमान् । विविच्य च श्रेयो हि श्रेय एवाभिवृणीते प्रयसोऽ्याहितत्वात् श्चेपसः \ कोऽसौ ? 
धीरः! यस्तु मन्दोऽत्पन्रुद्धिः स ॒व्वेकासामर्ध्याचोगक्षेमादोगक्षेमनिमित्तं श्रीरादुप्चयरक्षणनिमित्तमिव्येतत्रेयः 
पद्ुपुत्रादिलक्नणं वृणीते ॥ २ ॥ 

स त्वं पुनः पुनमया प्रलोभ्यमानोऽपि ्रियान्पुवादीन्ियरूपांश्चाप्सरःप्रभुतिलक्षणान्कासानमिध्यायंशचिन्तयं- 
स्तेषामनित्यत्वासारत्वादिगोषान्हे नचिकेतोऽत्यसरक्तौरतिसृष्टवान्परित्यक्तवानस्यहो बुद्धिमत्ता तव ! नेतामवाभ्नवानसि 

१५ सद्धा सुति कुत्सितां मूढलनप्रवृत्तां वित्तमयीं धनघ्रायाम्। यस्यां सुतौ मन्जन्ति सीदन्ति बहुवोऽनेके मूढा मनुष्याः५२। 
तयोः श्चेय आददानस्य साघु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीत इत्युक्तं तत्कस्मात् ?-यतो वरं दूरेण 

गोपालयतीन्द्रदीका | 

विमूढत्वमक्षरम्याख्यानेन द॑शंयत्ति--कोऽसाविति । उ एवोपादत्तेऽनुतिष्ठतीत्यथंः । इत्येतत् = उपादतत इत्युक्ते 
यावानथंस्तावान्वुणीत्त इत्यथ: ॥ १ ।। | | 

२० नन्वधिकृतेन पुरूषेणोभे अपि विद्याविद्ये क्तुमन्वायत्ते यदि त्ति किमर्थं पुरुषो बाहुल्येन श्रेय एव न 
गृह्भतीयाश्ङ्कब सत्यं दे अपि स्वाधीने तथाऽपि फर्तः साधत मन्दमतीनामङक्ये मिलिते इव प्रेयःश्रेयसी 
पुरुषमधिङृतं भ्रप्चुत इत्याह--यद्युभे इत्यादिना । एत दत्याडपुवंकेणगत्ताविति धातो रूपमित्याह--भा इत इति । 
तस्य व्पाख्याऽनुत ईति । तद्ग्याचष्टे-प्रषप्तुत इति । परस्परसमुच्चयार्थोौ चकारौ व्याभिश्रद्योतकौ । यतः श्रेपः- 
प्रेयसो: स्वरूपतः फरतदच विवेकाभावाल्रोकः प्रेय एवाऽऽदत्तेऽतो वुद्धिमान्हसो यथाऽम्भसः सकादास्षीरं विविच्य 

२५ मुद्क्ते तथा प्रेयसः सकाशाद्धिविच्य श्रेयो ज्ञात्वा तदेव साधने: सम्पादनीयमित्याहू--अत इत्यादिना \ गुख्छाघव- 
मिति! कमंणोऽनुष्ठाने महानायासः फलमपि दुःखसंवकिततं विद्या प्राप्तावन्वयव्यत्तिरेकदृष्टानथंनिवृत्तिरानन्दावापिय॑ल- 
भाव इति विविनक्ति विवेचयति गुरूलाघवमित्यथंः । नियुव्तं दसँयति--घीर इति । संच्छ तमत्तिरिति यावत्। गुर- 
छाघवविचारस्य फलमाह्--शेय इति 1 हिरेवाथं; । छन्दसि प्रादयो ग्यवहिताश्चेत्यायेनाऽऽ्ट॒--अभिवृणीत इति । 
तत्र हृतुमाह-प्रयसर इति । केतृपदं साकाङ्क्षमाह--कोऽसाविति । यत्पदाध्याहारेण प्रेम इति व्याचष्टे--यरस्त्विति । 

३० तुशब्दो बुद्धिमहवलक्षप्याथः । अस्पवृद्धिरल्पाऽसंस्कृता बुद्धियंस्यः सः । प्रेय एव वृणीत इत्यत्र हैतूमाह--विवेकेति। 
योगस्य प्राप्तस्य क्षेमो रक्षणं तन्निमित्तं तदाहु--श्ररीरेत्यादिना \ शरीरेत्यादिशब्देनेन्दरिपादिपरिग्रहुः । उपचयो 
वद्धिः ! तत्लक्षणनिमित्ं तत्स्वरूपनिमित्तम् । प्रेथ-शब्दाथंमाहू--पञश्चिति । भत्र प्रेय-क्ञब्दः फलपरः ॥ २॥ 

` पत्ादीनां गौणात्मत्वाल्पिसत्वम् । प्रियरूपन्प्रियं रूप्यते जन्यते येस्तेऽप्सरःप्रमृत्तिलक्षणास्तदादिस्वरूपान् । 
चिन्तयन्तित्यपेकषित्तं पूरयत्ति--तेषामिति । वृत्तयमोक्तेस्तात्पर्यं दशंयति-अहो इति । अनेन रिष्यस्तुततिः कृता । 

३५ मूढजनेषु प्रवृत्ता मूढजनप्रवृत्ता तां धनप्रायां धनप्रचुरामित्यथः 1 सृत्तौ मागे । बहुशन्दस्य चित्वे न पयंवसान- 
 मित्याहु--अनेक इति ।३॥ | | _  _ 

पोनरुवव्यमाश द्य दुरमेते इति वाक्यस्य व्यावर्त्या शङ्धुामाहू--तथोरिति । विषो न हृद्यत इति भावः| 
परिदहिरमवतारयति--यत इति । दरमित्यस्य व्याख्या-ुरेणेत्यादि । अन्तरेण भेदेन । एते वक्ष्यमाणे । परस्परः 





अ०-१, वं ०-२े, म०~-५, ६ | काठकोपनिषत् [ ७४ 

'अगिद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति महा अन्धेनेव नीयमाना यथाञन्धाः ॥ ५॥ 
न साम्परायः प्रतिभाति बां ग्रमादयन्तं वित्तमोहेन मूढम् | 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशमापदयते मे | ६॥ 

महताऽम्तरेणेते विपरीते अन्योन्धग्यावृत्तख्ये विवेकाविवेकात्मकसत्वात्तमःप्रकाश्षाविव । विपूची विषुच्यो नानागतौ 
भिन्नफे संसा रमोक्षहतुत्वेनेव्येतत् । के ते इध्युच्यते-य ए चाविद्या प्रेयो विषया विद्येति च श्रेयोविषया ज्ञाता 
निर्ञतिाऽकगता पण्डितैः, तत्र विद्याभीप्सिनं विर्याथिनं नचिकेतसं त्वामहं मस्ये। कस्मात् ? यस्मादविद्रदुबुद्धिप्ररोभिनः 
कामा अप्सरःश्रभृतयो बहवोऽपि त्वा त्वां नारोटुपन्त न विच्छेदं कृतवन्तः श्रेोमार्णादात्मोपभोगाभिवाञ्छा- 
सम्पादनेन ! अतो विद्यार्थिनं श्वेयोभाजनं मन्य इत्यभिप्रायः ।\ ४।। 

ये तु संसारभाजनाः-अविच्ायामन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमति वतमाना वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्चादितुष्णा- 
पाशश्षतेः स्वयं वयं धीराः प्रज्ञावन्तः पण्डिताः श्ाखकुशला्रेति मन्यमानास्ते दन्द्रम्यमाणा अत्यर्थं कूटिलामनेकरूषां 
गति गच्छन्तो जरामरणरोगादिदुःखेः परियन्ति परिगच्छन्ति मूढा अविवेकरिनोऽन्धेनेव दृष्टिविहीनेनेव नीयमाना 
विषमे पथि यथा बहवोऽन्धा सहान्तमनथंम्रच्छन्ति वहत् \ ५१ 

अत एव--मटत्वात्र साम्यरायः प्रतिभाति। सम्परेयत इति सम्परायः परल्योकस्तत्प्राप्रिभणेजनः साधनविह्ेषः 

गोपटयतीद्टीका 

भिन्नत्वे हतुमाह्--विवेकेति \ तच हष्टन्तः--तम इति \ सुब्छोपद्छान्दस इत्याह्--विषुच्याविति । भिन्नफरत्वं 
व्याचष्टे--पंसारेति। संसारहेतूरविद्या मोक्षहेतुविद्येत्याकाद्क्नापुवकं म्याचष्टे-के ते इति । या कमंकाण्डे प्रसिद्धा 
परयोविषया । इतिक्षब्दो वेदान्तप्रसिद्धवथंः । परस्परसमुच्चयाथंर्चकारः । श्रेयो मोक्नो विषयः साध्यं यस्याः सा 
तथा | प्रसिद्वत्वात् तं पदमाह- पण्डितैरिति ¦ तत्र विदयाविद्ययो मध्ये । किमत्तोलन्यं नचिकेतसं जानाति नेत्याह्- 
त्वामिति । नच्कित्तसो विद्यायोग्यतायामाकादक्तापूकेकमुत्तरवाक्यं हेतुपरत्वेन व्याचष्टे--कस्मादित्यादि । 
अविद्रद्वुद्धिप्ररोभिनोऽविवेकवृद्धिवकशीकरण्मर्थाः । काम्यन्त इत्ति कामाः । शरेयोमार्गान्जानमार्गान्न विच्छेदं 
कृतवन्तो विच्छिन्नप्तम्बन्धं न कृतवन्तः । सम्बन्धविच्छेदे हुतूमाह्-आत्मेति ।! अगत्सनाऽप्सरःप्रभृतिकामेन जनितो 
यो मोगः सुखं तस्य वाञ्छेच्छा तस्या उत्यादनद्यारा न विच्छेदं कृतवन्त इत्यन्वयः । तात्पयं माहु--अत इति 
यतस्तेन वरं नीतोऽत इत्यथः । भाजनं पात्रं योग्यमित्यथेः ॥ ४ ॥ 

विद्यामिनिवेशायादिद्याधिकारिणो दशंयत्ति- पे त्वित्यादिना । संसारभाजनाः संसारयोग्याः | अन्तरं 
कायंकरणसङ्कातसारभूतो मध्यमो देशस्तत्र वर्तमानास्तादात्म्याभिमानवन्तः। वेष्टयमाना वध्यमानाः । केरिघ्या- 
का ङकषायामाहु- पुत्रेति! पुत्रादितुष्णा एव पाशडतानि तेरित्यथः । अत एव स्वयं धीराः प्रज्ञावन्तो वथमेव 
लोकिके प्रज्ञालालिनिः शास्तरीयप्रञञलाछिन इति मन्यमाना इत्यं: । कार्यंकरणाद्भिमानलाकिनां गतिमाद्- 
त इति । यडन्तद्रम गतापित्ति घातधमादाय दन्द्रम्यमाण इति पदं व्याचन्टे-कुटिामित्यादिना । अनेकरूपामृत्त- 
रायणादिरूपां गति मागंमिच्छन्तः ्राथंयन्तः । ज रारन्दो दु :खहेत्ववस्थोपलक्षणाथं; । रोगो धातुवेषम्यम् । भादि- 
रम्देन मनःपोडादिपरिग्रहः । तेजनिते्दसेः परिगच्छन्ति परितिः स्वर्गादिषु भ्रमन्तीद्य्थंः । अविवेकिनः सं्ारा- 
वध्यदरिनः | तत इष्टान्तमाहु-अन्धेनेवेति । नयनस्थानमाहू--विषम इति ! कण्टक्पाषाणादिगर्तादिसदित 
इत्यथः! यथान्धा इति श्वतिपदं व्याचष्टे--बहुव इति ! महान्तमनथं कण्टकतो दनपङ्गुत्वदेहविशीणंत्वादिरूप- 
मृच्छति प्रप्नुवन्ति यथा तद्रदभ्रमन्त्यविवेक्रिन इत्यन्वयः ।। ५ ॥ 

५ 

१५ 

२५ 

पूर्वाक्ताथं हेतूत्वेनाऽऽदायोत्तरं व्याचष्टे--अत एवैति! अतःशब्दाथंमाहू-मृढत्वादिति। परे काले २३५ 

१. अविद्यायामन्तरे वत्त॑माना--इत्यस्य माध्वेः पूत्रपौत्रादिकमवियेदयुक्तम् । तत् तत्राप्रणुक्तत्वादुपक्ष्यम् । 
भविद्योपगमे तु तत्कायैत्वादुपचरितुं शक्येत । विरिष्टाद्ेत्तिभिः कामकर्मादिक्षणाविध्यायामिति व्याक्रियते 
तत्रापि विच्याविरुद्धाविद्यानभ्युपगमदसामञ्ञस्यमेव । भस्मन्मते तु भावहूपाविद्ोपगमत् सामञ्जस्यम् । 





७६ 1 टीकाट्रययुक्तभाष्योपेता { अ०~-१, व०~-२, म~ 

“श्रवणायापि बहुमिथ न ङम्यः शृण्वन्तोऽपि बह्वी यं न विधुः । 
भार्यो वक्ता इुशरोऽस्य ठन्धाऽऽधरयो ज्ञाता ्लातुशिष्टः ॥ ७॥ 

सास्यीयः साम्परायः घ च बालमविवेकिनं प्रति न प्रतिति न अकाशे नोपतिष्ठत इत्येतत् । परमन्तं प्रमादं 
कुर्चन्तं धुरपश्वादिप्रयोजनेष्वासत्पनदं तथा वित्तमोहेन वि्तनिसितेनएलिवेकेन सूदं तनशाऽऽच्छच्चं सन्तसयमेव 

५ लोको योऽयं दुदप्मानः स्त्यच्चपानादिविचिष्टो नास्ति पणेऽ्ो लोक इत्येवं भननशीरे सती पुनः पुनननित्वा 
वशं मदधीनतामापदते मे परव्योम । जननमरणादिरक्षणदुःखप्रबन्धारूड एव भवतीह्ययेः \ प्रायेण द्येवविध 
एव लोकः ॥ ६६। 

यस्तु भेयी सहुखेषु कश्चिदेवाऽऽत्मविद्टवति त्वद्विधो यस्मात्-श्रवणायापि धदणा्थं श्रतुमपियो न रभ्य 
आत्मा षटु भिरनेकेः; शुष्वन्तोऽपि बहवोऽनेकषेऽन्ये यमात्मानं न विद्युनं विदत्त्थभागिनोऽसंस्कृतात्मानो त विजानीयुः । 

१० किञ्चास्थ वक्ताऽप्याश्र्थोऽ्धतवदेवानेकेषु कञ्चिदेव भवति \ तथा शनुत्वाःप्यस्याऽऽत्मनः कुक्चलो निपुण एवनेक्ेषु 
लन्धा किदेव भवति । यस्सादाश्र्यो ज्ञता कश्चिदेव कूशछानुिष्टः कुशेन निपुणेनाऽऽचा्येणानु्िष्टः सन् \1 ७ 1 

| आनन्दगिरिटीका 

सम्यवप राक्काले देहुपातादुध्वमेवेयते गम्यत इति शेषः ।। ६-७॥ 

गोपालयतोन्द्रटीका 

१५ देहपत्ततादृध्वं सम्यगीयते गम्यत इत्ति सम्परायः । अथवा सम्यक् , पर इत्युपलक्षणम् } पराप रत्रह्य प्राक्षिकाले श्रारू्ध- 
विगमानन्तरमित्यथेः । तल्प्रापिप्रयोजनः परापरब्रहमधाप्तिः प्रयोजनं पस्य स तथा । साधनविरोषश्चोङ्कारध्यानादिः 
शास्त्रीयः प्रसिद्धो यः प॒ वारं पृत्रपरवादिष्वासक्तसादविवेकिनं प्रति नोपतिष्ठते बालो नानुतिष्ठतीलखथंः । प्रमादं 
कुवंन्तं व्याचष्टे पुत्रेति ! पुचादिसघ्पप्रयोजनेषु न केवलमासक्तमनसं त भाति कि त्वन्यथाऽपोत्याह-तथेति । 
मृढनिति । विन्तात्तिरिक्तपुरुषाथमपर्यन्तं तदजंनादौ व्यासक्तचित्तमित्यथं: । अत एव तमसाऽऽच्छ्नमित्याह्-- 

२० तमसेति ! अविवेकेनेत्यथेः । तमसा साम्पययो न भातीत्यन्वयः । ननु द्रव्यासक्ततयाऽ्यं लोको न भायात्परस्त 
भातीत्याशङ्कय कमुतिकन्यायेनाऽश्॒--अयमेवेति । रोकं विशिनष्टि-स््च्चेति। इतिशब्द उक्तपरामशीं। मानीति 
वित्ततुष्णयाऽमि मानवानित्यथंः । सकदुत्पन्नस्य पुनः पुनयंमवश्यताञ्नुपपन्नेव्यत आहु--जनित्वेति । प्रबन्धः प्रवाह: । 
ननु धर्माथंकामेषु स॒वं एव लोक जासक्तदवेद्विचाधिकारिणोऽमावादूपनिषदां व्य्थ॑तेत्पारद्धूयाऽऽह्-प्रापेणेति । 

त्सगतः कामाद्यासक्तं एवं जनं इत्यर्थः । हिशब्दः प्रसिद्धाथंकः ॥ ६ ॥ 
२५ यस्त्वनेकजन्माजितसुक्ृतप्रसादासादितुद्धबरद्धिः कामादिवि मुखो निरतिद्यपुखषाथं ब्रह्य प्रद्यक्त्वेन जानाति 

सहसखेषु चचिकेतःसदशः कश्चिदेव भवतीत्याह्-- यस्त्विति ! तत्र हैतुपरमुत्तरमाह--पस्मादिति । नच मेधसन्देशाद- 
सन्तप्यथंः श्रूयत इत्याश _्याऽऽह्-भवणाथंमिति ॥ तस्य व्यास्या--श्रत्रुमपीति ! अनेकः श्रोतुमपि यो न रभ्य 
इत्यन्वयः | अयमारायः--न्रनणस्य हष्टफटरत्वान्निविषयस्य च साक्चत्काराजनकत्वाज्जनितस्थापि प्रतिभाप्र्ययवद् 
भ्रान्तित्वादात्माऽविषय एवेष्टव्य इति । केषाच्चिच्छ्रोतुं दुंभोऽन्येषां ज्ञातु दुलभ इध्याह्--श्युष्वन्तोऽपीति । अन्य 

३० इति पूर्वोक्ताधिकारिभ्य इत्यथः । न विदन्तीत्येतद्धेतुपुवंकं ग्या चष्टे--अभागिन इति 1 तद्या चष्टे--असंस्छृतैति । 
नित्यनेमित्तिक रसंस्छृत भलत्माऽन्तःकरणं येषां ते तथोक्ताः । यस्माच्छोतारश्व ज्ञातारस्व दुलंभास्तस्सा- 
त्कश्चिदेवाधिकारी भवतीति पूर्वणात्वयः। एवं श्रोतारं महीकृत्य वक्तारं महीक रोति--किञ्केति । न केवलं 
श्रोता दुमो वक्ताऽपीत्यथंः । अस्याऽऽत्मनः । अएचयदाब्दोऽद तवाचीति तत्सदशे रक्षणेव्याहु--अ(इतवदेवेति । 
यथाजनेकेषु पदार्थेषु कर्चिदेव पदाथं अरचयंकर एवं वक्ताऽपि करिचदेव भवतीत्यथंः । वक्तृत्वदौरुभ्यानन्तरं 

३५ श्रोतृष्वनेकेषु छन्वाऽप्यात्मनः कूकर एव केडचिदेव भवतीत्याहू-तथेति । यथा वक्ता दृखंभस्तशेत्यथेः । कुरा 
एव युक््यनुभवसमथं एव | तत हैतुमाह-यस्मादिति । निपुणेन साक्षाक्ृतन्रह्यतच्वे नाऽऽचायेणानुदिष्टो वेदान्तं 
शिक्षितः सन् ज्ञाता साक्लात्का रवा्करिचदेव भवति यस्म त्तस्माठ्कर्चदेवाऽऽत्मनो रच्धेत्यन्वयः ॥ ७ ॥ 

१ अस्य इरोकस्य गम्भीराथः गीतामूढाथेरीपिकायां श्रीमधुपुदनस्वामिभिर्व्यीद यातो द्रष्टव्यः (२-२९) 





अ०-१, च०~-२, म०-८ |  काटठक्रोपनिषत् | ७ 

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। 
अनन्यग्रोक्ते "गतिर नास्प्यणीयान्हतक्येमणप्रमाणात् ॥ ८ ॥ 

कस्मात्- तहि नरेण सनुष्येणावरेण प्रोक्तोऽकरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिनेव्येतत्, उक्त एष अत्मा यं त्वं मां 
पच्छसि ॥ न हि सुष्टु सम्थग्विज्ञेयो विल्लातुं शक्यो यस्मादरह्रघाऽस्ति नाप्ति कर्ताऽकर्ता श्युदढधोऽशुदध इत्यादनेकधा 
चिन्त्यमानो वादिभिः । कथं पुनः शुविज्ञेय इत्युच्यते--अनत्यप्रोक्तेऽनन्येनापुथर्दक्षिनाऽऽचार्येण प्रतिषादयत्रह्यात्मभूतेन ५ 
परोक्त उक्त आत्मनि गतिरनेकधाऽस्तिनास्तीत्याहिरक्षणा चिन्ता गतिरत्रास्मिन्नात्सनि नास्ति न विद्यते सवंविकत्प- 
गतिप्रत्यस्तमितत्वासस्मनः । अथवा स्वात्मभूतेऽनन्यस्मिन्नात्मनि प्रोक्तेऽनन्यपरोक्ते गतिरतान्यावगतिर्नाप्ति जेय- 
स्पास्यस्याभावात् \ ज्ञानस्य ह्येषा परा निष्ठा यदात्मेफल्छविनज्ातरप् । अतोऽवगन्तव्शभावात्न गतिरत्रावशिष्यते । 
संसारगतिर्वाऽत्रं नास्स्यनन्य आत्मनि प्रोक्तं नान्तरीयकल्वाद्चहिज्ञानष्छलस्य मोक्षस्य ! अथवा प्रोच्यमानन्रह्यात्म- 

६ ह गे 

अनन्दागारृटाका | १५ 

अणुत्वं परोक्षत्वस् 1} <-९ ॥। 

गोपारयतीन्द्रटीका 

तनु वाक्याथेव्युत्त्तिमताऽप्याच पेणानुरिष्टोऽधिकारी स्वाधिकारसामर्ध्याज्जास्यति रुब्धा च मविष्य- 
तीत्याशद्धुते कस्मादिति \ भोत्रियं ब्रहनिष्ठमितिभ्रव्यन्तरे व्युत्पत्तिव्यत्तिरेकेण ब्रह्मलछठताया भाचायंविरेषणत्वेन ` 
श्रतत्वात्ताहगाचार्योक्त आत्मा ज्ञातं ख्व्धं च दक्य इत्याद्ययेनाह्-न नरेणेत्यादिना ४ मत्रेण मनुष्यत्वाभि- १५ 
मानवताऽत एवावरण । अवरपदावसाहू--ष्टी मेसेति । पाकृतवृद्धिना प्रकृतित आगतेषु पश्वादिष्वमिमानरूपा 
बुद्धियंस्य स प्राङृतवुद्धिस्तेनेत्यधंः । यं पृच्छसि भयमित्यादिनेति शेषः । तत्र हेतुमाह --पस्मादिति । शून्यवादि- 
व्यतिरिक्तवादिमिरस्तीति चिन्त्यमानस्त्नास्तीति चिन्त्यमानोऽस्तीति पक्षे साह्भयव्यतिख्तेः कर्ता्लुद्ध इत्यकर्ता 
शुद्ध दति वेदान्तिभिस्व स एव ब्रह्मयाभिन्न इति चिन्त्यमानो यस्मात्तस्माटिप्रतिपत्तिमता ह्यपदिष्टोर््थो न 
रन्धं शक्य इति भावः 1 केनाञऽचायैणोपदिष्ट यात्मा जातग्य इति पृच्छतिकथमिति 8 प्रतिपाद्यब्रह्यात्मभूतेन २० 
जीवन्मुव्तेन शिष्यवुद्धिर्वरिपाकप्रे णावता ह्यपर्दिष्ट आत्मा छन्धुं सक्य इत्याह्--उ्यतं ईति । नन्योजन्थस्तेन । 
ब्रह्मणः सकाशादिति शेषः | विषयेण विषयी लक्ष्यत इत्याह -अयथरग्दशिनेति । अभेददरिनेत्यथेः । तदैव 

विवुणोत्ति--प्रतिपायेति \ वेदान्ते: प्रतिपाद्यो ज्ञेो रोऽभिन्नात्मा तत्स्म॑रूपेणेलथंः । जत्मन्पुक्ते सतील्यन्वयः | 
गतिशब्दस्य पूर्वोक्रविकल्पविषयचिन्तापरखमादाय ग्याचष्टे-गतिरिति । सवं च ते विकल्पाश्च सवंविकस्पास्त- 
द्िषया गत्िर्चिन्ता प्रव्यस्तमिता रीना यस्मिस्तस्य भावस्तत्वं तस्पात् । भाचायेपदाघ्याहारेणार्थान्तरमाहू-- २५ 
अथवेति \ स्वात्मभूते ब्रह्यत्मभूतैऽनन्य इत्येव॑र्पेणाऽऽत्मनि प्रोवते प्रकषंणोपदिष्टे सतीत्यन्वयः । अच्राऽऽ्मनि 
ब्रहमाहमस्मीत्यवगतेरन्येति शेषः । जेयस्यान्थस्याभावादिति । त्रह्याव्पेक्याद्धन्नस्याभावा दित्यर्थः । आस्सेकत्वेन 
विन्ञप्तिरभिव्यवितरात्मेकत्व विन्नानम् । फवलितमाहू--अत इति} यतो ब्रह्मात्मेकेत्वमेव ज्ञेयं तञ्ज्ञानं गत्िरत 
इत्यथः । गन्तव्याभावाद्गन्तव्यान्तराभावाचतो न प्राप्तव्यान्तसमतो गतिरन्नान्तरः भावरिष्यत इत्यथैः । गतिर 
नास्तीव्यंकस्यार्थान्तरमाह् -संसारणतिर्वेति \ अनन्य आसनि गृर्णा प्रोक्त त्मनि सपरारगणतिः संसारपतिभासः ` ३० 
सत्यत्वेन तास्ति कतुत्वादः संसारस्याभास एव प्रत्यय इति भावः | नत्र विज्ञानस्य न संसारनिवृत्तिमंस्यं फ 
तत्कथं संसारावगत्तिनिषेध इति । नेव्याहू--नान्तरीयकत्वाहिति ।! विज्ञानफलस्य मोक्षस्पाऽऽनन्दावाप्तैः संसार- 
निवृ चिनान्तरीयकस्वा दिस्यथंः । अगतिरिति पदच्छेदेनार्थान्तरमाहू--अथवेति । प्रोच्यमानं यद्ब्रह्म तदात्म- 
भूतेनाऽप्चा्यंण शिष्यवृद्धवा बिम्बेश्वरभूतिनीपद्छ्टि आत्मनि रिष्प्रस्याधिकारिणोऽनववोष अआत्मविषये नस्त्येव, 

{ यत्तु अनन्यप्रौके गतिरत्र नास्तोति ब्रह्माभिन्नेन जीवेन प्रोक्तं ज्ञानं न भवतीत्युक्तं । तन्न, अगतिः भन्ञानं ३५ 
नास्तोति पदच्छेदनात् अद्रैततिना प्रोक्त एव ज्ञानं भवतीति सिद्धत्वात् । युक्तं चतत् अभिच्चस्चेत् 
स्वस्य यत् स्वरूपं तदेव ब्रह्मण दति ब्रह्म जानीयात् अन्यप्रोकछे तु तस्य ब्रहमतत्वज्ञानं भवति वेति 

सन्देहं एव | 
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| टीकाद्रययुक्तभाष्योपेत्ता [| अ९-१, व ०२, म०-९ 

नेषा तेण मतिरापनेया 'प्रौक्ताऽन्येनेव सज्ञानाय ग्घ 
[1 ¢ नो [ (कोक 

यां तमापः परत्यृतिबितासि त्वादह्नो भूयान्नचिकेतः बरष्टा ॥ & ॥ 

मृतेनाऽचार्थेण नोक्त आत्मन्यगतिरनवबोधोऽपरिज्नानमत्र नास्ति । भवलत्येवावगतिस्तद्विषया श्नोतुस्तङस्म्यहुमिस्या- 
चा्यस्येवेतययथेः । एवं चुविज्ञेय आमएऽऽमवताऽऽचायंणानन्यतया परोक्तः ! इतरथाह्यणोयानणुप्रमाणादपि सस्पद्यत 
आत्मा । अतक्यंमतवयः स्वबुद्धचयाऽम्यूहेन केवखेन तकण । तक््यमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्स्थापित आत्मनि ततो 
 हयणतरमन्योऽभ्युहति ततोऽप्यन्योऽणुतमभिति } न हि कुतकंस्य निष्ठा कचिद्धिद्यते \\ ८ ॥। 

अतोऽन्यप्रोक्त आत्मन्ुखन्ना येयमागमधरतिपाद्यत्ममतिः- नैषा तकण स्वबुदधचभ्युहमानरेणाऽऽपनेया न 
प्रापणीयेत्यथंः । नापनेतव्या वा न हातभ्या । तर्णकको ह्य नाणमन्नः स्वबुद्धिपरिकल्पितं यत्किञ्चिदेव कथयति ! अत 

गोपारुयतीदटीका 

बोधो भवत्येवेत्यथः । इदमुपलक्षणं प्रतिबद्धबोधस्यापि । बोधे प्रतिविन्धो न भवतीति भावः। श्रोतुर्बोधिमभिनीय 
दशंयत्ति-तदस्म्यहूमिति । तसत्पगभिन्नमहमस्मीत्यथंः । तदनन्योऽहमिति पाठेऽप्ययमेवाथेः । तत्रोपमानमाह- 
भाचापंस्येवेति \ वृत्तानुवादपुवेकमुत्तरवाक्यमवता स्यति--एवमिति \ अनन्यतया स्थितेनाऽऽचार्येण प्रोक्त आत्मा 
युविन्तेय इति प्रथमन्यास्यानुवादः। त केवरूमाचायंणोपदिष्ट आत्मा, अपि त्वागमेनापी्याह-अगगमवतेति । 

 अवगमवतेति पाठः पुगमः। द्ितीयव्यास्यान आचार्येणानन्यतयाऽनन्थ इत्येवंरूपेण प्रोक्त आत्मा सुविज्ञेय 
१५. 

9 

इत्यनुवादः । तृतीये समः। चदुथं आचार्येणेव प्रोक्त त्मा सुविज्ञेय इत्येवकाराध्यहारेणानूवादो व्यष्येयः | 
पृथग्दशिना तपिष्ठ आत्मा परोक्ष एवेत्ाह--इतरथेति । पृथग्दशिनोपदिष्ट अआत्माऽणुः परोक्षः परोक्षादपि 
परोक्षोऽणीयानणुप्रमाणादप्यल्पपरिमाणाद्स्यणोयान्सम्पद्यतं इत्यथः । हि रप्यथः । अस्पपरिमाणादप्यणु तरः सम्पद्यत 
मास्मेदयत्र हेतुमाहू-अतक्यंमिति । अणीयानिद्ूपक्रमे पु्द्धनिर्देशलादतक्यं मिति नपुंसकः पंलिदङ्धस्वेन विपरिणेय 
इ्याह--अतक्षयं इति \ तकण ज्ञेयस्त्र्थो न तक्थोऽतक्यंः । ननु तकस्यानुमानरूपत्वेन प्रमा णत्वा च्ुतिवद्वस्स्ववबोध- 
कलत्वात्कथं तरकरागस्य आस्मत्यत भाह्--स्वबुद्धयाऽभ्पुरैनेति \ स्वाधीना बुद्धिः स्वबुद्धिनं गु्वाद्युपदेरेन संस्कृता 
तयाऽभ्यूह् मारोपस्तेन तकंणेव्यथंः । तथा सत्यनुमानस्य मन्तव्य इति श्रुत्या वेदान्तसहायत्वमुक्तं बाधितं 
स्ादित्पाशङ्कुवाऽश्-केवलेति । भ्रुत्यसह्येनेव्यथे>। तथा च श्रुत्पनुकूल्तकस्य समूरुत्वाघ्ामाप्पेऽपि केवलस्य 
नाथंनिश्चायकतेति भावः । कैवदेन तकं णातक्यं इत्यन्वयः । विपक्षे दण्डमाहू-तक्ध॑माण इति । तव्यमाण 
सात्मनि केनचिक्ताकिकिणणुपरिमाणे स्थापित इत्यन्वयः । एकेनाणुत्वेन स्थापित आत्मन्यन्योऽपि ताक्िक- 

. २५ मन्योऽन्यथाऽभ्यहुतीत्याह्--तत इति । तत्त: पूवंस्मात्परिमाणादणुतां ततोऽपि परोक्चताभन्पस्ताक्रिक ऊहति । 
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हि प्रसिद्धमेतत् । ततोऽपीति । पूववत् । ननु कस्चित्ताकिकाग्रणीः परिमाणस्य निष्ठां वेत्स्यत्तीति चेत्याह --न हीति ) 
वुत्सितितकेः कतकं उत्प्रक्षामात्रनिबन्धनस्तस्य निष्ठा कस्मिर्चिद्विषये परिसमाप्तिः काचिदपि न विद्यत इत्यथैः ।८॥ 

फकलितमाह्--अत इति ! यतस्तर्कानधीनाभ्त इट्यथंः । मनन्येनापुथग्दश्िना घोक्त अत्मनि विषय अागम- 
भतिपाद्या तरत्ति शोकमात्मविदित्यागमेन फरूत्वेन प्रतिपाद्या येयं मत्तिरेषा तर्केण न प्रापणीया च परिणेये्यधः । 
पुननकारग्रहेणमत्वयाथस् । अर्थान्तरमाह --नापनेतव्येति \ न दातव्या न बाधनीया । वाशब्दः पक्षान्तस्योती । 

२५ 

१. यच्च प्रोक्तान्येन मेदन्नानवतेस्यथं इति, तच्च । नेषा तककणेति पूर्वं ताक्रिकोक्तः तद्डिसेनेति स्वरस 
सिद्वाथ॑त्यागात् । यत्तु मृत्वा यमं प्राप्तस्य नचिकेतसः न शरीरख्यतिरिक्तात्मनि सन्देहः स्वस्येव 
तथात्वात्, इति । त्न । अस्मिन्प्रकरणे अन्यत्र वा नचिकरत्तसो मरणाचुक्तेः । मृत्वाऽऽगत इति कत्पनं 
न सम्भवति, तथा सति मुत्वा यमलोके सद्य एवोत्पन्नस्य यमेन सम्वादो वा पूवंजन्म स्मृत्वा पूरवेपितृ- 
सौमनस्यप्राथंनं वा नैव प्रम्भवेत् । पितरमेव जीवन्नयानि इत्ति च पितृसकाद्यात् वियुक्तो यमदशंनान्तं 
 जीवत्तीति जीवन्नेव वतत इति स्पटत्वाच्च । प्रथमं शरीरख्यतिरिक्तजीवास्तित्वं पृष्ट्वा पुनः अन्यत्र | 

धर्माद््याद्नां त्येव धर्मा्यतिक्रान्तं स्वरूपं पृष्टवततः शुद्धजीवप्रश्नोऽयं तेन कृत इति स्फुटमेव । 
तस्येव चादगु्ठमात्रः ईदानो मृतभव्यस्येति ईश्व राभेदः स्वयमेव यमेन प्रतिपादयत इति सृषट् | 
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जानाम्यहं . गेवधिरिप्य नित्यं च दयघ्ुवैः प्राप्यते हि धवं तत् । 
ततो मया नाचिकेतितोऽग्निरनित्यदरव्येः प्रा्चवानसिमि नित्यम् ॥१०॥ 
कामस्याऽऽधि जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् | 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठा दृटा धरत्या धीरो नचिकेतोऽत्यघ्ाश्रीः ॥१२॥ 

एव च येयमागमप्रभूता मतिरन्येनेवाऽऽपराभिज्नेनाऽऽ्चायेणेव रताकिकाल्प्रोक्ता सती पुललानाय भवति! हे प्रेष्ठ ५ 
प्रियतम । का पुनः सा त्कगस्या मतिरिव्युच्यते ! यां त्वं मति मदर रप्रदानेनाऽऽपः प्राप्रनानसि \ सत्याऽवितथविषया 
धृतियंस्य तव स त्वं सत्यचुतिवंतासीत्यत्रुकम्पयन्नाहु म्रत्युनचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञानस्तुतये । त्वाटृक्त्वततुल्यो 
नोऽस्मभ्यं भूयान वतादधुवलत्वन्ः पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा । कौोहग्पाहक्त्वं है नचिकेतः प्रष्टा \। ९ ।॥ 

पुनरपि तुष्ट आह्-- जानाम्यहं शेववि्िधिः कमंफरुखक्षणो निधिरिव प्राथ्यत इति । असावनित्यमनित्य 
इति जानामि ।! नहि यस्मादनि्येरघ्नुवेनित्यं ध्रुवं तस््राप्यते परमात्मास्यः शेवधिः । यस्तु अनित्यसुखात्मकः १० 
शेवधिः स॒ एवानिव्यद्रव्येः प्राप्यते \ हि यतस्ततस्तस्मान्मया जानतएपि नित्यमनित्यसाधनेनं प्राप्यत इति 
नाचिकेतकिचितोऽग्निरनित्येचव्येः पश्वादिभिः स्वगंसुखसाधनभूतोऽग्निनिर्वंतिते इत्यथः । तेनाहमधिकाराप्लो नित्यं 
याम्यं स्थानं स्वर्गाद्यं नित्यमपेध्लिकं प्राप्रवानस्मि ।\ १० ।॥ | 

त्वं तु-कामस्याऽऽप्रि समाप्रिम्, भन्रैवेहैव सवे कामाः परिसमए्राः, जगतः साध्यात्माधिभूताधिदेवादेः 
आनन्दगिरिटीका १५ 

मया जानत्ताऽपि बह्वायासं कमं कृतं त्वं दीयमानमपि तत्फलं भ गृह्णसि मत्तोऽधिकगप्रललोऽसीति 
सन्तोषात्स्तोतीत्याह--पुनरपि तुष्ट आदति ।। १०-११।। 

गोपाङ्यतीश्टीका 

प्रथमपक्षे ह्यात्सविषया मतिनं तकेण जननीयेत्यथं: । द्वितीये कुतर्कादिनिाऽऽगमजनित्तमतिनं बाधनीयेदथंः । नन्वा- ,. 
गमानुकूरुतकस्यापि निषेधः स्यादित्याशद्कुबव कुतकंस्येव निषेध दत्याहू-रताकिक इति } यत्किखिदेव कथयत्तीत्य- २० 
न्वयः | यक्किञ्ित्रत्यगसिन्चप्य तटस्थत्वादिक्षम् । तदपि प्रमाणमूलमिति चे षरेद्याह--स्वन्रुदधिपरिकल्पितमिति \ तत्र 
हेत॒ः-अनणामन्ञ इति । हि यस्मादागमर्थानभिन्ञस्ताकिकस्तस्मात्स्ववुद्धिपरखकिस्पितमेव यत्किञ्ित्कथयतीत्यन्वयः | 
अपुथग्दशिनाऽऽचायंणोपदिष्ट आत्मा ज्ञातुं छक्य इ्युक्तमर्थं श्रुतिर्निगमयतीत्याहू--अत एवेति । यतस्तकंजस्या न 
भवतीत्यत इत्यथ; । कस्मादन्येनेत्यपेक्नायां पुरयति--ताकिकादिति । प्रोक्ता प्रकरणोपदिषत्यथंः सृज्ञानाय पराक्षा- ` 
त्काराय । प्रियतमेति सम्बोधनं नचिकेतसः । आकाडक्षापूर्वकमुत्तरवाक्यमवतारयति--का पुनरिति । मतैरुत्तरक्षणे २५ 
प्राप्स्यमाणत्वत््राप्तवानसीति निर्देशः वरप्रदानस्याग्निविद्यादिप्राप्निपयंन्तत्वाक्याऽसीति निर्देशः । अवितथः परमां 
आत्मा विषयो यस्याः सा तथा | अनुकम्पयन्दयां कुव॑न्नित्यथंः । नचिकेतसमनुकम्पयत्वक््यमाण विज्ञानस्तुतय 
आहैत्यत्वयः ! है नचिकेतो याहक्त्वं प्रष्टा त्वत्तुत्योऽस्मभ्यं ताहृवपुत्रः शिष्यो वा भवत्वि्युत्त सवा क्यान्वयः।। ९॥। 

मया जानताऽपि बह्वायासं कमं छतं तःफलं दीयमानमपि न गृह्णसि ततो मत्तोऽप्यधिकतरप्रज्ञोऽसीति ` 
सन्तोषार्स्तौतीत्पाद्--पुनरपि तुष्ट आहेत्यादिना । शेवधिशम्देन निधिकब्दपयिण कथं क्म॑फलमुच्यते भूस्थापित- २० 
हिरण्ाचथंकल्वाननिषिशब्दस्येत्याशङ्कुय कामनाविषयत्वगुणयोग च्छेवधिकशब्दः क्मफरे विद्यत इत्याह-निधि- 
स्विति । रोनपिशब्दस्य पुंहिद्खत्वादाह--अनित्यमनित्य इतीति \ त्न प्राप्यत इत्यन्वयः! ध्रुवशन्दाथंमाह-- 
परमात्मेति । तद्यनित्यसुखप्राप्तिः केनेत्यतत आहू--यस्त्विति हे नचिकेतो नित्यमनित्यसाधर्ननं प्राप्यत इति 
जानताऽपि मयाऽग्निर्चित इत्यन्वयः । पदायंमुक्तवा वाक्यायंमाद्--अनित्यैरिति । तेन चितेनाग्निनाऽधिकारापन्नो ` 
धमाधम फलयोः प्रदानेन जन्तूनां नियन्तु भापत्नः। याम्मिति ! यमपति नियच्छतीति यमस्तस्थेदं याम्यं तेना- ३५ 
धिष्ठितमिति यावत् । ननु कमंफलस्य तचथेहैव्यादिश्रुतयाऽनित्यत्वश्रवणात्कथं नित्यत्वं तत्राऽह्--अषेकषिकमिति । 
किञ्चित्रूवस्थायीत्यधंः ।। १० || | 

आदिरण्यग भपदाद्विरक्तस्य ब्रह्मविद्यायामधिकार इत्येत दृश यितु प्रर स्तौति--स्वं त्विति \ अच्रैवेति पदं 
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तं दुदेधं गटमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरे्टं पुराणम् । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मला धीरो इषेक्लोको जहाति ॥१२॥ 
एतच्छरूत्वा सम्परिगृह्य मत्यः प्रवृह्य ॒भम्येमणुमेतमाप्य | 
स मोदते मोदनीयं . हि रुन्ध्वा विघ्ते. सञ्ज नचिकेतसं मन्ये ।॥१३॥ 

५ प्रतिष्टामाभ्यं सर्वात्मकत्वात्, क्रतोः फलं हेरण्यगभं पदमनन्त्यमानन्त्यम् \ अभणस्य च पारं परां निष्ठास् \ स्तोमं 

स्तव्यं, महदणिमादयेश्वर्याद्यनेकगुणसंहं स्तोमं च तन्महन्व निरतिक्षयत्वात्स्तोममहत् । उरुगायं विस्तीर्णां गतिम् । 
प्रतिष्ठां स्थितिमात्मनोभुत्तमामपि धृत्या धेर्थण धीरो धोमान्सन्नयिकेतोऽत्यसरान्नौ; परमेवाऽऽकाङक्ष्चतिसृष्टवानसि 
सवेमेतत्संसारभोगजातम् \ अष्टौ वतानुत्तमगुणोऽसि ।॥ ११ ॥ 

यं त्वं ज्ञातुमिच्छस्यात्मान--तं दुद दुःखेन दशंनमस्थेति दुदेश्पऽतिसुकष्मत्वात्) गदं गहनमयुपविष्टं प्राकृत 
१० विषयविकारविज्ञानेः भरच्छन्नमित्येतत् ! गुहाहितं हायां बुद्धौ स्थितं वत्नोषरस्यमानत्वात् । गह्वरेष्ठं गहु रे विषमेऽ- 

९५ 

२५ 

२३० 

२५ 

नेकानथंसङ्करे तिष्ठतीति गह्वरेष्टम् । यत एवे गुढसनुप्रविष्टो गुहाहितश्चातो गहुरेठः ! अतो दुरद्षैः \ तं पुराणं 
पुरातनमध्यात्मयोगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंहूत्य चेघस्र आत्मनि समभाधानमध्यात्मयोगस्तस्थाधिगमस्तेन मत्वा 
देवमात्मानं धीरो हषश्षोकावात्मन उच्कर्घापकषेथोरभावार्जहाति ॥ १२१ 

किञ्च॑तदात्मतस्वं यदहं वक्ष्यामि--एतच्छुत्वाऽऽधायंसकाश्चात् सम्यगात्मभावेन परिगृह्योपादाय मर्त्यो 

आनन्दगिरिटीका 
यश्च त्वया देहन्यतिस्कि आत्मा हष्टस्तस्येव परमाथंस्व्पज्ञानं संसारनिवतंकं पर्मानन्दप्राप्तिघाधनं 

धम्यं च नात्तः परं श्रेयःसाधनमस्तीत्ति पृष्टस्य वस्तूनः प्रशंसया च ब्र्टारं प्रशंसति-थं स्वं जातुमिच्छ- 
सीत्यादिना ।। १२-१३ ॥ 

गोपाख्यंतीन्द्रटीका 

7चष्टे--इहैवेति । हिरण्यगभंपद इत्यथः । हिरण्यगभंस्याध्यात्माधिभूतादिसहितसवेजगदाश्रयत्वे हेतुमाह-- 
वर्बात्मकत्वादिति ! आनन्त्यपदपिक्षितक्रतुफटं हिरण्यगमेपदमिद्याहू-क्कषेः फर्भित्यादिना ! क्रतुहिरण्यगर्भो- 
पासना । आनन्त्यमपिक्षिकम् । एवमुत्तरपदेष्वपि द्रष्टव्यम् । भाष्ये प्रथमचकार आनन्याभयसमुच्चयाथंः द्वितीय 
स्तोममहृत्वगुणसमुच्चयाथंः । संहतमिति । विशिष्टमित्यथंः । पदाथंमभिधाय्र तदनुवादेन हैतं दशंयत्ि-घ्तोमं 
चेत्यादिना । अनेककालावस्थायि हिरण्यगभेपदं गम्यत इत्ति व्युत्पत्या विस्तीणंगतिरिस्युच्यते । ह नचिकेत 
इति सम्बोधनमव्यखाक्षीरिव्यत्र द्रष्टन्यम् कि व्यक्तवानसीत्यपेक्षायां प्रोक्तहिरण्यगभंपयन्तसंसारभोग जातमित्याह- 
सवंमेतदिति । उपक्रान्तध्रोतुप्रशंसामुपसंह् रति--अहौ अतेति ।। ११॥ 

यश्च त्वया देहव्यतिरिक्त भात्मा पृष्टस्तस्येव परमाथंस्वरूपविज्ञानं सनिदानसंस।रनिवत्तंकं परमानन्द- 
प्रा्चिसाधनमतः परं श्रेयःसाधनं घमंश्चे नास्तीति पृष्टस्य वस्तुनः प्रशंसया च प्रष्टारं प्रशंसति- पं स्वं ज्ञातु- 
मिच्छसीत्यादिना 1 यमात्मानं ज्ञातुमिच्छसि तमित्यन्ययः। यं च त्वमिति क्वचित्पाठः दुःखेनेति । अत्यन्तायसि- 
नेत्यथंः । तदुक्तं करिचत्मां वेति तततवत इति । तत्र हतुमाहु-अविसु्ष्मस्वादिति । तमिति ! परमसूक्ष्माक शदिरपि 
कारणत्वादतिपूक्ष्ममतो दुद॑श्॑मित्य्थः । गूढमनुप्रविष्टमित्यस्य त्ात्पर्यायंमाहु--श्रा्तेति । विषयाः शब्दादयः । 
नन्वनन्तायामविस्तारस्य न वुद्धौ स्थितत््वमित्यारङ्कुयाऽऽहू--पत्रेति । वुद्धावित्यथं; । अनर्था रागद्वेषादयस्तेः 
सङ्कटेऽत्यन्तायासजनके कायंकारणसद्भात इत्ययं: । गृढमनुप्रावष्टत्वं गुहाहितत्वं च गह्वरेषत्वे हतुस्तय्च दुदंशंत्वे 
हेतुरित्याह्--यत एवमित्यादिना । यत्ता गह्ुरेष्ठोऽत इत्यथं :। पुरातनं सनातनमित्यथः। अधिगस्ेनेति । घरप्त्येव्यथंः। 
धीरोऽध्यात्माधिगमेन देवमात्मानं मत्वा हषशोकौ जह्ातीन्वयः । हषंशोकोपखक्षितसंसारनिवृत्तौ हेतुमाह्--जात्मन 

` इति । स्वोत्कषप्रयुक्तं सुखादि परोत्कषघ्रयुक्तं दुःखादि स्वापकषंश्रयुक्तं दुःखादि परापकषप्रयुक्तं सुखादि तथोरः 
भावस्तस्मादपगच्छत इत्यधेः । अत्र धीरो बुद्धिमानिति श्चवणमननसच्वमुच्यते । अध्यात्मयोगशब्दैन निदिध्यासन- 
मुच्यते । मत्वेति साक्षात्कार उच्यते ।। १२॥। । 

आत्मतत्वन्ञानस्य सनिदानसंसारनिवत्तंकत्वमादर्य{ऽतन्दावाप्िसाधनतामाह्--किञ्चेति \ वक्ष्यामीति । 
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अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमादन्यत्रास्माक्कृताकृतात् ।. ` 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पदयसि तद्वद ॥१४॥ 

मरणधर्मा धर्मादनपेतं घम्यं प्रवृह्योद्यम्य पृथक्कृत्य इरीरादेरणं सृक्ष्ममेतमात्मानमाप्य प्राप्य स मर्त्यो विद्रन्स्दते 
मोदनीयं हषंणीयमात्मानं ऊुम्ध्वा । तदेतदेवंविधं ब्रह्मसदा भवनं नचिकेतसं त्वां प्रत्यपावृतद्रारं विवृततमभिुली- 
भुतं मन्ये मोक्षाहं त्वां मन्य इत्यभिप्रायः ॥ १३॥ 

यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चासि भगवन्मां प्रति अन्धत्र धर्माच्छाखरीयाद्धर्मानुषठाना्तत्फलात्तत्कारकेभ्यश्च पथगभूत- 

आनन्दगिरिटीका 

यदि देहव्यतिरिक्तस्याऽऽ्त्मनः प्रथमं पृष्टस्य परमाथंस्वरूपज्ञानमेव श्रेयःसाधनं तहु तदेव ब्रहीत्याहु- 
यद्यहं योग्य इत्यादिना \! अत एव वरदानव्यतिरेकेणापूर्वोऽयं प्रन इति नाऽऽश द्कुनीयं पूवपृष्टस्येव याधातथ्यप्रडन 
पृष्टस्य वस्तुनो विशेषणान्तरं ज्ञानसाधनं वक्तुमित्यथः ।। १४॥। 

गोपारूयतीनश्द्रटीका 

न जायत इत्यारभ्येति द्रष्टव्यम् । स्वाधीनश्नरवणं व्यावतंयति-आचायंप्रसादादिति। अथवाऽभऽ्चार्थंप्रसादात्संपरि- 
गृ द्येति योजना । आत्मभावेन परिगृद्येति मननेन ब्रह्मतत्त्वं श्रुतं प्रत्यगात्मत्वेन नि्चित्येत्यथेः । प्रायेण मनुष्याधि- 

 कारत्वाच्छास्त्रस्येति मत्यंग्रहणम् ! तत्वज्ञानप्योत्तमधमंत्वमाहु--धर्मादिति । कस्मात्पथक्कृव्येत्यपेक्षायामाह-- 
 श्रीरादेरिति \ पृथक्करणं निदिध्यासनम् । प्राप्तिः पराक्षात्कारः । मोदनीयमत्मानं न्ध्व सर विद्टान्सोदल 

 इत्यनेनाऽऽनन्दावाप्तिरुक्ता । एवं वस्तुप्रशंसां कृत्वा प्रष्टारं प्रशञंसतीत्याह--तदेवमित्यादिना ! तदिति \ तस्मा? 
व्यथं: । यस्माद्विद्रान्साक्लात्कारािरत्तिशयनब्रह्म प्राप्नोति तस्मादित्यथंः । एवंविधमिति । निरतिक्षयानन्दस्वरूप 

 मिव्यथंः। ब्रहयोव सद्य ब्रह्मसद्य भवनं गृहं प्राप्यस्थानमित्यथंः । अभिसुखोभूतमिति ! प्रसन्नमित्यथंः । “यमेवेष 
वृणुत" इति श्रुतेः । पदाथंमुक्त्वा तात्पर्याथेमाह्-मोक्षाहंमिति ।॥ १३॥ ` 

यद्यादौ पुष्टस्य देहव्यत्तिरिक्तस्याऽऽत्मनः पारमाथिकस्वरूपन्ञानमेव श्रेयःसाधनं तहि तदेव ब्रहीति नचिकेता २ 
आह्--यद्यहं योग्य इत्यादिना \ अत एव वरदानव्यतिरेकेणापूर्वोऽयं प्रशन इति नाऽऽशद्कुनीयम् । येयं प्रेत इत्यादिना 

 पृष्ठस्येव देहव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनो याथात्म्यप्रदनोऽयं पृष्टस्य वस्तुन ओङ्कारोपासनादिरूपविदोषणान्तरं ज्ञानसाधनं 
 वंक्तुमित्यथंः । मां प्रति यदि प्रसन्नर्चासि मह्यं तष्रदेव्यन्वयः । कि तदित्यपेक्षायामाह्-अन्यन्रेद्यादिना । धमम॑त्वेन 
प्रसिद्धचेत्यदन्दनादेरधमंत्वद्यापनाय शास्त्रीयादिति विशोषणम् । ननु धर्मानृष्ठानादन्यदिः्युक्ते तत्फलं तत्कारकं 
चाऽऽत्मा स्यादित्याशङ्कय धमंग्रहणस्योपलक्षणत्वान्न दोष इत्याह्-तत्फखादित्यादिना । अधर्मादन्यदित्यत्राप्युप- 

१. अन्यत्र धममदित्यादि च शुद्धजीवपरत्वे सङ्गच्छते । अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् इति “निनं कृताक्रते तपत" 
इत्यत्र पुण्यपापपरताया व्यक्तत्वात् त्यरोर्जीव एव प्रसक्तत्वात् । वेदप्रतिपाद्यत्वं प्रणवे उपास्यत्वं 
च शुद्धस्यव । 

८१ 

५ 

९ ० 

२५ 

विरिष्टद्रेतिभिः घर्मादत्यत्र प्रसिद्धोपायविलक्षणोपाय इत्यथः । अधमः धमंतरः उपेयः प्रसिद्ध- ` 
साध्यविलक्षणं फरमित्यथंः । अस्मात् इत्यनेन वुद्धिस्थसाधको विवक्षितः । स चोपेता-तथा च 
प्रसिद्धोपेतुविलक्षण इत्यथः । कृताछृतादिति घर्माधिमंविलक्षणं इत्यथः कृतः । अत्र परमास्मोपासनस्या.प 
धम॑त्वात् तद्विरक्षणत्वमसम्भवीति प्रसिद्धत्याध्याहारः कृतः! स एव दोषः । अधमंशब्दो ध्म॑विरुद्े 
पापकमंणि रुढः तत्परित्यज्य प्रसिद्धाधर्मादन्थः प्राप्य इत्यप्रसिद्धाथंकथनम् । अपि च "यत्पश्यसि 

२० 

तद्रदे"व्यत्र चयाणां यच्छब्देन परामर्शानुपपत्तिः यत्पदेन हि सवंविलक्षमेकमेव वस्त्वमिधीयते तत्परि-" 
त्यज्य उपायोपेयोपेतुत्रयविषयत्वमसम्भावितमेव स्वमतानुगुण्यार्थं स्वीकृतमिति व्यक्तं भवति । न 
जायते ध्रियते" इत्यादिमन्त्रस्यं भगवतेव जी वपरताया गीतासूक्तत्वात् तस्य भगवत्परत्वं गीताविषुम् । 
भगवतो जन्मादिकमप्राप्तं तस्य तन्निषेधे अप्र सक्तप्रतिषेधर्च पुवमेवोक्तः | 

११ 

२३१५ 
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*सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यददन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद" संग्रहेण ्वीम्थोमित्येतत् ॥१५॥ 
एतद्वथेबाक्षरं बहम एतद्भयेवाक्षर परम् । 
एतद्रचेवरक्षरं ज्ञत्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥१६। 

५ मित्यथंः । तथान्यत्राघ्मात्तिथाऽन्यत्रास्मात्कताकृतात् \ कृतं कायंमक्ते कारणमस्मादश्यत्र । किञ्चान्यत्न भूताच्चाति- 

१०७ 

९५ 

२१५ 

२५ 

२० 

करान्तात्काराइूव्याच्च भविष्यतश्च तथा वतंमानात् । कालश्रयेण यन्न परिच्छिद्यत इत्यथः । यदीदृशं वस्तु सवे- 
व्यवहारगोचरातीतं पश्यसि जानासि तद्द मह्यम् \॥ १४ ॥। 

इत्येवं पृष्टवते मृत्युरुवाच पुष्टं वस्तु विशेषणान्तरं च विवक्षस्- सवे वेदा यत्पदं पदनीयं गमनीधमविभगे- 
नाऽऽमनन्ति प्रतिपादयन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यत्प्राप्त्यर्थानीत्यथः ! यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य गुरुकुलवास- 
लक्षणमन्यदवा ब्रह्यभ्राप्त्यथं चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यज्जातुभिच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो ब्रवीमि, ओमित्येतत् । तदेतत्पदं 
यदृबुभुत्सितं त्वया तदेतदोभित्योंशन्दवाच्यमोज्ञाब्दप्रतीकं च) १५ ॥ 

अतः-एतद्धचेवाक्षरं ब्रह्यापरमेतद्धचेवाक्षरं परं च ! त्योहि प्रतीकमेतदक्षरम् । एतद्धचेवाक्षरं ज्ञात्वोपास्य 

ब्रह्येति यो यदिच्छति परमपरं वा तस्य तधूवति \ पर चेज्ज्ातव्यमपरं चेस्प्राप्ठव्यम् ॥ १६ \ 

आनन्दगिरिटीका 

सवे वेदा इति \ वेदेकदेश्ा उपनिषदः । अनेनोपनिषदो ज्ञानसाधनत्वेन साक्षाद्िनियुक्तास्तपांसि कर्माणि 
दुद्धद्रारेणावगत्तिसाधनानि । मन्दाधिकारिणो विचारासमथंस्य क्रमेणावगतिसाधनं संक्षिप्याऽऽह॒--सङ्ग्रहेणेति । 

गोपाटयतीन्धटीका 

रक्षणं तुल्यम्--अम्यत्रेति ! अन्यदित्यर्थः । कायंकारणपरिच्छेदकात्कालादप्यन्यदित्याह् --किञ्चेति । प्रथमस्च- 
कारोऽतिक्रान्तवस्त्वन्यत्वसमुच्चया्ंः । भविष्यतश्च कालादित्यनुवत्त॑ते । द्वितीयश्चकारो मविष्यत्कालपरिच्छिन्न- 
वस्त्वन्यत्वसमुच्चयार्थो वत्तंमानकाखान्यत्वतत्परिच्छिन्नवस्त्वन्यत्वसमुच्चयोपलक्षणाथंस्च । पदाथमुक्त्वा वाक्याथ- 
माहु-काडेति ! ईहयं वस्त्विति व्याचष्ट-सर्वेति ॥ १४॥ 

उत्तरमवत्तारयति- एवमिति \ विक्ञेषणान्तरं चेति \ गोद्धारोपासनमित्यथंः । सवे वेदा इति तदेकदेश 
उपनिषद उच्यन्ते तं व्वौपनिषदमित्यादिश्नुत्या साक्षाज्ज्ानसाधनत्वेन विनियुक्ताः । गमनीयमिति ) प्राप्तव्यमित्यथः। 
अविभागेनाविप्रतिषेघेनैककण्ठयेनेत्यथः । तपांसि कर्माणि । शुद्धद्रारेण ज्ञानसाधनत्व स्रमाणत्वाभावाद्वदन्तीत्ये्त- 
दनुपपत्नमित्यार द्य वदन्तिरत्र लक्षणयेत्याहू-- पप्राप्त्यर्थानीति ! यदिति \ गुरकुलवासलक्षणमिति । नंष्ठिक 
ब्रहमाचयंमित्यथेः । अन्यद्वेति \ इन्द्रवि रोचनाख्यायिकामिहितन्रह्मविदयाङ्गं ब्रह्मचयंमित्यथंः । मन्दाधिकारिणोऽव- 
गतिसाधनं संक्षिप्याऽश्ू--संग्रहेणेति । यस्य शब्दस्योच्चारणे यत्स्परति तत्तस्य वाच्यम् । समाहितचित्तस्योङ्कारो- 
च्चारणे यत्साक्षिसंवेदनं स्फुरति तदोङ्कारमवरृम्ब्योङ्कारवानच्यं सत्तवप्रधानमायावच्छिन्नमोद्ारोपाधिकं ब्रह्ाह- 
मस्मीति ध्यायेदित्यथंः । यदि तत्राप्यसमथंस्तहि प्रणवे ब्रह्मदष्टि कुर्यादित्याह--ओंशब्दप्रतोकं चेति ।। १५॥ 

 त्त्वविचारानधिकृतानामोद्धारोपासनां विधाय तत्फरं दरांयन्तोङ्कारं स्तौतीत्याह-अत इति । यत 
ओकारो ब्रह्मवाचको ब्रह्मप्रतीकोऽत इत्यथं: । एतदक्षरमपरं ब्रह्वेत्यन्वयः । हिद्रयमत इत्यथे । एतदक्षरं परं 

२३५ 

१, विशिष्टदरेतिना दरेतिनां च “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इत्यनेन शद्धात्मस्वरूपं प्रतिपाद्त्वेनोक्तमिति 
वक्तु न शक्यते किन्तु सवंवेदप्रतिपाद्ो विष्णुरेव तत्प्रतिपादकः प्रणव इति मतम् । तन्न । नमस्ताराय 

च नमरराम्भवे चेति श्रीरुद्राध्याये प्रणवस्वरूपी तत्प्रतिपाद्यः रिव इति स्पष्टमभिधानात् । एतद्धध- 

वाक्षरं ब्रह्म-अपरं इत्यथं; उत्तरत्र परमिल्युक्तेः एतद्वै सत्यकामपरं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार इति 
प्ररनोपनिषद्राक्येनेकार्थ्यात् । यत्त रामानुजीयेः--त्रह्म-ब्रहप्राप्तिसाधनमिव्युक्त्वा यो यदिच्छति तस्य 

तत् यः यदभीष्टं फल्मिच्छतीव्यक्तं तदपि न ! तस्माद्धिद्रानेतेनैवायत्तनेनैकत रमन्वेति इति श्रुतौ 

परापरान्यतसमन्वेतीत्यनेन वि रोधात् 



क 



मं०-१, व०-र, म०-१७, १८ | काठकोपनिषत् [ ८३ 

एतदारम्बनं _ रेष्ठमेतदारुम्बनं परम् । 
एतदालम्बनं ज्ञाखा ह्मरोके महीयते ॥१५७॥ 
न जायते प्रियते बा विपधितन्नायं दुतधिन्न बमुव कथित् ' । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणी न हन्यते हन्यमाने शयीरे ॥१८॥ 

यत एवमतः--एतदारम्बनमेतद्वह्यप्राप्त्यारम्बनानां श्रेष्ठं प्ररस्यतमम् \ एतदारम्बनं परमपरं च परापर- ५ 
ब्रहाविषयत्वात् । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, परस्मिन्ब्रह्मण्यपरस्मिश्च, ब्रह्मभूतो ब्रह्मवदुपास्यौ 
भवतीत्यथंः ।॥ ९७ ॥ 

अन्यत्र धर्मादिष्यादिना पूष्टस्याऽऽत्मनोऽरेषविशेषरहितस्याऽऽलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन चोद्धारो निर्दिष्टः, 
अपरस्य ब्रह्मणो मन्दमध्यमप्रतिपत्तर्प्रति ! अथेदानीं तस्योङ्काराखम्बनस्थाऽऽत्मनः साक्षात्स्वरूपनिदिधारयिषयेद- 
मृच्यते-न जायते नोत्पद्यते च्यते वा न स्यते च उत्पत्तिमतो वस्तुनोऽनित्यस्यानेका विक्रियास्तासामाद्यन्ते जन्म- १० 

आनन्दगिरिटीका 

यस्य शब्दस्योच्चारणे यत्स्फुरति तत्तस्य वाच्यं प्रसिद्धं समाहितचित्तस्योङ्कुा रोच्चारणे यद्विषयानुपरक्तं संवेदनं 
स्फुरति तदोङ्कारमवरम्ब्य तद्वाच्यं ब्रह्मास्मीति ध्यायेत्तत्राप्यसमथं ओंशम्द एव ब्रह कूर्यादित्यथंः ।। १५-१६॥ 

साधनहीनायोपदेशोऽनथंक इति मत्वोच्चावचमवगतिसाधनमुक््वा वक्तव्यस्वरूपं यत्पृष्टं तदमिधानायोप- 
क्रमत इत्याहू--अन्य्र धर्मादित्यादिनेति । यद्यास्मनोऽन्यद्ब्रहय स्यात्तत्र जन्मादिप्राप्त्यभावादग्राप्तनिषेधः स्यादतो १५ 

। | गोपाल्यतीन््रटीका | 

ब्रहंव । चकारः परापरात्मकत्वसमुच्चयाथंः । हिद्रयाथं स्फुटयति-तयोर्हीति \ हिशब्दो वाचकत्वसमुच्चयाथंः | 
अथवा प्रतीकपदेनेव वाचकत्वमुपरक्ष्य हिः वेदान्तेषु प्रणवस्य वाचकत्व प्रतीकत्वप्रसिद्धवर्थो व्याख्येयः । फलवचनं 
व्याचष्ट--एतदिति ! हिशब्दो भवतीत्यत्रान्वेति । एतदक्षरमुपास्यं परमपरं ब्रह्मेति ज्ञात्वोपास्य योऽधिकारी 
यत्परमपरं वेच्छति तदवति हीत्यथेः। ननु परापरोपासनयोस्तत्प्राप्षिः फलमित्युक्तं चेत्सम्यग््ानं व्यथंमित्या- २० 
राङ्खयोपासनाद्वयस्य फरुविभागमाह-परं चेदिति \ परं चेत्तदालम्बनत्वेनोपास्यं स्थितमिति वा तदा ज्ञातव्यं 
सस्प्राप्तव्यम् । अपरं चेत्तदा प्राप्तव्यमेवेत्यध्याहारेण योज्यम् । अथवा तदालम्बनत्वेन स्थितं परं चेदिच्छति तदा 
तज्ज्ञातव्यं भवति अपर चेत्तदारुम्बनत्वेन स्थितमिच्छति तदा तस्पराप्तव्यमेव भवतीत्यन्वयः ॥ १६ ॥ 

अत इति। परापरप्राप्षिसाधनत्वारस्त्यथंः। एवमुक्तप्रकारेण। एतच्छष्ठमित्यन्वयः। केषां मध्य इत्यपेक्षायामाह-- 

ब्रह्मेति । प्राप्त्यालम्बनानामिति गायत्यादीनां मध्य इत्यथः । परशब्दोऽपरस्याप्युपलक्षणाथं इत्याह-अपरं चेति । २५ 
तत्र हेतुमाहू-परापरेति । ब्रह्मेव लोको ब्रह्मलोकस्तस्मिन्महीयते पूज्यो भवत्तीत्यथेमाहु-परस्मिश्ित्यादिना।।१७।। 

साधनहीनायोपदेरोऽनथंक इति मत्वा मन्दमध्यमाधिकारभेदेनोक्कृष्टापकृष्टसाधनमभिघायान्ते यत्स्वरूपं 
पृष्टं तदसमिधानायोपक्रमतत इत्याह्--अन्यत्र धर्मादिव्यादिनति \ परमाथंतः सवंधमेविनिमुक्तस्योपाधिमन्तभग्यि 
मन्दमध्यमं प्रत्यालम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन चोङ्कारो निदिष्ट इत्यथः । अपरस्य च ब्रह्मण आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन 
वोद्कारो निदिष्ट इत्यन्वयः । अथ सावननिरूपणानन्तरम् । इदानीमिति प्राप्तावसरत्वमुच्यते । तस्येति । ३० 
उपासनाथं सोपाधिकस्येत्यथः। ओङ्काराटम्बनस्यो ङ्का रोपाधिकस्यात्मन इत्यथैः । साक्षादि्युपाध्यनन्तभि- 
णेत्यथंः । निदिवारयषया निर्वारयितुमिच्छयेदमुत्तरम् । ननु यद्यन्यत्र धर्मादित्यादिना पृष्टस्योत्तरं तह्यंस्तित्व- 
प्रदनस्य किमुत्तरं ? न चेदमेकेति चैद्धन्नातलसनोरेकोत्तरासम्भवादिति चेन्नाऽऽत्मभेदासिद्धेयंदि परमात्मनः सकाशा- 
ज्जीवो भिन्नस्तहु परमात्मप्रदनस्य न जायत इ्युत्तरं न स्याज्जन्मादिसम्बन्धस्य परमात्मन्यप्रसङ्गात्तयो रेक्ये 
जीवाराप्रसक्तिमादाय निषेध उपपद्यत इति तयोरेकमेवोत्तरमिति भावः । नन्वन्येऽपि विकाराः सन्ति ते किमिति ३५ 
प्रथमं न निषिध्यन्त इति तत्राऽऽह--उत्वत्तिमत इत्यादिना ! अनित्यस्य विनाकषिन इत्यथः । विक्रियाः सन्तीति 

१. ˆ नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्" इत्यस्य परमात्मविषयत्वेन योजनं क्लिष्टम् । अस्यैव मन्त्रस्य गीतासु 
किञ्चद्णंव्यत्यासेन जीवपरतया भगवता योजनात् । उभयत्र शरीरव्यत्तिरिक्तात्मन एव प्रक्रमात् | 





८४ | | टीकाद्रययुक्तभाष्योपेता  { अ०-१, व~र, म०-१९. 

१० 

१५ 

0 

५ 

२० 

२५ 

हन्ता . चेन्मन्यते हन्तु“ हतश्चेन्मन्यते इतम् । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय“ हन्ति व॒ हन्यते ॥१६॥ 

वियाद्वाखक्षणे विद्ये इहाऽत्सनि प्रतिषिध्येते प्रथसं, सवेविक्रियाप्रतिषेधत्थं न जायते च्रियते वेति विपश्िन्सेधावी, 
अविरिरुप्रयेतन्यस्वभावत्वात् । किंञ्च नायमात्मा कुतरिचत्कारणान्तराट्रभूव \ स्वस्माच्चाऽऽ्त्मनो न बभूव 
किखदर्थन्तरभूतः । अतोऽधमात्माऽजो नित्यः ! श्ा्वतोऽपक्षयविर्वाजदः \ यो दयल्लाश्वतः सोऽपक्चषीयते \ अयं तु 
शषतरोऽत एष पुरागः पुरऽपि नव एवेति । यो हयवयवोपचयद्रारेणाभिनिवत्यते स इदानीं ननो यथा कुस्भादिस्त- 
दविपयैतस्प्वात्मा पुराणो वुदधिविवजित इत्यथः ! यत एवमतो न हन्यते न हिस्यते हन्यमाने शस्रादिभिः शरीरे ! 
तत्स्थोऽप्याका्वदेव ।॥ १८ \। 

एवंभूतमष्णात्मानं श्री रमा्रात्मदष्टिः--हन्ता चेद्यदि मन्यते चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्धेनमिति योऽप्यन्यो 
हतः सोऽपि चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽहमित्थुभावपि तौ न विजानीतः स्वमात्मानं यतो नायं हन्ति अविक्रिण- 

आनन्दगिरिटीका 

जन्मादिप्रतिषेधेन ब्रह्मोपदिशच्रालसस्वरूपमेवोपदिरातोति गम्यते । मरणनिमित्ता च नास्तित्वाशङ्कुात्मनो मरणा- 
भावेऽस्तित्वविषयप्ररनस्याप्येत्तदेव प्रतिवचनं भवतीति द्रष्टव्यम् ।। १७-१८ ॥ 

यद्यविक्रिय एवाऽऽत्मा तहि धर्माद्यधिकायंमावात्तदसिद्धौ संसारोपलम्भ एव न स्यादित्याश ङ्कयाह-- 
अनात्मन्ञविषय एवेति । यदज्ञानास्वृत्तिः स्यात्तज्ज्ञानात्सा कुतो भवेदिति न्यायाच्चाऽऽत्मन्नस्य धर्मादि नोपपद्यतेऽत 
आत्मज्ञः सदा मुक्त एवेत्याह्-न्याथाच्चेति । तदुक्तम्-- 

गोपारुयतीन््ररीका 

रीषः । समपद्यन्त इति पाठः कादाचित्कः } प्रथमं जन्मविनाशलक्षणे विक्रिये न जायते म्रियते वेतीहाऽऽत्मनि 
प्रतिषिध्येते इत्यन्वयः । प्रथमप्रतिषेधे प्रयोजनमाह्--सर्देति । क्रमेणेति द्रष्टव्यम् । मेधावौत्यनेन गुणगुणिसम्बन्े 

प्राप्ते प्रत्याह-अविपरिषुेति हतु पृच्छति-- कुतं इति \ अथवा देवदत्तो जातो नष्ट इति प्रतीतेः कथं तत्पर्िषेध 
इति राङ्ुते--कुत इति \ न बभूवेव्यन्वयः । न बभूवेत्यत्र हेत्वन्तयनुपादानास्स्वस्मादिति लभ्यत इत्याह-- 
स्वस्माच्चाऽत्मन इति \ तत्र हैतुमाह--अर्थान्तरेति । देहादिभ्यो मिनन इत्यथः । तथा च पूर्वोक्तप्रतीतेरदेहादि- 
विषयकत्वान्ताऽऽत्मन उत्पत्तिविनाशाविति फलमाहू--अजो नित्य इति \ शार्वतत्वं व्यतिरेकमुखेनोपपादयति-- 

थो हीति । अत एवेति ! शाश्वतत्वादित्यथंः । पूराणत्वमुपपादयत्ति--यो हीति । अभिनिवत्थंत इति ! निष्पा्यत 
इत्यथ : । थत इति । एतै ध्मः शरीरस्य नाऽऽत्मनो यस्मादत इत्यथंः । ननु दारीरसंदिलष्टगभंवच्छरीरे हन्यमान 

आत्माऽपि हन्यते इत्यत आहु-तस्स्थोऽप्याकाशददिति । यथाऽऽकाशः शस्त्रवातादिभिनं व्यथामदनुतेऽसङ्खस्व- 

भावत्वादेवमात्मा शरीरस्थोऽपि शस्वादिभिः शरीरे हन्यमाने न हिस्यत इत्ययः ।। १८ ॥ । 

एवंभूतमिति ! असद्धस्वभावमित्यथंः । करी रमेव शरीरमात्रं तस्मिन्नात्मत्वेन हृष्टस्य स तथोक्तः । 
इच्छामभिनीय दहंयति--हृनिष्याम्येनमितीति । मननं विज्ञानं तस्याऽऽकारं दशंयति-हतोऽ्मितीति । स्वमात्मानं 
न विजानीतः शरीरमात्रहश्ित्वादिति सेषः । तत्र हेतुमाह्-पत इति \ न हन्ति हननरूपाधर्मेण न संयुज्यते । 

तच हेतुमाह्--अविक्रियत्वादिति \ तथाऽधमंविषयत्वमप्यात्मनो नैत्याहु-तथा न हन्यत इति । पूर्वोक्तहेतुमाह- 
अदिक्रियत्वादिति। यद्यविक्रिय एवाऽत्मा तहि धर्मा्यधिकायंभावात्तदसिद्धौ संसारोपरम्म एव न स्यादित्या 
राङ्वाऽऽ्--अतोऽनात्सन्ञविषध इति देहादौ तादात्म्या्यमिमानविषय इत्यथः । इति तु कामयमान इत्यनात्म्ञस्य 

संसारमनुवदति । अथाकामयमान इत्यात्मन्ञस्य तदभावं दशंयत्ति-भ्रुतिघ्रामाण्यादिति \ स्मृत्तिरप्यथ वर्णाश्रमा 
इत्याद्या संसारमन्ञस्यानुवदति । "स्थितप्रज्ञस्य का भाषे'त्या्या तदभावं दशयति । "यदज्ञानासपरवृत्तिर्या तज्ज्ञानात्सा 
कुतो भवेदि'"ति न्यायाच्चाऽ्मज्ञस्य धर्मादिर्नोपपद्यते स मुक्त एवेत्याह्--न्यायाच्चेति ! तदुक्तम्- 
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अणोरणीयान्महतो महीयानात्माऽस्य जन्तोनिहितो गुहायाम् । 
तमक्रतुः परयति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मृनः ॥२०॥ 
आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सवेतः। 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहति॥२१॥ 

त्वादाःमनस्तथा न हन्यते आकाशवदविक्रियत्वदेव । अतोऽनात्मन्नविषय एव धर्माधर्मादिलक्षणः संसारो ५ 

नात्म ब्रह्म)्तस्य भ्रुतिप्रामाण्यान्न्यायास्च धमधिर्माद्यनुपपत्तेः । १९ ॥ | | 
कथं पुनरात्मानं जानातोत्युच्यते--अणोः सृक्ष्मादणोयाञ्डयामाकादेरणुतरः महतो महत्परिमाणान्महीया- 

स्महत्तरः पृथिव्यादेः \ अणु महदा यदस्ति लोके वस्तु तत्तेनैवाऽऽत्मना नित्येनाऽऽत्मवत्सस्भवति } तदात्मना 
विनिुक्तमसत्सम्पद्यते 1 तस्मादसावेवाऽऽत्माऽणोरणीयान्महूतो महीयान्सबंनामरूपवस्तुपाधिकत्वात्। स चाऽत्माऽस्य 
जन्तोब्रह्यादिस्तम्बपयंन्तस्य प्राणिजातस्य गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः स्थित इत्यथंः। तमात्मानं दशंनश्नवण- १० 
मननविज्ञानलिङ्खमक्रतुरकामो दृष्टादृष्टबाह्यविषयोपरतबुद्धिरित्य्थेः। यदा चेवं तदा मनआदीनि करणानि धातवः 
शरीरस्य धारणत्प्रसीदन्तीव्येषां धातुनां प्रसादादात्मनो सहमानं कमंनिमित्तवुद्धिक्षयरहितं पयत्ययमहमस्मीति 
साक्नाद्िजानाति ततो वीतशोको भवति ॥! २० ॥। 

अन्यथा दुरविज्ञेयोऽयमात्मा कामिभिः प्राकृतपुरुषैः, यस्मात्--आसीनोऽवस्थितोऽचर एव सन्दर ब्रजति 

आनन्दगिरिटीका १५ 

“विवेको स्वंदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कतुंता । अलेपवादमाध्रि्य श्रीक्रष्णजनकौ यथा इति ॥ १९ ॥ 
अकामत्वादिसाघनान्तरविधाना्थंमुत्तरवाक्यमवतारयति-- कथं पुनरिति \ एकस्याणुत्वं महत्त्वं च विरुद्ध 

कथमनुदत इत्याशद्धुयाणुत्वाद्यध्यासाधिष्टानत्वादणुत्वादिन्यवहा रो न तत्त्वत इत्यविरोधमाह्--अणु महूदरेति ।२०॥ 

गोपारख्यती द्रटरीका 

(“विवेको सव॑दा मुक्तः कुवत नास्ति कुता । अलेपवादमाश्चित्य श्रीकरष्णजनकोौ यथा'' इति ॥ १९॥ ` ` २० 
कामवजिततत्वादिसाधनविधानाथेमुत्तरवाक्यमवतारथत्ति-कथं पुनरिति । पृथिव्यादेमेहूत्परिमाणादित्य- 

न्वयः | नन्वेकस्याणुतवं महत्वं च कथं विरुदढमनूयत इत्याशङ्याणुत्वाद्यध्यााधिष्ठानत्वादणुत्वादिव्यवहारो न 
तततवत इत्याहु--अणु महदरेति । नित्येन तेनेवेत्यन्वयः । आत्मवत्स्वरूपवत्सल्मत्ययविषय इत्यथः । यस्मात्तदात्म- 
नेवाऽऽत्मवत्तद्विनिमेकि न भवति तस्मादिव्यथः । सर्वात्मकत्वे सर्वाधिष्ठानत्वं हेतुमाह- सदेति । वस्तुशब्देन 
कर्मोच्यते । तेषामुपाधित्वादाश्रयत्वादि्यं । तस्य सर्व्धिष्ठानत्वेन सवरूपत्वं सहेतुकमाह--स चेति । हेतुमाह-- २५ 
गुहायामिति १ आत्मभूतः प्रत्यक्त्वेन स्थित इत्यर्थः । प्रत्यग्रह्मदशंनसाधनं विदधाति- तमित्यादिना! त्तं पश्यतीत्य- 
न्वयः । नतु दशने कामराहित्यमात्रं न कारणमत आहू--दैतेति । दर्शनोहेशेन विहितं यच्छवणं मननं विज्ञानं 
निदिध्यासनं लिङ्गं साधनं प्रतिबन्धकतिरासद्वारा य॑स्य स तथा तर् । दृषा एेहिका अदृष्टा आमुष्मिका विषयास्तेभ्य 
उपरतबुद्धिरित्यथंः । काम राहित्यमिच्धियप्रसादे हेतुरिव्याहु--यदा चेवमिति ! एवमुपरतवुद्धित्वम् । ननु घातुकञब्दः 
कथमिन्द्रियवाची शुक्रादिवाचित्वादित्याशङ्कुय योगवृत््ेत्याहु--शरीरस्येति ! धारणादिन्दरियैरिति शेषः । कमं- ३० 
निमित्तौ वृद्धिक्षयौ शरोरादैर्नाऽऽत्मनोऽतस्तद्रहितम् । भक्रतुर्घातुप्रसादात्तमात्मनो महिमानं प्यतीत्यन्वयः ! दर्शन- 
परकारमभिनीय दर्शयति--अयमहुमस्मीति । दर्शनफरमाह- ततो वीतशतेक इति ॥ २०॥ | 

काम राहित्यमन्वयव्यतिरेकाभ्यां हेतुरिव्याहू-अन्यथेति । सोक्षकामि्ौ वारयत्ति-प्राकृतेति 1 दुविन्ञेयत्वे 
विरुद्धधर्मवत्वन प्रतिभासमानत्वं हेतुमाह--यस्मादिति । अचल एव सन्निति । जाग्रस्वप्नयोमंनञादिव्यापार- 

१. यत्त्-अक्रतुः अः विष्णुः तत्सङ्कल्पो वीत्तशोको भवतीत्ति । तच । अशब्दाथंत्वातु । असङ्कुल्प इति ३५ 
यथान्नूताथस्य सम्भवात् । गीतासु 'सङ्कुत्पप्रभवन् कार्मास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । सवसङ्कुल्पसंन्यासी" 
इत्यादौ सद्कुल्पपरिव्यागान्मोक्षोकतर्च । 



। | 



टीकाद्रययुक्तभाष्योपेता  [ अ०-१, व०-र२, म०~र 

अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववधिस्तम् । 
महान्तं विभुमात्मानं मता धीरो न शोचति ॥२२॥ 

शयानो थाति सवंत एवमसावात्मा देवो ममदः समदोऽमदश्च सहूर्षोऽहुषंश्च विरुद्धधमंवानतोऽशक्यत्वान्न्ातु 

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंति। अस्मदादेरेव सूष्ष्मबुद्धेः पण्डितस्य कस्यचित् सुविजेयोऽयमात्मा स्थितिगतिनित्या- 

५ नित्यादिविरद्रानेकधर्मोपाधित्वाद्विरढधमंवस्वाद्विश्चरूप इव चिन्तामणिवदवमासते । अतो दुरविज्ञेयत्वं दशंयति कस्तं 
मदन्यो ज्ञातुमर्हतीति ! करणानामुपदशमः शयनं करणजनितस्येकदेशविज्ञानस्योपकमः शयानस्य भवति । यदा 

चेवं केवलसामान्यविज्ञानत्वात्सवंतो यातीव यदा विशेषविज्ञानस्थः स्वेन रूपेण स्थित एव सन्मनञादिगतिषु 

तदुपाधिकत्वाद्द्ुरं व्रजतीव । ।! २१ ॥\ 
स चेहैव वतते तद्विज्ञानाच्च रोकात्यय इत्यपि दशंयति--अशरीरं स्वेन रूपेणाऽऽकाश्चकत्प आत्मा तम- 

१० शरीरं शरीरेषु देवपितुमनुष्यादिशरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितिरटितेष्वनित्येष्ववस्थितं नित्यमविक्रतमित्येतत् । महान्तं; 

आनन्दगिरिटीका 

विरुद्धानेकधरममवत्वाद्दुविज्ञेयश्चेदात्मा कथं तदहि पण्डितस्यापि सुज्ञेयः स्यादिव्याशङ्घुयाऽऽह्-स्थिति- 
गतीति ! विद्वरूपो मणियंथा नानारूपोऽवभासते परं नानाविधोपाधिस्चिधानान्न स्वतो नानारूपः, चिन्तामणौ 

वा यद्यच्चिन्लयते तत्तच्चिन्तोपाधिकमेवावभासते न त्वतः, तथा स्थितिगतिनित्यानित्यादयो विरुद्धानेकधर्म¶ येषां 
१५ तदुपाधिवशादत्माऽपि विरुद्धधमंवानिवावभास्त इति योजना । इति तस्य सुविज्ञेयो भवति । उपाध्यविविक्त- 

दशिनस्तु दुविज्ञेय एवेत्यथैः । स्वतो विरुदढधमंवत्वं नास्तीत्येतदेव श्रुत्तियोजनया दशंयत्ि--करणानामित्यादिना \ 
एकदेशविज्ञानस्येति । मनुष्योऽहं नटं पदयामीत्यादिपरिच्छिन्नविज्ञानस्येत्यथंः ॥ २१-२२॥ 

गोपाटयतीन्धटीका 

साक्षित्वेन कूटस्थः सन्स्थित एवेत्यथंः । दरं व्रजतीति । मनआदिव्यापारेषु विषयदेशं गच्छत्सु तप्रतिबिम्बरूपेण 
२० गच्छतीत्यथंः । दायान इति ! करणेषृपरतेषु विशेषविज्ञानरूपाभावाच्छयानो यातीति 1 सकत इति ! विक्षपिसामान्य- 

रूपेणावस्थानात्सवंतो यातीत्युच्यते । एवमसाविति ! विरुद्धधमंवानित्यथंः । इतश्च विरुढघमंवानित्याहु-देव 
इति ! अतो विरुद्धघमंत्वादित्यथंः । अतो ज्ञातुमशक्यत्वात्तं मदन्यः को ज्ञातुमहुतीत्यन्वयः । अनधिकारिणो ` 
्ञातुमशक्य इति तात्पर्याथ॑माह--अस्मदादेरेवेति । सूक्ष्मबुद्धित्वमन्वयव्यतिरेककुशखत्वं पाण्डित्यं श्रवणादि- 
परत्वम् । कस्यचिदिति । पुरषधौरेयस्येत्यथंः । मनूष्याणां सहसरं ष्विति स्मृतेः । नन्वनेकधमेवत्वाददुर्विज्ञेयस्चेदात्मा 

२५ कथं पण्डितस्यापि सुविज्ञेय इत्याश ङ्कयाऽ्टू-स्थितिगतौति । यथा विर्वरूपो मणिर्नानारूपोऽवभसते तथा ` 
परोऽपि नानाविधोपाधिसन्निधा .च्नानारूपो भासते न स्वतो ननारूपता । चिन्तामणिर्वा यद्यच्चिन्त्यते तत्तच्चिन्तो- 
पाधिकमेवावभासते न तत्वतस्तथा स्थितिगत्तिनित्यातित्यादयो विरुद्धानेकधर्मा येषां तदुपाधिकत्वादात्माऽपि विरढध- ` 
धमंवानिवावभासत्त इति योजना । तस्य सुविज्ञेयो भवतीत्यथंः । यस्तूपाध्यविवेकदर्शी स तु न जानातीत्याहू-- 
अतो दुविज्ञेयत्वमिति । अत्त उपाध्यविवेकदर्दानादित्यथं; । आत्मनो न स्वतो विरुद्ध मेत्वं किन्तूपाधित्त इत्ये्च्छुति- 

३०. योजनया दर्शयति--करणानामिति ! एकवेश्शविज्ञानस्येति ! मनुष्योऽहमिदं परयामीत्यादिपरिच्छन्नविज्ञानस्पेत्यथंः । ̀ 
एवमिति । उपरतविकशेषविज्ञानमित्यथं: । तदेति शेषः । केवरेति \ केवर यत्सामान्यं सर्वोपाध्यनुस्यूतस्वरूपं विज्ञानं 
तत्स्वरूपत्वादात्मन इत्यथः ! केवर विशेषोपाधिशून्यमित्यथंः । इवशब्दान्न वस्तुत इति भावः । यदेति । स्वेन सरूपेण 
प्रत्यङ्मात्रतया स्थित एव सन्विरोषविज्ञानस्थो यदा भवतति तदेति पदटदयमध्याहूत्य योजनीयम् । तदुपाधिकल्वान्मन- 
आदिगत्युपाधित्वात् । दुरं व्रजतीव न वस्तुत इत्यथंः ।* इवशब्दाथं स्फ़टयति-स चेति । इहेति देहीक्तिः ।॥ २१॥ 

३५ उत्तरवाक्यं व्याविस्यासूर्भूमिकामास्चयत्ि-तद्िज्ञानादिति । अमिमानिकसदश रीर्वं व्यावतंयति-- 
स्वेनेति । ननु शरीयणां स्थित्तिमत्तवात्कथमनवस्थितत्वमत आहु-अनित्येष्विति ! संश्लेषं वारयति नित्यम- 

१. स चेति वाक्यं पूरव॑मन्वभाष्यगतमर्भिप्रत्य । 
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नायमात्मा प्रवचनेन लम्योन मेधया न बहुना श्रुतेन । 
"यमेवैष व्रणुते तेन लभ्यस्तस्थेष आत्मा विव्णुते तन्. स्वाम् ॥२३।। 
नाविरतो दुघरितान्नाक्ञान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वाऽपि ्रज्ञनेनेनमाप्ुयात् ॥२४॥ 

महत्त्वस्याऽप्पेक्षिकत्वश्शङायामाह--विभुं व्यापिनमात्मानम् ! आात्मग्रहणं स्वतोऽनन्यत्वप्रदशंनाथंम् । आत्मशब्दः 
प्रत्यगातेमविषय एव मुख्यस्तमीदृश्मात्मानं मत्वाऽ्यमहमिति धीरो धीमान्न शोचति । न ह्येवंविधस्याऽऽत्मविदः 
तोकोपपत्तिः ॥ २२ ॥ 

यद्यपि दुविज्ञेयोऽयमात्मा तथाऽप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याहु--नायमात्मा प्रवचनेनानेकवेदस्वीकरणेन 
लभ्यो जेयो नापि मेधया ग्रन्थाथंघारणशक्त्या । न बहूना श्चुतेन केवलेन} केन ताह रभ्य इत्युच्यते यमेव स्वात्मानमेष 
साधको वृणुते प्राथंयते तेनेवाऽऽत्मना वरित्रा स्वयमात्मा लभ्यो ज्ञायत इत्येतत् । निष्कामस्याऽऽत्मानमेव प्राथंयत 
आत्मनेवाऽऽत्मा लभ्यत इत्यथः । कथं लभ्यत इत्युच्यते--तस्याऽऽत्मकामस्येष अत्मा विवृणुते प्रकाहायति पार- 
म्थकीं तनुं स्वां स्वकोयां स्वयाथात्म्यमित्यथंः ॥ २३ \ 

किञ्चान्यत्--न दश्च रितास्रतिषिद्धाच्डयुतिस्मृत्यविहितात्यापकमंणोऽविरतोऽनुपरतः ! नापीन्दियलौल्या- 

आनन्दगिरिटीका 

न बहूना भरुतेनेति \ आत्मप्रत्तिपादकोपनिषद्विचारातिरिक्ताशास्त्रश्नरवणेन न रुभ्यः। उपनिषद्धिचारेणापि 
केवलेनेति । सिद्धोपदेशरहितेन न कभ्यत इत्यथः । परमेश्व राचार्यानुग्रहेण तु छमभ्यत्त इत्याह्--यमेबेति । स्वात्मान- 
मेव साधकः श्रवणमननादिभिवुंणुते संभजते श्रवणादिकालेऽपि सोऽहमित्यमेदेनेवानुसन्धत्त इत्यथ: । तेनैवेति । 
लक्षणया परमात्मानुग्रहेणेव वरित्राऽभेदानुसन्धानवता यथानुसन्धानमात्मतयेव परमात्मा भ्यो भवतीत्यर्थः । 
वैपरीत्येन वा योजना । आत्मा त्वेष प्रकरणी परमात्माज्न्तर्यामिरूपेणाऽऽचायंरूपेण वा व्यवस्थितो यमेव मुमुक्षु 
वृणुते भजतेऽनुगृह्भयति तेनैव परमेदवरानुगृहीतेनाभेदानुसन्घानवता लभ्यत इत्यथं; ॥ २३ ॥ 

गोपाख्यतीन्द्रटीका 

विकरेतमिति । स्वत इति न क्रियासाध्यं किन्तु स्वाभाविकं प्रत्यग्ब्रहयक्यमिति दर्शयितुम् । आत्मशब्दः प्रत्यगात्म- 
वाचको मुख्य इत्यथः । मत्वेति । अहमेव परं ब्रह्मेति साक्नात्कृत्येत्यथंः । अन्वयव्यत्तिरेकसिद्धं विज्ञानफलमाह-- 
न ह्येवमिति । २२॥ 

ननूपायं विना पण्डितस्य सुजञेयस्चेदनात्मन्ञस्यापि तथा स्यादित्याश द्धुयोपायं विना न पण्डितस्यापि ज्ञेय 
दत्याह--यद्यपीति । दविज्ञेयः पण्डितस्यापीति दोषः। न ज्ञेय इत्यन्वयः । न बहुनेति 1 आत्मप्रतिपादकोपनिषद्धिचाराति- 
रिक्तशास्त्रेण न कभ्य इत्यथं: । केवलेनेति । गुरूपदेडरहितेनेत्यथं; । ईश्व राचार्यानुग्रहेणाऽऽत्मा कम्य इत्याकाङ्क्षा- 
पूवंक माहु-केनेत्यादिना । स्वात्मानमेव प्रस्यक्चेत्तन्यमेवेत्यथं; । साधकोऽधिक्रारी । प्राथंयते भजते श्रवणादि- 
कालेऽपि प्रत्यण्बरहमोवाहमिव्यनुसन्धत्ते । तेनेवाऽऽत्मन। तदनुग्रहेण वरित्रा सम्परिज्ञात्रा पूर्वोक्तानुसन्धानवता यथानु- 
सन्धानं स्वयं प्रत्यगात्मतयाऽऽत्मा परमात्मा कभ्य इत्यथः । अथवेष प्रकरणी परमात्मान्तर्यामिरूपेणाऽऽचायरूपेण 
वा व्यवस्थितो यमेव साधकं वृणुतेऽनुगृह्भयति तेन परमेश्व रानुप्रहरुब्धभ्रत्यग्ब्रहक्यानुसन्धानवता मुमुक्षुणा ठभ्य 
इत्यथं; । पदाथंमुक्त्वा वाक्याथ माह् -निष्कामस्येति \ तेन रभ्य इतिवाक्यविवरणत्वेनोत्तरमवतारयति--कथ- 
मित्यादिना । अधिकारिणः परमं तत्तव मीशव रानग्रहास्रकाशत इत्यथः ।॥ २३॥ 

 .  इतक््वेश्वरानुग्रहरम्धप्रसादवताऽनेकसाधनवता च ज्ञातव्य आत्मेत्याह-किच्ान्यदिति । दुर्चरितं काय- 

१. एषः परमात्मा यमनुगृह्णाति तेन रभ्य इत्यर्थोऽस्माकमपेक्षित एव । ““ईह्व रानुग्रहादेव पुंसामदेत- 
वासने''ति स्मृतेः। एषः साधकः यं परमात्मानं वृणुते अभेदेनानुसन्धत्ते तेन परमात्मना साधकरूपस्थितेन 
लभ्य इत्यर्थे जीवन्रह्याभेदोऽपि व्यङ्ग्यः | 

५ 

१९० 

२० 

२५ 

२५ 
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यस्य ब्रह्म च क्षसरं च उभे मवत ओदनः। 
¢ के "५, 

मृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र॒ सः॥२१॥ 

दति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये हितीया वल्ली समाप्रा 

दशान्तोऽनुपरतः । नप्यसमाहितेपनेकाग्रमना विक्षिप्तचि चः । समाहितचित्तोऽपि सन् समायानफल्यत्वान्नाप्यज्ञान्त- 
५ मानसः व्यापृतचित्तः । प्रज्ञानेन ब्रह्मविज्ञानेनैनं प्रकृतमास्मानमाप्युयात् । यस्तु दुश्चरितादिरत इद्धियलौत्याच्च 

समाहितचित्तः समाधानफखादप्युपन्ञान्तमानसश्चाऽऽचायवान्प्रज्ञानेन यथोक्तमात्मानं प्राप्नोतीत्यथंः । २४॥ 

यस्त्वनेवंभूतो यस्थाऽऽत्मनो ब्रह्मक्षत्त्रे सवेधमंविधारके अपि सर्व॑त्राणभूते उभे ओदनोऽश्नं भवत 
स्याताम् । सर्व॑हरोऽपि मृत्युयस्योपस्चनमेवौदनस्य, अशनत्वेऽप्थसर्थाप्नस्तं पाकृतबुदधियंथोक्तसाधनरहितः सस्क इत्था 
इत्थमेवं यथोक्तसाधनवानिषेत्यथंः । वेद विजानाति य॑त्र स अशत्पिति \\ २५॥। 

१० ` इति श्रीमत्परमहुसपरितव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादचिष्यश्चीमदाचायेश्रीश द्ुरभगवत्तः कृतौ 
काठकोपनिष द्ाष्ये प्रथमाध्याये द्वितीयवल्लीभाष्यं समाप्तम् 

आनन्दगिरिटीका 

दुद्वरितं कायिकं पापम् ।। २४॥ 

यस्स्वनेवंभूत उक्तसाधनसम्पन्चो न भवति स कथं वेदेत्ति सम्बन्धः । अशनत्वेऽप्यपयप्ति इति । अन्नस्वेऽप्य- 
१५ समथः शाकस्थानीय इयर्थः } य॒त्र स्वे महिम्नि स विश्वोपसंहूर्ता वतते तथाभूतं तं को वेदेति सम्बन्धः ।। २५॥। 

इति श्रीमत्परमह् सपरित्राजकाचा्य॑श्रीमच्छरृद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानवि रचिते 
काठकोपनिषद्धष्यव्याख्याने द्वितीया वल्ली समाप्ता 

गोपारखयतीन्धरीका 

निवत्यं पापम् । अनुपरतः प्रज्ञानेनैनमाप्नुधादिति सम्बन्धः । एवमुत्तरत्र द्र््यम् । इन्द्रियाणां लौल्यं विषय 
२० प्रवणता । तद्िपरीत एव प्राप्नुयादित्याह--पस्त्वित्ति ! विषयेभ्य इन्द्रियसमाधाने पुण्यलोकः श्रुयते तस्मादपि 

समाहितचित्त इत्याहु-समाहितेति 1 २४॥ 

यस्त्वनेवंभूत इति! उक्तसाधनसमग्पस्नो न भवतति स॒ कथं वेदेति सम्बन्धः । यद्ब्रहा साधनवता विज्ञेयं 
तन्निदिशति-- यस्येति । सवंधम॑विधारकत्वं सवंत्राणे हेतुः । स्वंत्राणभूते अपीत्यन्वयः । अश्षनत्वेऽप्यपर्याप्त 
इत्यन्नतवेऽप्यपर्याप्तः शाकस्थानीय इत्यथ; । क इतिशन्दाथेमाह्--म्राकृतवुद्धिरिति । इत्थाशब्दाथंमाह् --एवमिति । 

२५ यत्र स्वमहिम्नि सोता वत्तते तथाभूतं को वेदेत्यन्वयः ।। २५॥ | 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायवयंश्रीमद्नालगो पाठेन्द्रयत्तीश्वर विरचिते काठकोपनिषःद्ाष्यविवरणे 

प्रथमाध्याये द्वितीयां वल्ली समाप्ा 

१. एतद्वाक्यं विषयीकृत्य शारीरकमीमांसाप्रथमाध्यायद्धितीयपादे विचारितम् । अच्रोदनोपसे चनसूचितोऽत्ता 
| जीवो वा ब्रह वेति जीव इति पूवः पक्षः कमंफलात्तुत्वस्य तस्मिन् सम्भवात् न परमात्मा अनदनन्नन्यः'' 

३० इति तस्यात्तृतवप्रतिषेध्मात् इति । सिद्धान्तस्तु अत्ताचराचरग्रहणात् । अत्र मुत्यृपसेचनत्वश्रवणात् 
 तदुपसिच्यमानं चराचरात्मकं जगत् ब्रह्मक्षत्रपदाभ्यां लक्षणीयम् । ततश्च सवंजगद्दोक्तुत्वस्य 

संहुतृत्वरूपस्येव वक्तव्यत्वात् त्तस्य परमात्मन्येवोपपत्तेः अत्र परमात्मनि निर्गृणे समन्वय इति । 
` तथा च स॒कलजगत्संहर्ता यव्राभेदकल्पनया वतते तं न कोऽपि वेदेत्यथैः । अव्रोपसेचनमन्यादनहैतुतवे 
सति स्वयमद्यमानं दध्यादि । जगच्संहारे हि मृत्युः भगवतः सहायः । 
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ऋतं पिबन्तौ दकरतध्य रोके गुहा प्रविष्टौ परमे परर्धे | 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्वाग्नयो ये च प्रिणाचिकेताः। १॥ 

ऋतं पिदन्तावित्यस्या वल्ल्याः सम्बन्धः । विद्याविदे नाना विस्द्रफले इत्युषन्यस्ते न तु सफलेते 
यथाव्नि्णीते ! तउलिर्णयार्था रथरूपककतल्पना, त्था च प्रतिपत्तिसौकयंम् । एवं च प्राप्तुप्राप्यगन्तुगन्तव्थविवेकार्थ 
दरावात्मानावुपन्यस्येते- ऋतं सत्यमवदयम्भावित्वात्कमंफरं पिबन्तौ । एकस्तत्र कमंफलं पिवति भुङक्ते नेतरस्तथाऽपि ५ 

अनन्दगिरिटीका 

रथरूपककल्पतेति 1 प्रसिद्ध रथसाहश्यकस्पनेत्यथंः । कऋतपानकर्ता जीवस्तावदेकश्चेतनः सिद्धो द्वितीया- 
न्वेषणायां लोके संख्याश्रवणे समानस्वभावे प्रथमप्रतीतिदर्धनाच्चेततनततया समानस्वभावः परमात्सेद द्ितीयः 

गोपालय्रतीन्द्रटीका 

ूर्ोत्तिरवल्लीनां सम्बन्धं दशंयन्नुत्तरवल्लया अगताथंत्वमाह्-- ऋतमित्यादिना । सम्बन्ध इति । पूर्वा १० 
भ्यामभिधीयत इति शेषः । नानाफलरे इत्युक्तं पञुब्रह्मवचंसादिवदविरुढत्वं स्यात्तद्रारयति--विर्दधेति । इतिर्क- 
परामर्श । उपन्यस्ते इति । पूवंयोवेल्टयोरिति शेषः । न त्विति \ सफ़रे ते विद्याविद्ये यथावत्स्वरूपतः साधनतः 
फलतश्च न निर्णति इत्यथैः । ननु ते एव निर्णेत्व्ये किमिति रथिरथादिकस्पनेत्यत आष््--तलचिर्णया्थंति । 

यद्यपि स्वरूपतो निरूप्येते तथाऽपि ज्ञाने सौकयंमित्याहू--तथा चेति । ननु रूपकेण विद्याविद्ये निरूप्ये किमित्ति 
दावृत्तपानकर्तारावभिधीयेते इव्यत आह्-एवं चेति \ रूपके रथी प्राप्ता प्राप्यं पदं गन्ता ज्ञाता गन्तव्यं विष्णोः १५ 
पदम् । कर्व गन्ता किञ्च पदं गन्तव्यमिति वित्रैकाथं द्वावात्मानावुपन्यस्येते इत्यथः । सन्वात्मशब्ददवेतनवाची न 
च दौ चेतनौ प्रतीयेते ऋतपानकतुंमात्रप्रतीतेस्तत्कथमात्मानावित्युच्येते इति चेन्न | एकस्तावत्कमंफरमोक्ता 
जोवङ्वेतनः सिद्धो द्वितीयाच्वेषणायां सत्यां संख्याश्रवणेऽस्य गोद्वितीयोजन्वेष्टग्य इत्युक्तं गौरेव दहितीयोऽन्विष्यते 
नादवो खोक एवं चेत्तन एव द्वितीयो ऋतपानकर्ता प्रतीयत इत्ति नाऽऽत्मशब्दे विरोध इत्ति भावः । अत्रतंशब्दः 

सत्यवचनोऽपि गुणयोगात्कमंफरूवाचीत्याह्-ऋतमित्यादिना । नन्वस्मि्वाक्ये जीवेश्वरावेव चेतनावुपन्यस्येते न च २० 

१. एतद्वाक्यमधिक्रत्यविचारः अत्त्रधिकरणोत्तराधिकरणे कृतः, तथाहि--ऋत्ं पिबन्तावित्यत्र कि बुद्धिजीवौ 
ग्राह्यो उत जीवपरमात्मानौ इति संशयः। वुद्धिजीवाविति पुवपक्षः, परमात्मनः सवंगतस्य प्रवेशानुपपततेः 
इति प्राप्ते सिद्धान्तः--गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तहरनात् । ऋतपानं कर्मफलमोगः तत्कर्ता च 
जीवस्तावद् सिद्धः चेतनः तस्य द्वितीयः क इति सन्देहे सह्भयाश्रदणे समानस्वभावस्य प्रतिपत्तिदशंनात्- 
सस्य गोद्धितीयोऽन्वेटव्य इत्यादौ गोत्वेन ह्ितीयस्य गोरेव प्रतिपत्तिदशेनादिति जीवद्ितीयश्चैतनं ब्रह्मैवेति २५ 
निणयः | गृहाप्रवेशर्च परमात्मनि सुतरामुपपद्यते गुहाहितमि"त्यादिश्रवणात् इति सिद्धान्तः । 

यत्तु विशिष्टद्रेतभाष्यक्रता अन्तःकरणावच्छि्नस्य जीवस्यान्तःकरणे प्रवेशसम्भवेऽपि अनवच्छि्चस्य 
परमात्मनो गृहाप्रवेशः अद्रेतिनोपपादयितुमकशक्य इत्युक्तं तच्च, जीवस्यापि अनवच्छिन्न्रह्याभिन्नत्वात् प्रवेशो 
नास्ति । अपितु जीवः स्वोपाघ्यन्तःकरणान्तरभिव्यक्तत्वेन तत्पविष्ट इत्युपचर्यते । एवमेवानवच्छिन्न 
परमात्मापि स्वनियम्यान्तःकरणान्तरभिव्यज्यमानत्वात् तत्प्रविष्ट इत्युच्यते । अत्तः उभयोगगहाप्रवेश ३० 
उपपन्न एवेति मन्तव्यम् । प्रतिबिम्बपक्षेऽपि जीवः प्रतिबिम्बरूपेणान्तःकरणे वत्तते विम्बख्पेण तत्र 
परमात्मापि वततत इति गुहाप्रवेशोपपत्तिः) रूपवत एव प्रतिबिम्ब इति नियमस्तु आकर एव् निराकृतः 
एत्रमेवान्तर्यामित्वमप्युपपद्यत इति ज्ञेयम् । 

माध्वास्तु-- ऋतं पिबन्ताविति विष्णोरेव आलत्मान्तरात्मखूपेण स्थितं ख्पद्वयमुच्यते न तु जीवेशौ 
इति । द्विवचनस्य कथच्चिदुपपादनेऽपि कम॑फल मोक्तुत्वस्यं ईश्वरेऽन्वयानुपपत्तेः नेदं साधु । सुकृतस्य ३५ 
ऋतं पिबन्तौ इति च मत्र: । ईङ्वरस्य भोगोपगमे तस्यापरिच्छिच्लानन्दरूपत्वानुपपत्तिः केम॑फलस्प 

खस्यापि सम्भवात् तदद्धोगापत्तिश्च । अपि च जीवीयधमंफलं नेश्वरो मुडनक्ते व्यधिकरणत्वात् । 
यदि स्वयं धम॑माचरत्ति तदा तत्फङमन्यो ददातीति तस्यानीस्वरत्वप्रस द्श्च । छायातपौ इत्यत्र छायेव 
सुखकर इट्यथकरणे स्वप्रकाशब्रह्मणः छायाहृष्टान्तासङ्कत्तिः | 

१२ 
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सेतुरीजानानामक्षरं॑ब्रह्म यत्परम् । अभयं तितीषेतां पारं नाचिकेतं शकेमहि ॥ २॥ 

पातुखत्बन्धात्पिवन्दादसयुच्यते छत्रिन्यायेन । युक्तस्य स्वयंकरतस्य ° फम॑ण ऋतमिति पदेण सम्बन्धः! रोकेऽस्मि- 
ञ्शरीरे ! गृहं गहायां बुद्धौ प्रविष्टौ । परमे बाह्यपुरुषाकाक्षसंस्थानापेक्षया परमश् । परस्य ब्रह्मणो स्थानं 
पराधंम् । तस्मिर्हि परं श्रह्योपलभ्यते अतस्तस्मिन्परमे परार्धे ( तदहं परार्ध्यं ) हार्धकाशचे परविष्टाकित्यथेः। तौच 

५ च्छायातपाविव विलक्षणौ संसारित्वासंसारित्वेन ब्रहयाविदो वदन्ति कथयन्ति) न केवलमर्कमिण एव वदन्ति 
पच्वाग्नयो गृहस्याः \ ये च त्रिणाचिकेताः, त्रिःकृत्वो नाचिकेतोऽश्निध्ितो यैस्ते चरिणाचिकेताः \\ १।। 

यः सेतुरिव श्त्ुरीजानानां यजमानानां कर्मिणां दुःखसन्तरणाथंत्वाच्चाचिकेतोऽग्निस्तं बयं ज्ञातुं चेतुं च 
किमह शक्नुवन्तः । किच्च यच्चासयं भयजन्यं संसारपारं तितीषंतां ततुंमिच्छतां ब्रह्मविशं यस्परमाश्रयमक्षर- 
मात्सास्य ब्रह्म तच्च ज्ञातुं क्षकेमहिं उक्नुबन्तः ! परापरे ब्रह्मणी कमिन्नहयविदाश्रये वेदहितष्पे इदि वाक्याथंः। 

१० एतयोरेव ह्युपन्धासः कृत ऋतं पिबन्ताविति ॥ २ ॥ 

प्रतीयते | तस्य चोपचाराहतपातुव्वमिलयथंः । वाह्यपुरुषाकारसंस्थानं देह् धरय यकरालिप्रदेः । पञ्चाग्नय इति । 
गाहुंपद्यो दक्षिणाग्निराहवनीयः सभ्य अआवसथ्यश्चेत्येते पञ्चाग्नयो येषां ते यथोक्ताः । दुप्जन्यपुथिवीपुरुषयोषि- 
त्स्वग्निहष्ट ये कूवंन्ति तेऽग्निहोत्रादिकारिणस्ते वा पञ्चाग्नय इत्यथः ।॥ १॥ 

१५ ननु न सन्ति ब्रह्मविदः पञ्चाग्निविदस्च साम्प्रतेमनुपरम्भादित्याशङ्कुय पूवंविद्रदनुभवविरोधमाह्-- 
यः सेतुरिवेत्यादिना । पूर्वंषां यद्यपि ब्रह्मवित्वादि सम्मवत्ति प्रभावातिशयात्तथाऽपि नाऽऽ्पूनिकानामस्पमप्रजञानां 
सम्भवतीव्याशद्खय चेतनत्वात्स्वाभाविकी ज्ञातुत्वयोग्यतास्स्तीत्यमिप्रेत्य तात्पयंमाहू--परापरे इति ॥ \ ॥ 

| गोपालयतीन्द्रटीका 

दयोः कमंफलटसम्बन्ध ईदवरस्य तदसम्मवात्कथं पिबन्तावित्यत आह--एक इति\ जीव इत्यथः! इतर ईश्वर इत्यथंः| 
२० कथं पिबन्ताविव्यत आह्-तथाऽपीति \ पातृ्तम्बन्धादिति ! पाता जीवस्तत्सम्बन्धादित्थेः । छत्रिन्धायेनेति । यथा 

रोके छत्रिणो गच्छन्तीति प्रयोगे सपरिवारे राज्ञि गच्छति छत्यच्छत्रिसमुदाये छत्रिशब्दो वतत एकसमृहवाचित्वेनेवं 
पिबदपिवत्समुदाये पिवतिवंत्त॑त इत्यथः । सुकृतस्य रोक इत्यन्वयभ्रमं वारयति-ऋतमितीति । बाह्यपृरूषा- 
काशसंस्थानं देहाश्चय अकाशप्रदेशः । स्थानमित्यनन्तरमहंतीति द्रष्टव्यम् । पराधं इति क्वाचित्कः श्रुति- 
पाठस्तस्मिन्पक्षे सुगमम् । पराध्यंल्वमुपपादथति--तस्मि्निति । अत इति । यतः परब्रह्मापरन्धिस्थानमत 
इत्यथः । गाहुपत्यो दक्षिणाग्निराहवनीयः सभ्य आवसथ्श्रसचेते पञ्च नयो येषां ते पञ्चाग्नयः । द्युपजंन्यपृथिवीपुरुष- 
योषित्सु येऽग्निहृष्टि कुवंनिति ते वा पञ्चाग्नयः । पञ्चारनयस्त्रिणाच्किंतलक्षणा वदन्तीति सम्बन्धः ।॥ १॥ 

ननु न सन्त्येव ब्रह्मविदः पञ्चाग्निविदश्वाच॒पलम्भादिव्याराङ्कय पूवेविददनुभवविरोधमाह्-यः सेतुरिति । 
कमिणामिति । कर्मानिष्ठानवतामित्यथंः, वि राङ्रूपाग्नेः सेतुत्वं व्युत्पादयति--दुःखेति \ दुःखस्य सन्तरणं निवृत्ति 

 संपराधंः प्रयोजनं यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादिव्यथंः। नाचिकेतोऽग्निरुक्तहैतोः सेतुरिव सेतुयं इति पूवण 
३० सम्बन्धः । तं नाचिकेताग्नि न केवलं ज्ञातुं किन्तु कर्तुमपीत्याह्-चेतुमिति \ संकोचकप्रमाणा भावात्सवंमयातीत 

मित्याह-संसारपारमिति । संसारातीतमित्यथंः । तततुमिच्छतां प्राप्तुमिच्छताम् । आश्रयमवकम्बनम् । न क्षर- 

तीत्यक्षरं पड्मावविकाररून्यं न परोक्षं किन्तु प्रत्यग्भृतमित्यथंः । चक्रारादपरब्रह्मात्मकाग्नि ज्ञातं चेततु परबरह्य 
लातुमेव शवनुवन्त इत्येतत्समुच्चयोऽवगम्यते । ननु यद्यपि पूर्वेषां ब्रह्मवित््वं सम्भवति महामहिमत्वात्तथाऽपि 

 नाऽ्नुनिकानामत्पप्रज्ञानामित्याशङ्कूय प्रमातृमाच्रस्य चेतनत्वेन ज्ञातुत्वसक्तियोग्यतेदवरानुग्रहादिना सम्भवतीत्यभिः 
२५ प्रेत्य तात्पयंमाहू-परापरे इति । कर्मविदाश्रयोऽपरं ब्रह्य, ब्रह्मविदाश्रयः परं ब्रह्मेति विभागः । ननु नत्त॑पानकर्वो- 

ब्रहयवित्प्रसिद्धत्वमन्ययोरेवेत्याशङ्कवाऽष्ट॒--एतयोरिति। कमंब्रहमाविदाश्रययोः परापरब्रह्मणोच्छेतं पिबन्तावित्यत्रोपः 
न्धरासो यस्मात्करृतस्तस्माच्रान्यत्वाङङ्के्यथंः ।। २॥ 

१. अनेन पापस्यापि संग्रहः । सुष्टु कतं सुकृतम् । 

१ ५ 
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आत्मानरथिनं विद्धि क्ररीरछस्थमेव त । बुद्धि त सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविंषया “. स्तेषु गोचरान् । आरमेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेस्याहुमेनीषिणः ॥ ४ ॥ 

तत्र य उपाधिकृतः संसारी विद्याविद्यथोरधिकरतो मोक्षग्मनाय संसारगमनाय च तस्य तदुभयगमने साधनो 
रथः कल्प्यते । तत्न- तमात्मानमरतपं संसारिणं रथिनं रथस्वामिनं विद्धि जानीहि । शरीरं रथमेव तु रथबद्धहय- 
स्थानोयेरिन्धियेराङ्ष्यमाणत्वाच्छरीरस्यं बुद्ध तु अध्यवस्तायलक्षणां सारथि विद्धि बुदधिनेतभ्रधानत्वाच्छरीरस्य । 
सारथिनेतूप्रघान इव रथः सनं ह देहगतं कायं इुदधिकतेन्यमेव प्रायेण । ममःसङ्धुल्पविकल्पादिलक्षणं प्रग्रहं 
रशनां विद्ध \ भनसा हि प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवत॑न्ते र्चसयेवाश्वाः ॥ ३ ॥ 

इन्धियाणि चक्षुरादीनि हयानां रथकल्पनाकुशलाः शरीर स्थाकषेणसामान्यात् ! तेष्वेवेन्धियेषु हुधत्वेन 
परिकल्पितेषु गेचरन्यार्गन्हपादीन्विषयान्विद्धि । आत्मेदियननैधुकतं श्रोरेन्द्रियमनोभिः सहितं संयुक्तमात्मालं 
भोक्तंति संसारोत्थाटुमनीषिभो विवेकिनः \ न हि फेवलस्फूऽूस्मनो भोकतृत्वमस्ति ब्द्धयादयुपाधिकृतमेव तस्यं 
भोक्तृत्वम् ! तथा च श्रुत्यन्तरं केवरस्याभोक्तृत्वमेव दशंयति--ध्यायतीव केकायतीवेत्यादि । एवं च सति 
वक्ष्यमाणरथकत्पनया वेष्णवस्य पदस्थाऽऽत्मतया प्रतिपत्तिरपपद्यते नान्यथा स्वभावानतिक्रमात् \॥ ४ \\ 

आनन्दगिरिटीका 

तत्रेति । तयोः प्रथमग्रन्थाक्तयो रात्मनो मेध्ये ॥ ३ ॥ 
आत्मा रथस्वामी यः कल्पित्तस्तस्य भाक्तृतवं च य स्वाभाविकमिस्याहुः-अआत्मेन्द्रियमनोयुक्तमिति । 

ओपाधिके भोक्तुतेऽन्वयन्यत्तिरेकौ शास्त्र प्रमाणमित्याह्- न हि केवरुस्येति । वेष्णवपदप्रापिश्रुत्यनुपपपच्याऽपि 
न स्वाभाविकं भोक्तृत्वं वाच्यामत्याहू--एवं च सतीति ।। ४-५-६-७-८-९॥। 

1 गि ५५, 

गापाख्यरचानद्रटाका 

रथरूपकवाक्यमवतारपति--तच्रेति । जीवात्मपरमात्मनोमध्ये । उपाधिकृत उपाधिपरिच्छिन्न इत्यथः | 
ईरवरं व्यावतंयति- संसारीति । मुक्तजीवं व्यावत्तंयति--विदयेव्यादिना । साक्षात्कारकमंणोरित्यथंः । कस्म 
प्र्ोजनायेत्याकाडन्लायामाहू-मोक्षेति। विचाधामधिकतो सोक्षगमनायाविद्यायामधिक्रतः संसारगमनायेति विभागः। 
तस्येति । विद्याविद्ययोरधिकृतस्य तदुभप्रगमनसाधनः संसारमोक्षगमनसाधनः । स्थगमनागमनजन्मफरमोक्तु- 
स्वामिसाम्यं विवक्षित्वा तमहू--तमिति ! सुद्धचेत्तव्यं व्धावत्तंयति--ऋतपमिति \ ईदवरं व्यावतं पति--संसारिण- 
मिति ! रथस्वासिनमिति । रथतादात्म्यामिमानिनमित्यथंः । शरीरस्य रथत्वसाम्ये हेतुभाहू--रथवदिति ! अन्तः- 
क रणस्येष्येऽपि वृत्तिभेदेन भेदं विवक्षिला सारथिग्रग्रहुकस्पनेत्याहू-बुद्ध त्विति । मध्यवसायलक्षणास् । अध्यवसायो 
निङ्वयो लक्षणं स्वरूपं यस्याः सा तामित्यथंः । पूवेवत्साम्ये हैतुमाह--ज्ुद्धीति ¦ वुद्धिर्नेता प्रापयित्री प्रधानं 
स्वतस्वरमूता यस्थ शरीरस्प तत्तथा तस्थ मावस्तत्वं तस्मायथं । तत्र दृष्टान्तमाह--सारथिनेतुप्रधान इव रथ 
इति ! सारथिर्नता प्रापःयता प्रधानः स्वतन्त्रो यस्यस इतरेव्यथंः | नत्र मनभादीन्यपि शरीरनेतणि तत्कथं 
लुद्धरेव नेतृत्वेन सार्यथत्वमत आहु--सवं हीति । देहगतं सवं कार्यं गमनागमनादि प्रायेण वृद्धया कर्तव्यं ह 
यस्मात्तस्मास्रायिकामिप्रायेण बुद्धेरेव नेतुत्वात्सारथित्वं युक्तमित्यथंः । सारथिह॒स्ते विद्यमानं हयाकषंणसूतं प्रग्रहु- 
राव्दितं मन इत्याह--न इति \ सङ्कल्प इदमेवं करिष्य इति वृत्तिः । आदिशब्देन विकल्प गृह्यते स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेत्यादिः, तच्स्वकूपमित्यथंः । तस्य रकशनात्वं प्रसिद्धरशनासाम्पेनोपपादयति--मनकेत्यादिना ! प्रगृहीत्तान्य- 
कष्टानि । रशनयेति ! यथा सूत्रेणाश्वा आक्रुष्यन्ते तद्दित्यथंः | ३ ॥ 

्ग्रहुवत्सारथिस्वाम्यधिष्ठितरथाकषंकृहुयतुल्यानीन्द्रियाणीत्याह्-इनद्दिथाणीति । क ईइत्याकाडक्षाया- 
माह्-- रथेति \ रथत्वेन शरीरं कस्पयन्ति निरूपयन्ति येऽध्यात्सविदस्त इत्यथंः । पूव॑वल्साम्ये हैतुमाह्-शरीरेति । 
आकषंणं हुयधरसंस्तव्सास्यादित्यथंः । यथा भद्रसेनस्य राज्ञो रथिनो रस्थहयगन्तव्यमार्गाः कुरः एवमिन्द्रियहुय- 
गन्तव्यमार्गा विषया इृद्याहु--तेष्डिति । तच्छब्दं व्याचष्टे--इद्दरियेष्विस्थादिना \ आदिशब्देन स्पश्ंशन्दरसगन्धा 
गृह्यन्ते | रथस्वामित्वेन य आत्मा कस्पितस्तस्य भोक्तृत्वं च न स्वाभाविकमि्याहु--अपत्मेन्दियमनोयुक्तमिति । 
जौ पाधिकभोक्तृव्वेऽन्वयन्यतिरेकोौ शस्तं च प्रमाणमित्याहू--न हि केवलस्येति \ उपाध्यपरिच्छन्नस्पेत्यथंः | शास्त- 
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यस्स्थवि्नारवान्भत्ययुक्तेन मनसा सदा । ठ॑स्येन्रियाण्यवद्यानि दष्टाशधा इव सारथेः ॥ ५॥ 

यस्तु दिक्षानवान्भवति युक्तेन मनसा छदा । तस्येन्द्रियाणि व्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 

यस्तधिज्नानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽजचिः | न स इत्पदमाप्नोति सं सारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
यस्तु धिज्ञानवान्भयदि घमनस्छः षदा शुचिः! पर त तत्पदमाप्नोति यस्मद्धयो न जायते ॥ ८ ॥ 

५ रेवं घति-पस्तु बुद्धयाद्यः सारथिरविज्ञनवाननियुणोऽविकेकी प्रवृतौ च निवृत्तौ च भवति यथेतरो 
रयचर्थयागदकतेनाग्रमहीतेनासमाहितेन मनक्त प्रग्रहुस्थानीयेन सश्च युक्तो भवति तस्याकुशलस्य बुद्धिसास्थेरिन्द्ि 
याध्यश्यस्यानीयास्यवश्यान्यक्चक्यान्यनिवारणीयानि दृष्टान्दा अदान्ताश्चा इवेतरसारथेभेवन्ति \\ ५ ॥ 

यस्तु पुनः पुर्वोक्तविपरीतः सारथिभंवति विक्ञानवास्रगुहीतमनाः समाहितचित्तः सश तस्याश्चस्थानीया- 
नोन्धरियाणि प्रवर्तधितुं निवतं वा शक्यानि वश्यानि दान्ताः सदन्या इवेतरसारथेः ।\ ६ ॥ 

१० त्य पूर्धोक्तस्याविज्ञानवतो बुद्धिसारथेरिदं फलमाह्--यस्त्वविन्ञानवान्भवति अमनस्कोऽप्रगृहीतमनस्कः 
स तत एवाश्रुचिः सदैव \ न स रथौ तत्पर्वोक्तमक्षरं थत्परं पदमाप्नोति तेन सारथिना \ न केवलं कैवल्यं नाऽऽप्नोति 
संसारं च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति \ ७ \ 

यस्तु हितीयो विज्ञानवान्विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विह्टानित्येतत् । युक्तमनाः समनस्कः स तत एव खदा 
शुचिः । स तु तत्पदमप्नोति । यस्मादाप्रात्पदादग्रच्युतः सन्मूयः पुननं जायते संसारे ॥\ ८ ॥ 

१५ गोपाटयतीन्द्ररीका 

मुदाहुरत्र--तथा चेति! ध्यायतीव ठेायतीवेव्यादिधृत्यन्त रमुपाघ्यनवच्छिन्नस्यासंसारित्वमेवे दशयति न संसारित्व- 
मित्यथंः । वेष्णवपदप्राक्निभूदयनुपपत्याऽपि न स्वाभाधिकसंम्ारित्वमित्याहू--एवं च सतीति । ओौपाधिके भोक्तृत्वे 
स॒त्तीत्यथंः । वक्ष्यमाणा या रथक्रस्पना विज्ञानसारथियंस्त्विघ्यादिना तया वेषणवस्य पदस्य व्यापकस्वरूपस्याऽऽ््म- 
तया प्रत्यगभिन्चत्वेन प्रतिपत्तिः प्राप्िरवस्थानमुपपद्यत इत्यथः । नान्यथेति \ अन्यथा संसारित्वस्य स्वाभाविकत्वेन 

२० प्रतिपत्तिर्नोपपद्यत इत्यन्वयः । तत्र हेतुमाह्-स्वभावानतिक्रसादिति । स्वभावस्य पारमाथिकस्य संसारित्वस्यानति- 
क्रमादतिक्रमाभावात्यागाभावादसंसारवष्णदपदप्राप्िनेल्यथः । ४॥ 

पर्वोक्तान्वयन्यतिरेकावुपसंहुरति-- तत्रेति) तच संसारित्वस्यास्वाभाविकतवे। एवमुक्तप्रकारेण । यस्त्विति । 
यथा येन प्रकारेणेतरः सारथी स्थगमने प्रग्रहेणायुक्तस्तथाऽसमाहितेन प्रग्रहुस्थानोयेन मनसा युक्तो यस्तु कतत॑व्या- 
कतंव्ययोरनिपूण। भवतीत्यथंः । अविज्ञानवत्तवेन न विज्ञानसामान्याभावः किन्तु बुद्धिगतातिश्चयाभावः । सोऽप्य- 

२५ विवेकरूप इत्यर्थः | बुद्धिारथेरविवेकसारथेः । अराक्यनिवारणानीति । विषयेभ्य इति शेषः । इतरसारथेर्छो किम - 
स्यादान्ताश्वाः कुमार्गाचयथा निवत्तंयितु न शक्यन्ते तथा बुद्धिसारथेरसमादहितानीन्द्रियाण्यङाक्यनिवारणानि 
भवस्तीत्यन्वयः ॥ ५ ॥। 

र्वोक्तविपरीत इति ! अविवेकसारथेभिच्च इत्यथः । मनोनियतौ हितुमाहु--समाहितेति । विषयस्मरण- 
वच्चित्तनिग्रहे विषयविकल्पात्मकं मनो निगृहीतं मवतीति भावः । शक्यानि कत्त॑व्याकततंव्ययोरिति देषः । सतद- 

३० स्याथमाह्-दान्ता इति । छौोकिकसारथिरिक्षितार्वा इव समाहितवित्ततया प्रगृहीततमनसः दाक्यानीन्रियाणि 
कत्तव्याकततव्ययोनिग्रहीतुमिव्यथंः ।॥ ६ ॥ 

भविवेकबुद्धेरनियतेन्द्रियस्य फर्परतेनोत्तरं वाक्यमवतारयति- तस्येत्यादिना ! मनोनिग्रहाभावेऽविवे- 
कित्वादिद्दियपारवद्येन पाप्मोपचये दूषित्तान्तःकरणोऽशुचिरित्याहू-तत एवेति । कायंब्रह्मव्यावत्यथंमाह- 
परमिति ! ननु चरेत्तनस्य बन्धो यस्य बन्धस्तस्य मोक्षो बुद्धेश्च बन्धाभावाद्यत्परं पदं तदक्षराख्यं सारथिर्नाऽऽप्नोतीति 

३५ कथमुच्यते तत्राऽऽ्ट-तेनेति । चेतन इति दोषः । कंवल्यं राजपुरप्रवेशस्थानीयमिव्यथंः । जन्ममरणादिषटक्षणं 
केण्टकपाषाणादयुपप्टृतदेशतुल्यम् । ७ ॥ 

तद्विपरीतस्य पदप्राप्निरित्याहु---पस्त्विति । कतंव्याकतंन्पविवेको विज्ञानं तद्रान्यः सारथिर्वद्धिरूपस्तेनोपेत 
इत्यथः । धिद्रानिति } क्रमेणेति शेषः। तत्त एव निगृहीतमनस्कत्वादेव । सदा शुचिरिति । स्वच्छान्तःकरण इत्यथः | 
तच्च पदं न सातिदायमित्याहू-यस्मादिति 11 ८ ॥ 
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विज्ञानसारथियंस्त मनःपरग्रहवान्नरः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ & ॥ 

इन्द्रियेभ्यः परा र्था अर्थभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा वुद्धिवदधरात्मा महान्परः ॥ १०॥ 

कि तत्पदमित्याह--विज्ञानसारथिययस्तु यो विवेकबुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःश्रग्रहुवन्प्रमृहीतमनाः समाहित- 
चित्तः सञ्श्युचिनंरो विद्रान्सोऽध्वनः संसारगतेः पारं परमेवाधिगन्तव्यमित्येतदाप्नोति सूच्यते सवेसंसारबन्धनेः । 
तद्विष्णो्व्धापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्ं पदं स्थानं सतत्त्वमित्येतददसावाप्नोति ५ 
विष्रान् \॥\ ९॥ | 

अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्येद्ियाणि स्थूलान्यारभ्य सुक्ष्मतारतस्यक्रमेण प्रत्यगात्मतयाऽधिगमः कलठंव्य 
इत्येवमयंमिदमारभ्यते--स्थूलानि तावदिह्दरियाणि तानि यैरथेरात्मप्रकारानायाऽऽरुब्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः 
स्वकार्येभ्यस्ते परा ह्यर्थाः सूक्ष्मा महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्च । तेभ्योऽप्यर्थेभ्यश्च परं सृक्ष्मतरं महत्प्रत्यगात्मभूतं च 

आनन्दगिरिटीका १० 

प्रत्यगात्मभूताश्चेति । प्रत्यगनपायिस्वरूपभूता इत्यथः । नन्वर्थभ्यो मनस आरम्भकं भूतसूक्ष्मं ॑परम् 
तस्मादबुद्धयारम्भकःं भूतसूक्ष्मं परमिति न युक्तम् । कायपिक्षया ह्यपादानमुपचित्तावयवं व्यापकमनपायिस्वरूपं च 
प्रसिद्धम् । यथा घटादेमृँदादिः। न चेह भूतसूक्ष्माणां परस्परकायंकारणभावे मानमस्ति 1 सत्यम्, तथाऽपि 
विषयेन्दरियव्यवहारस्य मनोधीनतादशंनान्मनस्तावद्यापकं कल्प्यते | तच्च परमाथंत एवाऽऽत्मभूतमित्ति केषाच्िद्- 
श्रमस्तत्निरासायोक्तं मनःशब्दवाच्यं भूतसूक्ष्ममिति । अन्नमयं हि सोम्य मन' इत्यादिश्तेर्भोतिकत्वावगमादन्नभावा- १५ 
भावाभ्य।मुपचयापचयदसनादौतिकमेव तत् । तस्य च सङ्कुल्पादिलक्षणस्याध्यवसायनियम्यत्वादुवुद्धेस्ततः परत्व- 

गोपाल्यतीन्धटीका 

तत्र हेतुत्वेन पदस्वरूपमाकाङक्लापूवंकं दशंयति--किमित्यादिना । निगृहीत्तमनास्तत्वंपदाथंविवेक- 
वानात्मनि समाहितचित्तः सच्चिदिध्यासनवांस्तेन गतप्रतिबन्धः शुचिनंरो विद्वानप्रतिबन्धेन साक्षात्कारवान्थः सोऽध्वनः 
संसारान्तर्भृतदेवयानदक्षिणायनाघोगतिखूपाया गतेः पारं तदप्राप्यं तदाप्नौतीत्यथंः । नन्वात्मस्वरूपस्य निल्याप्त- २०. 
त्वादाप्नोतीति कथं तवाऽऽ्ह्--मुच्यत इति । प्रत्यगितरयो राव रकाज्ञाननिवृत्तावाप्नोतीत्यौपचारिकमिति भावः| 
आकारां व्यावत्तंयति-ब्रह्मण इति । हिरण्यगर्भं व्यावतंयति--वासुदेवाख्यस्येति \ वासुदेव इत्याख्या यस्य सः । 
वासयति भृतानि स्वस्मिच्चितति वासुः स चासौ देवश्च दीग्पत इति स्वप्रकाशः स वासुदेव इट्यर्थः । अनेन तत्पद- 
वाच्यमभिहितम् । तस्य लक्ष्यमाहु-परममिति । अथवा षष्ठो राहोः शिर इततिवदौपचारिकीो । व्यापकं प्रकरषटं 
पदमित्यथंः | सतच्त्वं स्वरूपम् । ९ ॥। | २५ 

ननु तत्पदलक्ष्यविष्णोः प्रकृष्टं पद मप्तव्यमिद्युक्तं तत्कि केनचिन्मागेण देशविशेषे गन्तव्यं तदपि भिन्नतया 
प्रामादिगमनवद्गन्तव्यं तथात्वे मोन्नस्यानिव्यत्वापत्तिस्तस्य प्रकृष्टत्वं च कथमित्याराङ्ुयाऽऽहु--अधुनेत्यादिना । 
भसावधिकारी यदाप्नोतीत्येतद्रयाचष्टे- यत्पद मिति \ तस्य पदस्पाधिगमः कत्तव्य इत्यन्वयः । कथं प्रक्रष्टत्व- 
मिद्यस्योत्तरमाह--इन्द्रियाणीति \ सूक्ष्मेति ! विषयमनोबुद्धयादिक्रमेणेत्यथंः । तत्कि केनचिन्मार्गेण देशविरोषे 
भिन्नतया प्राप्तव्यं तथा चानित्यत्वापत्तिः स्वर्गादिवदित्यस्योत्तरमाह-प्रत्यगात्मतयेति। न देशपरिच्छिन्नं फलं किन्तु ३० 
मोहव्यवहितं तदपगमे प्रत्यग्रपेणावस्थानमित्ति तद्रेण साक्नाक्तारः सम्पद्यत इत्येवमथेमुत्तये ग्रन्थ आरम्यत्त 
इत्यथः । तावच्छब्दः क्रमेणोत्तरोत्तरपिश्चया पुवंपु वंस्य स्थ कत्वज्ञापनपरः। इन्द्रियेभ्योऽथंपरत्वे कारणत्वं सम्भावित्त- 
हे तुमाह्--यैरिति । आत्मप्रकाशनाय विषयज्ञानाय येरथं रारन्धानि तानीन्द्रियाणि तैऽ्थाः परा इत्यन्वयः । केभ्य 
दत्याकाङश्षायां विषयकायंभूतप्रकृतेन्द्रियेभ्य इत्याहू- तेभ्य इति ! तरिधा परश्ब्दाथं हिशब्दयोतितमाह्--सुक्ष्मा 
इत्यादिना । इन्द्रियानुस्यूतत्वात्ततः सूक्ष्मा महान्त्च व्यापकाः । भत्र परस्परसमुच्चितं परत्वे विवक्षितमिति २३५ 
चरान्दद्रयम् | नयु विषगाणामनात्मत्वाल्मत्यगात्मभूताश्चेति कथमिति चेद्यथा प्रत्यगवस्थाऽ्नपायिन्येवं विषया 





९४ 

१५ 

२० 

| टीकाद्वययुक्तभाष्योपेता [ अ०~१, व०-३, म०-१० 

सनः मवः्लघ्डवाच्यं मनस आरम्भकं भूतसूक्ष्मम्! सङ्कल्पविकत्पाधयारम्भकत्वान्मनसोऽपि परा सुष्ष्मतरा 
महत्तर प्रव्यगात्मभूता च बुद्धिरष्दवाच्यमध्यवसाधाद्यारम्भकं भूतसूक्ष्मम् । बुद्धेरात्मा सवप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्म- 
मतत्वादात्सा महान्सर्वमहस्वादव्यक्ता्यसप्रथमं जातं हैरण्यगभं तत्तवं बोधाबोधात्मकं महानात्मा बुद्धैः पर 
इत्युच्यते ॥ १० ॥ 
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मिति। बुद्धिर्चाऽत्मेति केषा्चिदमिमानस्तदपनयाथंमाह्--बुद्धिश्षब्दवाच्यमिति॥ क रणत्वादिन्द्ियवत् वृद्धर्भोतिकत्वं 
सिद्धम् । करणत्वं च स्वबुद्धयाश्हुमुपलभे इत्यनुभवास्सिद्धम् । ततो भूतावयवसंस्थानेष्वेवार्थादिषृत्तरोत्तरं परत्वं 
कल्प्यं परमपुरषाथंदिदशंयिषया । न त्वर्थादोनां परत्वं प्रतिपिपादयिषितं प्रयोजनाभावाद्वाक्यमेदप्रसद्धाच्चेति । 
सुरनरतियंगादिवुद्धीनां विधारकत्वात्सात्तत्यगमनादात्मोच्यते । सूत्रसंज्ञक हैरण्यगमभंतत्वमिस्यथेः । बोधानोधात्मक- 
मिति) ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकमिव्य्थंः । अथवऽधिकारिपुरुषाभिप्रायेण बोघात्मकत्वमब्यक्तस्याऽऽ्यः परिणाम 

उपाधिरप्चीकृत्तभूतात्सक्स्तेन स्पेणाबोघात्मकत्वं हि रण्यगमंस्येत्यथः ॥ १० ॥ 

बर! 

गोपाख्यतीन्धटीका 

इन्द्ियेष्वनपायिन इति प्रत्यगात्मभूता इत्युच्यन्त इति भावः । तेभ्योऽपीति । इन्द्रियेभ्यः परत्वेनोक्तेभ्योऽपीत्थथंः । 
ननु देहुपरिच्छिच्चस्य मनसो न विषयान्प्रति व्यापकत्वसूक्ष्मत्वादिकमुपपद्यतेऽकारणत्वात्कारणस्य हि कार्या 
पक्षयोक्तत्रितयरूपत्वं यथेन्दरियायक्षया विषयाणां तथा च मनसः कथं सूक्ष्मत्वादिकमित्याश ङ्य मनस आरम्भक 
भूतसूक्ष्मं मनःरन्दवाच्यमेकददेन मनोरूपेण परिणामिविषयान््रति भूताक्रारेण कारणमतो मनसः परत्वं विषयेभ्यो 
युज्यत इत्याह॒-मनःशब्वाच्यमित्थादिना । वुद्धेमंनसः सकाशात्परत्वे हेतुं वदन्वाक्यमवलारयति--संङ्कल्पेति । 
तारस्य मनसोऽध्यवसायनियम्यत्वात्ततः परा वुद्धिरिव्याह-मनसोऽपीति 1 अर्थेभ्यः परादपीत्यपेरथंः । मनः- 
कारणत्वाभावादुबुद्धेः कथं परत्वमित्याश ङ्य परशब्दायंकथनपृवेकं बुद्धिरब्दाथंमाह-सृक्ष्मेत्यादिना \ आदिशब्देन 
युदिवृत्यवान्तरविशेषा गृह्यन्ते । ननु मनस आरम्भक्रभूतसूक्षमं प्रति कथं बुद्धया रम्भकभूतसूष्ष्मस्य कारणत्ता माना 
भावा ्ेदाभावाच्च विज्ञानशक्तिमदन्तःकरणस्थापन्चोकृतमभृतसृक्ष्मसात्विकाशसमषटितो विषेण अन्मा द्खीकारात्त- 
दारस्भकाणामेकाल्स्येन मेदाभावादिति चेत्, अन्न न भूतसूक्ष्मश्ब्देनापञ्चीकृतानां ग्रहः किन्तु पञ्चीकरृताच्चरूपभूत- 
सक्ष्माणामिह् प्रहुणं तेषामन्चमरितमित्यादिनाऽणिष्ठमागस्य प्रसिद्धेस्तस्य मनःशब्दवाच्यान्तःकरणोपचयहेतुतेनोप- 
चितान्तःकरणकारणत्वादन्तःकरणसा च निश्चथसङ्कुल्पशक्टरयशालित्वेन निरवयदाक्तिमत्वात्साध्यत्वादितरस्ये- 
तद।रम्भकभूतसूष्ष्मयोः कायंकरारणभ(वसम्भवान्मनःशब्दताच्प्राणिष्ठभागस्य कारणत्वसम्भवात्परत्वमुपपदयते । 
तहि वुद्धिमनसोरेव ग्रह सम्भवति भूतसूष्ष्मपयंन्तधावनं किमर्थमिति चेत्तदुभ्रहुस्य तदारम्भकमूतसूक्ष्माधौनत्वात्ताव- 

 त्पयेन्तधावनमिति भावः । अथवा नन्वर्थेभ्यो मनस आरम्भक भूतसूक्ष्पं परं तस्माद्बुद्धया रम्भक्रं भूतसूक्ष्मं परमिति 

२० 

न युक्तं कायपिक्षया हि कारणमुपचितावयवं व्यपक्रमनपायिस्वरूपं परं प्रसिद्धं यथा घट देमृंदादिः । न चेह भूत- 
मष्ष्माणां परस्परकायंकारणभावे मानमस्ति । सत्यम् । तथाऽपि विषयेन्दरियव्यवहारस्य मनोधोनत्वात्ततो मनो 
व्यापक कल्प्यतेऽस्मिप्रकरणे यद्यदधीनं तत्तस्यापरसितरत्परमिति हि स्थितेः । नतु भाष्ये मनःशब्दवाच्यं भूतसूक्ष्मं 
परमिति कथमुक्तमिति चेकेषाञ्चिन्मन आत्मेति भ्रमस्तच्निरासाय मनसो भौत्तिकतवेनानात्मव्वं वक्तु भूतसूक्ष्ममित्युक्त 

मेवं बुद्धिस्थलेऽपि द्रष्टव्यम् । तस्य मनसोऽध्यवस्तायनियम्यत्वादुवुद्धिः परा। मूतोपचयापचयाम्यां मनसो भौ तिकत्वेना- 
नात्मत्वं बुद्धेः क रणत्वेनानात्मव्वं द्रष्टव्यम् । ततोऽ्थदिषु भूतसंस्थानेष्वेव परत्वं कल्प्यते परमपुरुषाथंदिदशंयिषया 
न त्वर्थानां परत्वं प्रतिपिपादयिषितं प्रयोजना मावाह्यकं सेदप्रस ्खाच्चेत्यपि द्रष्टव्यम् । आत्मशब्दस्य परशब्दाथं- 
व्यापकत्वेन पौनसक्टयमाश द्व पुनरुक्तमथंमाह--सवेति । सुरनरतियंगादिवुद्धीनां विधारकत्वात्सातत्यगमना- 
दत्मोच्यत इत्यथः। आतममह्च्छब्दयोः पौनरक्त्ये स्ंवुद्धिभ्यापकताऽऽत्यशब्दाथंः। बुद्धिततदितरव्यापकता महच्छब्दाथं 
इत्याह-पषठेति \ तत्र हैतुमाद्--अन्यक्छादिति \ हैरण्यगर्भं तत्वमिति । सूत्रसंनितमित्यथंः । बोधाबोधातमक 
सानक्रियाशक्त्यालकमिस्यथः । १० ॥ 





अ०-१, व०-३, म०-११ ] काठकोपनिषत् { ९५ 

"महतः परमय्यक्तमव्यक्तात्पुरूषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्सा कृष्ट भा परा गतिः ॥ ११॥ 

महतोऽपि परं सूक्ष्मतरं प्रत्यगात्मभूतं सवंमहत्तरं चाव्यक्तं सवस्य जगतो वौजूतमव्याक्रुतनांमरूपसतच्ं 
सर्वकार्यकारणश्क्तिसमाहाररूपमव्यक्ताव्याक्रताकाशादिनामवाच्यं परमात्मन्योतप्रोतभायेन समाधितं वटकणिकाया- 

मिव वरवृक्षशक्तिः! तस्मादन्यक्तात्परः सूक्ष्मतरः सवेकारणकारणत्वात्प्त्यगह्मत्वास्च महश्च, अत एव पुरषः 
सर्व॑पुरणात् । ततोऽन्यस्य परस्य प्रसद्धं निवारयत्राह--पुरषान्न परं किचिदिति \ यस्माच्नास्ति पुरषाच्चिन्माच्र- 
घनात्परं किञ्चदपि वस्त्वन्तरं तस्मात्यक्ष्मत्वमहत्तवप्रव्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा पयंवसानम् । अचर हीन्रियेम्य 
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प्रलये सवैकायंका रणडक्तीनामवस्थानमभ्युपगन्तव्यं शब्दाथं सर बन्धश्चक्तिलक्षणस्य निव्यत्वनिर्वहाय। तासां 
राक्तीनां समाहारो मायात्तत्वं भवति ब्रह्मणोऽसङ्खत्वादिति शक्तिममाहाररूपमव्यक्तमित्यथः । "तद्धेदं तद्य्याङृत- 

५ 

मासीत्" “एतस्मिन्वव्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च '“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्" इत्यादि- १० 

शुतिप्रसिद्धं चाव्यक्तम् | तस्य साद्भयाभिमतप्रधानाद्रैलक्षण्यमाह--परमात्मनीति \ शक्तितवेनाद्वितीयत्वावि रोधित्व- 
माह-वटकणिकायामिवेि। भाविवटवृक्षगाक्तिमद्टबीजं स्वशक्त्या न सदुद्धितीयं कथ्यते तदरद्ब्रह्मापि न माधाशक्त्या 

गोपाख्यतीन्ध्रटीका 

परमव्यक्तमित्यन्वयः । हिरण्यगभंतत्त्वमेव सूक्ष्ममतिरायेन सूक्ष्मं सूषष्मतरमव्यक्तं प्रत्यग्वदनपायि सवंस्माद्- 
व्यापकमित्यथेः । हिरण्यगभद्िरक्षण्यमाह् --सवेति । आरम्भवादं निराकरोति--अव्याकृतेति । अन्य कृतयोनमि- 
रूपयोः सत्वं स्वरूपामत्यथैः । नतु सृष्टेः प्रागव्य्कृतव्यतिरेकेणाभावात्कथं सर्वेषां कार्याणां कारणानां च शक्ति 
समुदायरूपमध्यक्तमिति चेस्ल्ये सवंक्तोनामवस्थानं वक्तव्यं शब्दाथं सम्बन्धस्य शक्तिटक्षणस्य निर्वाहाय; तासां 
च शक्तीनां मायातत्त्वे समाहारो भवतति ब्रह्मणोऽस द्गत्वादिति समाहाररूपमन्यक्तमित्यथंः । तत्र प्रमाणमाह्-- 
अन्याक्रतेति । “तद्धेदं तद्यंन्याकृतमासीत्' ' “एतस्मिन्खल्वक्रे गाग्याकाश्च ओतरच प्रोतस्च '' (मायां तु प्रकृति विद्यात्" 
इत्यादिश्ुतिप्रसिद्धमित्यथः । साद्कयाभिमतप्रधानाद्रेलक्षण्यमाहू--परमात्मनोति \ ननु शक्तिरेकाऽऽत्मा चक इति 
सद्वितीयत्वापत्तिरित्याराद्धयाऽऽत्मव्यतिरेकेण तस्या असत्वं दृष्टान्तेनाऽऽ्ह--वटेति \ वट्रीज ₹इत्यथं; । यदथं पूवं 
पूवपिक्षयोत्तरोत्तरस्य परत्वं प्रतिपादितं तद्रेष्णवपदमवतारयति- तस्मादित्यादिना । पूर्वोक्तात् । नन्वात्मनः सूक्ष्म- 
तरत्वं वक्तुं शक्यतेऽव्यक्तादपि दुदिज्ञे त्वात्का रणत्वरूपपरत्वं कथं ? कारणत्वे वाऽव्यक्तवदह्विकारित्वेनासंत्वापत्तेरिति 
चेत्, अधिष्ठानपरतन्त्रत्वादा रोपस्याधिष्ठानस्योपचारेणाऽऽत्मनः का रणत्वमुच्यत इत्ति न दोपः । पारतन्त्र्यं चान्यक्तस्य 
पुथकवसत्तवे प्रमाणाभावादात्मसत्तयेव सत्तावत्तवाच्चेति भावः । प्रत्यगत्मेति । पूवत्र सापक्षप्रत्यक्त्वमत्र तु स्वाभा- 

विकमेव दिदशंयिषितं वस्तुत्वादिति भावः। अत एव निरतिज्ञयमहत्वादेवेत्यर्थोऽवध्रथत इत्याह्- तत इति 
प्रसद्धं सत्त्वस्येति शेषः । पररुषात्परं किञ्चिनेव्यर्थं हेतूकृत्य सेत्यादिवाक्यं व्याचष्टे--षस्माच्नास्तीत्यारिना । पयरेव- 

१. अवाग्यक्तपदेन साह्कयाः स्वाभिमत्तं जगत्कारणं प्रधानमेवामिधीयत इत्याहुः, तत्ण्डनार्थं सूत्र 
आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरोररूपकविन्यस्तगुहीतेद॑शंयति चेत्ति। अत्र "नात्मानं रथिनं 
विद्धीत्यादिना रथिरथादिरूपककल्पना परमपददिदशंयिषया प्रोक्ता । त्र च तत्प्रद्शनं इन्द्रियेभ्यः 
परा ह्यर्था! इत्यारभ्य पुरुषान्न परं किञ्चित्" इति वाक्येन पुरुषस्य सवंपरत्वमुक्तं तत्रैव चैद्द्रियादिभ्पः 
अर्थादीनां परत्वं प्य॑वस्यति । न तु तेषां तेषां तत्परत्वे तात्पयंमिति (आध्यानाय प्रयोजनाभावात्" इति 
सूत्रे भगवत्ता निर्णीतम् | य एवेन्द्रियादयः पूवंस्यां रथिरथादिरूपककल्पनायां प्रकृताः त एवेल्द्रियादभः 
पुवपूवपिक्षया उत्तयोत्तरपरत्वकल्पनायां स्वीकार्याः प्रकृतत्वात् । पूवत्र रथत्वेन निर्दिष्टं शारीरं त्वत्र 
स्वशब्देन नोक्तं, इतरं तु स्वशब्देन निर्दिष्टा एव । तदिह प्रकरणात् परिदोपाच्चाव्यक्तपदेन पूर्वप्रकृतं 
रारोरं ग्राह्यं, व्यक्तस्यापि तस्यान्यक्तप्रकृतिकत्वात् अव्यक्तकारणल्पेणाग्यक्ततवादव्यक्तपदेन ग्रहण- 
मुचितमेवेति निर्णीत मानूमानिकमप्येकेषामिति चेत् इत्यधिकरणे । | 
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एष स्वेषु मृतेषु गृढोऽऽत्मा न ्रका्षते । द्यते लग्रघया बुद्धया क्षमया घरक्ष्मदिमिः ॥ १२॥ 

आरभ्य सूक्ष्मत्वादिपरिसमापिः ! अत एव च गन्तुणां स्वेगतिमतां संसारिणां फा प्रकृष्टा गतिः! यद्भवा न 
निवतन्त' इति स्मृतेः \ ११॥ 

नु गलिश्चेदागत्याऽपि मवितव्यं कथं यस्मादृभूयो न जायत इति । नष दोषः \ सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वादव- 
गतिरेव गतिरित्युपचयंते । प्रत्यगात्मत्वं च द{तमिन्द्ियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो हि गन्ता सोऽगतमप्रत्यगरूपं गच्छत्य 
नात्मभूतं न विपयंमरेण । तथा च श्रुतिः--“अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः" इत्याद्या । तथा च इश्चायति प्रत्यगात्मत्वं 
सर्वस्य-एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तेषु मूतेषु गढ: संवृतो दशंनश्चवणादिकर्माऽविद्यामायाच्छल्नोऽत एवाऽत्मा 
न प्रकाश्चत आत्मत्वेन कस्यचित् । अहो अतिगम्भीरा दुरवगाह्या विचित्रा माया चेयं यदयं सर्वो जन्तुः परमाथत 
परमाथंसतस्वोऽप्येवं बोध्यमानोऽहुं परमात्मेति न गृह्हात्यनात्मानं देहेन््रियादिसद्धातमात्मनी दुदयसानमपि घटादिव- 
दात्मत्वेनाहमयुष्य पुत्र इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्लाति ! नूनं परस्येव मायया मोमुद्यमानः सर्वो रोको बम्भ्रमीति 
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सद्वितीयम् । सत्वादिरू्पेण निरूप्यमाणे व्यक्तिरस्य नास्तीव्यन्यक्तम् । ततोऽव्यक्तशब्दादप्यद्वेतावि रोधित्वं 
्रषटव्यम् । सवस्य प्रपञ्चस्य कारणमन्यक्तम् । तस्य परमात्मप्रतत्त्रत्व(त्परमात्मन उपचारेण कारणत्वमुच्यते न 
त्वव्यक्तवद्विकारितयाऽनादित्वादव्यक्तस्य पार तत्रयं च पृथक्सच्े प्रमाणाभावादात्मसत्तयेव सत्तावत्वाच्चेत्यथंः ॥११। 

पारयिष्णव इति । संसारपारः गन्तार इत्यथः । न प्रकाङ्ते चेत्तहि नास्त्येवेति न वाच्यं लिद्धदशंनादि- 
त्याह्--दशंनश्रवणादीनि \ कर्मण्यस्येति तथोक्तः । जीवस्य प्रकाशत्वे ब्रह्मात्मत्वे सत्यपि योऽयं ब्रह्यस्वरूपानवभास 
स केनापि प्रतिबन्धेन कृत इति कस्प्यते । तच्च प्रतिबन्धकं न वस्तु ज्ञानान्मुक्तिरतेर्बाधिप्रस ङ्गात् । ततोऽविद्यैव 
प्रतिबन्िकत्याहु-अविद्यामायाछन्न इति । निदिध्यासनप्रचयेने काग्रयमापन्नमन्तःकरणं यदा सहकारि सम्पाद्यते 
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सानमुपपादयत्ति-अच्र हीति । आत्मनीत्यथंः । अत्त एव सूषक्ष्मत्वादिपयंवसानभूमित्वादेव । प्रकरष्टगत्तिस्वे प्रमाण- 
माहु--पदिति \ “तद्धाम परमं ममे"ति वक्पररोषः ।। ११॥ 

गतिशब्दस्य यथाश्रुतमथं गृहीत्वा शङ्कुते- नन्विति \ परिहरति- नैष दोष इति \ प्रत्यग्मिन्नस्य हि 
गत्याऽवाधिमुख्या तस्य तूपचारेणेत्यत्र पूर्वोक्तं हेतुमाह - प्रत्यगात्मत्वं चेति \ तहि प्रतीचः प्रात्वेन ज्ञानादि- 
वेयथ्यमित्यारङ्कयाविद्ययाऽनात्मरूपमापन्नो यः सोऽधिकारी त्तं प्रत्यगात्मानमनात्मव्युदासेन प्राप्नोतीत्याहू-यौ 
हीति । हिशब्दसूचितां शरुत्तिमाहु--तथा चेति । अनध्वगा मागंरहिताः । पारयिष्णवः संसारपारं गन्तार इत्यथः । 
गतेरोपचारकत्वे सवस्य प्रत्यगात्मत्वं श्र॒तिद॑शंयतीत्यवता यति- तथा चेति \ संवृत्तो न प्रकाशत इत्यन्वयः । न 
प्रकाशते चेत्तहि नास्त्येवेति न वाच्यं िद्धदशंनादित्याह्--दशेनेति \ दशंनश्चरवणादीनि कर्मण्यस्येत्ति तथा । ननु 
जीवस्य प्रकाशे ्रहयात्मत्वे कुतोऽनवमासस्तत्राऽऽह्-अविद्यामायाछन्च इति \ अविद्येति ज्ञाननिरस्यत्वमुच्यते । 
मायेति मिथ्यात्वमुच्यते । अत एव यनश्छन्नः कस्यचिदप्यात्माऽऽत्मत्वेन न प्रकाशतेऽहं पर एवेति व्यवहारयोग्यौ 
न भवतीत्यथंः | एष इत्यादिभतेरक्न राथंमुक्त्वा प्राणिष्वनुकम्पां ददंयञ्श्ुतेस्तात्पर्याथंमाह्--अत इति ! यत 
स्वभ्रकारप्रत्यक्च॑तन्याव रिकाऽविद्याऽतोऽतिगम्भीरा नक्रादिसंवलितग द्धाहद इवाविमशंनीयस्वरूपा यत ॒एवमतो 
दुरवगाह्या माधायां स्थित्वा मायाकृता विभृतिरियतीति निर्धारयितुं न शक्यते केनचिदतः सा। एवंभूतमाथाया 
सविरासकत्वं प्रददयं स्वरूपावरकत्वे हेतुमाह --विचिन्ना चेति। इयमहुमन्ञ इत्यनुभवसिद्धा नानाराक्तियुक्ताऽ्वटन- 
घटनापटीयसी । तत्र हेतुमाह्-पदिति । यस्मादिव्यथंः । अयं संसरन्श्यमानः सवं प्राणी वस्तुतः परमाथं- 
स्वरूपोऽप्येवं बोध्यमानः पर एवाऽत्मा नासि संसारीत्यहं पर एवाऽऽत्मेति न गृह्यत, घटादिवदातमनो स्श्यमान- 
मपि देहैन्द्रियादिसङ्घातमनात्मानं त्वं देवदत्तपुच्रो विष्णुमित्र इत्यनुच्यमानोऽप्यनुपदिरद्यमानोऽप्यहुममुष्य पुत्र 
इत्यात्मत्वेन गृह्यतीत्यन्वयः । स्वस्वरूपमखेण्डाद्वितीयमुच्यमानमपि न गृह्भातीव्यनुक्तमप्यनात्मस्वरूपमात्मत्वेन 
गृह्णातीत्यत्र को हेतुरिति विचार इदं निरिचतमित्याह्-तूनमित्ि । मोमुद्यमानः पुनः पुनरतिशयेन वा मोह्- 
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यच्छे्वाडमनसी प्रज्स्तवच्छेजज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्ेच्छान्त जास्मनि ॥१३॥ 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | ्षुरस्य धारा निशिता दुर्यथा दुगं प्रथस्तत्छवयो वदन्ति ॥१४॥ 

तथा च स्मरणम्-- “नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः" इत्यादि । ननु विरुद्धमिदमुच्यते मत्वा धोरो न 
कोचति न प्रकाशत इति च । नैतषधवभ् \ असंस्कछरतब्ुदेरविजेथत्वान्च प्रकाशत इत्युक्तम् । दुद्यते तु संस्कृतयाऽग्रचयाऽय्र- 
मिवाग्रया तयेकाग्रतयोपेतयेत्येतत्सुक्ष्मया सुक्ष्मवस्तुलिरूपणपरथा । केः सृक्ष्सर्दा्िभिरिन्वियेभ्यः परा ह्यर्था इत्यादि- ५ 
प्रकारेण सृष््मतापारम्ययंदश्चंनेन परं सृष्ष्मं ष्टुं शीं येषां ते सृष्ष्मदशिनस्तैः सूृक्ष्मदषिभिः पण्डितेरित्येतत् \॥ १२ \ 

तत्प्रतिपत्युपायमाह--यच्छेन्चियच्छेदुपसंहेतप्राज्ञो विवेको । किम् । वाग्वाचन् । वगत्रोपलक्षणार्था 
स्वेषामिन््रियाणाम् । क्र । मनसी मनसीति च्छान्दसं देध्यंम् । तच्च मनो यच्छेज्जञाने प्रकाशस्वरूपे बुद्धावात्मनि । 
बुद्धिहि मक्नआदिकरणान्याप्नोतीत्यात्मा प्रत्यक्तेषाम् ! ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत् \ प्रथमजवत्स्वच्छ- 
स्वभावकमात्मनो विज्ञानमपादयेदित्यथंः ! तं च महन्तमात्मानं यच्छेच्छान्ते सवंविशेषप्रत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये १० 
सर्वान्तरे सवबुद्धिप्रव्ययसाक्षिणि मुख्य आत्मनि । १३ ॥ 

एवं पुरुष आत्मनि तत् सच प्रविराप्य नामरूपक्मचयं यन्मिथ्याज्ञानविजम्मभितं क्रियाकारकफलल्नणं 

आनन्दगिरिटीका 

तदा तत्सहकरृतान्महावाक्यादहं ब्रहयास्मीति या बुद्धिवृत्तिरुत्प्यते तस्यामभिग्यक्तो ब्रह्मभाव इति स्वतोऽपरोक्षत्तया 
व्यवह्ियत इति हद्यत्वमुपचयंते । यो हि यत्प्रयक्तन्यवहा रः स तद्हश्य इति प्रसिद्धम् ॥ १२-१३॥ १५ 

क्रमेणेवं विषपदोषदशंनेनाम्यासेन च वादह्यकरणान्तःकरणव्यापारप्रविखापने सति प्रविरापनकर्तुः कः 
पुरषाथंः सिद्धवतीव्यत्त आह् -एवं पुरुष इत्यादिना ।। १४॥।। 

गोपालयतीदखटीका 

मापद्यमानो बंञ्चमीत्ति पुनः पुनरतिशयेन श्रमतीत्यथंः । मायाघीनमोहादात्मा प्रकाशे संसरणे च भगवतः स्मरणं 
प्रमाणयति-तथा चेति। योगमायासमावृत इति वाक्यरेषः। चोदोत्तरवाक्यं व्याचष्टे--नन्वित्यादिना। एतद्िरढत्व- २० 
मेवं त्वदुक्तप्रकारेण न भवतति शरुत्योविषयभेदात् । न प्रकाशत इत्यस्यार्थं दरंयति--असंस्कृतेति । निदिध्यासन- 
प्रचयजन्यसंस्काररहिताया बुद्धो रत्यथं; । मघ्वा धीरो न शोचतीत्यस्याऽऽशयं श्रुतिः स्वयमेव दशेयत्ति-देश्यते 
त्विति । संस्कृतया निदिष्यासनप्रचयजन्यसंस्कारथुक्तया । एवं ब्रह्मात्मेक्यमग्रं मुख्यं लक्ष्यं यस्यास्तस्या भाव 
एकाग्रता तया सदितयेव्येतत् । सूष्षपं दुर्विज्ञेयं वस्तु प्रह्मात्मेवयं तस्य निरूपणे निश्चये त्ात्पयंवत्या | कतुंपद- 

म. 

ब्रह्न्ञानसाधनत्वेनोत्तरं वाक्यं व्याचष्-तदिति \! त्तस्थाऽऽत्मनः प्रापिस्तत्साधनीभूतं ज्ञानं तदुपाय- 
मित्यथंः । ननूपसंहारेऽपि वाच इत्तरेन्दरियाणां सन्यापाराणामनुपसंहारे तन्मात्रं न ज्ञानसाधनमित्याज्ञद्याह्-- 
वागत्रोपलक्षणाथेति । आकाद्क्षापूवंकमधिकरणं निदिशति--क्वेति । देध्यंस्य गतिमाह-मनसीतीति । सङ्धुत्प- 
विकल्पात्मकमनसो बुद्धितन्त्रत्वात्तस्य तस्यां लयस्य कततेव्यतया प्रकाशसामान्यं ज्ञानशब्देन मनआदिकरणव्याप्त्या 
तेषां प्रत्यगात्मा बुद्धिस्तच्छब्देनोच्यत इत्याहू - ज्ञान इत्यादिना \ हि यस्माद्थे । नन्वात्ममहुच्छब्दाभ्यां व्यापक- ३० 
प्रत्यगात्मनोऽभिधानात्कथं प्रथमजे हिरण्यगर्भे वुद्धौ व्यषटिवदधेः प्रविरापनमित्याश््कय तदुत्तरपययि शान्त आत्मेति 
विशेषणास््रत्यस्तमितसवं विरोषणवत्येतस्य लयप्रतिपादनात्तस्य ग्रहणं न विरुध्यते । न च व्यष्िद्धेः समष्टौ लयस्चेत्तस्याः 
परमकारणे लयो वाच्यस्तद्धिना निविशेषे कयः कथमिति वाच्यम्, आत्ममह्च्छन्दाभ्यां सकारणससूत्रहै रण्यगरभ- 
ृदधग्रहाच दोष इति भावः। समष्टिव्य्टयोः सास्ये छ्यनिित्तमाह-- स्वच्छेति । स्वच्छस्वभावकं प्रथमजं विज्ञानं 
प्र्यगात्मोपाधिमूतविज्ञानमापादयेदित्यथं; । सर्वेति । सवं विशेषाः प्रत्यस्तमिता लीना यर्मिस्तत्तच्च तद्रपं च ३५ 
तस्मिन् । तत्र हेतुः -अविक्रिय इति \ एवमुत्तरोत्तरं हेतूतवेन भ्यास्थेयम् । मुख्य आत्मनि तं यच्छेदित्यन्वयः । १३ 

विषयदोषदरंनेन बाह्यान्तःकरणव्यापारभ्रविखापने तत्कतुंकः कः पुरुषाः सेत्स्यतीत्याशङ्कयाऽऽ्ह-- 
एवं पुरुष इत्यादिना \ एवं यच्छेदित्यादिक्रमेण प्रत्यगात्मस्वरूपसाक्नात्तारेण समस्तं प्रकर्षेण विलाप्य कृतछ्रत्यो 

१२ 
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अशब्दमस्पशंमहूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् । 
अनायनन्तं महतः परं ध्रवं निचाय्य तन्मृत्युष्ुखास्यर्च्यते ।॥ १५ ॥ 

स्वात्मयाथाल्स्यज्ञानेन सरोच्युदकरज्जुसपगगनमलानोवं मरोचिरज्जुगभनस्वरूपदशनेनेव स्वस्थः प्रशान्तात्मा कृत- 
करत्यो भवति यतोऽतस्तदशेनाथंमनाचविद्यापरसुप्रा उत्तिष्ठत है जन्तव आतत्मन्ञानाभिमुखा भवत, जाग्रताज्ञाननिद्राया 

५ घोररूपायाः सर्वानथंबीजभूतायाः क्षयं कुरुत । कथम् । प्राप्योपगस्य बरा्प्रज्ष्टानाचार्यास्तद्धिदस्तदुपदिष्टं सर्वन्तिर- 
मात्मानमहमस्मीति निबोधतावगच्छत \ न द्युपिक्लितव्यसिति भ्रुतिरनुकस्पयाऽऽह मातृवत् अतिसुक्मघरुद्धिविषयत्वा- 
ज्लेयस्य । किमिव सुक्ष्मबुदिरित्युच्यते । क्षुरस्य धाराभमरं निरिता तीक्ष्णीक्ता दुर्यथा दुःखेनात्ययो यस्याः सा 
दुरत्यया } थथा सा पद्यां इुगंमनीया तथा हुं दरःसस्पाद्यमिस्येततपथः पन्थानं तस्वज्ञानलक्षणं मार्गं कवयो मेधाविनो 
वदन्ति । जेयस्यातिरृष्ष्सत्वात्तद्िषयस्य ज्ञानमा्ध्य दुःसम्पासस्वं वदन्तीत्यनभिप्ायः \ १४ ॥ 

१० तत्कथमतिसृक्ष्मत्वं ेयस्येत्युच्यते । स्थूला तावदियं मेदिनी श्षद्दस्पश्चरूपरसगन्धोपचिता सवेन्द्रियविषय- 
भूता तथा शरीरम् । तत्रेकेकगुणापकं्ण गन्धादीनां सूक्ष्मत्वमहत्वविशयुटेत्वनित्यत्वादितारतम्थं दृष्टुमवादिषु 
पावदाकाश्मिति ते गन्धादयः सवं एवं स्थृरत्वाद्िकाराः शब्दान्ता यत्र मे सन्ति किमु तस्य सुक्ष्मत्वादि- 

अ नन्दगिरि टीका 

यावद्यावद्गुणापचयस्तावत्तावत्तास्तम्येन सौक्ष्म्यं दृष्टं पृथिव्यादिषु परमात्मनि तु गुणानामत्यन्ताभावाच्चि- 
१५ रत्तिशयं सौक्ष्म्यं दृष्टं सिध्यतीवयार्ह--स्थला तावदित्यादिना ।! १५-१६-१७ ॥) 

दति काठकोपनिषन्दयप्यदीकाथां प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली समाक्षा 

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचायंश्रौमच्छृद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविर चिते 
काठकोपतनिषद्धाष्यव्याख्याने प्रथमोऽध्यायः समाक्षः 

गोपाटयतीद्रटीका 

२० भवतीद्यत्वयः । आत्मव्यावृत््यथं सवं विलिनषटि-- नामेति । सानब्दाथंक्रियात्रयमित्यथंः । तस्य सत्यत्वं व्यावतंयति- 
धदिति \ मिथ्या च तदज्ञानं च मिथ्याज्ञानं तेन विनुम्मिततं निष्पादितं यत्तत्सवेमिव्यन्वयः । ज्ञानफलं न कम॑साध्य- 
मिति ज्ञापयितुं कमंफलं संसारान्तगंतमेवेति दशेयत्ति- क्रियेति । सम्यग्ज्ञानेन घवंविछापने कृतक्रतयतेत्यत्र दृष्टान्त 
माह -मरीचीति । सरीच्यादिदषशंनेन तदुदकादि प्रविलाप्य रौकिकः पूमान्यथा स्वस्थस्तथा स्वस्थः सवंबाह्येन्छिय- 
व्यापाररहित्तः प्रशान्त आत्माऽन्तःकरणं यस्य सवंमनोव्यापाररहितः प्रशान्तात्मा कतत॑व्याभावाक्करृतक्रत्यो भवत्ती- 

२५ व्यथः । उक्तमर्थं हैतूकृव्योत्तरं वाक्यमवतासयत्ति- यतोऽत इति \ तदृशंना्थं कृत्तक्रत्यताहेतुदशंना्थ॑प् । अनाद्य- 
विद्यायां प्रपुप्तास्तत्तन्वाः | आगत्मन्ञानाभिमुखा इति । ईश्व रापितकमतरिचत्तशुद्धिविविदिषाक्रमेण श्रवणादिपरा 
इत्थं; । घोरो दुःखबहुरः संसारदावो खूपं यस्या सा । तस्या घोररूपत्वं विघृणोति-- सर्वेति । क्षयं कुरुत 
साक्षाक्ारेणेत्ति शेषः । तत्साक्नाक्रार आचार्याधीन' इत्याकाङ्क्षापूवंकं ददंयत्ति--कथसित्यादिना } तेषां वरत्वं 
व्याचष्ट- तदिद इति ! निबोधतेत्यस्यपिक्षित्तं कमं पुरयत्ति- तदित्यादिना । अक्षराथंमुक्त्वा तात्पर्याथंमाह-न 

३० हीति । तद्पेक्षणेऽनधंप्राप्तिमूचको हिशब्दः । इतिवंक्ष्यमाणमप्रकाराथंः । आदरेण भ्रुत्यभिधाने हितुः---अतिसृक्ष्मेति । 
अकाङक्षापूवेकमुत्तरवाक्यं व्पाचष्टे--किमिवेति । तीक्ष्णीकृता पाषाणादाविति शेषः । पदार्थमुक्त्वा विवक्षितं 
वाक्याथंमाहू--यथेति । छान्दसत्वाद्वचनव्यत्यय इत्याहु-पन्थानसिति । ननु वस्तुनः सुज्ञेयत्वे ज्ञानस्यापि तथात्वाद्- 
दुगंमत्वमसिद्धमित्याशङ्कय कवथो वदन्तीत्यस्य तात्पर्याथंमाह्-ज्ेयस्येति ।। १४॥। 

तदेवासिद्धमिव्याशङ्खते--कथमिति, स्थूलसूक्ष्मतारतम्यविश्रान्तिस्थानत्वादतिसृष्ष्ं ज्ञेयं ब्रह्मेत्याह्-उच्यत 
२५ इति । यावद्यावद्गुणापचयस्तावत्तावत्तारतम्येन सौक्ष्म्यं पृथिव्यादिषु हृष्टं परमात्मनि गणानामत्यन्तमभावाल्लि- 

रतिशयं सौक्ष्म्यं सिध्यतीति पुथिव्यादिषु तारतम्येन सौक्षम्यमुपपादयति--स्थुङेत्यादिना । शब्दादिरूपेण वृद्धौ 
हेत॒माह-सर्वेति ! पृथिव्युक्तं न्यायं पाथिवे शरीरेऽतिदिशपति-तथेति । तत्र पृथिवीत्तच्छरीरयोरपकर्षोपगमेऽ 
बादिषु सूक्ष्मत्वादितारतम्यं हष्टमित्यत्वयः । तारतम्यदृष्टाववधिमाह्-यावद्ाकाशमिति । यावच्छब्दोऽभिग्याप्तौ | 





अ०-१, व०-२, म०-१६, १७ | काठकोपनिषत् [ ९९ 

नाचिकेतयुपाख्यानं मुप्रोक्तं . सनातनम् । उक्त्वा श्रुता च मेधावी त्रह्मलोकं मही यते ॥१६॥ 
य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्ल्ह्मसं्षदि । 

प्रयतः श्राद्रकारु वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति । १७ ॥ 

इलि कार्कोपनिषदि प्रथसोऽध्याथः वमाप: 

निरतिक्षयत्वं वक्तव्यभित्येतहृशंयति भुतिः--अशहवमस्पहमरूगमन्धयं तथाऽरसं नित्यमगन्धवस्व यत्। एतद्याख्यातं ५ 
ब्रह्माव्यथम् \ यद्धि ज्ञब्दादिमत्तह्ेयेतीदं त्वक्षव्शादिमच्वारव्ययं नं व्येति न क्षीयते, अतं एव च नित्यं यद्धि व्येति 
तदनित्यमिदं वु न व्धेल्यतो निव्यप्न् \ इतश्च नित्यसना्विद्यसाच आदिः कारणमस्य तदिद्मनादि । यद्धयादिमत्त- 
त्कायंस्वादनित्यं कारणे प्रीयते शेथा पृथिव्यादि । इदं तु सव॑कारणत्वादका्यंसकयंत्वाल्ित्यं न तस्य कारणमस्ति 
यस्मिनप्रलोथेते । वंथाऽनन्तसधिद्यमालोऽन्वः कायमस्य तदनन्तर । धथा कदल्यादेः फलादिका्यत्पादनेनाप्यनित्यत्वं 
दृष्ठं न च तथाऽप्यन्तवच्ं ब्रह्मणोऽतोऽपि नित्यम् । मह्॒तत्वादुबुदधयास्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्षपतिस्वरूप्वात्सवेसाक्षि १० 
हि सब॑भूतात्मत्वाद्गहय । उक्तं द्येष सर्वेषु भूतेषण्वित्यादि । धुवं च कूटस्थं {नित्यं न पृथित्थादिवदापेक्लिक्षं नित्यत्वम् । 
तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं निचाय्यावगम्य तमात्मानं मत्युमुखान्मूत्युगोचरादधिद्याकासकमंलक्षणास्प्रसुच्यते वियुज्यते \१५॥ 

प्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथंसह श्रुतिः तर्चिकेतं नचिकेतसा भ्ाभं नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं ृत्युप्रोक्तमिदमास्यान- 
मुपार्यानं वल्लीत्रथलक्षणं सनातनं चिरन्तनं वैदिकित्वादुक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वाऽऽचायेभ्यो मेधावी ब्रह्मैव खोक 
बरह्मरोकस्तस्मिन्महीयत अआगत्मभूत उपास्यो भवतीत्यथः \। १६ ॥ १५ 

यः कथ्िदिमं भ्रन्थं परमं प्रक्ष गुह्यं गोप्यं श्रावयेद्न्धत्तोऽयतव्ध ज्नाह्यणानां संसदि ब्रह्मसंसदि प्रयत 
लुचिभुत्वा श्रादकारे वा श्रावये्धूज्ञानानां तच्छृषडधमस्याऽ्ऽनस्त्याधानन्तफराय कत्ते सम्पाते \ द्िकंचनमध्याय- 
परिसमाप्त्यथम् ॥ १७ ॥ 

इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीभाष्यं समाप्तम् 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदाचायेश्रीरा द्गुरभगवतः कृतौ २० 
काठकोपनिषनाष्ये प्रथमोऽध्यायः समाप्तः 

गोपालयतीन्द्रदीका 

आत्मनो निरतिशयं सूक्ष्त्वादि कंमुतिकन्यायेनोपपादयति-त इति । ते गन्धादयः शन्दान्ताः स्थुकत्वादिकारणा 
स्थूखत्वसूक्ष्मत्वसूक्ष्मतरत्वसूक्ष्मतमत्वाद्कारणा ज्ञापका: सवं एव यत्र न सन्ति प्रतीचि तस्य सृक्ष्मत्वादे 
निरतिशयत्वं किमु वक्तव्यमित्यन्वयः। उक्तेऽथं श्रुत्ति योजयति--इत्येतदिति । शब्दादि राहित्यमव्ययत्वेऽव्ययत्वं २५ 
नित्यत्वे हेतुरिति पाठक्रममविवक्षित्वाऽऽहट्-- यद्धीति ! नित्यत्वे हैत्वन्तरमाह्--इतश्चेति । उक्तमथ॑मुपपादयत्ति- 
यद्धीति \ नन्वात्मनोऽपि कयोऽस्ति कारणसं्तगंलक्षण इत्या द्रुं न तस्य कार्यं करणं च विद्यत इति भ्रत्यन्तरान्च 
कारणं क्य इत्याह--न तस्येति । स्वतो लयाभावेऽपि कायंद्रारा रयमाशद्कयाऽऽह् - तथेति ! फलितं दर्यत्ि- 
अतोऽपीति । विलक्षणत्वे हेतुमाह्-नित्येति । तच्च नास्तीत्ति वक्तं न शक्यत इत्याह-- सर्वभूतेति ! न ह्यात्मनः 
प्रतिषेधः सम्भवतीति मावः । ब्रह्म निरत्तिशयमहदित्य्थः | उक्तेऽर्थे श्रुति प्रसाणयत्ति--उक्तं हीति \ तच्च न ३० 
पुथिव्यादिव्परिणामिनित्यमित्याहू-घ्रुवमिति। एवं ब्रह्मात्मनोऽतिसृष्ष्मत्वेन दु्िज्ञेयत्वात्तज्ज्ानस्यापि दुःसम्पाद्यता- ` 
मुक्त्वा ब्रह्मत्मन्ञानं सफलमुपसंह॒रति- तमित्यादिना । १५॥।। 

ननु विज्ञानस्य सफ़लस्योक्तत्वादुत्तरग्रन्थः किमथं इत्याह-प्रस्तुतेति \ प्रकृतब्रह्मात्मविज्ञानसाधनस्तुत्य्थं- 
माख्यायिकामाह्--श्रुत्िरित्यथंः । चिरन्तनत्वे हेतुमाहु--वेदिकत्वादिति । षष्ठीसमासश्रमं व्यावत्तंयति- ब्रह्मैवेति 
वाक्याथंमाह्--आत्मेति ।। १९६॥ ३५ 

प्रयत इत्युभयत्रान्वेति । अनन्तफलाय क्रमेणेति शेषः ।॥ १७ ॥ | 

इति प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता 

इति श्रीमत्परमहुं्षपरित्राजकाचा्यंवर्श्रीमद्बालगोपालेन्यतीदवस्विरचिते काठक्रोपनिपद्ाप्यविवरणे प्रथमाध्याथः समाप्त 



#॥॥ 



अजथ्य द्ित्ती ख्ख <: 

पराञ्चि खानि व्यवृणरस्वयम्मृस्तस्मात्वराङ्गशर्यति नान्तरात्मन् । 
कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदादचचदुरयृतत्वमिच्छन् ।। १ ॥ 

एष सर्वेषु मृतेषु गढोऽऽत्मा न प्रकाहते दुष्त त्वय्यथा बुद्ध्ेद्युक्तम् । कः पुनः प्रतिकन्धोऽग्र्ाया 
५ बुद्धेन तदमाधादात्मा न दृष्यत इति तदुदक्लनकारण्रदश नाथ दरस्थारभ्यते । वञ्चते हि शरेयः्त्तिवन्धकारणे 

तदपनथनाय य्न आरब्धुं शक्यते नान्ययेति-पराख्ि परायच्यन्ति गच्छन्तीति खानि तद्ुपलक्षितानि श्रो्रादीनीन्धरियाणि 
वानीत्युच्यन्ते \ तानि पराञ्च्येव शब्दा्दिविषयध्रकाष्ठनायं धरवलस्तै । यस्मादेवंस्वभावकातति तानि व्यतुर्णाद्धसिलव- 
वान्हुननं छृतवानित्यथः । कोऽसौ । स्वयम्भूः परतेश्वरः स्वथ्मेव स्वतस्तन भवति सवेदा न परतन्त्र इति , 
तत्मात्पराङ्पराग्राननात्वमूताञ्शन्दादीन्पर्यय्युपलभप्त उपल्प्धा नन्धरात्म्लान्त रार्मानमिव्ययंः । एवंस्वभावेऽपि 

६० सति लोकस्य केशिन्याः प्रतिस्रोतः प्रवतंनसिव धीरो धीसान्विदेकी प्रत्यगात्मानं प्रत्थक्चाघावात्मा चेति 
परस्यगात्मा । प्रतीच्येवाऽऽत्मश्षस्ये रूढो रोके नान्यस्मिन् । व्थुत्यसिप्तेऽपि दत्रेवाऽऽत्मश्शड्डो अंते । 

आनन्दभिरिटीका 

अनादिरविद्याप्रतिबन्धः प्रागुक्तोऽघुनाऽऽगन्तुकप्रतिबन्धदर्शनायोत्तरवंल्छयारम्भ इति सम्बन्धमाहु--एष 
सर्वेष्वित्यादिना 1 यदीद्दियाण्यन्तमुंखानि स्पुस्तदा तान्यात्मनिष्ठतयाऽमृत्तत्वमीयुरत इन्द्रियाणि बहिुखानि 

१५ सृष्टानीति यत्तत्तेषां हननमेव कृतमि्व्थ॑ः । (मप्लु' व्याप्ताविति धात्वर्थानुसारेण व्यापक भआत्मराब्दाथं: । यद्यस्मादा- 

गोपाखयतीन्द्रदीका 

अनाद्यविद्ाप्रतिबन्धः प्रागुक्तोऽधुनाऽऽगन्तुकग्रतिबन्धप्रकारनायोत्तरवल्लयारस्भ इति सम्बन्धमाहू--एष 
इति । इट्युक्तमनेन वाक्येनानाचयविदयाप्रतिवन्वस्वरूपमिति शेषः । कः पुनरिति । पनः कौटशोऽनायविद्याया अत्यः 
प्रतिबन्धः, यस्य प्रतिबन्धस्य कादाचिककस्याभावादात्माऽग्रयपा बुद्धया दश्यते स प्रतिबन्धोऽग्रयाया बुद्धेः कः कौहशः 

२० किस्वरूपः किकायंकं इत्यथः । इत्येवमाकादक्षायां तदशंयरति--दहष्ट॑नेति \ कादाचिकप्रतिवन्धस्य दशनं ज्ञानं तस्य 
कारणं लिङ्खं निमित्तं तस्य प्रदशंनायेव्यथंः । कादाचिक्रप्रतिवन्धस्चाध्यास इत्ति भावः । ननु प्रतिबन्धकतच्निमित्त- 
निरूपणमन्थंकं निवत्तकोपदेशातत्चिवृत्तेरित्याशङ्कयाऽऽह्--विश्चात इति । हि यस्मादध्यासनिमित्तं सम्यशञाते 
निमित्तस्य निवृत्तये यत्न स्थातुं शक्यत इत्यथः । नान्यथेत्यनन्तरं तस्मादध्यासनिसित्तनिरूपणमुचितमिति शेषः । 
अक्षराणि व्याचष्टे-पराच्चीत्यादिना ।! खशब्दोपात्तश्नोत्रभेदश द्धं वारयत्ति- तदिति \ खोपलक्षितानीत्यथं; | 

२५ खोपलक्षितानीव्यपि पाठः । तेषां पराक्त्वं विवृणोति- तानीति \ पराञ्च्येव पराग्विषयप्रकारनसमर्थान्येवेत्य्थः | 
फलमाह्--शब्दादीति 1 एवंस्वभावकानि पराग्विषया्भिमुखत्वस्वभावानि त्तानीच्दियाणि ! हननं कृतवानिति 
कथम् | तेषां हननं नाशो नष्टानां च न विषयोपनयनद्वा राऽनथंहैतृतेति चेद्यदवेन्दियाण्यन्तमुंखानि स्युस्तदा 
तान्यातनिष्ठतयाऽमृतत्वसाधनानीत्यत्त इन्द्रियाणि बहिमुंखानि सुष्टानीति यत्तत्तेषां हननमेव कृतमिति भावः| 
कतुपदमाकाङक्षापूव॑क व्याचष्टे--कोऽसाविति । हि रण्यगभेश द्धं प्रकरणेन वारयत्ति--परमेश्वर इति ! स्वयं भवति 

३० प्रभवतीति योगवृत्तिमथंतस्तस्मिन्दर्शयति--स्वयमेवेति। एवकारव्यावव्यं दर्ययति--नेति। तस्मादिति। यस्मात्खानि 
पराचि व्यतृणत्तस्मादित्य्थः । उपलन्धोपरमत इन्द्ियेरिति शेषः । विभक्तिरोपरछान्दस इत्याहु--नेत्यादिना । 
नन्विन्दरियाणां प्रत्यक्प्रावण्याभावादात्मदर्शनसेव मृग्यमधिकायंभावादित्याक्द्धयाऽऽ्ू--एवमिति । अनात्मभूत- 
शम्दादिविषयोपलन्धृस्वभावतवेऽपीत्यथः । करिचदित्यधिकारिदौरभ्यं दयोत्तयत्ति | यथा करिचत्कात्ंवीर्यादिनंद्या 
नमंदादिरूपायाः प्रतिस्रोतः प्रवतत करोति एवमनेकजन्मसंसिद्धेन्दरियप्रवृत्तिनदीप्रतिस्लोतःप्रवर्तनं कृत्वा गुर 

३५ मुपगतो विवेको तक्तवंपदाथंविवेकवन्प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभावं पश्यतीति सम्बन्धः । प्रव्यगात्मपदं व्याचष्टे-- 
प्रत्यक्चेति । नन्वात्मराब्दवाच्यः प्रत्यग्देहादिरपि भवतीत्याशङ्कवाऽऽह-भ्रतीच्येवेति । अन्यरिमन्देहादावात्मशब्द- 
प्रयोगस्तु तादात्म्याभिमानादिति मावः । यौगिकी वृत्तिस्ततरैवेत्याहु--ग्युत्पत्तीति \ तत्रेव प्रत्यगात्मन्येव । “भप्लु 



~ 



भ०-२, व०-१, म०~२ 1 काठकोपनिषत् | १५१ 

पराचः कामानयुयन्ति बालास मृत्योयेन्ति विततस्य पाम् । 
अथ धीरा अमरत्वं विदित्वा धरुवमधरुवेष्विह न प्राथेयन्ते ॥ २॥ 

“यच्चाऽऽप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कोत्येते” ॥ 
इत्यात्मशऽ्दव्ुत्पत्तिस्मरणात् । तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभावमेक्षदपयत्फहथतीत्यथः । छन्दसि काला. 

नियमात् 1 कथं पष्टयतीत्युच्यते--आवृत्तचक्षुरावृत्तं व्यावृत्तं चक्षुः श्रोत्रादिकमिन्दरियनातमरशेषविषयाद्यस्य स 
आवृत्तचक्षुः \ स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पयति । न हि बाह्यविषयाखोचनपरप्वं प्रत्यगात्मेक्तषणं चेकस्यं सम्भवति । 
किमथं पुनरित्थं महता प्रयासेन स्वभावप्रवृत्तिनिरोधं कुत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पष्यतीत्युच्यते--अम्रतत्वममरण- 
धसंत्वं नित्यस्वभावतामिच्छन्नात्मन इत्यथः ॥ १ ॥ 

यत्तावत्स्वाभाविकं परागेवानात्मद्शंनं तदात्मदश्षंनस्य प्रतिबन्धकारणमविद्या तत्प्रतिकुरत्वाघ्या च परा- 
दवेवाविद्योयप्र्दशतेषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु त॒ष्णा ताभ्यामविदयातुष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मद्शंनाः पराचो बहिगंतानेव 
कामान्काम्पान्विषयाननुयन्ति अनुगच्छन्ति बाला अस्पप्रजञास्ते तेन कारणेन मूत्योरविद्याकामकमंसमुदायस्य यन्ति 
गच्छन्ति विततस्य विस्तीणेस्य सवेतो व्याप्तस्य पां पादयते बध्यते येन तं पाक्षं देहैन्दियादिसंथोगवियोगलक्षणम् । 
अनवरतजन्ममरणजरारोगाच्नचेकानथत्रातं प्रतिपद्यन्त इत्यथः । यत एवमथ तस्माद्धौरा विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपा- 

आनन्दगिरिटीका 

दत्ते संहरति स्वात्मन्येव सवंमिति जगदुपादानं भ्यते विषयानत्तीत्यात्मेति ब्युत्पच्या स्वचेतन्पाभासेनोपरृन्धृत्व- 
मात्मराब्दाथंः । येन कारणेनास्पाऽऽ्त्मनः सन्ततो निरन्तरा भावः कल्पितस्याधिष्ठानसत्तामन्तरेण सत्ताभावायथा 

रज्ज्वामध्यस्ते सर्पे रञ्ज्वाः सातत्यं तथा कल्पितं स्वं येन स्वस्वहूपवत्स भासमेव्यथंः ।। १-२॥ 

गोपाख्यतीन्धरीका 

व्याप्ताविति घात्वर्थानुगसादात्मा व्यापक इत्याहू-यच्चाऽऽप्नोतीति । यच्छब्दा: सर्वे यस्मादर्थे द्रष्टव्याः । भदत्त 
संहरति स्वात्मन्येव सवंमिति जयाधिष्ठानमुच्यते । कायंस्य च कारणे क्य इत्यात्मनोऽनया व्युत्पच्योपादानकारणस्वं 
लभ्यते । इहु रोके । विषयानत्तीत्यनेन योगेनोपकन्धुत्वमात्मनो लभ्यते । अस्य जगतः सन्ततो निरन्तरो भावः 
सत्ता येनािष्ठानसत्तातिरिक्तसत्ताशुन्यत्वादारोपित्तस्थ रजतस्येव तस्मादालेव्यधिष्ठातुत्वं कभ्यते । नन्वपद्यदिति 
भूतकालनिर्देशान्नाधुनातनानां दर्शनमिव्याश ङ्याऽश्ह--पदयतीति । कथं भूतलकारो वत्तंमानार्थक इत्ति तत्राऽऽहु- 
छन्दसीति । दर्शानप्रकारमाकाडक्षपूवंकं दरीयति--कथमित्यादिना । चक्षग्रंहणमुपलक्षणमिव्याह--भोत्रादिकमिति । 
व्यावृत्तत्वं कस्मादित्याकाङ्क्षायामपेक्ित्तं पूरयति । अङेषेति । सोऽधिकारी, एवं संस्कृतो विषयेभ्य इन्द्रियनियमन- 

संस्कारसंस्छरृतान्तःकरण इत्यथं:। ननु बाह्येषु विषयेषु शोभनाध्यासरूपाखोचनपरस्यापि तत्त्वमसीति वाक्यादातमेक्षणं 
सेत्स्यतीव्याश द्याऽऽ्ट॒-न हीति \! ननु विषयालोचनपरस्यापरोक्षभ्रमनिवत्तंकनज्ञानानुदयेऽपि तन्नियमनसंस्कृतस्यो- 
त्पनच्नमपि ज्ञानं व्यथंमित्याश द्ुते--किम्थं पुनरिति \ परिहरति--अउ्यत इति \ अमरणधमंत्वं मरणादिसंसारा- 
भावोपलक्षितस्वरूपत्वमत एव नित्यस्वभावत्वमात्मन इच्छसित्यन्वयः ।। १॥ 

पराचः कामानिति व्याख्यातुं भूमिकामारचयति-- यदिति । स्वाभाविकं शास्त्रानपेश्तम् | परागेवेत्यस्य ` 
व्याख्याऽनात्मदशंनमिति । प्रतिबन्धकस्य दुरदष्टादेः कारणमनाद्मदशंनमित्यत्र हेतुमाह-प्रतिकूरत्वादिति\ अविद्येति 
रषः । तुष्णास्वरूपं दशंयत्ि--या चेति । पर ्षवेवेत्यस्य व्याख्या दृष्टेत्यादि । पराक्स्वे हेतुमाह--अविद्येति । 
भज्यन्त इति भोगास्तेषु । त्ताभ्यामनात्मदशंनभोगेच्छारूपाभ्याम् । प्रतिलुद्धमात्मनः परात्मत्त्रेन दशनं येषां ते 
तथा । पराच इत्यस्य व्याख्या बहिरित्यादि । अल्पज्ञानामनुगमनं नामानात्मदशंनतुष्णाप्रेरिताः सन्तः कामानां 
लन्धारो भवन्तीव्येतत् । तेन कारणेन विषयानुगमेन कारणेन । विततस्य मृत्योः पाशं यन्तीत्यन्वयः । मृद्युशब्दाथं- 
माह-अविच्येति ! वितततशब्दाथंमाहु--विस्ती्ेस्येत्ादि । अवयवन्युत्पत्तिपूवंक पारशब्दा्थंमाह् -पाष्यन्त इति । 
अर्थान्तरमाह--अनवरतेति \ अनवरतेद्यादि तु पूवंविशेषणं वा 1 अनर्थस्य व्रातो यस्मिचित्ति विशेषणपक्षे विग्रहो 
भवति । यन्तीव्यस्था्थ॑माहू--प्रतीति \ अथवा पदायंमुक्टवा वावयार्थमाहू-अनबरतेति ! एवमनात्मप्रवणस्य संसार 
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येन रूपं रसं गन्धं चन्दान्सरशा ° स्व मेधुनान्। एतेनैव विजानाति क्रिसत्रे परिप्यते । एतद्रे तत् ॥ २॥ 

सप्नान्तं जागसिन्तं चोमौ येनानुपश्यति । महान्तं विभुमात्मानं मला धीरो न शोचति ॥ ४॥ 

वस्थानलक्षणसम्रततवं ध्रुवं विदित्वा । दैवाद्यृतत्वं ह्यधरुबमिर तु रत्यगात्मस्वरूपावस्थानलक्षणं ५ कमणा वधते 

तो कनीयानिति ध्रुवम् \ तदेवंभूतं कटस्थमविाल्यमसूतत्वं विदित्वाऽघ्रुषेषुं सवेपदार्थेष्वनित्येषु ना ब्राह्मणा इहं 

५ संसारेऽनथंप्राये न प्राथंयन्ते किचिदपि प्रत्यगत्मदशेनप्रतिकूलत्वात् \ पुत्रविक्धरोकेषणाम्यो व्युत्तिषठनतयेवेत्यथः ।\२॥। 

यहिलानान्न किञ्चिदन्यतप्राथंयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम इति ¦ उच्यते--येन विज्ञानस्वभावेनाऽऽत्मना 

रपं रसं गन्धं शब्दास्स्पर्याि सैधुनान्मेधुमनिमिचाम्पुखप्रत्धखन्विजानाति विस्पष्टं जानाति सर्वो रोकः । ननु नैवं 

परसिद्धर्लोकस्याऽत्मना देहादिविरक्षणेनषटुं विजानसीति । देहादिस द्भसोऽहं विजानामोति तु सर्वो खोकोऽव- 

गच्छति ) न त्वेवम् । देहादिसद्धातस्यापि शब्दादिस्वरूपत्वाविशेषा द्विजयत्नाविेषाच्च स् युक्तं विन्ना्ृल्वम् । यदि 

१० हि देहादिसङ्खातो हपाचयात्मकः सन्ल्पादीन्विजानीयाराह्या पि रूपादयोऽनयोन्य स्थं स्वं रूपं च विजानीयुः । न 

चैतदस्ति । तस्माहेहयादिलक्षणांश्च सूपादीनेतेनैव देहारिव्यतिरिक्तनव विज्ञानस्वभावेनाऽऽत्मना विजानाति लोकः । 

यथा येन लोहो दहति सोऽग्निरिति त्त् । अआप्सनोऽविक्ञेयं फिमत्रार्मिस्लोके परिशिष्यते न किञ्चित्परिश्िष्यते 

सवमेव त्वात्मना विज्ञेयम्! यस्थाऽऽत्मनोऽविक्नेयं न किञ्ित्परिषिष्यते स आधा सवज्ञः। एते तत् {क तद्त्तचिकेतसा 
पष्टं देवादिभिरपि विचिकित्सितं धर्मादिभ्योऽन्यद्विष्णोः परमं पदं यस्मात्परं नास्ति तद्रा एतदधिगतमित्यथंः \\ २ ॥ 

१५ ` अतिसूक्ष्मत्वादुदविजेयमिति सत्वैतमेवा्थं पुनः पुनराह--स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्नविन्ेयमिस्य्थैः । तथा 
गि £ णे 

अनिन्दाग{रटका 

कथं तदधिगम इति किं वेदिकस्वाद्धमंवत्परोक्षत्वेन करवा घटादिवत्सिद्धत्वादपयेक्षत्वेनापीत्याकाङक्षाया- 
मात्मतवाद्ब्रहमणोऽपरोक्षतवेनेवावगमः सम्यगवगम इव्युच्यते-यैनेत्यादिना। मूढानां व्यतिरिक्तेनाऽऽत्मना देहुदर्वेयत्वं 
यद्यपि न प्रसिद्धं तथाऽपि विचारकाणां व्यतिरिक्तेनैव वेद्यत्वं प्रसिद्धं ततौ यच्छब्देन प्रसिद्धवत्रामर्थो न विर्ध्यत्त 

२० इति परिहरति-न स्ववं देहादीत्यादिना \ देहिका शब्दादयो न स्वामानमन्यं च विजानीयुः शब्दादित्वाद्- 
 हृदयताच्च बाह्यवत् । विपक्षे बाधकमाहू-यदि हीति । ३-४-५॥ 

गोपालयतीनद्रटीका 

उक्तप्रकारेण यतत इत्यथः । प्रत्यक्स्वरूपावस्थानरूपं ध्रवत्वमुपपादयत्ति--देवादीति । प्रलक्स्वरूपमम्तत्वं प्रुव- 
मिद्त्र श्रत्तिमुदाहरति--नेति । अविचाल्यमकायंमधघ्रुवेषु सर्व॑पदा्ेषु निधर्वि्यन्वयः। ब्राह्यणा ब्रह्मविदः, किञ्चिदपि 

२५ न कामयन्त इद्यत्र हुतुमाह्-त्रह्यगात्मेति । ताद्प्य्थमाह्--पुत्रेति ॥ २॥ | 
कि धमंवत्परोक्षतवेनौत घटवत्रदयक्षत्वेन वाऽऽत्मनोऽधिगम इत्याकाङ्श्तापूर्वकमुत्तरं व्थाचष्टे-यष्टि्ञाना- 

दित्यादिना । देहादिविलक्षणविज्ञानस्वभावत्वमत्मनोऽप्रसिद्धमित्याक्षिपति- भन्विति । विजानामीति ! राब्दा- 
दौनिति रेषः। सावंलौकिकप्रतीति दर्शयति -द्टादीतति। तथा च येनेति प्रसिद्धाथंकथच्छब्दग्रयौगोऽनुपपन्न इति 
मावः । यद्यप्यात्मनो रोकतोऽविलक्षणत्वभ्रसिद्धस्तथाऽपि विचा रकाणां व्यतिरिकत्वेनैवाऽऽत्मस्वसूपश्रसिदधेय॑च्डष्द- 

३० विरोधो नास्तीति परिहुरति--नेत्यादिना । देहादेविज्ञातुत्वाभावे हैतुद्यमाह--ब्ददीलयादिना । गुणगुणिनोरः 
भेदाच्छब्दादिस्वरूपत्वं सङ्घातस्य द्रष्टव्यम् । कार्यकारणसम्बन्धिनिः शब्दादयः स्वात्मानमन्यं च न जानौयुः 
रब्दादिताद्हदयताद्राह्यरब्दादिवत् । विपक्षे दोषमाहू--यदि हीति । एतच्छब्दादेः स्वरूपविज्ञानं नास्ती्मुक्तं 
फलितिमाह-तस्मादिति ! लोकः संङ्कातात्मा । व्यतिरिक्तस्वभावेन सद्ध।तस्य ॒विन्ञातुतवे दृष्टान्तमाह--यथेति । 
येनोष्णप्रकाशात्मना त््वयतिरिक्तात्मना सङ्कातो जानातीदयथंः । शब्दादिकतिपयविक्ञेयोपादानादसर्वज्ञत्वमा- 

२५ राङ्कयाऽऽह्--आत्मन इति! अविन्ञेयमिति च्छेदः । सवस्य ॒विज्ञेयत्वे फकलितमाह--यस्येति \ तस्वविज्ञान- 
मुपसंहरति --एतदिति । तदेक्यविषयमिति, प्रङृतमनुदरवति--यदित्यादिना । यदित्यादिवाक्याभ्यां त्वंपदल्षय- 
निर्देशोऽन्यदिति तत्पदलश्यनिदेशः। नास्तीलयन्तेन वाक्या्थंनिर्देशः । वेशब्दः सर्वोपनिषदेकरूप्यपरदशंनाथंः ।। २ ॥ 

विज्ञेयपरिसमापतेरततरग्थवेयर््यशदायामाह्--अतिसूष्ष्त्वादिति । आह--प्रकरारान्तरेणेति शेषः| त्रिपुटी. 
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य इमं मध्वदं वेद् आत्मानं जीवमन्तिकात् । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद तत् ॥ ५ ॥ 
यः पूवं तपसो जातमद्धयः पूमजायत । गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो मतेभिव्येपयत । एते तत् ॥ & ॥ 

जागरितान्तं जागरितमध्यं जागरितविज्ेयं च! उभौ स्वप्नजागरितान्तो येनाऽऽत्मनाऽनुपदयति लोक इति सर्वं 
पुवंवत् \ तं महान्तं विभुमात्मानं सत्वाऽवगम्याऽऽत्मभावेन साक्षादहमस्मि परमात्मेति धीरो न शोचति ॥ ४॥ 

किच्च--यः कथ्िदिमं मध्वदं क्मफलभुजं जीवं प्राणादिकूलापस्य घारयितारमात्मानं वेद विजानात्यन्तिका- 
दन्तिके समीप ईश्ानमीरितारं भूतभव्यस्य कारच्रथस्य, ततस्तद्विज्ञानाद्रध्वंमात्मानं न विजुगुप्सते न गोपायितु 
मिच्छत्यमयप्राप्रत्वात् \ यावद्धि भेयमध्मस्थोऽनित्थमात्मानं सन्धते तावहोपायितुमिच्छत्यात्मानम् । यदा तु नित्यम- 
देतमात्मानं विजानाति सद्य कि कः कुतो मा गोपापितुभिच्छेदेदहे ठटिद्ति पूववत् ॥ ५॥। 

यः प्रत्थगात्मेश्वरभावेनं निद्ष्टः ध॒ सर्वास्मित्येवहशेयति--यः कथिन्मूयुष्षुः पूर्व प्रथमं तपसो ज्ञानादि. 
लक्षणाद्ल्यण ईष्येतज्जातसुव्य्तं हिरण्यगभम् । किमपेक्ष्य पुवंभित्याह् अद्भ्यः पुवेमप्सहितेभ्यः पञ्चभूतेभ्यो न १० 
केवराभ्योऽदूच इत्यभिप्रायः ! अजायत, उस्पली धस्तं प्रथमजं उेवादिशषरीराण्युत्पाय सवंप्राणिगरहां हदयाकाश्चं 

प्रविष्य तिष्ठन्तं शब्दादीनुपलभमानं भमूतैथिभूदः कापंकरणलक्षणेः सह तिष्ठम्तं यो व्यपद्यत यः पष्ट्यतीत्येतत् । 
य एवं पष्यति स एतदेव पटयति यत्तक्रुतं ब्रह्य ॥ ६ ॥ 

आनन्दगिरिरोका 

यः कशिचप्पू्वं तपसो जातं प्रयति स प्रकृतं ब्रह्म पश्यतीति सम्बन्धः । अद्यः पृवंमित्यादिना हिरण्य- १५ 
गभंस्य विशेषणान्तःकरणांगेन जीवावन्छेदकत्वाज्जीवतादात्स्यविवक्नया विरोषणं यब्दादीतपखभमानमिति। यदिति। 
यस्माल्लोके सवर्णाज्जात्तं कुण्डलं सूवणमेः भवति तद्रदुब्रह्मणो जातौ हिरण्यगर्भोऽपि ब्रह्यात्मक एवेत्यर्थः ॥ & 

गोपाल्यतीन्द्रटीका 

संग्रहाथ॑माहु--स्वप्नविजेयमिति । एवमुत्तर । पुवेवदिति । यच्छन्दाक्षेपसमाघानादि स्वं पूवंवदित्युच्यते । महान्तं 
व्यापकम्, विभुं विविधं भवत्यस्मादिति विभं सवंकल्पनाचिष्ठानमिव्यर्थः । इति साक्षान्मत्वेति सम्बन्धः । साक्षात्कार २० 
एव धेयं तद्वानिद्य्थः ।॥ ८ ॥ 

कर्म॑फरुभोवततवप्राणादिकलापघारयतुव्वोपटक्षितमात्मानं व्वंपदलक्ष्यं कालचयपरिच्छेद्यवस्त्वीश्चिलृत्वोप- 
लक्षिततत्पदलक्ष्यं यः कश्चिदधिकारी वेद साक्षात्करोति स तस्मादनन्तरमात्मानं नरकपातादिभयाच्न रक्षितुमिच्छ- 
तीति प्रकारान्तमाह-फिच्चेति । सधु कमंफरमीति सध्वदस्तमिति व्गुत्पत्त्याऽऽह्-मध्वदमिति । सामीप्यं चात्रा- 
मेदः । अभेदेन वेदेत्यथंः | अरक्षणे हतुमाह्-अम्थप्राप्रत्वादिति । उक्तमथ व्प्रतिरेकेणोपपादयत्ति--पावद्धीति । २५ 
आत्मन इत्ति कमंणि षष्ठी । अन्वय याहु--यदेति ! निदयस्यापि द्ितीयसम्बन्धा दधयशद्धु। तचेव्याहु--अदेतमिति । 
युवंवदिति \ यच्चचिकेतसा पृषं दवादिभिविचिकित्सित्तं धममादिभ्योऽन्यद्विष्णोः परमं पदं यस्मात्परं नास्ति तद्रा 
एतदधिगतमिव्यथः ॥ ५॥ 

उत्तरसन्द्भ॑स्य तात्प्यंमाह्--य इति ¦ यः पूवं तपसो जातं हिरण्यगभं परयति स यत्तसकृतं ब्रह्म तदेव 
पदयतोति सम्बन्धः । आकाङक्षपूर्वकं हिरण्यगभं विलिनष्ि--किमित्यादिना । प्रथमजं पश्यतीत्यन्वयः | तस्येव ३० 
विशेषणान्तरमाहू--देवादीति । राब्दादीनुपलभमानमिति । ननु हिरण्यगभेस्य प्रतिदेहं भोगाभावात्कथं शब्दादीनुप- 
लभमानमितीत्ति चेद्धिरण्यगभंस्यान्तःकरणादेन जौयोपाधित्वाज्जीवत्तादादम्याववक्षया विशेषणं शब्दादीनुपकम- 
मानमितीति भावः| ननु दहिरण्यगर्भदर्यनं प्रकृतब्रह्मदर्नं कथमिति चेत्सुवर्णाज्जातं वुण्डलं सुवणं यथा 

१. य इमं मध्वदं वेदेति । अन्तिकात् अन्तिके समीपे हृदये स्थितं मध्वदं जीवं ईशानं ईद्वराभिन्नं ३५ 
वेदेत्यथंः, अद्ख्ठमात्रः ईशानो भृतमव्यस्येत्त वक्ष्यमाणेनकार्थ्यात् । जीवसमीपे वत्तमानं इत्यथकरणम- 

युक्तं देतिनामपि जीवान्तस्स्यः अन्तर्यामीत्युक्तेः समीपस्थत्वोक्त्ययोगात् । 
यः पुवं तपसो जातं इति हिरण्यगरभ॑परं-स च ब्रह्यंवेति एतद्र तत् इति सद्खच्छते । 
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"या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी । गुहां प्रविदय तिष्ठन्ती या मृतेमिव्येजायत । एतद्रे तत् ॥ ७ ॥ 
अरण्योनिहितो जातवेदा गभं इव सुभृतो गर्भिणीभिः। 
दिवे दिव ईड्यो जागरष द्धै विष्म द्वि मैदष्येभिरग्निः । एतद तत् ॥२॥ 

यतश्चोदेति घर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सर्वेऽपितास्तदु नात्येति कथन । एतदव तत् ॥ & ॥ 
५ व्यदेवेह तदयुत्र यदुर तदन्विह । मृत्योः म मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १०॥ 

किच्च--या सवेदेवतामयी सवेदेवतास्मिका प्राणेन टहिरण्यगभरूपेण परस्माद्रह्यणः सम्भवति श्ब्दादी- 
नामदनाददितिस्तां पुव॑वद्गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीमदितिम् । तामेव विक्षिनष्टि--या मूतेभिभूतैः समन्विता व्यजायत, 
उत्पन्चेत्येतत् ।॥ ७।। | 

किञ्च--योऽधिधन्ञ उत्तराधरारण्योनिहितवः स्थितो जात्तवेडा अग्निः पुनः सवेहविषां भोक्ताऽध्यात्मं च 
१० योगिभिगंभं इव गभिणीभिरन्तकत्नीभिरगहिताच्पानभोजनादिना यथा गभः सुभृतः सुष्टु सम्यग्भतो खोके इत्थमेव- 

त्विग्भिर्योगिभिश्च सुभृत इत्येतत् । किश्च दिवे दिवेऽहुन्यहुनीडयः स्तुत्यो वन्यश्च कमिभिर्योगिभिश्चाध्वरे हदये 
च जागृवद्धुर्जागरणश्लीखबद्धिरप्रमत्तेरित्येतद्विष्मद्धुिराज्यादिमद्दुरध्यानभावनावद्धिख मनुष्येभिमंनुष्यैरग्निरेतद 
तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्य ॥ ८ ॥ 

किच्च--यतश्च यस्मातप्राणादुदेत्युत्ति्ठति सूर्योऽस्तं निम्लोचनं यत्न यस्मिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि गच्छति तं प्राण- 
१५ मात्मानं देवाअगन्यादयोऽधिदेवं बागादयश्चाध्यात्मं सवं विश्वेऽरा इव रथनाभावपिताः सम्प्रवेशिताः स्थितिकाले। सोऽपि 

ब्रहैव! तदेतत्सर्वात्मिकं ब्रह्म! तदु नात्येति नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं गच्छति कश्चन कथिदपि। एते तत् ॥\९। 
यद्गह्यादिस्थावरान्तेषु बतंमानं तत्तदुपाधित्वादब्रह्मयवदवभासमानं संसायंन्यत्परस्माद्गह्यण इति मा भूत्कस्य- 

आनन्दगिरिटीका 

` हिरण्यगभेस्येव विशेषणान्तरमाह--किच्चेति ।1 ७-८-९ ॥ 
२० सर्वात्मकं ब्रह्मोक्तं तदसत्, उपाध्यवच्छिन्चचेतन्यस्य जीवस्य संसारित्वाद्िरुद्रघर्माक्रान्तयोरेक्यायोगादित्याऽऽ- 

राद्धय विरुद्धधमंत्वस्योपाधिनिबन्धनलास्स्वमावेक्ये न किंच्चिदनुपपन्नमित्याह--यद्गह्यादीत्यादिना \ अमुष्सिञ्चग- 
गोपाख्यतीन्द्रटीका 

हि रण्यगभंस्येव विरेषणान्तरमाह् -क्श्चिति ! भदनादुक्षणात् । पृवंवदन्तःकरणद्रारा जौवतादास्म्या- 
पन्नत्वादगुहायां स्थितिरित्यथंः ।॥ ७॥ 

२५ कटुकषायवजित्तं पानं शटेष्मवातकरमिन्नस्य भोजनमगहितम् । दारन्तिकमाह्--ईइत्थमिति । यस्तं 
ब्रहम तदेतदग्िवि रादरूपमित्यथः ।॥ ८ ॥ 

प्राणाद्धिरण्यगरभात् । सर्वादमकं ब्रह्मोपसंहरति- तदेतदिति । उशब्द एवार्थस्वयित्तीव्यनेन सम्बध्यते । 
करिचदप्यज्ञोऽपि जनः, सुषुप्तौ प्राघान्येन तदात्मकतां जग्र्स्वप्नयोस्तत्सम्बन्धित्तां च गच्छतीव्यथं : | अथवा 
फलार्थी ज्ञानेन सम्भृतकर्मानृष्ठाता तत्सम्बन्धिहिरण्यग्भात्मकतां गच्छति निरतिदायपुरूषार्थी वेवलात्मन्ञानेन 

२० तदात्मकतां गच्छतीत्यथंः । एतद्रे तदिति पुव॑वद्वयाख्येयम् ॥ ९ ॥ 
ननु सर्वात्मके ब्रह्मोक्तं तदसत् । तत्तदुपाध्यवच्छिद्वचेतन्यस्य संसारित्वादुब्रह्मणश्चांसारित्वाद्विरुढधर्मा- 

क्रान्तयो रेव्यायोगादित्याशङ्कुते-यङ्गल्यादिष्विति । तत्तदुपाधिकत्वास्स्थावरान्तोपाधिमच्वादब्रहमावदवभासमानं तच्चै- 

१. या प्राणेन-सत्रापि हिरण्यगभंपरत्वमेव, रामानूुजीयस्तु-अदित्तिः-अन्नादीनामदनात् जीवः देवतामयी- 
इन्द्रियाधीनभोगा-इत्ि जीवपरमिद्युक्त्वा एतद्र तत्-त्रह्मात्मकं ब्रह्मश री रत्वाद्िव्युक्तम् । अन्न हिरण्य- 

२३५ गभंपरत्वे तस्य सवंदेवात्मकत्वात् देवतामयीति सुष्टु उपपद्यते । अस्मन्मते जोवो ब्रहमेवेति एतत्-जीव- 
स्वरूपं तत् ब्रह्मेति सङ्गतम् । तन्मते दारीरवाचकस्य शरीरिपरत्वाभावात् लक्षणा दुर्वारा । 

२. अत्र रामानुनीयेः--ईशवरभेदो नास्ति, यदैवेह् छोक्रे अनुसन्धीयते तदेव पररोकस्थे रप्यनुसन्धीयते । 
देदाकालभेदेनात्मभेदो नास्ति इत्यर्थोपपत्तौ जगत्मिथ्यात्वपरतया ममृत्योस्स मृद्युमाप्नाति' इत्यादेः 
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चिदान्ङ्केतीदमाहु-- यदेवेह कायंकरणोपाधिसमम्वितं सं सारधमंबदबभासमानमविवेदिनी तदेव स्वात्मस्थमसुत् 

नित्यविज्ञानघनस्वभावं सवंसंसारध्ं्वजतं ब्रह्य । यच्चामृच्रामुष्मिन्नात्मनि स्थितं तदेवेह नामरूपकायंकरणो- 
पाधिमनु विभाव्यमानं नान्यत् । तत्रैवं सत्युपाधिस्वभावभेददृष्टिलक्षणयाऽविद्यया मोहितः सन्य इहं ब्रह्मप्यनानाभूते 

परस्मादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रह्मेति नानेव भिन्नमिव पद्यत्युपलमते स मृत्योमंरणान्मरणं मृत्युं पुनः पुनजेनममरण- 
भावमाप्मोति प्रतियते \ तस्मात्तथा न पश्येत् \ विज्ञानैकरसं नैरन्तर्येणाऽऽकाशवत्परिपूणं ब्रह्य वाहुमस्मीति 
पटयेदिति वक्याथः \ १० ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

त्कारणत्वोपाधौ । उपाधिस्वभावश्च भेददष्टिष्च ताभ्यां कारणतया लक्ष्यत इद्युपाधिस्वभावमेददृष्टिलक्षणा । न 
ह्यन्तःकरणादयुपाघरमेदषष्टेश्चानिरवच्याविद्यामन्तरेण सम्भवः कायंकारणभावस्य संवित्म्बन्धस्य च दुरनिरूपत्वात् । 
ननेवेत्युपमा्थं इवशब्दः । यथा स्वप्ने नानात्वाभावेऽपि नानात्वमध्यारोप्य सत्यत्वामिनिवेशेन व्यवहरति तथा 
जागरितेऽपि नानात्वमध्यारोप्य सत्यत्वाभिनिवेरेन यो व्यवहरति त्तस्य निन्दितत्वादेकरसं ब्रह्मौवास्मीति प्रति- 

पत्तव्यमित्यथंः ।। १०1 
गोपाछयतीन्धरीका 

तन्यं संसारी स च परस्मादुब्रह्मणोऽन्य इति सम्बन्धः । उत्तरमाह्-मा भुदिति । इत्याशङ्का कस्यचिन्मा भूदितीदं 
विरुद्धघमवत््वस्योपाधिनिबन्धनत्वान्न स्वभावेक्ये किञ्चिदनुपपन्नमिद्युत्तरमाहेत्य्थः । इह जीवोपाधौ । अवभास- 
मानमिति विशेषणद्रयान्वयि । ननु प्रव्यक्चेतन्यं यच्छब्दवाच्यं विवेकिनां नैवं भासते तत्राऽष्ट--अविवेकिनाभिति । 
तदेवामु कारणोपाधावित्यन्वयः। ननु विशिष्टनीवचेतन्यस्य कथं तत्पदाथंरूपत्वं तच्राऽश्ट्--स्वात्मस्थमिति ! 
लक्षितमित्यथंः । ब्रहम भवतीति शेषः । व्यतिहारमाह्--यच्चेति \ अमुष्िन्कारणोपाधौ । अन्विव्यस्या्थमाह-- 
अनु विभाव्यमानमिति \ अभेददाढर्थिं मेदनिन्दामवतारयति--तत्रेति \ जीवेश्वरोपाध्योर्म॑ध्ये ! एवं सति तदगत- 
चेतन्येकत्वे सत्ति । उपाधिस्वभावश्च मेददृष्ट्च ताभ्यां कारणतया लक्ष्यत इल्युपाधिस्वभावभेदरष्टिलक्षणा तया | 
न ह्यन्तःकरणाद्युपाधेमेददषटेश्चानिरवच्याविद्यामन्तरेण सम्भवः का्यंका रणभावस्य संवित्सम्बन्धस्य च दुर्िरूपत्वा- 
दिति भावः । भिन्तदर्शनमनुकरोति--परस्मादिति। ननेवेत्युपमाथं इवशब्दः । यथा स्वप्नेऽनानात्वस्वभावे प्रत्य- 
गात्मनि नानात्वमध्यारोप्य सत्यत्वाभिनिवेशेन व्यवहरति तथा जागरितेऽपि नानात्वमध्यारोप्य सत्यत्वाभिनिवेशेन 
यो व्यवहरति तस्य ॒निन्दितत्वदेकरसं ब्रह्मास्मीति प्रतिपत्तव्यमिव्यथंः । मरणग्रहणमुपलक्षणमिति व्याचषटे-- 
पुनः पुनरि: । १० ॥ 

व्याख्यानमनुचित्तं सवं प्रमाणवि रोधादि्युक्तम् । यथा मिथ्यात्वे न किमपि प्रमाणं विरुध्यते तथोप- 
पादित्तं भाष्ये तदनन्यत्वाधिकरणे, अद्रेतसिद्धौ च विशदीकृतं प्रत्यक्षादयविरोधनिरूपणैः । त्वन्मते 
देशकालभेदेनेश्वरभेदस्याप्रसक्तत्वात् मन्त्रस्य वेयथ्यंम् । देशकारुभेदेन जीवमेदनिषेधकमन्त्रानपेक्षा च 
जीवनियत्वात् । आकादादिस्ष्टृत्वनित्यत्वादिवचनैः परमात्मन एकत्वं देशकालभेदेन भेदराहित्यं च 
स्पष्टमुक्तमेव | 

यत्त् माध्वेः य एवावताररूपः कष्णादिशरीरो विष्णुः स एव वैकुण्ठवासी तयोरभेदः यदेवेहेति 
मन्त्रां इति, तच्च । भवतारशरीरस्थो विष्णुरिति येन प्रमाणेन ज्ञायते तैन वैकुष्ठस्थविष्णुरेवायमिति 
ज्ञायत एव अपरविष्णो रप्रसक्त्वात् । एवं सत्यस्य॑ वचनस्य वेयथ्यंमेव । भस्माकं तु जीवे ईरवराभेदः 
ईश्वरस्य परोक्षत्वव्यावृत्यथं; । ईरो जीवाभेदो जीवस्याब्रह्य्वव्यावृत्यथं इत्युभयमावष्यक्रम् । अत्र 
जोवेश्व राभेदे उक्ते उपाधीनां मिथ्यात्वसिद्धघर्थं नेह नानास्ति इति प्रपञ्चमिथ्यात्वकथनं समञ्चसम् । 

यत्तु य इह॒ नानेव पदयति इत्यस्य विष्णौ अवयवगुणादिभेदं यः पश्यति सः मृत्योमृत्युं गच्छतीत्यथं 
इति, तन्न | निष्कलं निष्करियमित्यनेनेव तत्रावयवादिभेदव्युदासात्तदभ्रसक्तेः। अपि च गुणगुणिभेददशंन- 
मात्रस्य संसारहेतुत्वे मोक्षं प्रति ब्रह्यज्ञानानपेक्नत्वापत्तेः केवकमीरवरे अवयवा न सन्ति तद्गुणास्तद- 
भिन्ना इति ज्ञानादेव मोक्षापत्तेः । ` 

१४ 

१ ५ 

९५ 

९० 

२५ 

२० 

३५ 





१०६ ] टीकाद्रययुक्तभाष्योपेता [ अ०-२, व०~-१, म०-११, १२ 

मनसेवेदमाम्ष्यं नेह नानाऽस्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्यं गच्छति य इह नानेव प्यति ॥ ११॥ 
`अङ्ष्ठमातरः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो मृतभव्यस्य न ततो षिजञगुष्सते । एतद्वै तत् ।। १२॥ 

प्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यागमसंस्करतेन मनसेदं ब्रहकरसमाप्रव्यमात्मैव नान्यदस्तीति । आप्र च नानात्व- 
्रस्युपस्थापिकाया अविद्याया निवुत्तत्वादिह् ब्रह्मणि नाना नास्ति किञ्चनाणुमात्रमपि । यस्तु पुनरविद्ातिभिरद्ष्टि 

५ न भुञ्ति नानेव पटयति स मृत्योभूत्युं गच्छत्येव स्वल्पमपि भेदमध्यारोपयन्नित्यथेः ॥ १९१ ॥। 
पुम्रपि तदेव प्रकतं ब्रह्माऽश्ह-अद्धष्ठमात्रोऽद्ुष्ठपरिमाणः ! अद्धष्परिमाणं हुदथपुण्डरीकं तच्छिद्रवत्यन्तः- 

करगोपाधिरङद्धष्ठमा्मेऽङ्ध्टमाचवंश्षपवेमध्यवत्यम्बरवत् । पुरुषः पणंसनेन सवेमिति मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति 
धस्तमात्सानसीत्तानं भूतभव्यस्य विदित्वा न तत इत्यादि पूवतेत् ॥ १२ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

१० एकरसं चेदब्रह्म कथं ज्ञातुज्ञेयवि भाग इत्याश _्ुयाज्ञं प्रति कत्पितभेदेने्याह् -प्रागेकंत्वविज्ञानादिति।।९१॥ 

अङ्खघपरिमाणं जीवमनूद्य ब्रहमाभावविधानादद्विधीयमानवि रोधाद ङ्गुष्ठमा्रस्याविवक्षितत्वादुब्रह्मपरमेव वाक्य- 
मिव्याह्-पुनरपि तदेवेति ।। १२-१२३-१४-१५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहुसपरित्राजकाचार्य॑श्रीमच्छृद्धानन्दपुञ्यपादशिष्यानन्दन्ञानविरचिते कारकोपनिषडाष्यव्याख्याने 
द्वितीयाध्याये प्रथमवल्ली समा्षा 

१५ | ॥ गोपाखयतीन्द्रटीका 

एकरसं चेद्ब्रह्म कथं ज्ञातुज्ञेयविभाग ईइत्याङ्ञङ्कयाज्ञं प्रति कत्पितभेदेनेत्याह्-- प्रागेकत्वविज्ञानादिति । 
इति यस्मान्नान्यदस्ति तस्मादुब्रह्मवेत्यन्वयः । ज्ञानानन्तरं फलमाहु--आप्रे चेति 1 नानादर्ननिन्दामुपसंहरत्ति- 
यस्त्विति । ११॥ 

परिमाणं जीवमनूद्य ब्रह्मभावविघानाद्विधीयमानविरोधादङ्ृष्ठमात्रत्वस्य चाविवक्षितत्वाद्ब्रहयापरमेव 
२० वाक्मित्याहु-पुनरपीति । तस्य पुण्डरीकस्य च्छिद्रं तत्राधान्येनाऽऽधारोऽस्येति तच्छिद्रवदन्तःकरणमुपाधियंस्य 

स॒ तथोक्तः । उपाधिप्रय॒क्तमात्मनोऽद्खघ्ठमात्रत्वमि्यत्र ॒टृष्टान्तमाह-अद्धश्ठमात्रेति । भद्धष्ठपरिमितवेणवर्त्या 
काशस्योपाधिवरादङ्गष्ठपरिमाणत्वं यथा तद्रदात्मन इत्ययं; । प्रयगात्मानमनरूद्य तस्य सामानाधिकरण्यलब्धतत्पद- 
लक्ष्यस्वरूपतामाहु--य इति ! तततस्तद्विज्ञानादुध्वंमात्मानं न गोपायितुमिच्छतीत्य मयस्य प्राप्तव्वादिति व्याख्यानं 
तत इत्यादेः पुवंवदिव्याह्-न तत इति ।। १२॥ 

२५ १. अत्र मन्त्रे श्रूयमाणः पुरुषः ईडानशब्दादेव परमेर्वर इति निर्णीतं “शब्दादेव प्रमित" इत्यधिकरणे । 
अङ्खष्टमात् ईश्वर इति यथाश्रुतमादाय 'हुदयपेक्षये''त्यादि सूत्रम् ( १.३ ) । अव्राङ्गष्ठमात्रो जोव एव 

तस्य ईशानाभेदः प्रतिपादयत इति भाष्यकाराः, न ततो विजुगुप्सते इत्ति चास्मिन् व्याख्याने 
सद्धतम् । यतो जुगुप्सा स्वात्मपेक्षयाञन्यं दृष्टं पश्यतो भवति । अहं ब्रह्मास्मीत्ति ज्ञानवतस्तु 
दवितीयाभावादेव जुगुप्सानवसर इत्यथः । यत्तु ईानशब्दः कैवल्यौगिक्ो विष्णुपर इति, तन्न । 

३० टश्वरः शवं ईशान इत्यादिकोशात् तस्य शिवपरत्वात् । तत्र योगाथंस्यापि “जगतां पतये नम" इत्ति 
शरौ रुद्रगतवाक्यादुपपन्नत्वात् । विष्णुपरत्वे प्रमाणाभाव एव । अत एव सूत्रगत“शन्दात्' इत्यस्य शब्द- 
श्रवणजन्यस्वरसप्रती तिवशादित्यथंकरणमयुक्तम्। सूत्रेषु तर्लिद्खादित्यायुक्तेः, तत्सहचरितशन्दपदेश्नुति- 
परत्वस्य युक्तत्वात् । 

२. ताव्पयंविषयपिधेयानुरोघेन उदेद्यवाचकरपदे लक्षणा उक्त्थ्याग्निष्टोमसंयोगादस्तुतशस्वः स्यादित्यधि- 
२५ करणे निर्णीता ( प° मी° १०.५.१२ } । 
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अद्ध्ठमात्रः पुस्षो ज्योतिखिधूमकः । ईशानो भृतभन्यस्य स एवाद्य स उ धः । एतद्रे तत् ॥१३॥ 
यथोदकं दुर्गे द्रष्टं पवेतेषु विधावति एवं धममान्पथकषयरयंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । एवं पनेविंजानत आत्मा मवति गौतम ॥१५॥ 

इति काठकोपनिषदि दह्ितीयाध्यये प्रथमवतल्टी समाप्ता 

किञ्च-अङ्खुष्टमात्रः पुरुषी उयोतिरिवधु मकोऽरूमकमिति युक्तं ज्योतिष्परत्वात् । यष्त्वेवं सष्षिततौ ५ 
योगिमिहूदय ईशानो भूतमन्यस्य स नित्यः कूटस्थोभ्येदानीं प्राणिषु वतमानः स॒ उ श्वोऽपि व॑तिष्यते नान्यस्त- 
त्समोऽन्यश्च जनिष्यत इत्यथः । अनेन नायमस्तीति चैक इत्ययं पल्लो स्यायतोऽप्राप्ोऽपि स्ववचनेन भ्रुर प्रतयक्तस्तंथा 

क्षणभङद्घुवादख ।\ १३॥ 

पुनरपि भेददश्षनापवादं ब्रह्मण आह-यथोदकं दुगे दुमे देश उच्छति वृष्टं सिक्तं पवैतेषुं पवंतवल्सु 
निम्नप्रदेशेसु विधावति विकीर्णं सद्धिनश्यति एवं धर्मानात्मनोऽमिचान्पृथक्पषहयन्पृथगेव प्रतिश्चरीरं पदयंस्तानेव १० 
शरीरमभेदानुवतिनोऽनुविधादति । शरीरभेदमेव पुनः पुनः प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ १४ ॥ 

यस्थ पुनवद्यावतो विध्वस्तोपाधिकृतमेददङंनस्य विश्युद्धविन्चानघनेकरसमहयमात्मानं पतयतो विजानतो मुने 
मननसीलस्याऽऽत्मस्वरूपं कथं सम्भवतीत्युच्यते--पथोदकं शुदे प्रसचे शुद्धं प्रसत्नमासिक्त प्रक्षिप्रमेकरसमेव नान्यथा 
तादृगेव भवदत्यात्माप्प्येवसेव मवत्येकत्वं विजानतो सूनेमंननक्षौलस्थ ह गौतम । तस्मात्छु्ाकिकभेदर्दू्ि नास्तिक- 
कुद चोद्यता मातृपितृसह्ेभ्योऽपि हिसैषिणा वेदेनोपदिष्टमात्मेकत्वदक्च॑नं शान्तदर्पेरादरणीयमित्यथेः ॥ १५। १५ 

इति श्रीमत्परमहं सपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पृज्यपादङिष्यश्रीमदाचायंश्रीश्चद्कुरभगवतः कृतौ 
कारुकोपनिषडाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम् 

गोपारखयतीच्धटीका 

नायमस्तीति हितीयपन्नस्योत्त रत्वेनोत्तरं वाक्यमवत्तारयत्ति- किञ्चेति । युक्तं पठनमित्ति शेषः । तत्र 
हेत॒माह--ज्योतिरिति \ परत्वाद्विरोषणत्वादित्यथंः । यः प्रत्यगात्मा भूतभव्यस्येश्चानः सल्दक्षित इत्यन्वयः । २० 
उरप्यथे व्याष्यातः । एवकारार्थमाह - नान्य इति । यदर्थं वाक्यमवतारितं तमाहु--अनेनेति। नन्वस्य कृतहानाक्रता- 
भ्यागमादिदोषास््राप्षिरेव नेत्यत आहू-भ्यायत इति । प्रदयुक्तो दादर्याथंमिति रोषः | प्रत्युक्त इत्यन्वया्थंरचकारः॥। १३॥ 

पौनरुक्त्यं परिह रन्सम्बन्धमाह्-- पुनरपीति । रचित उन्नते । दधत इति धर्मा इव्याहु-आत्मन इति । 
अनुविधादेतीत्यस्य तात्पर्याथंमाह--श्चरीरेति ।। १४॥ 

यथोदकं शुद्ध इति वाक्यमपेक्षितं पुरयन्व्याचष्टे--यस्येत्यादिना। उपाधिरविद्यादिः। सम्पूणंवल्ल्यास्तात्पर्याथं- २५ 
माहू--तस्मादिति । यस्माद्रहुशो भेदो निन्दितस्तस्मादित्यथंः । नास्तिकभेदहष्टिः क्षणिकविज्ञानसन्तानात्मभेद- 
हष्टिस्ताम् । सवपिक्षया पित्रोहितक््वं प्रसिद्धम् । श्रुतितोऽन्यस्य सम्यग्धित्तेषित्वं नेति श्रव्युक्तमदेतदर्शनमेवाऽष्दर- 
णीयं श्रद्धाभक्तिभ्यामित्य्थंः ॥ १५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायंवयंश्रीमद्बालगोपाटेन्द्रयतीश्चवरविरचिते काठकोपनिषःदष्यविवरणे 

द्वितीयाध्याये प्रथमवल्टी समाष्ठा २० 

१. यथा शुद्धमुदकं शुद्धे सिक्तं तत्सहशमेव भवति न तु तदेवेति द्वैतविरि्टदेतिमिरुक, तच्च । सहशलवस्य 
निमत्वस्य पूवमेव जलद्रयेऽपि सत्वात् तदनन्तरं तत्धहशं भवतीत्यस्यायुक्तत्वात् । भतस्तदव भवतौ 
यशर; । जीवेश्वरस्वरूपयोः दोधनेनोभयोदशुद्धत्वन्ञानेऽभेदः स्पष्ट इत्यथः | 
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पुरमेकादश्द्(रमजस्यावक्रचेतस्ः । अनुष्ठाय न शोचति वि्ुक्तश्च विश्ुच्यते । एतद्र तत् ॥ १ ॥ 

पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्मतत््वनिर्घारणार्थोऽ्यमारम्भो इूविन्ञेयत्वाद्रह्यणः- पुरं पुरमिव पुरम् \ हारः 
पालाधिष्ठात्रा्यनेकयुरोपकरणसस्पत्तिदशंनाच्छरोरं पुरम् । पुरं च सोपकरणं स्वात्मनाऽसंहतस्वतन्त्रस्वाम्थर्थं दृष्टम् । 
तथेदं पुरक्षामान्यादनेफोककरणसंहतं करीरं स्वात्सनाऽसंहतराजस्थानीयस्वाभ्यर्थं भवितुमर्हति । तच्चेदं शरी सख्यं 
पुरमेकादराद्रारतेकाद्छा हाराण्यस्य सप्र शीषंण्यानि नाभ्या सहार्वाच्चि जीणि शिरस्यकं तैरेकादद्यदवार पुरं 
कस्याजस्य जम्पादिविक्रियारहितस्याऽऽत्मनो राजस्थानीयस्य पुरधमंविलक्षणस्य । अवक्रचेतसोऽवक्रमकूटिलमादि- 
वयप्रका्वन्निव्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो विज्ञानमस्पेत्यवकचेतास्तस्यावक्रचेतसो राजध्थानीयस्थं ब्रह्मणः । 
यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं पुरस्वामिनमनुष्ठाय ध्यात्वा ! ध्यानं हि तस्यानुषठानं सम्यग्वि्नानपुवंकस् । तं 
सर्देषणाविनि्भंक्तः सन्समं सवभूतस्थं ध्यात्वा न शोचति । तद्विज्ञानादभयप्रापरेः शोकावसराभावात्कुतो 
भयेक्षा \ इहैवाविद्याकृतकामकमंबन्धनेवियुक्तो भवति ! विमृुक्तश्च सन्विमुच्यते पुनः शरोर न गृह्णा 
तीत्यथः ॥ १॥ 

आनन्दगिरिटीका 

पौनसक्त्यं परिहरन्सम्बन्धमाह्--पुनरपीति । भूयोऽपि पथ्यं वक्तव्यमिति न्यायेनोपायान्तरेण ब्रह्य ज्ञाप्यते 
तत्रोपाया एव भिद्यन्ते नोपेयस्य भेदोऽस्तीति । पुरेणासंहतत्वं स्वामिनः पुरोपचयापचयाभ्यामुपचयापचय रा हित्यम् । 
तत्सत्ताप्रतीतिमन्तरेण सत्ताप्रतीतिमत्त्वं स्वातन्त्र्यम् ।\ १॥ 

गोपारख्यतीन्टीका 

नन्वनेकप्रकारमात्मत्वं प्रतिपादितं किमथंपुत्तरवल्लयारम्भ इति चेदात्मतत्वस्य दुविज्ञेयत्वातप्रकारान्त- 
रेण तदुक्तिरिति पौनसक्यं परिहरन्सम्बन्धमाह--पुनरपीति \ भूयोऽपि पथ्यं वक्तव्यमिति न्यायेनीपायान्तरेणापि 
ब्रह्म ज्ञाप्यते । तत्रोपाया एव भिन्ते नोपेयस्य भेदोऽस्तोति मावः । अक्षराणि व्याचष्टे--पुरमिति ! पुरं शरीरमिति 
सम्बन्धः । पुरसादश्यमाह-द्ारेति ) दृष्टान्ते द्वारपाखा भटाः, तेषामधिष्ठाता रोऽधिपत्तयः। आददराब्देन मन्विबन्दि- 
सप्तप्राकारयन्त्रााकिकादिगुह्यते । दार्टान्तिके तु मूधेनाभिसहितचक्षुःशोचनासिकामुखाधोरन्ध्राणि ाराणि हार 
पालास्वक्षुरादीन्द्रयाणि । नाभेः समानो, मृध्नैः प्राणस्तेषामधिष्ठाततारो द्िवातादयः । आदिशब्देन त्वडमांसरुधिर- 
मेदोमनज्जास्थिस्नायवः प्राकारसहशाः । मृलाधाराद्याज्ञान्तान्यदालिकासहशानि, सन्धयो यन्त्राणि रोमाणि 
प्राकारोपरिस्थितविाखसहशानीदयादि द्रष्टव्यम् । शारीरस्य पुरत्वरूपकोक्तेः प्रयोजनमाह--पुरं चेति ! स्वात्मना 
परेणासंहतत्वं स्वामिनः पृरोप्चयाप्चयाभ्यामुपचयापचयराहिव्यम्, पुरसत्ताप्रतीतिमन्तरेण सत्ताप्रतीतिमत्तवं 
स्वातन्त्र्यम् । तथेति } यथा पुरेणासंहतः स्वतन्त्रौ यः स्वामी तच्छेषतया पुरं हृष्टं तथा पुरसाहश्यादनेकोपकरण- 
सहितं प्रत्यक्षं रारीरं शरीरेणासंहतो राजस्थानीयः स्वतन्त्रौ यः स्वामी तदर्थं भवितुमहुंतीत्यथंः तस्स्वाम्यथंम् । 
विशेषणसमुच्चयाथंद्चकारः । विशेषणमेव व्याचष्टे-एकाक्शेति । पुरस्वामिनमाकाङ्क्ापुवंकं सविशेषं सन्मि- 
दिरत्ति--कष्येति\ जन्मादीति! षड्भावविकाररहितस्येत्यथंः। दृष्टान्ते राज्ञोऽवक्रचेतस्त्वं सवेप्रङ्व्यनुकूरत्वम्। प्रकते 

यथा सविता स्वाविनाभूतप्रकाशवानिव्युच्यते तथा जन्मादिरहिताखण्डरूपेणावस्थितनित्यविज्ञप्धिरूपत्वमित्याह- 
अवक्रमित्यादिना ! अनुष्ठायेत्यादिवाक्यमपेक्लितं पुरयन्व्याचष्टे--यस्येति \ ननु परस्वामिनो जीवत्व त्तस्येश्व रत्व- 
निर्देशः कथमिति चेत्, अजस्येति जीवस्यावक्रचेतस इतीश्वरत्वनिर्देशात्सामानाधिकरण्यादमेदे प्रत्यगभिन्तेरवरस्य 

पुरस्वामित्वनिर्देशौ घटत इति भावः] आत्मनः क्रियाविषयत्वाभावादनुष्ठानमात्मनि ध्यानमेव योग्यतावशादित्याह-- 
ध्यानं हीति । सम्थभ्विज्ञानषवंकमिति \ अप्रतिबद्धपरोक्चसाक्नात्ताररूपं विज्ञानं पूव॑मुटेश्यं यस्य तत्तथा । अन्यथा 
सम्यग्विज्ञानानन्तरं ध्यानायोगात्साक्नात्कारार्थत्वे ध्यायतेरक्षणाथंत्वापत्तस्तद्धिज्ञानाद्भयग्रापिरिव्युत्तरभाष्यविरोधा- 
दिति। अधिकारिणं निदिशति--सर्वेति ! भयेक्षा भयस्य दर्शानमित्यथंः । विमुक्तश्च विमुच्यत इति पदयोः पौनस्क्त्य 
परिहूरति--इहैवेति ।। १॥ 



| ॥\ 
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ह“. सः शुचिषहसुरन्तरिसदोता वेदिपदतिथिदंरोणसत् । 
नृषदरसध्तसदयोमस्दञ्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् ॥ २ ॥ 

उध्वं प्राणघ्ु्चयत्यपानं प्रत्यगस्यति | मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपाते ॥ ३॥ 

स तु नैकलारीरपुरव्येवाऽऽत्मा कि ताहि सवेपुरवतीं । कथम्--हंसो हन्ति गच्छतीति, श्ुचिषच्छचौ 
दिव्यादित्यात्मना सीदतीति । वसुर्वासथति सर्वानिति । वास्नात्मनाऽन्तरिक्षे सीदतीत्यन्तरिक्षसत् । होताऽग्निः, 
अग्निवे होतेति श्रुतेः! वेद्यां पुथिव्यां सीदतीति वेदिषत्, "इयं वेदिः परोऽन्तः पुथिव्या'' इत्यादिमन्त्रवर्णात्ः । अतिथिः 

सोमः सन्दुरोणे कले सीदतीति दुरोणसत् \ ब्राह्यणोऽतिधिरूपेण वा दुरोगेषु गृहेषु सीदतीति । चृषननुषु मनुष्येषु 
सीदतीति नृषत् \ वरशष्रेषु देवेषु सीदतीति । ऋतसदृतं सत्यं यज्ञो वा तस्मिन्सोदतीति । व्योमसहचोम्न्याकाल्ञे 
सीदतीति प्योम॑सत् \ अब्जा अप्सु शङ्खु्ुक्तिमकरारिरूपेण जायत इति । गोजा गवि पृथिव्यां ब्रीहिथवादिरूपेण 
जायत इति \ ऋतजा यज्ञाङ्करूपेण जायत इति ! अद्रिजा: पवेतेभ्यो नद्यादिरूपेण जायत इति \! सर्वात्माऽपि 
सच्चुतमवितथस्वभावं एव \ ब्हन्महान्सवेकारणत्वात् । यदाऽध्यादित्य एव मन्त्रेणोच्यत तदाऽप्यात्मस्वरूपत्व- 
मादित्यस्येव्यङ्खीद््तन्वऋह्यणव्याख्याने °ऽप्यविरोधः। सवव्याप्येक एवाऽऽत्मा जगतो नाऽऽ्त्मभेद इति मन्त्राथंः॥\२५। 

आत्सनः स्वरूपाधिगमे लिद्धमुच्यते--ऊरध्ठं हूदयाल्राणं प्राणर्वुत्ति वायुमुचयत्युध्वं गमयति ! तथाऽपानं 
प्रत्यगधोऽस्यति श्लिपति य इति वाक्यशेषः । तं मध्ये हूदयपुण्डरीकाकान्च आसीनं बुद्धावमिन्यक्तविज्ञानपरकाष्ं 

गि रि ग 

आनन्दमगारटका 

या यज्ञे प्रसिद्धा वेदिः पृथिव्याः पयेऽन्तः, पस्वभाव इति वेद्याः पुथिवीस्वमावत्वसद्को्तनात्पृथिवी वेदि- 
राब्दवाच्या भवत्तीव्यथंः । असौ वा आदित्यो हंसः शुचिषदिति ब्राह्मणेनाऽऽदित्यो मन्त्राथंतया भ्याख्यातः कथं 
तद्विरुढमिदं व्याख्यातमित्यार _्गुयाऽऽ्हू--यदाऽष्यादित्य एवेति । सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषद्चेति मन्त्रान्मण्डलोप- 
लक्षितस्य चिद्धातोरिष्यत एव सर्वात्मत्व मित्यथः ।॥ २॥ 

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इति या पुवं विचिकित्सा प्ररनमृरुत्वेनो द्धाविता साऽपि निर्मृलेत्येत ट शंयितुं 
देहव्यत्तिरिक्तात्मास्तित्वं साधयति -आत्मनः स्वरूषाधिगम इत्यादिना \ सवं प्राणकरणव्यापाराश्चेत्तनार्थास्तित्पयुक्ता 
मवितुमहं न्ति जडचेष्टात्वाद्रथचेष्टावदित्यथः । २ ॥ 

गोपाख्यतीद्द्रदीका 

ननु पुरमिति विशेषणादेकपुरवततित्वमुक्तं तथात्वे परिच्छिन्नखपत्तिरित्याशद्धुयाऽऽकाङक्षापूवंकमृत्तर- 

५५ 

१० 

१५ 

९० 

मवतारयत्ति ---स त्विति ! तुराब्देनाऽऽशा ङ्का निवत्यंते । हंसः, सन्निव्यत्तरेष्वपि द्रष्टव्यमिति। व्युत्पत्त्या गुचिषदादित्यः २५ 
सन्नात्मेत्यथंः । ननु वेदशब्देन चतुरद्गुरुखाता भूमिरुच्यते कथं पृथिव्यमिधीयते तत्राऽऽह्--इयमिति | या 
यज्ञे प्रसिद्धेयं वेदिः पृथिव्याः परोऽन्तः परः स्वभाव इत्ति वेद्याः पुथिवीस्वभावत्वकौतंनात्पृथिवी वेदिशब्दवाच्था 
भवतीव्यथंः । सोमरसाधारबृहत्पातरं द्रोणकलशराब्देनोचःते । अतिथिकब्दस्य रूढचथंमादायार्थान्तरमाह्-ब्राह्मणं 
इति। इति दरोणसदित्थन्वयः । इति वरसदित्यन्वयः। एवमुत्तरत्र । ननु सर्वत्मत्वे सप्रपञ्चत्वेन मिथ्यात्वं स्यादात्मनः 
इत्याश द्ुःयाऽऽह्-- सर्वेति । पारमाथिकनिरतिकशषयस्वभावमेवेत्यत् हेतुः-ब्रहदिति । तत्र हैतुः-- सर्वेति । निरधिष्ठान- 
भ्रमायोग।दद्रेतश्रमाधिष्ठानभूतात्मनो न मिथ्याल्मिति भावः । नन्वसौ वा आदित्यो हंसः शुचिषदित्यादित्यो 
मन्वाधंतया व्याख्यातः कथं तद्विरुदडधमिदं व्याख्यातमित्याशङ्वाऽऽहट्--पदाऽप्यादित्य एवेति । अस्याऽऽदित्यस्येत्ति 
सम्बन्धः । “सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" ति मन्त्रवर्णान्मण्डलोपलक्षित्तचिद्धातोरिष्यत एव सर्वात्मस्वमित्यथंः । 
सतेव्यापीति । प्रतीचः केवकस्य मण्डलोपरक्षितचेतन्यस्य वा मल्त्राथेत्वमित्यथंः ॥ २॥ 

यं प्रेत इति या पूर्वं विचिकित्सा प्रर्नमृलत्वेनो -द्धाविता साऽपि निमलेत्येतदर्शयितु देहव्यतिरिक्तास्तित्व- 
मात्मनः साधयत्ति-आत्मनः स्वरूपाधिगम इत्यादिना 1 वृद्धेः प्राधान्येन हुदयाकाश्ञवृत्तित्वात्तत्राभिव्यक्त आत्माऽऽ- 
सीन इ्युच्यत इ्याह्-हूद्येति ! सम्भजनीयं मुमुक्षुभिरिति शेषः । उपासत इत्यस्य तात्प्यथिमाह- 

१. से० ब्रा० ९-५ | २. श० ज्रा० ६-७-३-११ । 

३२० 

२५ 
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अस्य विसंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । देहा द्विशचच्यमानस्य किमत्र परिकषिभ्यते । एते ततु ॥ ४ ॥ 
न त्रणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिनेतावुपाभितो ॥ ५॥ 

वामनं सम्भजनीयं सर्वे विश्वे देवाश्वक्षुराद्यः प्राणा सूपादिविनज्ञानं बलिभुपाहरन्तो विश इव राजानसुपासते 
तादर््येनानुपरतव्यापारा भवन्तीत्यथंः । यदर्था यत्प्रयुक्ताश्च स्वे वायुकरणव्यापाराः सोऽम्धः सिद्ध इति वाक्याथ १३) 

५ किश्च--अस्य शरौरस्थस्याऽऽत्मनो विललंसमानस्यावखरं समानस्य अओंश्नमानध्य देहिनो देहवतः \ विक्लंसन- 
शब्दाथंमाहै-देहाद्विमुच्यमानस्थेति । किमत्र परिक्लिष्यते प्राणादिकलपे न किञ्चन परिशिष्यतेऽच्र देह पुरस्वाभिनो- 
विद्रवण इव पुरवासिनां यस्याऽऽत्मनोऽपममे क्षणमात्रात्कायंकरणकलापरूपं सवंमिदं हतवखं विध्वस्तं भवति विनष्टं 
भवति सोऽन्यः सिद्धः ॥ ४ ॥ 

स्यान्मतं प्राणाानाद्यपामदेवेदं विध्वस्तं मवतिन तु तदहचतिरिक्तत्मापगमास्प्राणादिभिरेव हि मर्त्यो 

१० जीवतीति \ नैतदस्ति प्राणेन नापानेन चक्षुरादिना वा मर्व्यो मनुष्यो देहुवास्कश्चन जीवति न कोऽपि जीवति । 
न ह्येषां परार्थानां संहृत्यकारित्वाज्जीवनहैतुत्वमूपपद्यते । स्वार्थेनासंहतेन परेण केनचिद्प्रयुत्तं संहतानामवस्थानं 
त दष्ट, घा गहादीनां छोके, तथा प्राणादीनामपि संहतत्वादूवितुमहति \ अत इतरेणेव संहतप्राणादिविलक्षणेन 
तु सर्व संहताः सन्तो जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति । यस्मिन्संहतविलक्षण आत्मनि सति परस्सिच्चेतौ प्राणापानौ 

आनन्दगिरिटीका 

शरीरं चेतनशेषं तद्िगमे भोगानहंत्वाद्राजपुरवदित्याहु- कर चास्येति ।। ४॥। 
अन्यथासिद्धि शङ्कते -स्थान्मतमिति ! ननु जोव प्राणधारण इति धातुस्मरणच्छरीरस्य जीवनं नाम 

प्राणधारणं प्राणसंयोगच प्राणधारणं कुण्डे दधिधारणवत्तत्र च प्राणस्येव हेतुत्वं संभोगाश्रयत्वात् । कथमुच्यते 
जीवनहेतुत्वं प्राणादीनां न सम्भवतीति तत्राऽऽट्--स्वाथेनासंहृतेनेति । कादाचित्कस्य प्राणशरीरसंयोगस्य 
स्वभावतोऽनुपपत्तेः सङ्घातस्य च रोके परप्रयुक्तस्यव दशना वितव्यमन्येन सद्धातप्रयोजकेनेत्यथः ॥ ५ ॥ 

१५ 
१ 

२० गोपाख्यतीन्द्रटीका 

तादर्येनेति \ आस्माथंत्वेनानुपरतव्यरापायाः कार्याभिव्यक्तिकार इति शेषः । यदर्था इत्यनेनानुमां सूचितम् । 
तथा हि सर्वे प्राणकरणव्यापारश्चेतनार्थास्तत्प्रयुक्ताश्च भवितुमह् न्ति जडचेष्टात्वाद्रथादिचे्टावदिति । अन्यः प्राणेभ्य 
दति शेषः । ३ ॥ 

वि केरणव्यतिरेक् साधयित्वा कायंव्यत्तिरेकमाह्-क्िञ्ेति । पौनस्क्त्यं परिहरति-विखंसमेति । विमुच्य- 
२५ मानस्य प्रारब्धक्षय इति रोषः । प्राणादिकराप इति \ कायेकरणसङ्खात इत्यथः । यथा पुरस्वामिनी रज्ञोऽपगमे 

पुरवासिनो जन। अन्यत्रापगच्छन्ति तद्रस्राणादय इति दृष्टान्तेनाऽऽत्मनो व्यत्तिरेकं साधयति--अच्र देह इत्यादिना । 
हतबरुमिति ! चेतना चैतन्यस्य सामान्यवृत्तिः सङ्खाप्तस्य बरु तच्छृन्यमित्यर्थः । अत एवाधः पतत्तीत्याह्-- 
विध्वस्तमिति \ अनेनेदमनुमानं सूचितस्--शरीरं चेतनशेषं तद्विगमे भोगानहुत्वाद्राजपुरवदिति ॥ ४ |) 

| हेतो रन्यथासिद्धि शङ्कते-स्थान्मतमिति । तद्रयतिरिक्तेतिराब्दः प्राणादिष्यत्तिरिक्ताथः | अन्वथमुक्त्वा 
३० व्यत्तिरेकमाहू-्राणादिभिरेवेति । टलोकप्रसिद्धययेको हिशब्दः । राङ्कासमाप्तिद्योतक इतिरन्दः ! शङ्कोत्तरत्वेन 

वाक्यं योजयत्ति- नैतदिति \ एतस््राणाद्यपगमनच्छरोरस्य हृतबकत्वम् । प्राणेनापानेने वा न जीवति चेच्चक्षुरादिना 
जीविष्यतीत्याशङ्कुय तयोग्रैहणनुपलक्षणाथमित्याह्--चक्षुरादिनेति । न जीवतीत्यत्र हितुमाह्- व हीति । संहत्य 
मिकतित्वा कारित्वाक्कतायंजनकत्वाच्चेतन्यसम्बन्धमन्तरेण न' जीवनहेतुत्वसम्भव इत्यथंः । जीव प्राणधारण इति 
धातुस्मरणाच्छरीरस्य जीवनं नाम प्राणघारणं तत्संयोग्व धारणं कुण्डे दधिघारणवत्तत्र प्राणस्यैव हेतुत्वं, कथ- 

३५ मुच्यते जीवनहेतुत्वं प्राणादीनां न सम्भवतीति तत्राऽऽहू--स्वा्थेनेति । स्वप्रयोजनोहृदोनेत्यथंः । असंहतेन गृहं 
पदार्थाप्रविष्ठेन संहतानां सक्घातापत्ति प्राप्तानाम् । इष्टान्तसुक्तवा दार्छान्तिकमाह्- तथेति । कादाचित्कस्य प्राणः 
रारीरसंयोगस्य स्वभावतोऽनुपपत्तेः सद्धातस्य च रोके परप्रयुक्तस्थ दर्शना -दूवितव्यसन्येन सङ्घातस्य प्रयोजकेने 
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हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्य ब्रह्म सनातनम् | 'यथा च मरणं प्राप्य आत्मा मवति गौतम ॥ ६॥। 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरसाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽलुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम् ॥ ७ ॥ 
य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरूषो निर्मिमाणः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवासरतपुच्यते । 
तस्मिल्लोकाः भिताः सवे तहु नात्येति कश्चन् । एतदव तत् ॥ ८ ॥ 

चक्षुरादिभिः संहतावुपाश्चितौ, यस्यासंहतस्याथे प्राणापानादिः स्वव्यापारं कुवेन्वतेते संहतः सन्स ततोऽन्यः सिद्ध ५ 
इत्यभिप्रायः \\ ५॥। 

हन्तेदानीं पनरपि ते तुभ्यनिदं गुह्यं गोप्यं ब्रह्य सनातसं चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि ¦ यद्िज्ञानात्स्वसंसारोपरमो 
भवति, अविल्लानाच्च यस्थ भरणं प्राप्य यथाऽ्त्मा भवति यथा संसरति तथा श्वुणु टै गौतम ॥६॥ 

योनि योनिहारं श्ुकरव्ेजसमन्विताः सन्तोऽन्ये केचिदविद्यावन्तो भरढाः प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय शरीरग्रहणार्थं 
देहिनो देहयन्तः, योनि प्रवि्न्तीलध्रथेः । स्थाणं वुक्नादिस्थावरभावमन्येऽत्यन्ताधमा सरणं प्राप्यानुसंयन्त्यनुगच्छन्ति। १० 
यथाकमं ययस्य कमं तद्यथाफमं येयादुक्षं कर्मेहु जन्मनि कृतं तद्रञेनेव्येतत् । तथा च यथाश्रुतं यादक्ं च विज्ञान- 
मूर्पाजितं तदनुरूपभेव श्षरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यथः । “धथाप्रजनं हि सम्भवा” इति श्रुत्यन्तरात् ॥ ७ ॥ 

यत्प्रतिज्ञातं गुह्यं ब्रह्य वक्ष्यामीति तदाह--य एष सुपनेषु प्राणादिषु जागति न स्वपिति । कथम् ? कामं 

आनन्दगिरिटीका 

येयं प्रेत इति प्रष्टुः परलोकेऽस्तितवेऽपि सन्देह आसीत् । विदोषतस्तच्निवृत्त्यथंमुच्यत आहू-- १५ 
हन्तेगानीमिति ॥। ६-७-८ ॥ 

गोपाटयतीन्रटीका 

व्यथं: । अत इति संहृतत्वं परामुद्यते । उपाश्नितपदस्याथंकथनपूवकं तात्पर्याथंमाह्- यस्येति । संहतः सन्प्राणा- 
पानादिरित्यन्वयः । ५ |) 

येयं परत इति प्रष्टुः परखोकास्तिस्वेऽपि सन्देह आसीदिशेषतस्तन्निवृ्यथंमुच्यत इत्याह्--हन्तेदानीमिति ! २० 
जीवः संसरतीत्यर्थं चशब्दाथ हेतुं व्याचष्टे-यद्िज्ञानादिति । यस्याविज्ञानादिति सम्बन्धः | ६ ॥ 

अदिद्यावत्त्वादविवेकिन इत्याह --मुढा इति । देहिन इति विशेषणादसछृहहग्रहणं ततप्रापककर्मानुष्ठानं च 
मुच्यते । तात्पयथिंमाह्--योनिमिति । अत्यन्ताधमा इति महापातकिनो गृह्यन्ते । भनुगच्छन्तोति प्राप्नुवन्तीत्यथंः | 
उक्तमथ स्पष्टय्ि-यैरिति । विज्ञानमुपासनं नग्नस्वीदशंनादि च । यथा विज्ञानं शरीरग्रहणे प्रमाणमाह-पयेति। ` 
परज्ञामनतिक्रम्य यथाप्रज्ञम् । सम्भवन्त्युत्पयन्त इति सम्भवाः प्रजा इत्ति देषः । ७॥ २५ 

प्रस ङ्गादागतं परिसमाप्य प्रङृतप्रत्िपादनपरमुत्तरं वाक्यमित्याहु--यस्परतिज्ञातमिति । सप्तेषु प्रलीनेषु 

१. येयं प्रेते-इति पृष्टस्य शरोरब्यतिरिक्तात्मास्तित्वस्य प्रतिवचनं भवति । यत्त॒ रामानुजीये मरणं 
मौक्षमित्दथं इति तच्च | मरणपदे प्ररनगतप्रेतपदवदेव लक्षणादोषः । यत्त “योनि ब्रह्माणं स्थाणुं 
शिवमि' त्यथ इति तच्च। यथाकमं यथाश्रुतमिति करम॑ज्ञानाधीनत्वोक्तेः। योनि स्थाणुं शरीरत्वायेत्युक्तेदच ` 
स्थावरजद्कमादिभाव एवार्थो नायम् | ३० 

२. अत्र विशिष््ं्तिनो देतिनदच ईरवर एव सरष्टा जीवेषु सुप्तेषु यथेष्टं स्वाण्निकपदार्थान् सृजती्य् चतुः, 
तन्न । स्वप्नक्रा जीवानां स्वापाभावात् इन्द्रियाणामेव निर्व्यापारत्वातु । अत्रैष देवः स्वप्ते महिमानमनु- 
भवति दृष्टं दृष्टमनुपश्यति' इत्यादिना जीवजागरणोक्तेः । “कानि स्वपन्ती' "त्यत्र प्ररनोपनिषदि 
इन्द्रियाणां स्वापोक्तेश्च । निर्मातृत्वं च स हि कर्ता” इति बृहदारण्यके जीवस्येव स्वाप्नपदाथंसुष्ट- 
कतुत्वमाह् । तस्मात् जीवमुदहिश्य ईइ्वराभेदपरमेवेदं वाक्यम् । अपि च ईश्वरक्नष्टृत्वं जागरणं च ३५ 
सव॑दा वत्त॑ते इति सुप्तेष्वित्यस्य वैयथ्यंम् । “इदं सवंमसुजत'' इत्यादौ स्वप्नस्तष्टुत्वस्यापि सिद्धः 
जीवीयाहृ्टनिमित्तकत्वादेव जीवक्ष्टूत्ववणंनमिति चिन्त्यम् । 
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२५ 

२० 

२५ 

अग्नियेथेको सुवनं प्रविष्टो सूपं सूपं प्रतिरूपो बभूव ¦ 
एकस्तथा सवेभूतान्तरास्मा सपं सूपं प्रतिरूपे बदिश्च ॥ & ॥ 

कामं तं तमभिप्रतं स्त्पा्यथंमविद्यया निमिमाणो निष्पादयञ्ञागति पुरषो यस्तदेव शुक्रं शयुं शुद्धं तश्रहय नान्यद्गुदयं 
ब्रह्मास्ति \ तदेवामतसधिनाद्युच्यते सवंज्ञाख्ेषु । किञ्च पृथिव्यादयो लोकास्तस्मिन्ेव स्ते ब्रह्मण्णधिताः स्च॑रोक- 
कारणत्वात्तस्य \ तद नात्येति कश्चनेव्यादि पुवेवदेव \\ < \ 

अनेकताकिककुबुद्धिविचालितान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नमप्यात्मेकत्वविज्ञानमसकृदुच्यमानम प्यनुजुबुद्धीनां 
बराह्मणानां चेतसि न।ऽऽधीयतं इति ततप्रतिपादन आदरवती पुनः पुनराह श्रुतिः--अग्निंथेक एव प्रकाशात्मा 
सन्भुवनं भवन्त्यस्मिन्मूतानीति भुवनमयं रोकस्तमिमं प्रविष्टोऽनुप्रविष्टः । रूपं रूपं प्रति दार्वादिद्यह्यभेदं प्रतीत्यथः। 
प्रतिरूपवान्दाह्यभेदेन बहुविधो बभुव । एक एव तथा सवंभूतान्तराप्मा सवेषां भूतानामभ्यन्तर आत्माऽतिसृक्ष्मत्वा- 
हूर्वादिष्विव सवेदेहुं प्रति प्रविष्त्वात्प्रतिरूपो बभू बहिश्च स्वेनाविङरतेन रूपेणाऽऽकाशवत् ।\ ९ \। 

आनन्दगिरिटीका 

ननु जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुंगपत्प्वृत्तेश्च । पुरुषनहृत्वं सिद्धं तरैगुण्यविपयंयाच्चेति । नाना- 
त्मानो व्यवस्थात ईइत्यनेकताकिकनबुद्धिविरोधात्सवंपुरव्त्येक एवाऽत्मेत्यत्र न चित्तस्थेयं सम्भवत्तीत्याशङ्कयौ- 
पाधिकभेदसाधने सिद्धसाधनं स्वाभाविकभेदसाधने चानेकान्तिकत्वं दशंयितुं प्रक्रमत इत्याह्--अनेकताकिकेत्यादिना। 
प्रतिरूपः उपाधिसहशश्ष्वतुष्कोणत्वादिधमके हि दारुणि तद्रूपो वह्निरपि लक्ष्यत्त इत्यथः ।। ९-१० ॥। 

गोपारयतीद्रटीका 

 प्राणेष्वन्तःकरणनव्यतिरिक्तषु 1 अन्यथा साक्षिणः सच्चिधिमात्रेण कामाद्याकारपरिणाम्यन्तःकरण प्रे रणानुपपत्तेरिति । 
काम्यत्त इति कामस्तम् | मविद्यया निद्रान्त.करणरूपेणाभिनव्यक्तया। य इत्यन्वयार्थं पुनरुच्यते । तद्ब्रहमव्यत्रेवकारानु- 
षद्धं सिद्धवत्कृत्य व्यावत्यमाहु-नान्यदिति \ स्वप्नावस्थायामतिस्फ़टं साक्षिणः सकाशादन्य धिच गुह्यं गोप्यत्तमं बरहा 
परिवृं नास्तीत्यथंः) तद्ब्रह्माविनाशीति क्वोच्यत इत्याकाङक्षायामाह--सर्वेति \ सवं वेदेष्वित्य्थः। भूरादिलोकानां 
प्रकृतमह्याध्रितस्वे हैतुमाह--सवंरोकेति। पुवंवदिति । तदेतत्सर्वात्मक ब्रह्य, उ एव न्येति सातिक्रामतीत्यथः ।८॥ 

ननु जन्ममरणकरणानां प्रतिप्राणिनियमाद्युगपत्तेषामप्रवृत्तेश्च पुरुषवहृत्वं सिद्धं सत्त्व रजस्तमोगुणानां 
वेपरीत्याच्च नानात्मानो व्यवस्थिता इत्यनेकताकिकनुद्धिविरोधात्सवंपुरवत्येक भात्मेत्यच् न चित्तस्थर्यं सम्भव- 
सीट्याशङ्कयोपाधिकमेदसाधने सिद्धसाधनत्वं स्वभावमेदसाधने चानेकान्तिकत्वं दशंयितु प्रक्रमत इत्याह्--अनकः 
ताकिेव्यादिना ! अनेके कुताकिकाः पाखण्डाङ्व तर्कागिमावष्टम्भास्तदधीना या वृद्धिस्तयाऽऽकलितमाकूुलिततमन्तः 
करणं येषां ते तथा तेषामित्यथं: । अनेकताक्रिककुबुद्धिविचाङितान्तःकरणानामिति पष्ट ताफिका एव कुबुद्धयस्तेः 
स्वमततोपन्यासादिना विचारितं श्रेयोमार्गादन्तःकरणं येषां ते तथा तैषामित्यथंः । प्रमाणोपपन्नं तच्वमस्यादिवाक्यः 
प्रतिपाद्यम् । प्रत्यग््रहक्यरूपविज्ञानमात्मेकत्वविज्ञानम् । प्रमाणेऽभ्यासादिलि द्साहिस्यं दशं ति--असकृदिति । 
मनुजुवुद्धौनामिति पूवषष्ठवर्थे हुतुः। नाऽऽधीयते सम्यग्वि्ञानात्मकवृत््यारूढं न भवती्यर्थः। ऋलुनुद्धीनां ब्राह्मणानां 
चेतसीवेति पाठो व्यतिरेकरष्टान्ताथंः । तत्प्रतिपादने विज्ञपिस्वभावप्रत्यग्बरह्यप्रतिपादने । आदरवतो तात्पयेवती । 
दाह्यभेदं काष्टादिविशेषम्। प्रतिरूप इति उपाधिरूपेण प्रतीयमानः, चतुष्कोणत्वादिधमंके हि दारुणि तद्रूपो वर्भिरपि 
लक्ष्यत इत्यथः । तत्रे तत्र दार्वादौ, दाह्यमेदेन दार्वादि विशेषेण । हष्टान्तमुक्त्वा दषष्टान्तिकमाह--एक एषेति । 
अम्यन्तरत्वेऽतिसूक्ष्मत्वं हेतुः । सष्टान्तं रूपं रूपमित्यादि व्याचष्टे -दार्वादिष्विवेत्यादिना । रूपं सूपमित्यस्य सवं- 

देहमिति व्याख्यानम् । विकारे प्रविष्टस्य विकृतिमाश् द्ध बहिश्चेत्ि पदेन परिहार इत्याह--्हिश्चेति ! स्वेना- 
विक्रतेन स्वरूपेणासंस्पृष्टस्वरूपेणेत्यथंः ।! ९ ॥ 

१. अत्र माध्वं: जीवो ब्रह्यप्रतिविम्ब इत्युक्तं तथा सति निम्बप्रत्तिबिम्बयोरमेदात् जीवब्रहयक्यरूपेऽदेते 
पयवसानं, यदि प्रतिबिम्बः पदार्थान्तरं बिम्बाद्धिन्नं तथा आभासवादः तदा च जीवः प्रातिभासिक 
इति पक्षः स्वीकृतः स्थात् । 



| | 



अ०~२, वऽ~२, म०-१०-१२ 1 काठकोपनिषत् ११३ 

वायुयथेको भुवनं प्रविष्टो सूपं पं प्रतिरूपो बम्च | 
एकस्तथा सवेभतान्तयात्मा सूपं स्यं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १० ॥ 
सयो यथा सवेलोकस्य ॒चक्षुनं किप्यते चाश्ुेर्बाह्यदोपः 
एकस्तथा स्रवभतान्तरास्मा न रिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११ ॥ 
एको वची सवभृतान्तरात्मा एकं सूपं बहुधा यः करोति| 
तमार्मस्थं येऽयुपश्य निति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ १२॥ 

तथाऽन्थो दृष्टान्तः--वायुयथेक इत्यादि ! प्राणात्मना देहेष्वनुप्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्थादि 
समानम् \\ १० ॥ 

एकस्य सर्वात्मत्वे संसारदुःखित्वं परस्यैव स्यादिति प्राप्रमत इदमुच्यते--सूर्थो यथा चक्षुष आलोकेनोपकारं 
कु्ेन्मूत्रपुरीषायश्ुचिप्रकाशनेन तदुश्षिन- सवंलोकस्य चश्चुरपि सच्च रिप्यते चाश्युषेरशुच्यादिदशंननिमित्तेराध्यात्मिकः 
पापदोषेर्बाह्धि्ाश्चुच्यादिसंसगदोषेः। एकः संस्तथा सवेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदूःखेन बाह्यः लोको ह्यविद्यया 
स्वात्मन्यध्यस्तया कामकर्मद्धूवं दुःखमनुभवति \ न तु सा परमाथत: स्वात्मनि ¦ यथा रभ्जुशयुक्तिकोषरगगनेषु 
सपेरजतोदकमलानि न रज्ञ्वादीनां स्वतो ोषरूपाणि सन्ति \ संसर्मिणि विपरीतबुदधचध्यासनिमित्तात्तटोषवद्ि- 
भाव्यत्ते \ न तहोषेस्तेषां रेपो विपरीतवबुदधघध्यासबाह्या हि ते \ तथाऽऽत्मनि सर्वो रोकः क्रियाकारकफलात्मकं 
विज्ञानं सर्पादिस्थानीयं विपरीतमध्यस्य तन्निमित्तं जन्ममरणादिदःखमनुभवति न त्वात्मा सवंलोकात्माऽपि सन्वि- 
परीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते खोकदुःखेन। कुतः) बाह्यः! रज्ज्वादिवदेव विपरीतबरुद्धचयध्यासबाह्यो हि स इति ॥११।। 

किञ्च-स हि परमेश्वरः सवगतः स्वतन्त्र एको न तत्समोऽभ्यधिको वाऽन्योऽस्ति । वक्षी सर्व ह्यस्य जगदरशे 

आनन्दगिरिटीका 

परमात्मा दुःखी स्यादुदुःख्यभिन्नत्वाल्लोकवदित्याहु--एकस्य सर्वात्मकत्व इति । अविद्यायां प्रति- 
बिम्बितर्विद्धातुरन्नो श्रान्तो भवति। चान्तश्च कामादिदोषप्रमुक्तः कमं कुरुते तन्निमित्तं च दुःखं स्वात्मन्यध्यस्यत्ति। 
परमात्मा तु निरविद्यत्वाद्दुःखसाधनशून्यत्वान्न दुःखी ततो न प्रयोजको हैतुरित्याह--लोको ह्यविखयेति । स्वरूपेण 
भ्रमाविषयत्वं विपरीतबुद्धघध्यासबाद्यत्वं रज्ज्वादीनां तथा चेतन्यस्योपाधिस्वरूपेणाध्यासाश्रयववेऽपि निरुपाधिक- 
बिम्बकल्पब्रह्मरूपेणाध्यासानाश्रयत्वान्त दुःखित्वप्राप्तिरिव्यथं; ॥ ११ ॥ 

परोत्कषंदशंनं पारतन्त्यं च स्वस्य हीनत्वं दुःखकारणं प्रसिद्धं तदभावान्न परमात्मा दुःखी तत्तस्तस्मरा्िः 
प्रः पुरुषार्थो भविन्यतीत्याहु--किच्च स हीत्यादिना ॥ १२॥ 

गोपाखयतीन्धटीका 

योरस्मिंल्छोके कथं प्रवेशो दार्वादिष्वनुपलम्भादित्यारद्कयाऽऽ्ह--प्राणात्मनेति । इत्यादि समानमिति ! 
एकस्तथेव्यादिवाक्यव्या्यानं पूवंवदित्यथंः ॥ १० ॥ 

ननु परमात्मा दुःखी स्याददुःख्यमिन्नत्वाल्लोकवदित्याह्-एकस्य सर्वात्मत्व इति । तमेव परमात्मानमेव । 
परस्येवेत्यपि पारः । इदमुच्यते इृष्टान्तपुवंकमृत्तरमुच्यते। अविद्यायां प्रतिबिम्बितश्चिद्धातुरज्ञो भ्रान्तो भवति 
भ्रन्तश्च कामादिदोषप्रयुक्तः क्रमं कुरते तच्चिमित्तं च दुःखं स्वत्मन्यध्यस्यत्ति, परमात्मा तु निरविद्यत्वाद्दुःख- 
साधनशृन्यत्वाच्च दुःखी ततोऽ्रयोजको हेतुरित्याह--खोको ह्यविद्ययेति । स्वरूपेण श्रमाविषयत्वं विपरीतनुद्धध- 
ध्यासबाद्यत्वं रज्ज्वादीनां यथा तथा चेतन्यस्याप्युपाधिस्थतारूपेणाध्यासाश्रयत्वेऽपि निरूपाधिकविम्बकस्पत्रहा- 
रूपेणाध्यासानाश्नयत्वान्न दुःखित्वप्राप्िरित्यथंः । विपरीतबुद्धवा रोपर्निमितेन खोकदुःखेन न लिप्यत इत्यन्वयः । 
तत्राऽऽकाडशक्षापुवंकं हेतूमाह--कुत इत्यादिना । इति यस्मात्तस्मान्न लिप्यत इत्वन्वयः । ११॥ | 

स्व पेक्षया परस्योत्कषंदशंनं पारतन्त्यं च स्वस्य हीनत्वं दुःखकारणं प्रसिद्धं रोके तदभावान्न परमात्मा 
दुःखी ततस्तत्राप्निः परमपुरुषार्थ भविष्यतीत्याह- किच्च स हीत्यादिना । हिशब्दो “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यत 
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` नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो पिदधाति कामान् । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्ती नेतरेषाम् ॥ १३॥ 

वतते । कुतः। सवंभृतान्तरात्मा! यत एकमेव सदेकरसमात्मानं विश्ुठविज्ञानरूपं नामरूपाद्यशुद्धोपाधिभेदवदेन बहुघाऽ- 
वेकप्रकारं यः करोति स्वात्मसत्तामरीत्रेणा चिन्त्यशक्तितवात् । तमात्मस्थं स्वश रीरहुदयाकष्ञे बुद्धो चेतत्याकरारेणामि- 
व्यक्तम्ित्येतत् । न हि चरो रस्याऽऽघारत्वमात्मनः ।! आकाक्ञवदसूतेत्वात् । आदशेस्थं मुखमिति य्त् । तमेतमीश्वर- 
मात्मानं ये निवृत्तबाह्यवृत्तयोऽनुपद्यन्ति आचार्यागमोपदेक्लमनु सक्लादनुभवन्ति धीरा विवेकिनस्तेषां परमेभ्वरभुतानां 
द्णश्वतं नित्यं सुखमात्मानन्दलक्षणं भवति नेतरेषां बाह्यासक्तबुदीनामविवेकिनां स्वात्मभूतमप्यविद्याव्यवेधानात्॥ १२ 

सिद्ध नित्योऽविनाश्यनित्यानां विनाक्षिनाम्} चेतनश्चेतनानां चे्तयितणां ब्रह्मादीनां प्राणिनासग्निनिसिसमिव 

ाहुकत्वमनग्नीनामुदकादीनामात्मचेतन्यनिमिचमरेव चेतयितत्वसन्येषाम्॥ किश्च स सवक्ञः सर्वेश्वरः कामिनां संसारिणां 
कमचुरूपं कामान्कसंफखानि स्वानुग्रहुनिमित्तश्च कामान्यं एको बहूनामनेकेषामनायासेन विदवाति प्रथच्छतीत्येतत्। 
तमात्मस्थं येऽनुपद्यन्ति धीरास्तेषां श्रान्तिर्परतिः चाश्चती नित्या स्वात्मभूतेव स्यान्नेतरेषामनेवंविधानाम् ।। १३ ॥ 

आसन्द गि रिटीका 

इदानीं परमात्मन्युपपत्तिप्र दशनां माह॒--किच् नित्य इति ! सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथपूवमकल्पयदित्यादि- 
श्रूतेरक्कताभ्यागमञ्रतविप्रणाशप्रसङ्गपरिहा राच्च कत्पान्तरीयभावानां प्रटीनानां कल्पान्तरे सजात्तीयरूपेणोत्पादः 
प्रतीयते स तदा स्याद्यदि विनादिनां भावानां श्क्विलेषो क्यः स्यात् । ततः प्रख्ये विनश्यस्सर्वं पत्रे शाक्तशेषं 
विखीयते सोऽभ्युपगन्तग्म इत्यथैः । बुद्धिमतामपि ब्रह्मन्द्रादीनां परमानन्दाभिमुख्यं हित्वा या बहिमुंला चेतनोप- 
रुभ्यते साऽपि नियन्तारं गमयतीत्याह्--चेतनथ्ेतनानामिति । तब्रह्मादिशब्दवाच्यानां सद्धातानां वा चेतयितुत्वं 
यच्चेतन्यनिमित्तं सोऽस्ति पर आत्मेत्यथंः । विमतं कम॑फङं तस्स्वरूपाद्यभिन्ञेन दीयमानं व्यवहितफरत्वात्मे वा- 
फर्वदित्याह्-क्छिच् स इति ॥ १३।। 

गोपाटखग्रतीन्द्रटीका 

इतिशरतिप्रसिद्धत्वचोत्तना्ः । वशित्वे हेतुमाह--कूत इत्यादिना \ अन्त रात्मत्वे हैतूसेनोत्त रवाव्यं व्याचष्टे-- 
यत इत्यादिना ! स्वात्मसत्तामात्रेणोपाधिमेदमादाय बहुधाकरणे हेतुमाह्--अचिन्त्येति ! यत एवं क रोत्यतः सवं 
भूतान्तरात्मा यस्तमिद्यन्वयः । नन्वात्मरब्दः खरी रवाच्यप्यत्तस्तत्स्थत्वं किमिति न व्याद्यायत इत्यत आह--- 
न हीति । तहि तस्स्थत्वव्यवहारः कथमित्याराद्धुयाऽऽदशे प्रती तिमा्रेणाऽऽ्दशंस्थं मुखमितिवच्छरी रस्थ इत्युपचयंत 
दत्याहू--आदशस्थमित्यादिना \ तमत्मस्थमिति। तत्त्व॑पदयोः सामानाधिकरण्यादेक्यं विवक्षित्वाऽऽहू--तमेतमीश्वर- 
मात्मानमिति । निवृत्ता बाह्येभ्यो विषयेभ्यो वृ्िहंष्टर्येषां तै तथा । उपाधिबहुस्वाभिप्रायेण बहुवचनं नात्मा 
क्षयेत्याहू-परमेश्वर भूतानामिति । बाह्यासक्तवुद्धीनां बाह्येषु विषयेष्वासक्ता बुद्धिर्येषां तेषाम् । स्वात्मभुतमपीति । 
मुखमित्यन्रुब्त॑ते । भविद्षामात्ममूत्तं सुखं नेत्यत हतुमाह--अविद्याव्यवधानादिति ।॥ १२॥। 

इदानीं परमात्मन्युपपत्तिप्रदशनायमाहू--किञ्चेति । सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापुवंमकल्पयदितिश्रुतेरः 
कृ त(म्यागमकृतविप्रणाक्षप्रस द्परिहाराय च कल्पान्त रीयभावानां प्रलीनानां कस्पान्तरे सजातीयरूपेणोत्पादः प्रतायते 
स तदा स्याद्यदि विनारिनां भावानां शक्तिरोषो कयः स्यात्ततः प्रलये विनश्यत्सवं यच शक्तिरोषं विलीयते सोऽभ्युपः 
गन्तव्य इत्यनित्यानां निस्य इत्यस्याथं- । बुद्धिमतामपि ब्रह्धेन्द्रादीनां परमानन्दाभिमुख्यं हिता बिमला चेतनोप- 
लभ्यते साऽपि नियन्तारं गमयतीव्याहू-चेतनश्चेतनानामिति । अनग्नीनामुदकादीनामग्तिनिमित्तं दाहकत्वं सथा 
तथाऽन्येषां ब्रह्मादीनां प्राणिनामात्मचेत्तन्यनिमित्तमेव चेतयितृत्वमित्यन्वषः । ब्रह्मादिसद्भूमतानां चेतधितु्वं 
यच्चेतव्यनिमित्तं सोऽस्ति परमास्मेत्यथंः । विस्तृतं कमफल कमंस्वरूपाद्यभिञ्ञेन दीयमानं भवितुम ति व्यवहितः 
फलत्वात्सेवाफल्षव दित्याह--किञ्च स स्वन इति । ननु कमंवशादेव तत्फरसिद्धे रीश्व रोऽकिञ्चित्कर इत्यत जह-- 
स्वानुग्रहेति ! कमं णामीकवरप्रसादह्ारा फठहेतुप्वाच्न दोष इति भावः ।। १३ ॥ 

१. अस्य नित्यानां नित्यत्वप्रदः चेतनानां चैततन्यप्रद दव्यर्थो द्वेतिभिः कृतः, तदप्यद्रेते परयंवस्यति । 
मयसोऽपि दधा अग्निरि्युक्ते अग्निः अयसि स्थितः दम्धेत्यथंः तद्वत् जीवे स्थितं च्॑न्यं ब्रह्यवेत्यथः | 
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तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देशयं एमं सुखम् । कथं नु वद्धिजानीयां विम भाति विभाति वा ॥ १४॥ 

न तत्र यो भाति न चन्द्रपारकं नेमा रिचुतो मान्ति इतोऽयमगनिः । 
¢ # [क 

तमेव भान्तमञुभाति स्वं तस्य माधा स्येमिदं विभाति॥ १५॥ 
एति कार्कोपन्षिदि द्वितीयाध्याये हितीया वल्लो समाप्ता 

परतदात्मविन्नानसुलमनिदेश्यं निरेष्टुमहक्यं परमं प्रकृष्ट प्राकतयुरुषवाडमनसयोरगोचरमपि सच्िवुसेषणा ५ 
पे ब्राह्मणास्ते तदेतसपरत्यक्षमेवेति मन्यन्ते, कथं नु केन् प्रकारेण तत्सुखमहं विजानीयाम् । इरमित्यत्मबुद्धिविष्य- 

मापादयेयं थथा निधुत्तेषण यत्तयः\ किमु ताति दीप्यते प्रकाशात्मकं पद्यतोऽस्मदुबुष्धिगोचरत्वेन विभाति 
विस्पष्रं दशयते {क वा तेति \\ १४ \ | | 

अच्येत्तरपनिदं भाति च विभाति चेति ! कंथम्-न तत्र॑ तस्सिन्स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्नविभाक्कोऽपि पूर्य 
भाति तद्भह्य च प्रकाष्टायतीत्यथंः । तथा न चन्तारकं नेमा विद्युतो भासि कुतोऽमस्मदद्ष्िशप्वरोऽग्निः । लि १० 
बहुना यदिदमादित्यादिकं सवं भाति तत्तमेव परमेश्वरं भान्तं दीप्यमानमनुभाव्यनुदोप्यते । यथा जलोत्मुकाद्यग्नि- 
संयोगार्दार्न दहन्तमनु दहति न स्वतप्तद्रत् \ तस्येव भासा दीप्त्या सवंमिदं सूर्यादि विभाति । यत एलं तदेव ब्रह्य 
भाति च विभाति च ॥ क्षायंगतेत विवधेन भासा सस्य ब्रह्मो भारूपत्वं स्वतोऽवगम्यते । न हि स्वतोऽविद्यमानं 
भास्नमन्यस्थ कर्तु क्ञवयम् । धटादीनामन्यावभासकत्वादलं नादारूपाणां चाऽऽ्दित्यादीनां तहशेनात् ॥ १५॥ 

इति श्रोमत्परमहुसर्परव्राजकाचायं गोवितन्दमगव्यूज्य्रपादकिष्यश्चीमदाचायंश्रीकशङ्करभगवतः कृतौ ५ 
काठ्करोपनिषद्धाष्पे द्वितोयाध्ययि हितीयवल्लोभाष्यं समाघ्रमर 

आनन्दगिरिटीका 

विददनुभवोऽपि परमानन्दे प्रमाणमिस्याह॒-यत्तदात्मविक्चानमिति । तस्मादस्रम्भाविततया न जिहासित्त्यं 
परमात्सदशनं किन्तु श्रु घनतया विचारथित्व्यमेवेत्याह्-कथं स्विति ॥ १४१५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजका चायश्रीमनच्छुद्धानन्दपूज्यपादश्तिष्यानन्दज्ान विरचिते कारकोपनिषन्टराष्यन्याष्यते २० 

द्वितीयाध्याये द्वितीयवध्ली माष्यटीका समाप्ता | 

गो परख्यतीदरटीका 

विद्ठदनुभावोऽपि परमानन्दे प्रमाणमित्याह्-यत्तदात्मविन्नानमिति । तदात्मसुखं परमनिर्देद्यमप्येतदिति 
मन्यन्त इत्यन्वयः । कै त ॒ इत्याक ङक्षायामाह- निवर्तेति । त इति पदमध्याहत्तव्यम् । एतदित्यस्य प्रत्यक्षमेवेति 
व्याख्यानम् ॥ विद्रस्रत्यक्त्वादात्मपुलस्यासम्भाविततया न जिहासितव्यं परमात्मदशंनं किन्तु श्रहधानतया विचार- २५ 
यित्तव्यमेवेत्वाह्--कथं न्विति। यथा निवृ त्तैयणा घत्तपो विचारेणाऽ्त्मवृद्धिविषयमात्मुखमापादयन्ति तद्रदाल्मशुख- 
मात्मवुद्धिविषयं कथमापादययमित्ति विचारयितम्यमित्य्थैः । ननु वाङ्मनसातीतस्यासम्भावितत्वेन प्रकाशसानत्वा- 
भावात्कयं बृद्रवारोह् इति श द्रुते-किम्विति। उ इति वितकं । पत इति यदित्य्थँ यत््रकाशात्मकमात्मज्योतिस्तदस्मद्- 
वुद्धिगोच रत्वेन विस्पष्ट ॑हृदयते किमित्यन्वयः । वाब्दं व्याचष्टे--नेति । अथवा यत्तः षरकाशात्मकं तदात्म- 
ज्योति रतोऽस्मदबृद्धिविषयत्वेन विस्पष्टं दश्यते किमिति सम्बन्यः वाब्दं व्याचष्टे- वा नेति ।। १४॥ २० 

इदश्दव्याख्यानं भातोत्यादि | कुत इति ! अल्पवीयंत्वादित्य्थ॑ः । न तक्षजलमुत्मुकमखातं तदादीत्यादि- 
राब्देनाय पिण्डादि गृह्यते । तनु प्रकाशविरिष्टषट दिः स्ववृत्तिवटादिप्रकारकत्वं इष्टं तद्रदन्याधीनप्रकाडस्य ब्रह्मणः 
मूयादिग्रकाराकत्व मिव्यारङ्खयाऽऽहु--न हीति अविद्यमानेति पदच्छेदः । प्राप्रपघ्राप्तविवेकेन प्रकाशस्येव भासकल्वान्च 
स्वतो घटददिर्भासकत्वं तददप्रकारत्वे ब्रह्मणो नाऽऽदित्यादिप्रकाराकत्वं स्थादिति भावः| १५॥ 

इति श्रीसल्परमहसपरित्राजकाच यैश्रीमद्गोपाडेन्द्रपतीश्वरविरचिते काठकोपनिष्ाष्यविवरणे द्वितीयाघ्यि द्वितीया वल्लो खयाक्षा ३५ 

१. अत्र “अनुकृतेस्तस्य चे "त्यधिकरणे निर्णीतरीव्या तं सृश्वेदयो न भास्यन्तीत्यथंः। सूत्रं यचयपि मुण्डकस्थं 
एतत्समाननातीपं वाक्यमधिक्रत्य प्रवृत्तं, कटोपनिषदि अग्निजीवपरमात्मतामेव प्रदनप्रतिदचनवियय- 
त्वात्, विजाती यतेजोविषयतया पुवंपक्नासम्भवातु, तथापि वाक्याथ; स एवात्रापि इतति बोध्यम् । 





११६ ` टीकाद्रययुक्तभाष्योपेता , अ०-२, ते ०२, म~ 

उष्वेभूरोऽक्छाख एपोऽशस्थः समातनः । तदेष शुक्रं तद्न्रह्म तदेवामतञुचयते । 
तस्मिल्लोकाः शिताः सवे तदु न्येति कथन । णएतद्रे त्त्॥१॥ 

तृलावघारणेनैव भूलावधारणं वृक्षस्य श्ियते रोके यथैवं संसारकायंवृक्षावधारणेन ठस्मखस्य ब्रह्मणः 
स्वरूपाददिधाश्यिषयेयं बष्ठी वल्ल्यारभ्यते--अष्वंमृलः ऊध्वं मुं. यत्तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सोऽयमनव्यक्तादि- 

५ स्थायरान्तः संसारवृक्षः ऊध्वमूलः । वृक्षश्च तरश्चनात् 1 जन्पजरामरणशोकाद्नेकानर्थात्मकः प्रतिक्षण्स्थयास्वनायो 
मायापरीच्युदकगन्धवनगरादिवदुदृष्टनष्टस्वरूपत्वात्, अवसाने च वुश्चवदभावात्मकः कदलीस्तसम्भवस्षिःसारोऽनेकरत- 
पाषण्डब्ुद्धिविकल्पाश्पदस्तच्वविनिनज्ञायुभिरनिर्धारितेद॑तचस्वो बेदान्तनिर्घारितपरब्रह्यमुरुसारोऽविद्याकामकर्माव्धक्त- 
बीजप्रभवः अयरत्रह्यविन्ञानक्रियाश्चक्तिद्वयात्मकहिरण्यगर्भाङ्कुरः सवप्राणिलिङ्गमेदस्कन्धः तृष्माजलावसेकोदभूतदर्पौ 

अनन्दगिरिटीका 

१० साल्मल्थादितृलदशनेनाहष्टमपि वृक्षम् यथाऽस्तीत्यवधायंते तद्दषृष्टस्यापि ब्रहयणोऽवधारणाय प्रक्रमत 
इत्याह्--तुखावधारणेनेति । वृक्षशब्दभ्रवृत्तिनिमित्तमाहू-त्र्चनादिति। "व्रश्च् छेदने" अस्य धातोः सप्रत्ययान्तस्य 
रूपं वृक्ष इति। छत्वे युक्तिमाह्--जन्मजरेत्यादिना। प्रसिद्धवृक्षसाम्याद्वा वृक्षशब्दप्रयोग इत्यमिप्रत्याऽऽहु--अवसाने 
चेद्यादिना । प्रसिद्धो वृक्षः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विकल्पास्पदो हृष्टस्तथाऽ्यमपि सङ्घातो वा परिणामो वाऽऽरम्धौ 
वा सद्वाऽसदेत्यादीनामनेकेषां शतसंख्याकपाषण्डवुद्धिविकल्पानां विषय इत्यरथः । किसंज्ञकोऽयं वृक्ष इत्यनध्यवसाय- 

१५ गोचरः कश्चदुवृक्षो दृष्टस्तथाभ्यमपीति साम्यम् । साम्थान्तरमाह-तत्वविजिनज्ञासुभिरिति । अप रब्रह्मणो विन्ञान- 
क्रियाशक्द्वयात्मको हिरण्यगभः प्रथमोऽवस्थाभेदोऽद्कु योऽस्येति तथोक्तः | बुद्धीन्दियाणां विषयाः शब्दादयः 
प्रालाद्कुराः किसल्यान्यस्येत्ि स तथोक्तः । श्रुत्यादीनि पलाशानि पत्राण्यस्येति । सुखदुःखे प्राणिवेदना एवानेको 

गोपार्यतीन्द्ररीका 

शास्मल्यादितुलदशंनाददृष्टमपि वृक्षमूकं यथाऽस्तीव्यवधायंते तद्रदहष्टप्यापि ब्रह्मणोऽवधारणाय प्रक्रमत 
२० इत्याह--तरूलावधारणेनेति \ स्वरूपावदिधारयिषयथा स्वरूपनिश्वयेच्छया । स्वरूपावधारणविषयेति पटे विषयश्ञब्दो 

निमित्तवाची । इयमन्तिमा वल्ली । ऊध्वं मिव्युच्छष्टमिव्ययथं: । यद्विष्णो; परमं पदं तदस्य सोऽ मृध्वंमुल इत्यन्वयः | 
इदंशब्दार्थं स्पुटयत्ि-अव्यक्तादीति । अब्यक्तमज्ञातचेतन्यमादियंस्य सोभ्यं तथा । स्थावरो वृक्षादिरन्तः यस्य 
सोऽयं तथा । स चासौ स चेतति पुनः कमंधारयः । संसार एव वृक्षः संसारवृक्षः । वृक्षशब्दप्रवृत्तिनिमित्तमाह-- 
वरश्चनादिति। ““यो्रश्च् छेदन इत्यस्य घातोः सप्रत्ययान्तस्य रूपं वृक्न इति । छेयत्वे युक्तिमाह्-जन्मजरेस्थादिना। 

२५ क्वचिदवच्छिन्नजन्मजरेत्यादिपारषटिप्पणकारेगहीत्तः । जन्म च मरणं च दोकश्च त ॒एवाऽऽदिर्येषं ते तथा | 

तेऽनेकेऽनर्था आत्मा स्वरूपं यस्य वृक्षस्य स तथा | अनेकानर्थात्मकत्वादेव प्रतिक्षणमन्यथास्वभावत्वं सास्विक- 
राजसतामसवृत्तिभेदेनेत्याह्- प्रतिक्षणमिति । प्रसि क्षणमन्यथास्वभावत्वे दृषटान्तमाहू-मयेत्यादिना ! मयेनद्र- 
जालिकमाया । मायादिवस्प्रतिक्चषणमन्यथास्व भावत्वे हितुमाह्-दृष्टेति \ दृष्टं दशं नं तत्समय एव प्रतीयते नो्तर- 
काठमित्यथंः । अवयवाथंमादाय संसारो वृक्ष इत्युक्तम् । वृक्षसाहदयादवा वृक्षशब्दत्रयोगो भवति संसार इत्याह्- 

३० अवसाने चेत्यादिना \ चशब्दः पक्षान्तसयोतकः । प्रसिद्धो वृक्षः स्थाणुर्वा पुरुषो वेतिविकल्पास्पदो दृष्टः । तथाभ्य- 
मपि संघातो वां परिणामो वाऽऽरब्धो वा नं वेत्यादीनामनेकेषां शतसंख्याकपाषण्डबुद्धिविकल्पानामास्पदो विषय 
इत्यथः । किसंज्ञकोऽयं वृक्ष इत्यनध्यवसायगोचरः करदिचदुवृक्षो हृष्टस्तथाऽ्यमपीति साम्यान्तरमाह्- तस्व 
विजिन्नायुभिरिति \ स्वतोऽपसारत्वे संसारस्य कि तस्य सारमिव्यपेश्तायामाह्- वेदान्तेति ¦ वेदान्तेनिर्धारितं परं 
ब्रहैव मरं सारो यस्य स तथा । अविद्याऽध्यासः कामकर्माण्यव्यक्तमन्ञातचेतन्यमेतानि बीजं तस्मा्रभव् उत्पत्तियंस्य 

२५ स तथा । अपरस्थं ब्रह्मणो विज्ञानक्रिया्ाक्तिद्यात्मको हिरण्यगभंः प्थमोऽवस्थाभेदोऽङ्क रोऽस्येत्ति तथोक्तः । सर्वेषां 

प्राणिनां लिङ्खशरीरविशेषास्त एव स्कन्धाः शाखामूखस्थानानि यस्य स तथोक्तः । तुष्णैव सिक तेन सेकः 
सेचनं तेनोद्भूतो दर्पो गवं उच्छ्रायो यस्य स तथोक्तः। बुद्धीन्द्रियाणां ये विषयाः शब्दादयस्ते प्रवालाङ्कराः 
किसल्यास्यस्येति तथोक्तः । श्रुत्यादीनि पलाशानि पचाण्यस्येति तथा । यज्ञदानाचारादीन्यनेकाः क्रिया एव 
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यदिदं रिश्च जगत्सवं प्राण एजति निःद्युतम् । "महद्भयं वजगुघतं य एतद्विदुरवास्ते भवन्ति ॥ २॥ 

बुद्धीन्दरियविषयप्रवाखाङरः श्रुतिस्मरतिन्यायविद्योपदेशपलाकश यज्ञदानतपआदनेकक्रियायुपुष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः 
्रा्युपजीव्यानन्तकलस्वततष्णासलिखावसेकप्रर्ठजरीकृतदृढबद्धमूरः सत्यनामादिसप्रलोक्ङ्गहमादिभूतपलिक्रतनीडः 

प्राणिसुखद्ुःखोदमूतहषश्षोकजाघचनृत मीतनादितजक्षेटितास्फोरितहसिताह्कष्टरदितहाहामुच्छमुच्चेत्यानेकसब्दकृततुमुली- 
भुतमहारवो वेदान्तविुतन्रह्ात्मदक्षनास द्धशखकतोच्छेद एष संसारवृष्षोऽश्वत्थोऽश्वत्यवत्कामकमेव तेरितनित्य- ५ 
प्रचलितस्वमावः\ स्वगंनरकतिथक्प्रेतादिमिः शालाभिरवाक्शाखः । सनाचनोऽनादित्वाच्चिरप्रवृत्तः । यदस्य संसारः 
वक्षस्य सुरं तदेव द्रुं शुं शुद्धं ज्योतिष्मस्चंतन्यात्मम्येःतिःस्वभावं तदेव ब्रह्य सवंमहत्वात् । तदेवाभृतमविनाक्ष- 
स्वभावमुच्यते कथ्यते सत्यत्वात् \ बाचारस्भनणं विकासे ननधेयसनृतसस्यदलो मत्यम् । तस्सिन्परसाथंसत्ये ब्रह्मणि 
लोका गन्धवंनगरसरीच्युदफमायासमाः परमायेदक्षनाभावावगमनाः भरिता आधिताः सवे समस्ताः । उत्पत्तिस्थिति- 
ल्येषु तदु त श्रद्ध नास्येति नातिवतंते प्रदादिमिव घटाकायं कश्चन कश्चिदपि विकारः \ एतद सत् ॥ १५ १० 

यद्टिज्ञानष्दसृता भवन्तीत्युच्यते जगतो सरु तदेव नास्ति ब्रह्यासत एवेदं निःसृतमिति । तन्न ! यदिदं किञ्च 
यक्किच्चेदं जगलः प्राणे परस्मिन्ब्रह्मणि सत्थेजति कल्पते तत एव निःशतं नितं सत्प्रचलति नियमेन चेष्टते \ यदेवं 

{प { गे 

“1 [नन्द(ग[[२ट क] 

रसोऽस्येति । फरतृष्ण॑व सकलावसकस्तन प्ररुढानि कम॑वासनादौनि सास्िकादिभावेन मिश्रीकरतानि हंढबन्वनान्य- 
वान्तरमूलान्यस्य वटवृक्षस्येव तथोक्तः । सत्यनामादिषु सप्तलोकेषु ब्रह्मादीनि भूतान्येव पक्षिणस्तेः कृतं नीडं १५ 
यस्मिन् । प्राणिनां सुखदुःखाभ्यामुदमृतौ हषंशोकौ ताभ्यां यथासंख्येन जाताति नत्यादीनि रःदतादिकाब्दा्चेतेः 
कृतस्तुमुलीमूतो महारवा यस्मिचिति विभ्रहः॥ १॥ 

कायस्य शुन्यततापयंन्तं नष्टस्थासच्छपूवंकमेव जन्म तती नास्ति मूलमिति शङ्कते--यष्टिज्ञानादिति । त्च । 
राशविषाणादेरसतः समुत्पतत्यदशंनात्सत्पूवं कत्वप्रसिद्धेड्वास्ति सद्रूपं वस्तु जगतो मूलं तच्च प्राणपदलक्षय प्राणप्रवत्ते- 
रपि हेतुत्वादिव्यथंः । २॥। ` २० 

गोपाख्यतीन््रटीका 

शोभनानि पृष्पाण्यस्येत्ति तथा । क्वचिद्यज्ञदानतपञदीतति पाठः । सुखदुःखे प्राणिवेदना एवानेको रसोऽस्येति 
तथा । प्राणिभिरुपजोन्यमनन्तत्वेन फलं यस्मिन्स तथा । फलतुष्णेव सङ्िलावसेकस्तेन प्ररूढानि कमंवासनादीनि 
जडीक्रतानि सास्विकादिभावेन मिश्रीकृतानि इढबद्धात्यवान्त रमूरानि यस्येति स तथोक्तः। सत्यनामादिषु सप्तरोकेषु 
ब्रह्मादीनि भूतान्येव पक्षिणस्तेः कृतं नीडमास्पदं यस्मिन्स तथोक्तः। प्राणिनां सुखदुःखाभ्यामुदभृतौ हषंशोकौ ताभ्यां २५ 
यथासंख्येन जातानि नृत्यं च गीत्तं च गानं च वादित्रं च वाद्यस्षामान्यं क्ष्वेकित्तं च केलिविरेष आस्फोटितं च 
भुनाबन्धो हसितं चाऽऽमोदविरोषस्तज्जन्यपरहृस्ताद्याकषंणम क्र * च तानि तथा तानि च रुदितादयोऽनेके शन्द।ङ्च 
तैः कतस्तुमुलोभूतो महारवो यस्मिन्स तथेति विग्रहः । भस्फोटहृसितेत्यपि पाठः सुगमः । वेदान्तेस्तत््वमस्यादिभि- 
विहितं जनितं यत्प्त्यगमित्नन्रह्यज्ञानं तदेवास द्गशस्वमप्रतिबध्यमानशस्तरं तेन कृत उच्छेदो नाशो यस्य स तथोक्तः। 
अस्वत्थशब्दस्य संसारे गौणीं वृत्तिमाह्--अश्चत्थवदिति \ कामकमंणी एव वातस्तेनेरितो नित्यप्रचङ्तिः स्वभावो ३० 
यस्य स॒ तथोक्तः । ति्यक्ुनकादिजन्म । प्रेतोऽनग्निसंस्कृताज्ञजन्तूनासवस्थाविहेष आन्तराक्िकः । आदिशब्देन 
स्वेदजादथो ग्राह्याः ताहशेः शाखाभिरवाक्शाखः । सनातनस्विरं प्रवृत्त इत्यन्वयः । तत्र हितुः--अनाष्त्वादिति । 
तदेवेत्यादिवाक्यमपेल्लितं पुरयन््याचष्ट-षदिति । अविनाशिस्व भावत्वे हेतुमाह-सस्यत्वादिति \ प्रपञ्चस्य तद्र 
परीत्यमाह्-बाचेत्थादिना । कदेव्यपेक्षायामाह्--उत्पत्तीति । १ ॥ 

कायस्य शुन्यपय॑न्तं नाशादसत्पू्व॑कमेव जन्म ततो नास्ति मूकुमिति शद्धुते--थद्विज्ञानादिति । परिहरति ३५ 
तन्नेति } शाशविपःणादेरसत उत्पतत्यदशंनात्कायंस्य सलुवेकलप्रसिद्धेस्वास्ति सद्रूपं वस्तु जगतो मूकं तच्च प्राणपद- 
लक्ष्य प्राणवृत्तेरपि हतुतवादित्यथंः । धात्वर्थं प्रकटयत्ति--तत एवेति । नात्र वावयेषु ब्रह्मणो विच्छेदोऽस्तीत्यभि- 

१. महयं वज्रमुद्यतं य॒एतद्ठिदुरमृतस्ते भवन्ति । इत्यत्र भयहेतुः उद्यतवच्रसहशं वस्तु परमात्मेव न 
अशन्याईदिः इत्युक्तम्--'"कम्पतात्" इत्यधिकरणे! २. आक्रष्टे्ति--पा० । 





११८ 1 टीकाट्रययुक्तभाष्योपेता | अ०-र, व०-२े, म ०-२३-५ 

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति घयंः । मयादिन्द्रशध वायुश्च मृष्यति पश्चमः॥३॥ 
हह चेदशकद्षोद्धुं प्राक्शरीरस्य विस्रसः ।` ततः सर्गेषु रकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 

यथाऽ्दरशो तथाऽऽत्मनि यथा स्प्ने तथा पितृलोके | 
यथाऽप्सु परीव दद्शे तथा गन्धवेरोके छायातपयोखि ब्ररोकरे ॥ ५ ॥ 

५ जगदुत्पर्पादिकारणं ब्रह्य तन्मह्धूयम् । महच्च तद्धयं च बिभेत्यस्मादिति महद्भयम् ! वख्यमुखयतमद्यतमिव 
वजम् । यथा वच्रोद्यतकरं स्वामिनमभिसुखीभूतं हष्ट्वा भृत्या नियमेन तच्छासने वतन्ते वंथेदं चन्द्रादित्यग्रहु 
नक्षत्रतारकादिलक्षणं जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणमप्यविश्वान्तं वतत इत्युक्तं भवति ! थ एतदः स्वात्मप्रवृत्तिसक्षि- 
भूतमेकं ब्रह्माग्रता अभरणधर्माणस्ते भवन्ति \॥ २५ 

कथं त-दूयाञ्नगद्रतेत इ्यह--भयाद्ूव्या परमेश्वरस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यो भयादिन्द्रश्च वायुश्च 
१० मू्ुर्धावति पञ्चमः \ न हीश्चराणां लोकपालानां समर्थानां सतां नियन्ता चेच्ोद्तकरवन्न स्यास्स्वामिभयभीताना- 

मिव भृत्यानां नियता प्रवृत्तिरूपपरते ५ ३ ॥ 
तच्चेह जीवश्चेवं चे्यदययः(कच्छक्नोति शक्तः सञ्ञानात्येत-इूयकारणं ब्रह्य ओदूधुमवगन्तु प्राक्पुवं रोरस्य 

वि्रसोऽवक्लसनात्यतनात्संसारवन्धनाद्िमुच्यते । न चेदशकद्रोदुधुं ततोऽनवबोधात्सगेषु सृज्यन्ते येषु स्ष्टव्याः प्राणिन 
इति सर्गाः पुथिव्यादथो लोकास्तेषु सर्गेषु रकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय कल्पते शारीरं गृह्छयतीत्यथंः । 

१५ तस्माच्छरोरविल्ंसनात््रागात्मबोधाय यत्न आस्थेयः ४ ॥ 
यस्मादिहैवाऽऽ्ट्लनो दक्ञंनमादशंस्थस्येव मुखस्य स्पष्टमुपपदयते न लोकान्तरेषु ब्रह्मखोकादन्यत्र । स च 

दुष्प्रापः \ कथमिघ्युच्यते--यथाऽऽदश प्रतििम्बभूुत मात्मानं प्यति लोकोऽत्यन्तविविक्तं तथेहाऽऽत्मनि स्वबुद्धावा- 
दशंवचिमंलीभूतायां विधिक्तमात्मनो द्धनं भवतीत्यथेः । यथा स्वप्नेऽविविक्तं जाग्रद्रासनोद्भूतं तथा पितृलोकेऽ- 
विविक्तमेव दश्शनमात्मनः कसंफलोपभोगासक्तत्वात् । यथा चाप्स्वविभक्तावयवमरात्मरूपं परीव दर््े परिद्द्यत इव 

२० तथा गन्धर्वलोकेऽविधिक्तमेव दकशंनमात्मनः।! एवं च रोकान्तरेष्वपि शाष्प्रासाण्वादवबगस्यते । छायातपयोरिः 

आनन्दगिरिटीका 

सूर्यादोनां नियतप्रवृत्यनुपपतत्या नियामकत्वेन सम्भावित्तं यत्पारमेकष्वर रूपं तदवगमायेहैव यत्नः कतव्य 
इत्याह्- तच्चेति \ इहैव बोद्धुं शक्तः सन्निहैव चेज्जानाति तदा मुच्यत एवेत्ति सम्बन्धः ।। ३-४-५ 

गोपाख्यतीन््रदीका 

२५ प्रेत्मीत्तरं वाक्यं व्याचष्टे--यदेवभित्यादिना \ उद्यतं वच्रमिव वच्रमुद्यतम् | पदा्थंमभिधाय तात्पयंमाहु- 
यथेत्यादिना ! एतच्छन्दाथम।दह-स्वात्मेति । स्वसम्बन्ध्यन्तःकरणप्रवृत्तीनां सािभूत्तमित्यथंः । य एतद्विदु: तेऽमृत्ता 

भवन्तीत्यन्वयः ॥ २॥ | 
सूर्यादीनां नियतप्रवृच्यनुपपत्या नियामकत्वेन सम्भावित्तं यत्पारमेश्वरं रूपं तदवगमायेह् यत्नः कतव्य 

इत्याकाङक्षापूवंकमाह--कथं तदित्थादिना । न हि नियता प्रवृत्तिरूपपद्यत इति सम्बन्धः ॥ ३ ॥ 
२०  तच्चेहैव बोद्धुं शक्तः सचिहैव चेज्जानाति तदा सुच्पत्त एवेति सम्बन्धः । तत्त इत्यस्य व्याख्यानमनव- 

बोधादिति । पर्मात्मावगमाय यतन: कायं इत्युक्तमुपसंहुरत्ति- तस्मादित्यादिना । ४ । 
यथाऽऽदशं इत्यादिवाक्यं व्याख्यातुं पातनिकामाह-- यस्मादित्यादिना} इहैव मनुष्यदेह एव । यथाऽऽदर्शस्थस्य 

मुखस्य स्पष्टमुपकन्धिस्तथाऽऽत्मा यस्मादात्मनि स्पष्टमुपभ्यते तस्मादिहैवाऽमनो दर्शनमिव्यन्वयः} एवकारव्यावत्यं- 
माह्--नेति ! ताहि ब्रह्मरोकेऽपि तदूर्थनं न स्यादित्याशङ्कवयाऽऽ्ह॒-ज्रह्येति \ नयु तहि ब्रह्मलोक एवाऽऽ््मनो दर्शनं 

३५ स्थादित्याशङ्कयाऽऽ्हू-स चेति \ जकाडश्चापूवंकमवतारितवाक्यं व्याचष्टे-कथसित्यादिना । स्वप्न इत्यत्रा- 
विविक्तमिति पदच्छेदः । पितुखोक आत्मदर्शनमिति देषः । पितृलोके दर्शानस्पाविविक्तव्वे हेतुमाह--कमंफठेति । 

१. च चेदशकत् इत्यध्याहारः | 





अ०-२, व०~-३, म०-~-६-८ ] | कास्कोपनिषत् ॥ ११९ 

इन्द्रियाणां पृथग्भावञदयास्तमयौ च यत् । प्रथगुत्पद्चमानानां मत्वा धीरो न श्लोचति ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्चश्चत्तमम् । सच्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तयुत्तमम् ॥ ७ ॥ 
अव्यक्तात्त् परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । यं ज्ञात्वा शृच्यते जन्तुरस्रतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 

वात्यन्तविविक्तं ब्रह्मखोक एवेकस्मिन् \ स च दुष्प्रापोऽत्यन्तविशि्टकमज्ञानसाध्यत्वात् \ तस्मादात्मदश्ंनायेहैव यत्नः 
कतेग्य इत्यभिप्रायः ॥\ ५ । 

कथमसौ बोद्धव्यः कि वा तदवबोधे परयोजनमित्युच्यते--इन्दरियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्वविषयग्रहणप्रयोजनेन 
स्वकारणेभ्य आकाश्चादिभ्यः पथगुत्प्यमानानमत्यन्तविरुद्ध त्केवराच््चिन्मा्रात्मस्वरूपात्पुथम्भावं स्वभावविल- 
क्षणात्मकतां तथा तेषायेवेन्दियाणायुदयास्तसयो वचोत्पत्तिप्रख्यो जाग्रत्स्वापावस्थापेक्षय्ष नाऽऽत्मन इति मत्वा 
ज्ञात्वा विवेकतो धीरो धीमान्न शोचति । आत्मनो नित्येकस्वभावस्याव्यभिचासरच्छोककारणत्वानुपपत्तेः। तथा च 
श्रुत्यन्तरं “तरति शोकमात्मविदि''ति \\ ६॥ 

यस्मादात्मन इद्धियाणां पुथग्भाव उक्तो नासौ बहिरधिगन्तव्यो यस्मास्प्रत्यगात्मा स सव॑स्य, तत्कथ- 
मिल्युच्यते--इन्द्रियेभ्यः परं मनं इत्यादि । अर्थानामिहेद्ियसमानजातीपत्वादिन्दियग्रहुणेनेव ग्रहुणम् । पुवंवदन्यत् । 
सत्त्वशञब्दादुबुद्धिरिह \\ ७ ॥ 

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको व्यापकस्याप्याकाश्चादेः सवस्य कारणत्वात् \ अलिद्धो लिद्धयते गम्थते 

आनन्दगिरिटीका 

| "इन्द्रियेभ्यः पा ह्यर्था इति पवंमुक्तमिह् व्वर्थानामग्रहुणात्सवं प्रत्यगात्मत्वं न॑ सम्भवतीत्याश द्रुवाऽश्- 
अर्थानामिटेति ।। ६-७ ॥ 

बुद्धिसुखदुःखादिः साश्चयो गुणत्वाद्रूपवदिति वेशेषिका अनुमिमते । तदसत् । साश्चयत्वमात्रसाधने सिद्ध- 
साघनत्वान्मनस एव कामादिगुणवत्त्वश्रवणादात्माश्रयत्वकल्पने च निर्गुणत्वशास्त्रविरुद्धस्वादात्मना सह् बुद्धयादेर- 
विनाभावाग्रहणाच्च वृद्धयादि नाऽऽ्मखिद्गमित्याह-लिङ्कचते गम्यते येनेति ॥ ८ ॥ 

गोपाख्यतीन्धरटीका 

गन्धवंरोकग्रहणमुपलक्षणमित्याह-एवमिति ! एकस्मिश्नात्मदर्शनमित्यनुवत्तते । दुष्प्रापत्वे हेतुमाह -अत्यन्तेति । 
विशिष्टं कमदिवमेधादि तत्सहितं ज्ञानमुपासनं तत्साध्यत्वादित्यथंः । पदतात्पर्याथंमाह्-- तस्मादिति । इहैव 
मनुष्यक्षरीर एव ॥ ५॥ 

उत्तरं वाक्यमाकाडक्नापूवंकं योजयति--कथमित्यादिना । इद्दरियग्रहणमुपलक्षणमित्याहू- स्वविषयेति । 
विषयाः शब्दादयस्तेषां ग्रहणमेव प्रयोजनं तेन सहेत्यथं: । इन्द्रियाणां नित्यत्वं व्यावत्तयत्ति-आकाशेति । पृथग्भावः 
प्रतियोगिनं निदिशति--अव्यन्तेति \ विलक्षणात्मकतां मत्वेत्यन्वयः । एवमुत्पत्तिप्रख्यौ मव्वेत्यन्वयः । मननेप्रकारं 
दर्शयति-- जाग्रदिति । नाऽऽत्मनस्तावित्ि मत्वेति सम्बन्धः | उत्पत्तिप्रलयौ जाग्रत्स्वप्नावस्थपिक्तया नाऽञ्त्मन 

इति पाठान्तरं सुगमम् । ज्ञाने साधनमाह्--विवेकत इति। धीमान्प्रव्यग्बरहमेक्यपयं वसत्तमतिः । शोकाभावं हेतुमाहू- 

आत्मन इति ।॥ ६ ॥। 

ाहारमदयास्तमयौ च यदित्यत्र यच्छब्दं ग्याचष्टे--यस्मादिति । तस्मान्नासौ वदिरधिगन्तव्य 

इत्यथः । प्रकारान्तरेण व्याचष्टे यस्मादिति । सर्वस्येति । तस्मान्न बहिरधिगन्तग्यः। किन्तु प्रव्यक््वेनेधाव- 
गन्तव्य इति शेषः । तदिति पथग्भावग्रत्यक्त्वे । "इन्द्रियेभ्यः परा द्यर्था' इति पूवंमुक्तमिह् त्वग्रहु गात्सव प्रत्यगात्मत्वं 

न सम्भवतीत्याश ङ्ुयाऽऽह॒--अर्थानामिहैति ! पुवंवदन्यदिति \ अन्यत्परत्वादयुपवणनम् | पुवंवदिन्द्ियेभ्यः परा ह्यर्था 

इतिव्याख्यानवदिव्यथंः ।} ७] | 
व्यापकत्वे हेतुमाह्-व्यापकस्येति। बृद्धयादि साश्रयं गुणत्वाद्रूपादिवदिति वेशोषिका अनुमिमते। तदसत्, साश्रयत्व- 

साधने सिद्धसाधनत्वान्मनस एव कामादिगणवत्वश्रवणादात्माश्चयत्वकल्पने च निगुणत्वप्र्तिपादकशास्वविरोधा- 

१५ . 

२५ 

२०५ 

२५ 
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५ 

| ९८ 

१५ 

२५ 

न सन्दे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पदयति कश्वनेनम् । 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्नो य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥६॥ 

यदा पश्वाघतिषनते ज्ञानानि मनसा सह । वुद्िश्च स विचेष्टति तामाहुः परमां मतिम् ॥ १० ॥ 

येन तत्किद्धः बुद्धयादि तदविद्यसानमस्थेति सोऽयम॑लिद्धः एय । सवसंसारधसंबनित इव्येतत् । थं ज्ञात्वाऽऽचायंत 
शास्तश्च मुच्यते जन्तुरविद्यादिहुद्यग्रन्थिमिर्जोवचेव पतितेऽपि श्रीरेऽग्रृतत्वं च गच्छति । सोऽलिङ्धः परोऽव्यक्ता- 
तपुरुष इति पूवेणव सम्बन्धः \ ८ ॥ 

कथं तह्यलिद्धस्य दश्ष॑नमुपपद्यत इत्युच्यते-न सन्द्ष्े सम्द्ःनविषये न तिष्टति परत्यगात्मनौऽस्य रूपम् । 
अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण \ चक्षुप्रहुणस्योपलक्षणाथत्वात् । पषयति नोपलभते कश्चन कथ्िदष्डेनं प्रकरतमात्मानम् । 
कथं तहि तं पश्येदिव्युख्यते -हूदा हूत्स्थया बुद्धया \ मनीषा मनसः सङ्ल्पादिरूपस्थेष्रे नियन्तत्वेनेति मनीद् तया 
हृदा मनीषाऽविकस्पयिच्या । मनसा मननरूपेण सम्य्दशंनेन । अभिक्लृप्तोऽभिसमथितोऽभिप्रक शित इत्येतत् । 
आत्मा ज्ञातुं शक्यत इति वाक्यशेषः । तमात्मानं ब्रह्मते विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ९ ॥ 

सा हून्मनीद्कथं प्राप्यत इति तदर्थो योग उच्यते--यदा धस्सिन्कारे ध्वविषधेम्थो नियतितान्यात्मन्येव पच्च 

आनन्दगिरिटीका 

कथं दशेनमुपपद्यत इति प्रष्टुः कोऽभिप्रायः किं विषयतया दशंनं वक्तव्यमुताविषयत्तयेव दशंनोपायो वाच्यः, 
प्रथमं प्रत्याहु--न संदष्ट इति । रूपादिमत्तद्विरोषणं च दशंनविपययोग्यं भवतति तदभावादिव्यथंः । द्वितीयं प्रत्याह् ~ 
कथं तर्हि । बाह्यकरणग्रामोपरमेऽपि यदा मनौ विषयान्मङ्धुत्पयते तदा मुमुक्षोबद्धिस्तस्य नियन्त्री भवति । 
हे मनः किमर्थं त्वं पिशाचवसप्रधावसि । न तावत्स्वप्रयोजनाथंस् । त्तव जडत्वास्रयोजनसम्बन्धानुपपत्तेविषयाणां 
च क्षयिष्णुत्वादिदोषदृष्टानां सम्बन्धेन प्रयोजनानुपपत्तेः। नापि चेतनाथंम्। तस्यासङ्कत्वात्परमानन्दस्वभावत्वाच्चेति 
नियन्तृत्वेन बुद्धिमंनीडच्यत इत्याह्-मनस इति! अविकल्पयिच्येति । विपयकस्पनाशुन्यया ब्रह्मास्मीत्यविषयत्तयेव 
ब्रह्मभावव्यद्चिकया महावाक्योत्थया वुद्धिवत्त्या ज्ञातं शक्यत इति सम्बन्धः । कथंभूत आत्मेत्यत आह्--मनसेति । 

यद्यन्मया हृयते वाद्यं घटादि तत्तदहं यथा न भवामि तथाऽस्पिन्नपि संघात यद्यदृहश्यं तत्तदहं न भवामि किन्तु 

योऽत्र ्ञोऽशः सोऽपि सवंशरीरेष्वेकलक्षणललिततत्वादेक एवेति विचारेण प्रथमं सम्भाविते इत्यथः ॥ ९ ॥ 

श्रुतवेदान्तानामपि केषाञ्चिदूबरह्मास्मीतिवृद्धिस्पेर्यादर्धनादस्ति किञ्िसप्रतिवन्धकान्तरं तदपनयौपायौऽप्यन्यो 
वक्तव्य इत्यमिप्रेत्याऽऽहु--सा हृदिति । श्रवणमननाभ्यां प्रमाणप्रमेयासम्भावनानिरासेऽपि वित्तस्यानेकाग्रत्तादोष 

गोपारख्यतीन्द्ररीका 

दात्मना सह् बृद्धयादेरविनाभावाग्रहुणाच्च न बुद्धयाद्यात्मलिद्खमित्याह--लिङ्चते गम्यते येनेति \ मुच्यतेऽमुतत्वं 
च गच्छत्तीति वाक्ययोः पौनस्कत्यं परिह रन्ब्याचष्टे--यं ज्ञास्वेत्यादिना । ८ ॥ 

अलिङ्खत्वे द्शंनमनुपपच्चमिति पच्छत्ति-कथमिति। प्रष्टः कोऽभिप्रायः फ विषयतया दशनं वक्तव्यमुताविषय- 

तयेव दर्डनोपायो वाच्य इति । प्रथमं प्रत्याहु-न संद इति ! अस्य प्रत्यगात्मनो रूपं च सन्दर्शनविषये तिष्ठतीतय- 

स्वयः । रूपादिमहूर्छनयोग्यं भवति तदभावादिति भावः । द्वितीयं प्रव्याह--कथं तहीति । बाह्यक्ररणम्रामप् रमेऽपि 

यदा मनो विषयाच्स्कल्पयते तदा सुमृकषोर्ुद्धिस्तस्य निगन्तरी भवति । है मनः ! क्रिमर्थं त्वं पिशाचवद्धावसि न 
तावत्स्वप्रयोजनार्थं जडत्वात्प्रयोजनसम्बन्धानपपत्तेविषयाणां च क्षयिष्णुत्वादिदोषदृष्टानां सम्बन्येन प्रयोजनानुपपत्तः। 

नापि चेतनार्थं तस्यासङ्त्वास्परमानन्दस्वभावत्वाच्चेति नियन्तुत्वेन वुद्धिमंनीडत्युच्यत इत्याह --मनस इति । 
अभिप्रकाित इति \ योऽत्र संघाते ज्ञोऽशः सोऽस्मिन्स्व॑रा रीरेष्यैकलक्षणटक्षित्त्वादेक एवैत्ति विचारेण प्रथमं 

सम्भावित इत्यथ; ॥ ९ ॥ 
श्रुतनेदान्तानामपि केषाश्िद्ब्रहमास्मीतिवुद्धिस्थेरयादर्शनादस्ति प्रनिबन्धान्तरं तदपनयनायान्योऽप्युपायो 

वक्तव्य इत्याह--सा हृन्सनीडिति \ श्रवणमननाभ्या प्रमेयासम्भावनानिरासेऽपि चित्तस्यानैकाग्रतादोषः प्रतिबन्धक 
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ताँ योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययो॥ ११ ॥ 

ज्ञानानि । स्ाना्थत्वाच्छोत्रादीन्ियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते । अवतिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगतानि तेन सङ्धल्पादि- 
व्यावुत्तेनान्तःकरणेन । बुद्धिश्चाध्यवसायलक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारेषु न विचेष्टते न व्याप्रियते तामाह 
परमां गतित् \॥ १०॥ | 

तामहं तदवस्थां योगमिति मन्यन्ते विथोगमेव सन्तम् । सर्वानथंसंयोगवियोगलक्षणा हीयमवस्था 
योगिनः! एतस्यां ह्यवस्थायामविद्याध्यारोपणर्वाजतस्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा । स्थिरामिद्धियधारणां स्थिरामचला- 
मिद्धियधारणां बाह्यान्तःकरणानां धारणमित्यथंः । अप्रमत्तः प्रमादर्वातः समाधानं प्रति नित्यं यत्ववांस्तय 
तस्मिन्काङे यदेव प्रवुत्तयोगो भवतीति सामर्थ्यादवगम्यते। न हि बुदधयादिचेष्टाभावे प्रमादसम्भवोऽस्ति) तस्मात्प्रागेव 
बुद्धयादिचेष्टोपरमादभ्रमादो विधीयते । अथवा यदेवेन्दरियाणां स्थिरा धारणा तदानीमेव निरङुकश्षमध्रमत्तत्व- 
मित्यतोऽभिधीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति \ कुतः \ योगो हि यत्मासख्मभवप्ययावुपजनापायधर्मक इत्यथः । अतोऽपाय- 
परिहारायापमादः कतव्य इत्यभिप्रायः \\ ११ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

प्रतिबन्धकः सम्भवति त्तदपनयाय योगोऽनुष्ठातन्य उपदिश्यत इत्यथः । यदनुगतानीति । येन येन मनसाऽधिष्ठितानि 
तेन तेन सहावतिष्ठन्ते निवृत्तव्यापाराणि भवन्तीत्यथंः ॥ १० ॥ 

वियोगमेव सन्तं योगमिति विरुद्धलक्षणया मन्यन्त इत्युक्तं तस्स्फुटयति-सर्वानर्थेति । उपसंहूतं मनो यदि 
सुषुप्चि गच्छेत्तदा साऽनथंबीजावस्था भवति । तद्रचावृत्तये पूणं ब्रह्मास्मीत्यावृत्तौ योजयेदावृतौ नियुक्तं विषयेषु 
विक्षिप्तं चेत्स्यात्तहोषदक्षंनेन ततोऽपि ब्यावतेयेत् । व्यावृत्तमपि तततस्तटस्थं वेत्स्यात्साऽपि त्तावत्कषायावस्था; ततो 
निरद्धं मनो यदान जागति न स्वपिति त चान्तरारावस्थं भवति पृणंत्रह्मावभासकतयेव क्षीणं भवति तदा 
सर्वानथंवियोगलक्षणा साऽवस्था भवतीत्य; । योगारम्भकाले प्रमादवजेनं विधेयतया व्याख्यायानुवादपरतया 
व्याचष्ट--अथवेति । विधिपक्षे हेतुं पुच्छति--कुत इति ॥ ११॥ 

गोपालयतीन््ररीका 

सम्भवति । तदपनयनाय योगोजनृष्टेय उपदिश्यत इत्यथंः । ज्ञायतेऽनेनाथं इति व्युत्पत्या ज्ञानशब्देन श्रोत्रादयुच्यत्त 
इव्याह- ज्ञानेति । यदनुगतानि सङ्कुल्पाच्यात्मफं यदन्तःकरणं तेनानुगतानि तेनान्तःकरणेन सहावतिष्ठन्ते 

१० 

१५ 

१० 

निवृत्तव्यापाराणि भवन्तीत्यन्वयः । बुद्धिश्चेति । येन येनेन्दरियेण सहकृता विषयपरिच्छेदाय प्रभवति तेन 
तेन सहावतिष्ठते तिवृत्तव्यापारा भवतीत्यथंश्चकाराद्गम्यते | परमां गतिमिति । उक्छृष्टफलसाधनत्वा- 
त्परमत्वम् ।॥ १० ॥ | 

वियोगमेव सन्तं योगमिति विरुद्धलक्षणया मन्यन्त इ्युक्तं तस्स्फटयति-सर्वानर्थेति \ ययद्राह्यं घटादि 
तत्तदहं न भवामि यथा तथाऽस्मिन्नपि संघाते यद्यद्हश्यं तत्तदहं न भवामि किन्तु पूणं ब्रह्यास्मीत्येवमाकारवृत्तौ 
चित्तं योजयेत्तच्चित्तं विषयेष विक्षिप्तं चेत्स्याद्विषयदोषदर्शनेन व्यावततये्रवावृत्तं रागादिमच्चेत्स्यात्साऽपि कषाया- 
वस्था ततो निरुद्धं मनो यदा न जागति न स्वपिति न चान्तारारावस्थं भवति न च रसास्वादयुक्तं पूणंब्रह्माव- 
भासकतयेव क्षीणं भवति तदा सर्वेभ्योऽनर्थेभ्यो वियोगोऽसम्बन्ध एव लक्षणं स्वरूपं यस्याः सा तादृशी 
भवत्तीव्यथंः । हिशब्दो वेदान्तप्रसिद्धयवद्योतकः । अस्या अवस्थायाः प्रयोजनमाहु-एतस्यामिति । लयविक्षेपकषाय- 
रसास्वादर्वाजितायाम् । आत्मा ज्ञातुं शक्यत इति रोषः । कथं भूत अल्मिटयत आह॒-अविद्याध्यारोपणेति \ क्वचिद- 
विद्याध्यारोपणवजितता स्वरूपप्रततिष्ठाऽऽत्मन इति पाठास्तरम् । पूर्वोक्तामवस्थां विरिनष्टि-स्थिरामिति । योगारम्भ- 

२५ 

२० 

काले प्रमादवजंनं श्रुतिविधत्त इत्याह--अप्रमत्त इति ! सामर्थ्यादिति । प्रमादवज॑नमन्तरा योगस्य दुष्प्रापत्वादि- ३५ 
त्यथः । ननु योगोत्तरकालमेवाप्रमादो विधीयत्तामित्याशङ्कयाहू-न हीत्यादिना । अभाव इत्ति पदच्छेदः । योगाः 
रम्भकाले प्रमादवजंनं विधेयतया व्याख्यायानुवादपरतया व्याचष्टे--अथवेति \! विधिपक्षे हेतुं पृच्छति-- 
कुत इति । ११॥। 

१९ 
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नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चद्षुषा । अस्तीति बुबतोऽन्यत्र कथं तदुपलस्यते ॥ १२ ॥ 

बुद्ध्या दिचेष्टाविषयं चेद्गह्येदं तदिति विशेषतो गृह्येत बुद्धचादुपरमे च ग्रहणकारणामावादनुपलभ्यमानं 

नास्त्येव ब्रह्म 1 यद्धि करणगोचरं तदस्तीति प्रसिद्धं रोके विपरीतं चासदित्यतश्चानथको योगः, अनुपरग्यमानत्वाह्ना 

नास्तीत्युपलब्धव्यंब्रहयत्यवं प्राप्न इदमुच्यते ! सतयम्- नेव वाचा न मनसा न चक्षुषा नान्यैरषीन्रियेः प्रातुं शक्यत 

५ इत्यर्थः । तथाऽपि सव॑विक्ेषरहितोऽपि जगतो सूरमित्यवगतत्वादस्त्येव कायंप्रविलापनस्यास्तित्वनिष्ठत्वात् । तथा 

हीदं काय सृक््मतारतस्यपारम्परयेणानुगम्यमानं सदबुदिनिष्ठमेवावगमयति । यदाऽपि विषयप्रविलापनेन प्रविलाप्य- 

माना बुदधिस्तदाऽ्पि सा सत्प्त्ययगर्भेव विलीयते ! बुद्धिहि नः प्रमाणं सदसतोर्याथात्म्याचगमे \ मूं चेज्जगतो न 

स्यादसदन्वितमेवेदं कायंमसदित्येवं गृह्येत न त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु गुह्यते। यथा मुदादिकां घटादि मृदाद्यन्वितम्। 

तस्मार्जगतो मलमात्माऽस्तीत्येवोपलब्धव्यः । कस्मात् ! अस्तीति ब्रुवतोऽस्तित्ववादिन अगमार्थानुसारिणः 

१० श्रहधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि नास्ति जगतो सुलमात्मा निरः्वयमेवेदं कायमभावान्त प्रविरोयत इति मन्यमानं 

विपरीतर्दश्चनि कथं तद्ह्य तच्वत उपलभ्यते न कथच्चनोपरभ्यत् इत्यथः 1 १२ \ 

आनन्दगिरिटीका 

उततरमन्त्रमवतारयतुं शङ्कुामुद्धावयति--बुद्धचादिचेष्टाविषयं चेदिति \ घटोऽस्तीति प्रतिपन्नस्य घटस्य 
मुद्गसामिघाताद्धिलापने घटाकार एव विरीयते नास्तित्वांशस्तस्य कपालादावप्यनुवृत्तिदशेनात् । अतः कायं- 

१५ विखापनस्यास्तित्वनिष्ठत्वाच्च शुन्यतापयंवसायो ल्य इ्यक्तमेतत्स्फुटयति-तथा हीति । स्थूलस्य कायंस्य विलये 
 ृष्ष्मं तत्कारणमवरिष्यते तस्यापि विख्ये ततः सूषक्ष्ममिति यावदुर्छनं ग्याप्तिमुपलभ्य यत्र न हश्यते तत्रापि मूत्त 

विल्यस्थावश्यम्भावित्वात्सन्मात्रमेवामूतंमवतिष्ठत इति कायंमेव सूषक्ष्मतारतम्यपारम्पर्येणानुखियमाणं सद्बुद्धि- 
निष्ठां पुरुषस्य गमयतीत्यथंः । ननु यद्हदयं तदसद्यथा स्वप्नदर्शनमिति व्याप्निदर्शानादस्तित्वेन हर्यस्या- 
सत्तवात्सद्ुद्धिरपि नस्त्येवेत्याश ङ्कयाऽऽह्--पदाऽपीति ) सद्बुद्धिरपि नास्तीत्येवम्भूतः प्रव्ययोऽवर्यमस्तीत्यभ्युप- 

२० गन्तव्यम् । अन्यथा निषेधव्यवहारायोगात् । अतोऽन्ततो गत्वा सदुवुद्धिः स्वीकृता स्यादिप्यथंः । ततः किमित्यत 

 आहु-बुदिर्हीति \ व्यभिचारिष्वपि विषयेषु सन्मात्रबुद्धेरव्यभिचारदर्शनाद्वुदधेश्व स्वतः प्रामाण्यात्सन्मात्रं वस्त्वभ्युप- 
गन्तम्यमित्यथंः । इतश्च सदेव मूक जगतो वाच्यमिद्याह्--मूषं चेदिति \ नास्ति जगतो मूं ब्रह्येत्यवगमेऽपि 
प्रतियोगितया ब्रहयज्ञानसम्भवाक्किमिति मुमुक्षुणा ब्रह्म्ञानकामेनास्तीत्येवोपलन्धन्यमित्याहु--कस्मादिति । प्रतिः 
योगित्तया ज्ञानस्य निषेध्यत्वादात्मतया ज्ञानं न स्थाद्तो ब्रह्यज्ञानकाभमेनास्ति जगन्मुरमित्यवगन्तव्यमेवेत्याहू-- 

२५ अस्तीति ब्वत इत्यादिना ।। १२॥ 
गोपाखयतीद्धरटीका 

उत्तरमन्बमवतारयितुं शङ्धामुदधावयत्ति--बरुद्धयादिचेष्टाविषयं चेदिति ! घटोऽस्तीति प्रतिपन्नस्य घटस्य 
मुदगरप्रहासद्विलापने घटाकार एव प्रविलीयते नास्तित्वांशस्तस्य कपालादावप्यनुवृत्तिदरोनादतः कायंप्रवि- 
लापस्यास्तित्वनिष्ठत्वाच रुल्यतापयंवसायी लय इत्युक्तम् । एतत् स्फुटयति-तथा हीति ! स्थूलस्य कार्यस्य विये सूष्ष्मं 

३० तत्कारणमवरिष्यते तस्यापि विख्ये तततः सूक्ष्ममिति यावहुशेनं व्याप्तिमुपलभ्य यत्र न हश्यते तत्रापि मूत्त 
विर्यस्यावश्यम्भावित्वात्सन्मात्तमेवामृतंमवतिष्ठत इति कायंमेव सृक्ष्मतारतन्यपारम्पयेणानुभूयमानं सदबुद्धिनिष्ठ 
पुरुषस्य गमयत्तीत्यथंः । ननु यदुह श्यं तदसद्यथा स्वप्नहर्यमिति व्याप्चिदशंनादस्तित्वेन श्यस्य सवंस्यासत्त्वा- 
त्सद्बुद्धिरपि नास्त्येवेत्याश ङ्धुवाऽऽह्--पदाऽपीति । सद्बुद्धिरपि नास्तीत्येवं प्रत्ययोऽवश्यमभ्युपगन्तव्योऽन्यथा 
निषेधन्यवहारायोगात् । अन्ततो गत्वा सद्बुद्धिः स्वीकृता स्यादित्यथ; । ततः किमित्यत आह-बुद्धहीति । 

३५ व्यभिचारिष्वपि विरोषेषु सन्मात्रुद्धेरन्यभिचारदशंनादबुदधेस्व स्वतः प्रामाण्यात्सन्मात्रं वस्त्वभ्युपगन्तन्यमित्यथंः | 
इतश्च सदेव जगतो मूरं वाच्यमित्याहू--मुलं चेदिति । ननु नारित यज्जगतो मृं ब्रह्योत्यवगमेऽपि प्रतियोगितया 
ब्रह्मज्ञानसम्भवाक्किमिति मुमुक्षुणा ब्रह्यज्ञानकमेनास्तीत्येवोपन्धव्य मित्यत आहु--कस्मादिति । प्रतियोगितया 
ज्ञानस्य निषिद्धत्वादात्मतया ज्ञानं न स्यादतो ब्रह्यज्ञानकामेनास्ति मृलं जगतत इत्यवगन्तव्यमित्याहु--अस्तीति 
बरुवत इत्यादिना । तस्मादस्तीति न्रुवत इति पाटस्त्वनारूढः । १२॥ 



(= 
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'अस्तीत्येगोषटन्धव्यस्तभावेन चोभयोः । अस्तीत्येवोपरुन्धस्य तभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ 

यद् सवं प्रष्च्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवस्यत्र बह्म समर्युते ॥ १४ ॥ 

तस्मादपोद्यासद्रादिपक्नमासुरमस्तीत्येवाऽऽत्मोपरब्धग्यः सत्कार्यो बुदधचाद्युपाधिः । यदा तु तद्रहितोऽ- 

विक्रिय आत्मा कार्यं च कारणव्यतिरेकेण नास्ति “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मूत्तिकेव्येव सत्यमिति भुतेस्तदा 
तस्य निरुपाधिकस्यालिद्धस्य सदसदादिप्रत्ययविषयत्वर्वजितस्थाऽऽत्मनस्तत्वभाचो भवति । तेन च रूपेणाऽऽत्मोप- 
लम्धव्य इत्यनुवतंते । तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिर्पाधिकयोरस्तित्वतस्वभावयोः \ निर्धारणार्था षष्ठी \ पुवंमस्तीत्येवोप- 

लन्धस्याङूत्मनः सत्कार्थोपाधिकृतास्तित्वप्रत्ययेनोपलब्धस्येत्यथेः पञ्चात्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधिरूप आत्मनस्तस्वभावो 
विदिताविदिताम्यामन्योऽद्रयस्वभावो नेति नेतीस्यस्थूलमनष्वह्धस्वमदृदयेऽनात्म्येऽनिख्यन इत्यादिभुतिनिदिष्टः 
प्रसीदत्यभिमुखी भवति आत्सध्रकाशानाय ! पुवंमस्तीत्युपभ्धवत इत्येतत् \। १३ ॥ 

| एवं परमा्थंदक्षिनो यदा यस्मिन्काठे स्वे कामाः कामयितव्यस्यान्यस्याभावत्परमुच्यन्ते विक्ञीयंन्ते येऽस्य 
प्राकप्रतिबोधा्िदुषो हदि बुद्धो धिता आधिताः\ बुद्धिहि कामानामाश्चयो नाऽऽत्मा\ कामः सङ्कल्पः इत्यादिभुत्यन्त- 
राच्च अथ तदा मत्यः प्राक्प्रबोधादासीत्स प्रबोधोत्तरकारमविद्याकामकमेलक्षणस्य मृत्योविनाशादमृतो भवति, गमन- 

प्रयोजकस्य मृत्योविनारा्रमनानुपपत्तेरत्रेहैव प्रदीपनिर्वाणवत्सवबन्धनोपशमाद्रह्य समहदनुते ब्रह्मवे भवतीत्थथेः \\९४।) 

आनन्दगिरिटीका 

सोपाधिकस्याऽऽत्मनो ज्ञानान्मुक्त्यस्षम्भवा्चिरूपाधिकन्ञानायापि प्रयतितव्यमित्याह्--यडा त्विति । सोपा- 
धिके प्रथमं स्थिरीभूतस्य तद्द्वारेण लक्ष्यपदार्थावगमे सत्ति क्रमेण वाक्यार्थावगतिः सम्भाग्यत इत्याह्-तत्रप्यु- 
भयोरित्यादिना । सदुपलभ्यमानं कायंमुपाधियंस्य कारणत्वस्य तक्कृतो योऽस्तित्वप्रत्ययः कारणत्वादस्ति पर 
आत्मेति तेनोपलन्धस्येत्ति योजना ।। १३ ॥ 

सवे कामा इति ! प्रवृत्तफलकर्मोपस्थापिते शरीरस्थितिनिमित्तान्नपानादौ प्रवृत्तिकारणेच्छाव्यतिरिक्ताः 
सर्वे कामाः काम्येन ज्योतिष्टोमादिना स्वगं प्राप्स्यामि त्रैपर्याराधनेन जनं वश्षीकरिष्यामीत्येवमादयः; स्वर्गादि 
देहैष्वप्यहमेव तिष्ठामि तद्धोगाइच प्राप्ता एवाप्राप्तविषयश्च कामो व्यर्थो मिथ्या चासाविति विचारेण विशीयंन्त 
इत्यथः । कामाश्रय आत्मेति वेशेषिकमतं श्रतिबाह्यताच्नाऽऽदरणीयमेवेव्याह--चुदिहीति ॥ १४॥ 

गोपाख्यतीन्द्रटीका 

सोपाधिकस्याऽऽत्मनो ज्ञानास्मुक्त्यसम्भवा्निरुपाधिकन्ञानाय प्रयत्तितन्यमित्याहू--यदा त्विति सोपाधिके 
प्रथमं स्थिरीभूतस्य तदुद्रारेण रक्ष्यपदार्थावममे सति क्रमेम वाक्यार्थावगमः सम्भवतीत्याह-तरप्युभयोरि- : 
त्यादिना । सदुपकभ्यमानं कायंसुपाधियंस्य कारणत्वस्य तच्छृतोऽस्तितप्रत्ययः कारणत्वादस्ति पर भल्मेद्युप- 
छन्धस्येति योजना ॥ १३ ॥ 

सवं कामा इति ! प्रवृत्तकमंतत्फलोपस्थापिते शरी रस्थित्तिनिमित्तान्नपानादौ प्रवृत्तिकारणेच्छाग्यतिरिक्ताः 

१५ 

स्वे कामाः काम्येन ज्योतिष्टोमादिना स्वगं प्रास्स्यामीति त्रिपुर्याराधनेन जनं च वश्षीकरिष्यामीत्येवमादयः । स्वर्णादि- ` 

१. अस्ती्येवोपलन्धन्यः सविरोषरूपेणात्मा ज्ञातव्यः तत्प्रसादात् तत्तवभावेन पारमाथिकन्रह्यरूपेण चेति 
भाष्यम् । अत्र यमानुजोयाः- भावरूपेण हैयप्रत्यनीकाभावरूपेण चेति। भावरूपेणोपरुञ्धस्याभावशूपं 
प्रसीदतीत्यथं: इत्यूचुः । सत्यज्ञानादिभावकूपेणोपलब्धौ इतरव्यावृत्िः अथदिव सिध्यति, अतः तत्त्व- 
भावेनेति वेयथ्यंस् तन्मते। तत्त्वं भावयति सम्पादयतीति तत्त्वभावः स विष्णुः प्रसीदतीति माध्व- 
व्याख्यानं तु अश्चब्दाथंत्वाच्चिन्त्यम् । 

२. "अत्र ब्रह्म समश्नुत" इत्यस्यानुभवतीति रामानूजीयव्याख्यानं न युक्तम् । ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवती"ति 
श्रुत्यनुरोधात् ब्रह्मणः विभुत्वाच्च अत्रैव ब्रह्यप्राप्तेरमिप्रेतत्वात् । शब्रहयौव सन् ब्रह्याप्येती'व्यपि 
अत्रेव ब्रहाप्राप्षिबोधकं श्रुत्यन्तरम् । यदपि माध्वव्यास्यानं--अत्र इवेतद्रीपे ब्रह्म प्राप्नोतीति तदपि त, 
इदमः प्रत्यक्षविषयाथंकत्वेन परोक्षद्वेतद्रीपाथंत्वाभावात् । 

२५ 





१२४ टीकाद्वययुक्तमाष्य्रोपेता [ अ~र, व, म०-१५, १९ 

यदा स॒वे प्रमिचन्ते हृदयस्येह प्रन्थयः । अथ मरस्योऽछतो भवत्येताद्धयनुश्ास्नम् ॥ १५॥ 
“शतं चैका च हृदयस्य नाडयस्तासां मूर्धानमभिनिःसुतेका । 
तयो्व॑मायन्न्रतत्वमेति विष्वङ्ढन्या उतकरमणे भवन्ति ॥ १६॥ 

कदा पुनः कामानां मुरतो विनाशन इत्युच्यते--यदा स्वे प्रभिदयस्ते मेदमुपयान्ति विनहयन्ति हदयस्य 
५ बुदधरिह जीवत एव ग्रन्थयो ग्रन्थिवदद्ढबन्धनरूपा अविदयाप्रत्यया इत्यथः ! अहमिदं शरीरं ममेदं धनं युसी दुःखी 

चाहूमित्येवमादिलक्षणास्तद्विपरीतन्रह्यार्मप्रव्ययोपजननान्नदयबाहमस्म्यसंसारीति \ विनषटेष्वविद्याग्रन्थिषु तननिमित्ताः 
कामाः सुरसो विनयन्ति ! अथं मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धचेतावदेवेतावन्माच्रं नाधिकमस्तीत्याश्चङ्ून कतंग्या । 
अनुशासनमनुरिष्टि रुषदेक्ञः सवेवेदान्तानामिति वाक्यदोषः \} १५ \\ 

निरस्ता्ेषविशेषन्यापिब्रह्यास्मप्रतिपत्या प्रभिन्नसमस्ताविद्यादिग्रन्धेर्जवित एव ब्रह्मभूतस्य विदुषो न 
१० गतिविद्यत इत्ुक्तम्र ब्रह्म समदुत इत्युक्तत्वात् न तस्थ प्राणा उत्करामन्ति ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येती'ति श्रुत्यन्तराच्च ¦ 

ये पुतरमश्रह्मविदो विद्यान्तरश्ीलिनश्च ब्रह्मलोकभाजो ये च तद्विपरीताः संसारभाजस्तेषामेष गतिविशेष उच्यते 
प्रृतोरृष्टश्रह्यविद्याफलस्तुतये \ किच्चान्यदग्निविद्या पृष्टा प्रत्युक्ता च । तस्याश्च फलप्राप्निप्रकारो वक्तव्य इति 

मन्त्रारम्भः। व्--ज्ञतं च शवसंख्याका एंका च सुषुम्ना नान पुरुषस्य हूदयादिनिःसता नाड्यः ल्िर स्तासां 
मध्ये मूर्धानं भित्त्वाऽ्भिनिःसता निगंता सुषुम्ना नाम ! तथानन्तकाले हृदय आत्मानं वज्षी्ृत्य योजयेत् ! तया 

१५ नाइयोध्वेमुपर्यायन्गच्छन्नादित्यद्रारेणामरतत्वममरणधसंत्वमवेक्षिकम् \ अाभूतसंप्टवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यत' इति 
अनेन्दगिरिटीका 

कामप्रविलयस्य सुषुप्तेऽपि भावादमृत्तत्व चिह्लत्वं न भवतीति मत्वाऽऽह्--कदा पुनरिति ।। १५ ॥ 
प्रकरणविच्छेदेनोक्तस्य सम्बन्धं दशंयति--निरस्वाशेषेत्यादिना \ यदभाणि भास्करेण प्रकरणाद्ब्रह् 

विद्निपयैव्ेयं गतिरिति । तदसद् । गतिश्चवणेन लिङ्गेन परिच्छिच्रे गमनयोग्येऽस्या गतेः सम्बन्धावगमे सति दुव॑लेन 
२० प्रकरणेन प्रकृतव्रह्यवित्सम्बन्धानुपपत्तेः । नाडयन्तसणामपि तत्सम्बन्यभ्रसङ्खाच्छरुतिविरुढत्वप्रस द्गास्च । विस्तरश्च 

"प्रकटा द्रष्टव्यः ॥ १६॥ 
गो त् ख्यती न्द्र टीका 

देहेष्वहमेव तिष्ठामि भोगश्च प्राप्ते विषयेऽप्राप्तविषयश्च कामो व्यर्थो मिथ्या चासाविति विचारेण विश्चीयन्त 
इत्यथः | कामाद्याश्चय आत्मेति वेशेषिकमततं श्रुतिबाह्यत्वादनादरणीयमित्याह--बुद्धिर्हीति ।। १४ 

२५ कामप्रविलयस्य सुषुप्तेऽपि भावादमृतत्वज्ञापकत्वं न सम्भवतीति मत्वाऽऽह्--कंडा पुनरिति \ अविद्या- 
परत्ययान्विशिनष्टि-अहसिदमित्यादिना \ आत्मप्रत्ययेन तन्ना दर्शयन्कामोच्छित्तिमाह--तद्विपरीतेच्यादिना । इति 
्रत्ययोपजननादिति सम्बन्धः । अथ तदेत्यथंः । उपदिदयत इति व्युत्पत्या प्रव्यगभिच्नः परमात्माऽभिधीयते ।। १५॥ 

प्रकरणविच्छेदोक्तस्य सम्बन्धं दर्ायति-निरस्ताश्ञेषेत्यादिना \ निरस्ता भअशेषविशेषा यस्मात्तथा तच्च 

| १. जस्यामुपनिषदि निर्गुणनब्रह्मविद्येव मव्युना प्रोक्ता । नचिकेताश््च श्रुत्वा ब्रह्मप्राप्तः विरजोऽभूदित्युच्यते 

३०. न तु नाडीद्रारा ब्रह्मलोकं गत इति । अतत एव शतं चैका चेति सुषम्नानाडीदवारा मूर्धानं भित्वा उध्वं 
। गच्छन् अमृत्तत्वमेतीति श्रुतं ब्रह्मलोकप्रापिरूपममृतत्वं सगुणनब्रह्मोपासकविषयमेव । अन अग्निविद्याशेष- 

त्वेन स्तुत्यथंत्वेन वा उच्यते। सगृुणोपासकानां सुषुम्नाद्रारा गमनं तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकारितद्वारो 
विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मुतियोगाच्च हार्दानुगुहीतश्यताधिकया इति मागंपादगतसूत्रे विवृत्तम् | 

२. तत्र हि उक्तम्--मुख्यब्रह्यव्रिदः ब्रह्मलोकप्राप्त्युपगमे पञ्चाग्तिविद्याविदामपि ब्रह्यलोकप्राप्तौ तमेव- 
३५ विदित्वेत्यादिशास्वविरोधः। अप्राप्तौ स एनान् ब्रह्मोगमयतीति शास्त्रविरोधः । अपि च परब्रहप्राप्तानां 

ब्रह्मलोकगतोपवचित्तापचितेरवरये ब्रह्मणः स्वेदवरत्वबाधः। एकरूपेश्वर्ये गृणप्रत्ययवृच्युपचयापचय- 
साधनवेषम्यवेयथ्यंम् । अपि च परत्रह्मभूतस्य मनः शरीरवत्तया भोगभ्युपगमे अथायमरारी रोऽसृत 
इति श्रुतिविरोधः । अशरीरत्वे स एकधा भवति त्रिधा 'मनसेतात् कामान् पश्यन् रमते' इत्यादि 
शरुत्तिवि रोधः इत्यादि (ब्र० सु ° ४.३.७) । 





अ०-२, व०-२, म०-१७, १८ 1 काठकोपनिषत् | १२५ 

'उद्धष्ठमातरः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्टः । तं खाच्छरीराखन्रेनयुञ्चा दिवेपीकां धे्यण । 
तं विदयाच्छरूकममतं तं विद्यच्छरकरमख्रतमिति ॥१७॥ 

मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ रन्ध्वा षिद्ामेतां योगविधि च दरत्स्नम् । 
नहप्राप्नो विरजोऽभृदधिमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव । १८ ॥ 

स्मृतेः \ ब्रह्मणा वा सह् कालान्तरेण समुख्यममृतत्वमेति मुक्त्वा भोगाननुपमान्ब्रह्मलोकगतान् ! विष्वुलानाविघ- ५ 
गतयोऽन्या नाडय उत्क्रमणे निमित्तं भवन्ति संसारप्रतिपतत्यर्था एव भवन्तीव्यथंः । १६॥ 

इदानीं सवेवत्ल्यर्थोपसंहाराथमाह-अद्ध्टमात्रः पुरषोन्तरात्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि हुश्ये सचिविष्टो 
यथाव्धास्धातस्तं स्वादल्मीयाच्छरीरात्परवृहेदुचच्छे्चिष्कषेत्पुथक्करुयादित्यथेः । किमिवेत्युच्यते-मृञ्चादिवेषीकामन्तस्थां 
धैयेणाप्रमादेन । तं शरीराच्विष्कुष्टं चिन्मात्रं विद्याष्ठिजानीयाच्छक्रममृतं यभोक्तं ब्रह्मेति । द्िक्चनमुपतिषत्परि- 
समाप्त्यथंमितिक्ञन्दश्च \ १७ ॥ १० 

विद्यास्तुत्यर्थोभयमाष्यायिकार्थोपसंहारोऽघुनोच्यते-- मृल्युप्रोक्तां यथोक्तमेतां ब्रह्मविद्यां योगविधि च कृत्स्नं 
समस्तं सोपकरणं सफलमिच्येतत् \ नाघिकेतो वरप्रदानान्मरत्योकन्ध्वा प्राप्येत्यथः । किम् । ब्रह्मप्राप्रोऽभुन्मुक्तोऽभव- 
दित्थथंः । कथम्। विद्याप्राप्त्या विरजो विगतधर्माधर्मो विमूर्युवगतकामाविद्यश्च सन्धुवंमित्यथंः । न केवलं नाचिकेत 
एवास्योऽपि नाचिकेतवदात्मविदध्यात्ममेव निर्पचरितं प्रत्यक्स्वरूपं प्राप्य तत्त्वमेवेत्यभिप्रायः \ नान्यद्रपमप्रत्यूषम् । 
तदेवमध्यात्ममेबमुक्तप्रकारेण वेद विजानातीत्येवंवित्सोऽपि विरजः सन्ब्रह्यप्राप्तया विमृत्युभेवतीति वाक्यशेषः \।१८॥ १५ 

आनन्दगिरिटीका 

आत्मानं देहमधिकृत्य वततत इत्यध्यात्मम् । प्रत्यक्स्वरूपमेव ब्रह्य प्राप्य विमृत्युभंवति नान्यद्रपर्माचिरादि- 
मागंगम्यं प्राप्य संयोगस्य वियोगावसानत्वादित्यथं; । एवशब्दस्य विच्छब्देन सहु सबन्ध एवंविदिति ।१७-१८-१९॥ 

इति कार्कोपनिषद्ाष्यटीकायां द्वितीयाध्याये तृतीया बल्ढी समाप्ता 

इति श्रीमत्रमहुसपरित्राजकाचायेश्रीमच्छृद्धानन्दपुष्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचिते २७ 

काठकोपनिषनरष्यव्याख्यने द्वितीयाध्यायः समाप्तः 

गोपाखुयतीन्द्रटीका 

तद्रयापि च तदेव ब्रह्म तस्याऽऽत्मत्वेन प्रतिपत्तिरुपरुब्धिस्तया, प्रभिन्नाः समस्ता अविद्याकामकर्मादय एव ग्रन्थयो 
यस्मात्स तथोक्तस्तस्य ॥ १६॥ 

भात्मानं देहमधिकृत्य वत्तंत इत्यध्यात्मम् । प्रत्यक्स्वरूपं ब्रह्य प्राप्य विमृत्युभेवति नान्यदरूपमचिरादि- २५ 
मागंगम्यं प्राप्य संयोगस्य वियोगावसानत्वादित्यथंः ।। १७-१८ 

१. अत्रा ङ्गष्ठमात्रो न परमात्मा अपितु जीव एव तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेत् इत्युत्तर स्वीयाच्छरीरादित्युक्तेः। 
नहीर्वरस्येदं शरीरम् 1 अत्तः पूवत्राप्यङ्ष्ठमात्रो जीव एवेति सिद्धम् । जीवस्य शरीरात् पृथक्करणं 
शरी रादिभिन्नत्वेन ज्ञानम् । एवं विविक्तस्य शुत्रब्रह्याभेदक्ञानमन्ते उक्तम् । यत्तु स्वात् इत्यनेन पूवं- 
प्रकृतान्तरात्मनिर्देशः तदीयक्षरी यत् जीवात् तं भेदेन जानीयादित्यथ इति । तच्च । देवदत्तः स्वगृहान् ३० 
गच्छेत् इत्युक्ते स्वपदस्य तद्घटितवाक्याथंविकशेष्यपरामर्शकस्वदर्शनात् । तेन यः प्रवृहणकर्ता जीव 
तमेव परामृशेत्, जीवः स्वशरी रादात्मानं पृथक्वुर्यादित्यथं: तदुक्तं गदाधरीये शक्तिवदे--“साक्ला- 
त्परम्परया वा यः स्वाथंस्य विशेष्यः यस्व समभिव्याहूतक्रियाकारकपदाथंः तदुभयत्र स्वपदशक्तिः'"इति। 
अन्तरात्मा यो हृदये स्निविष्टः सः न स्वा्थ॑स्य विशेष्यः अपितु जीव एव, यः विशेष्यः पृथक्करणकर्ता | 
तापि अन्तर्यामी तस्याः क्रियायाः कारक इत्ति, न स्वपदेन ग्रहीतुं शक्यः, अतो जीव एव स्वकश्रीरा- ३५ 
दात्मानं पृथग्न्नात्वा तं ब्रहेति विजानीयादित्यथः | 
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सह नाबषतु । सदह नौ भृनकषतु । सह वीयं करवावहे । तेजखिनावधोतमस्त् मा विद्विषावहे ॥ १६ ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

इति काठकोपनिषदि द्वितीयाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता 

शिष्याचायंयोः प्रमादष्ृतान्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादननिमित्तदोषप्रशषमनार्थेयं शान्तिरुच्यते-सह् नावावामवतु 

५ पालयतु विद्यास्वरूपप्रकाष्टानेन । कः \ स एव परमेश्वर उपनिषत्प्रकारितः। किञ्च सह् नौ भुनक्तु तत्फखप्रकाशनेन 

नौ पालयतु! सहैवाऽवां विद्याकृतं वीर्यं सामर्थ्यं करवावहै निष्पादयावह । किञ्च तेजस्विनो तेजस्विनोरावयोयदधोतं 

तत्स्वधीतमस्तु । अथवा तेजस्वि नावावाभ्यां यदधीतं तदतीव तेजस्वि वौयेवदसित्वत्यथेः । मा विद्विषावहै शिष्या- 
चार्यावन्योयं प्रमादकृतान्यायाध्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं द्वेषं मा करवावहा इत्यथः! शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति 

त्रिवंचनं सवंदोषोपश्मनाथंमित्योमिति ।\ १९ ॥ 

१० | इति काठकोपनिषन्दाष्ये द्वितीयाध्याये तुतीया वल्ली समाप्ता 

इति श्वीमत्परमहं सपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यश्चरौमदाचायंश्रीराङ्कुरभगवतः कृतौ 
कारुकोपनिषद्भाष्ये दितीयोऽध्यायः समाप्तः 

गोपार्यतीन्धरीका 

| विद्याग्रहणनिमित्तः शिष्यस्य दोषो विद्याप्रतिपादनं प्रदानं शिष्येभ्यस्तत्निमित्त आचायंस्य दोषस्तदुभय- 
११ प्रशमनाथेत्यथंः । कर्ता क इत्याकराङश्नायां प्रकरणादीश्वर इत्याह--स एवेति । तेजस्विनाविःत्येकं पदं षष्ठयथं 

व्याख्याय नावितिपदं छित्वा तुतीयाथं व्याख्यानपुवेकं तेजस्विपदमधीतमित्यस्य विशेषणं क रोति--अथवेत्यादिना । 
सवेदोषेति ! आाध्यात्मिकाधिभौत्तिकाधिदेविकदोषप्ररमनाथंमित्यथंः । ओंशब्दो म ङ्गरप्रयोजनः कृस्स्नोपनिषदथं- 
स्मारकः । इतिशब्दो भाष्यसमापनिद्योतन प्रयोजन इति बोध्यम् । १९ ॥ 

कटवल्छीनाष्यटीका कृता गोपालयोगिना । 
२० अनया प्रीयत्तां देवो दक्षिणारामुखः रिवः १॥ 

इति श्रीमत्परम्हु सपरित्राजकाचायंवयंश्रीमद्बाकुगोपाछेन्द्रयतीश्चरविर चिते काठकोपनिषदधाष्यविवरणे 

द्वितीयाध्याये तृतीयावल्ली समाक्षा 





४२.॥ 
ॐ 

अथववेदीया 

भरण्डकोर्पनिषत्' 

ॐ भद्रं कर्णेभिः गरणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्रा; । 
र्थिरेरङस्त्टुवांसस्तनभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ॐ बह्मा देवानां प्रथमः सम्बमव विश्वस्य कतां भवनस्य गोप्रा | 
प॒ ब्रह्मविद्यां सवेविधाप्रतिष्ठामथवाय व्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १॥ 

श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् 

५ 

२ॐ ब्रह्या देवानामित्याद्याथवंणोपनिषत् । अस्याश्च विद्यासम्प्रदायकतृत्वपारम्पयंलक्षणसम्बन्धमादावेवाऽ्ह 
स्वयमेव स्तुत्यथंम्; एवं हि महद्भिः परमपुरषाथंसाधनत्वेन गुरुणाऽऽ्यासेन रब्धा विद्येति । श्रोतबुद्धिप्ररोचनाय 

भीमदानन्दगिर्याचायक्रता टीका 

यदक्षरं परं ब्रह्य विद्यागम्यमितीरितम् । यस्मिन् ज्ञाते भवेज्ज्ञातं सवं तत्स्यामसंशयम् ।। १॥ 

ब्रह्मोपनिषदगर्मोपनिषदादयया अथवंणवेदस्य बदह्वय उपनिषदः सन्ति । तासां लारीरकेऽनुपयोगितवेना- 
व्याचिख्यासितत्वाददश्यत्वादिगुणको घरमोक्तरित्यायधिकरणोपयोगितया मुण्डकस्य व्याचिख्यासितस्य प्रतीकमादत्ते- 
ब्रह्या देवानामित्याद्ययाथवेणोपनिषदिति! व्याचिख्यासितेति शेषः । नन्वियमुपनिषन्मन्वरूपा मन्राणां चेषे तवेत्यादीनां 
कर्म॑सम्बन्धेनेव प्रयोजनवत्वम् । एतेषां च मन्ाणां कमसु विनियोजकप्रमाणानुपलम्भेन तत्सम्बन्धासम्भवासलि 
पप्रयोजनत्वाद्रचाचिरुप्रासितच्वं न सम्भवतीति शङ्कुमानस्योत्तरम् । सत्यं, कम॑सम्बन्धाभावेऽपि ब्रह्मविद्याप्रकारान- 
सामर्थ्याद्िद्या सम्बन्धो भविष्यति । नच विद्यायाः पुरुषकतृंकत्वात्तत्प्रकाशकत्येऽस्या उपनिषदोऽपि पौरुषेयत्व- 
परसद्धात्पाक्षिकपुरुषदोषजत्वशङ्कयाऽप्रामाण्यद्वयाचिख्यासितत्वं नोपपद्यत इत्याश्चङ्कयाऽऽह्--अस्थाश्चेति) विद्याया 
सम्प्रदायप्रवत्तका एव पुरुषा न तूत््रक्षया निर्मातारः } सम्प्रदायकतुत्वमपि नाधुनातनं येनानाश्वासः स्यात् । 
कित्वनादिपारम्पर्यागतम् । तत्तोऽनादिप्रसिद्धब्रह्मविद्याप्रकाशनसमर्थोपनिषदः पुरुषसभ्बन्धः सम्प्रदायकतुत्वपारम्पयं- 
लक्षण एव तमादावेवाऽऽहेत्यथं; । विद्यासम्प्रदायकतुत्वमेव पुरुषाणां यथा विद्यायाः पुरुषसम्बन्धस्तथेवोप- 
निषदोऽपि । यदि पुरुषसम्बन्धो विवक्षितः, पौरुषेयत्वपरिहाराय तहि तथाभूतसम्बन्धामिधायकेनान्येन भवितभ्यं 

स्वयमेव स्वसम्बन्धाभिधायकत्वे रस्ववृत्तिप्रसङ्खादित्याशङ्याऽऽह- स्वयमेव स्तुत्यथंमिति । विद्यास्तुतौ तात्पर्यान्न 

१. यद्यपि प्रश्नानन्तरं मुण्डकोपनिषदत्यत्र मुद्रिता । प्राचीनरोके चं ईंशकेनकटगप्रनमुण्डकेति क्रमो वतत 
तथापि प्रश्नस्य मुण्डकव्यास्यारूपत्वादस्मिन् संस्करणे मन्त्ररूपमुण्डकस्यादौ निवेशः कृतः । अयमेव 
क्रमो युक्तः 1 मन्त्रपठननान्तरमेव तद्याख्यारूपत्राह्यणपठनात् । | 

२. आरम्भे ओमिति मद्धलाथंम् । 
२. स्ववृन्तिप्रसद्धात् आ्माश्रयेव्यथंः । यथा सुशिक्षितोऽपि नटः स्वस्कन्धमारोदुं स्वस्मिन् वत्ितुम- 

शक्तस्तथाच्र कसिमिन्तु भगवो विज्ञाते इत्यारभ्य प्रवृत्तब्रहमविद्यायाः ब्रह्माऽऽदयः प्रवतकाः । तेषामत्र 
पठने कै प्रवत्त॑का ? इति प्रश्ने स्वयमेवेति वक्तव्यं यथा 'स्वाध्यायोऽध्येतन्य'" इति विधिः स्वस्वेत रसकल- 
वेदाध्ययने प्रवत्तंयति । एतद्िधौ कि प्रवततंकमिति पृष्टे स्वयमेवेति वक्तव्यं तथाचागतं स्वस्येव स्वप्रवत्त- 
कत्वरूपं स्ववृत्तित्वम् । एवम स्वसिद्धयधीनसिद्धिकत्वं स्ववृत्तिः पुरुषसम्बन्धामिधानप्रामाण्यमुप- 
निषत्प्रामाण्ये सत्ति निवंहत्ति । उपनिष्प्रामाण्यं ब्रह्मादिसम्प्रदायकतुप्रोक्तत्वे सति भवतीत्यात्माश्चप 

इत्यर्थः । विद्यास्तुतावस्य तात्पर्यं च तु प्रामाण्ये, जततो न दोषः । 

१५ 

९१५ 

२० 
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५ 

१५ 

१५ 

विद्यां महीकरोति, स्तुत्या प्ररोचितायां हि विद्यायां सादराः प्रवर्तरच्निति। प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्यसाधनलक्षण- 
सम्बन्धमृत्तरत्र वक्ष्यति--“भिदते हुदयग्रन्थिः'' इत्यादिना \ अत्र चापरशब्दवाच्याधामूृग्वेदादिलक्षणायां विधि- 
प्रतिषेधमान्रपरायां विद्यायां संसारकारणाविद्यादिदोषनिवतंकत्वं नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा परापरविद्यामेदकरण- 
पुवंकमविद्यायामन्तरे वतंमाना इत्यादिना तथा परप्राप्निसाधनं सवेसाधनसाध्यविषयवेराग्यपूवंकं गुरप्रसादलम्यां 
बरह्यविद्यामाहू--परीक्ष्य लोकानित्यादिना। प्रयोजनं चासकृद्धवीति ब्रह्य वेव ब्रह्य भवतीति । परामृताः परिमुच्यन्ति 
सवं इति च ! ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाधमिणामधिकारस्तथाऽपि संन्यासनिष्टैव ब्रह्मविद्या मोक्षसाधनं न कमंसहितेति 
भैक्षचर्यां चरन्तः संन्यासयोगादिति च सरवन्दक्षंयति ! विद्याक्मंविरोधाच्च \ न हि ब्रह्यात्मेकत्वदशंनेन सह कमं 
स्वप्नेऽपि सम्पादयितुं शक्यम् । विद्यायाः कालव्िषाभावादनियतनिमित्तस्वत्कालसङ्कोचानुपपत्तिः 1 यत्तु गृहस्थेषु 

स्वव्तिरदोषि इत्यथः । स्तुतिर्वा किमथेत्यत आह्--श्रोतुबुद्धीति ! ्प्रवतंरन्निति पाठो युक्तः| 'ृततुघातोरात्मने 

पदित्वात् । विद्याया यत्प्रयोजनं तदेवास्या उपतिषदोऽपि प्रयोजनं भविष्यत्तोत्यमित्रेत्य विद्यायाः प्रयोजनम्बन्ध- 

माह--प्रथोजनेन त्विति\ संसारकारणनिवृत्तिब्रहयवि्याफरं चेत्तद्यंपरविद्ययंव तच्निवृत्तेः सम्भवाच्च तदथं ब्रह्म 

विद्याप्रकारशकोपनिषद्रयाख्यातव्येव्याश्च द्ुयाऽऽहू--अत्र चेति । संसारकारणमविद्यादिदोषस्तच्चिवत्तकत्वमपरविद्यायाः 

कर्मात्मिक्राया न॒ सम्भवत्यविरोधात् । न हि शतशोऽपि प्राणायामं कूुवंतः शुक्तिदशंनं विना तदविद्यानिवृत्ति- 
हंदयते । ततीऽपरविद्यायाः संसारकारणाविद्यानिवत्तंकत्वं नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा ब्रह्मविद्यामाहैति सम्बन्धः| 
किञ्च परम्पुरुषाथंसाधनत्वेन ब्रह्मविद्यायाः परविद्यात्वं निक्रष्टसंसारफरत्वेन च कमं विद्याया अपरविद्यात्वम् । तत 

 स्समाख्याबलादपरविद्याया सोक्षसाधनत्वाभावोऽवगम्यतत इत्यभि प्रेत्याऽऽहु-- परापरेति । यच्चाऽहः कमंजडाः केवल- 

२०५ 

२५ 

२०५ 

ब्रहाविद्या राः कतुसंस्कारत्वेन कर्माङ्खत्वात्स्वातन्त्येण पुरुषाथसाधनत्वं नास्तीति तदनन्तरश्रुत्येव निरकृतमिव्याह्- 
तथा परप्राप्िसाधनमिति । ब्रह्मविद्यायाः कर्मद्खत्वे कमंणो निन्दा न स्थात् | न खल्व द्गुविधानाय प्रधानं विनिन्यते 

अत्र तु सवंसाध्यसाधननिन्दया तद्विषयवराग्याभिधानपुवंकं परप्रा्धिसाघनं ब्रह्मवि्यामाह्--अतौ ब्रह्मविद्याया 
स्वप्रधानत्वात्तसप्रकाशकोपनिषदां न करतुः स्तावकत्वमित्यथः । यद्युपनिषदां स्वतन्तरब्रह्मविदाप्रकाशकत्वं स्यात्तर्हि 
तदध्येत॒णां सर्वेषामेव किमिति ब्रह्मविद्या न स्यादित्याश्षद्धयाहू-गुरप्रसादरभ्यामिति । गवेनुग्रहादिसंस्काय- 
भावात्सर्वेषां यद्यपि न भविष्यति तथाऽपि विरशिष्टाधिकारिणां भविष्यतोति भावः। ननु स्वतन्त्रा चेद्बरहाविद्या 
तहि प्रयोजनसाधनं न स्यात् । सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यतावगमात्तत्राऽऽह्- प्रयोजनं चेति \ 
स्मरणमात्रेण विस्मृतसुवणं लाभे सुखप्राप्तिप्रसिद्धेः रज्जुतत्वन्ञानमात्राच्च सप॑जन्यमयक्रप्पादिदुःखनिवत्तिप्रसिद्धेश्च 
न प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यत्वं प्रयोजनस्येकान्तिकम् । अतो विश्वन्धं श्रुत्तिः प्रयोजनसम्बन्धं विद्याया असकृदुब्रवीति | 
तस्मात्तस्प्रकाशकोपनिषदो ग्यस्येयत्वं सम्भवतीत्यथं : । च्यच्चाऽ्टरेकदेकिनः स्वाध्यायाध्ययनविधेरर्थावबोधफलस्य 
त्रैवणिकाधिकारत्वादधीतोपनिषज्जन्ये ब्रह्यज्ञानेऽस्त्येव स्वेषामधिकारः | ततः सर्वाश्मकमंसमुच्चितेव ब्रह्मविद्या 
मोक्षसाधनमिति तत्राऽऽ्ह्- ज्ञानमात्र इति । सव॑स्वत्यागात्मकसंन्यासनिष्ठेव परतब्रह्मविद्या मोक्षसाधनमिति वेदो 
दरांयत्ति । ताहशसंन्यासिनां च कमंसाघनस्य स्वस्याभावान्न कम॑सम्भवः। आश्रमधर्मोऽपि दमदमाद्यपब्ंहित- 
विद्याभ्यासनिष्ठत्वमेव । तेषां शौचाचमनादिरपि तत्त्वतो नाऽऽश्रमधर्मो लोकसंग्रहार्थ॑त्वात्। ज्ञानाभ्यासेनैवापावनत्व- 
निवृत्तेः । “न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते" इति स्मरणात् । चिषवणस्तानविध्यादेरज्ञसंन्यासिविषयत्वात् । 
अतः कमंनिवृ्यैव साहिव्यं ज्ञानस्य न क्मंणेत्यथंः । इतश्च न कमेसमुच्चिता विद्या मोक्षसावनमित्याहू--विद्या 
क्म॑विरोघाच्चेति \! यकतु ब्रह्य॑वास्मीत्ति करोमि चेति स्फुटो व्याघात इत्यथः । यदा ब्रह्मात्मकत्वं विस्मरति 

तदोत्पच्चविद्योऽपि करिष्यति ततः समुच्चयः सम्भाव्यत इति त वाच्यमित्याहु--विद्ाया इति ! ननु गृहस्थाना- 

२५ १. प्रव्तयुरिति पाठं हष्ट्वेदमुक्तम् । 
२. समाल्या-जपरविद्येति यौगिकः दाब्दः, तत्रापरत्वं विधाया मोक्षापेक्षया न्यूनफलरकत्वम् । 
३. एकदेशिनो भास्करादयः, अघीतेन स्वाध्यायेन प्रयोजनवदथंज्ञानं सम्पादयेदिति मीमांसकेरक्तः | केवल- 

वेदस्य निष्प्रयोजनत्वात् अनुष्ठानद्वारा स्वर्गादिसाधनमथंज्ञानमेवोदश्यं तथा च वेदान्तानां वेदत्वात् 
तदथंज्ञानं सर्वेः त्रर्वाणिकेः प्रयोजेनान्तरमनुहिद्यव सम्पादनीयमित्यथंः । 
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ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकतस्वादि छिद न तस्स्थितन्यायं बाधितुमुत्सहते। न हि विधिक्तेनापि तमःप्रकाशयोरेकन्न सदव 
शक्यते कर्तुं किमुत लिद्धः केवलेरिति। एवमृक्तसम्बन्धप्रयोजनाया उपनिषदोऽतल्पाक्षरं ्रन्थविवरणमारमभ्यते । 
"य इमां ब्रह्मवि्यासूपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः सन्तस्तेषां गभजन्मजरारोगाद्यनथेपुगं निशातयति परं वा 
ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसारकारणं चात्यन्तमवसादयति विनारशयतीत्युपनिषत् ! उपनिपूर्वस्य सदेरेवमथंस्मरणात् । 

ब्रह्या परिवृढो महान्धमंज्ञानवेराग्येश्चर्येः सर्वानन्यानतिजञेत इति \ देवानां दयोतनवतामिन्द्रादीलां प्रथमो गणैः ५ 
प्रधानः सम्प्रथमोऽग्रे वा सम्बभूवाभिनव्यक्तः सम्यक् र्स्वातन्त्पेणेत्यमिप्रायः । न तथा यथा घर्माधममंवश्ात्संसारिणोऽन्ये 
जायन्ते \ “योऽसावतीन्द्रियोऽग्राह्यः" इत्यादिस्मृतेः । विश्वस्य सर्वस्य जगतः कर्तेत्पादयिता । भुवनस्योत्पन्नस्य 
गोप्रा पारयितेति विज्ञेषणं ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । स एवं प्रस्यातमहत्वो ब्रह्मा ब्रह्मवि ब्रह्मणः परमात्मनो विद्यां 
ब्रह्मविदाम् थेनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्" इति विशेषणात्परमात्मविषया हि सा \ ब्रह्मणा वाऽग्रजेनोक्तेति ब्रह्मविद्या 
तां *सवंविद्याप्रतिष्ठां सवंविद्याभिव्यक्तिहैतुत्वात्सवविद्याश्यामित्यथेः । सवेविद्यावेद्यं वा वस्त्वनयेव विज्ञायत इति । १० 

मद्धखिर प्रभृतीनां विद्यासम्प्रदायप्रवततंकत्वदशंनाद्गृहस्थाश्रमकमंमिः समुच्चयो लिङ्धादवगम्यत इत्याशङ्खयाऽऽह्- 
यत्विति । *लिद्धस्य न्यायोपवृंहित्तस्येव गमकत्वाद्धीकारात्समुच्वये च न्यायाभावास्प्रत्युत वि रोधदशेनान्न छिद्केन 
समुच्चयसिद्धिः । सम्प्रदायप्रवत्तंकानां च गाहस्थ्यस्या“ऽऽभासमाच्रत्वात्तत््वानुसन्धानेन मुहुमुटूर्बाधात् । 

९“यस्य मे चास्ति सवत्र यस्य मे नास्ति किञ्चनं । मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यते ॥" 
इत्युद्गारदशंनात्कर्ममभासेन न समुच्चयः स्यात्तत्र च विधिनं हर्यत इति भावः । साधितं व्याख्येयत्वमुप- १५ 

संह रति-एवमिति । ग्रन्थे कथमुपनिषच्छब्दप्रयोग इति शङ्धायामुपनिषच्छब्दवाच्यविद्याधत्वाल्लाक्षणिक इति 
दर्दायितुं विद्याया उपनिषच्छन्दाथंत्वमाहु--य इमामिति ! आल्मभावेनेति । प्रेमास्पदतयेत्यथंः । अनथंपुगं क्टेश- 
समूहं निशात्तयति शिथिलोकरोत्यपरिपक्वज्ञानादद्विवेज॑न्मभिर्मक्षसम्भवादित्यथेः | | 

ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । एेडवयं चैव धमंश्च सह् सिद्धं चतुष्टयम् ॥” 
इति स्मरणाद्धमं्ञानवे राग्येश्वर्यैः सर्वानिन्यानतिक्रम्य वतत इति परिबृढत्वं सिद्धमित्यथेः। २० 

१. य इमामिति--'षदलु' विशरणगत्यवसादनेषु इत्युक्तेः क्रमेणाथंत्रयमपि ब्रह्मविद्यायां योजयति । 

२. स्वातन्व्येण-न कमंवद्यतया, आधिकारिकपुरुषो ब्रह्मा, स॒ च स्वातन्त्येण गृहादिव गृहान्तर 
शरीराणि गच्छति । | 

२. अत्र विरि्टाद्रै्िनः सवंविद्याप्रतिष्ठां सवं विद्याश्रयां ज्ञातव्ये ब्रह्मणि कत्स्नज्ञातघ्यान्तर्भावात् ब्रह्यज्ञाने 
कृत्ससविषयज्ञानानि अन्तर्भूतानीत्यथंः इत्यनुः ( श्रुत. प्र ) तथापि ब्रहमशरीरभूतचिदचितोः प्रत्येक २५ 
विरोषज्ञानाभावादेकविज्ञानेन सवं विज्ञान प्रतिज्ञानुपपत्तिः । अस्मन्मते तु ब्रह्मणि ज्ञाते सवस्यापि तत्त्वतो 

ज्ञातत्वात् ज्ञातव्यान्तराभावात् सवंविद्यापरिसमाप्िरेव ब्रह्मज्ञाने सति। 
माध्वस्तु-सवंविद्यासाफव्यहेतुः इति व्याचक्रः । तत् ब्रह्यविद्यां विनापि खोकिकविद्यायाः फल 

दर्शनात् चिन्त्यम् । 
४. केवरं लि ज्गुमथंवादगतत्वसंशया क्रान्तं न श्रुतिकल्पकमतो स्यायोऽप्यपेक्षितः, विरोधदशनात् न समुच्चय- ३० 

प्राक्षिः, अत एवात्र न्यायाभावः | 
५. आभासमात्रत्वात् तेषां जनकादीनां गाहुस्थ्यं आमास एव प्रतिभासमात्रं न तु वास्तविकम् । तत्र 

गमकमाहू--““यस्य मे नास्तीति । श्रीजनकमहा राजस्येदं वचनं विषयेषु मम सङ्खो नास्ति, 
असङद्धोऽह्मित्यथंः । 

६. "अनन्तं बत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन । मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यते" इति ३५ 

श्रोभीष्मेणानूदितम्--अव्र नीककण्ठी टीका-अनन्तं देदाकालवस्तुपरिच्छेदरदित्तं वित्तमिव गृढं कोश- 
पञ्चकलक्षणगुहुस्थं प्रत्यक्तत्वमेव मे स्वरूपम् । अतत एव सवंस्य मदनन्यत्वात् रज्जुसपंवत् माय कल्पि- 
तत्वाच्च मे ममन किञ्चन । तदाहु-मिथिलायामिति । न हि अध्यरस्तदोषेः अधिष्ठानं स्पृश्यते । 

( महाभारते शान्तिपवंणि १७५७ सगे )} 
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विद्यां महीकरोति। स्तुत्या प्ररोचितायां हि विद्यायां सादराः प्रवतंरच्चिति। प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्यसाधनलक्षण- 
सम्बन्धमुत्तरत्र वक्ष्यति--"भिद्यते हूदयग्रन्थिः'" इत्यादिना । अत्र चापरक्ञब्दवाच्यायायग्वेदादिलक्षणायां विधि. 
प्रतिषेधमात्रपरायां विद्यायां संसारकारणाविद्यादिदोषनिवतेकत्वं नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा परापरविद्यामेदकरण- 
पवकमविद्यायामन्तरे वतमाना इत्यादिना तथा परप्राप्रिसाधने सवेस्ाधनसाध्यविषयवेराग्यपुवेकं गुरुप्रसादलम्यां 
ब्रह्मविद्यामाहू--परीक्ष्य लोकानित्यादिना ! प्रयोजनं चासङृद्भवीति ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भवतीति । परामृताः परिमुच्यन्ति 
सवं इति च । ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्बाध्मिणामधिकारस्तयथाऽपि संन्यासनिष्टैव ब्रह्मविद्या मोक्षसाधनं न कमंसहितेति 
भैक्षचर्या चरन्तः संन्धास्योगादिति च ब्ुवन्दशंयति \ विद्याकमंविरोधाच्च ! न हि ब्रह्मात्मेकत्वदशंनेन सह कमं, 
स्वप्नेऽपि सम्पादयितुं शक्यम् \ विद्यायाः कारविेषाभावादनियठनिमित्तत्वात्कालसङ्ोचानुपपसिः । यत्तु गृहस्थेषु 

स्ववृत्तिर्दोष इत्यथः । स्तुतिर्वा किम्थेत्यत आह्--श्रोतृबुद्धीति ! प्रवततेरच्चिति पाठो युक्तः । 'वृतु"धातोरात्मने- 
पदित्वात् । विद्याया यत्प्रयोजनं तदेवास्या उपनिषदोऽपि प्रयोजनं मविष्यत्तोत्यमिप्रेत्य विद्यायाः प्रयोजनसम्बन्ध- 
माह~-प्रयोजनेन त्विति! संसारकारणनिवृत्तिब्रंह्यविद्याफरं चेत्तद्यंपरविद्ययेव तच्निवृत्तेः सम्भवाच्च तदथं ब्रह्म- 
विद्याप्रकाशकोपनिषद्वयाख्यातव्येव्याशङ्कयाऽऽह्--अत्र चेति \ संसारकारणमविद्यादिदोषस्तचिवतंकत्वमपरविद्यायाः 
कर्मास्मिकाया न सम्भवत्यवि रोधात् । न हि रातकोऽपि प्राणायामं कुवेतः शुक्तिदशंनं विना तदविद्यानिवृत्ति- 
हश्यते । ततोऽपरविद्यायाः संसारकारणाविद्यानिवत्तंकत्वं नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा ब्रह्मविद्यामाहेत्ति सम्बन्धः| 

१५ किञ्च परमपुरषाथंसाधनतवेन ब्रह्मविद्यायाः परविद्यत्वं निङ्रष्टसंसारफलस्वेन च कमंविद्याया अपरविद्यात्वम् । ततः 
 स्समास्याबल्ादपरविद्याया मोक्षसाधनत्वाभावोऽवगम्यत इत्यभि प्रेत्याऽऽ्ह॒--परापरेति । यच्चाऽहः क्म॑जडाः केवल- 

२० 

ब्रहाविद्याघ्ाः कतुंसंस्कारत्वेन कर्माङ्त्वात्स्वातन्त्येण पुरुषाथसाधनत्वं नास्तीति तदनन्तरभरव्येव निर क्रतमित्याह्- 
तथा परप्राप्िसाधनमिति । ब्रह्मविद्यायाः कर्माद्धत्वे कमणो निन्दा न स्यात् । न खल्वद्कविधानाय प्रधानं विनिन्यते 
अत्र तु सवेसाध्यसाधननिन्दया तद्विषयवेराग्यामिधानपूवंकं परप्राप्तिसाधनं ब्रह्मवि्यामाह--अतो ब्रह्मविद्यायाः 

स्वप्रधानत्वात्तत्प्रकाशकोपनिषदां न कतुः स्तावकत्वमित्यथंः । यद्युपनिषदां स्वतन्त्रब्रह्मविचाप्रकाशकत्वं स्याति 
तदध्येतुणां सर्वेषामेव किमिति ब्रह्मविद्या न स्यादित्याशद्धुयाह्--गुरुप्रसादलम्यामिति । गुवंनूग्रहादिसंस्कारा- 

 भावात्सरवेषां यद्यपि न भविष्यति तथाऽपि विदिष्टाधिकारिणां भविष्यतोति भावः| ननु स्वतन्त्रा चैद्ब्रहमाविद्या 

२५ 
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तरि प्रयोजनसाधनं न स्यात् । सुखदुःलप्रापिपरिहारयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यतावगमात्तत्राऽऽहु- प्रयोजनं चेति \ 
स्मरणमात्रेण विस्मृतसुवणंखाभे सुखप्रापिप्रसिद्धेः रज्जुततत्वज्ञानमात्राच्च सपंजन्यभयकरम्पादिदुःखनिवृत्तिप्रसिदधेश्च 
न प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यत्वं प्रयोजनस्येकान्तिकम् । अतो विश्रब्धं श्रुतिः प्रयोजनसम्बन्धं विद्याया असक्रद्न्नवीति । 
तस्मात्तस्रकाराकोपनिषदो व्यस्येयत्वं सम्भवतीत्यथं; । च्यच्चाऽऽहुरेकदेश्िनः स्वाध्यायाध्यरनविधेरर्थावबोधफलस्य 
त्रैवणिकाधिकारत्वादधीतोपनिषज्जन्ये ब्रह्यज्ञानेऽस्त्येव सर्वेषामधिकारः | तत्तः सर्वाधरमकमंसमुच्चिततेव ब्रह्माविद्या 
मोक्षसाधनमिति तत्राऽऽह- ज्ञानमात्र इति । सवंस्वत्यागात्मकसंन्यासनिष्ठेव परब्रह्यतिद्या मोक्षसाधनमिति वेदो 
दर्शंयत्ति । ताहशसंन्यासिनां च कमेसाधनस्य स्वेस्याभावान्न कमंसम्भवः। आश्वमधर्मोऽपि चमदमाद्यपवरंहित- 
विद्याभ्यासिष्ठत्वमेवे । तेषां शौचाचमनादिरपि तत्त्वतो नाऽऽश्रमधर्मो छोकसंग्रहाथंत्वात्। ज्ञानाभ्यासेनेवापावनत्व- 
निवृत्तेः । “न हि ज्ञानेन सहं पवित्रमिह वियते" इति स्मरणात् । त्रिषवणस्नानविध्यादेरनसंन्यासि विषयत्वात् | 
अतः कमंनिवृच्येव साहित्यं ज्ञानस्य न कमंणेत्यथंः । इतश्च न कमंसमुच्चिता विद्या मो्षसाधनमित्याह--विद्या- 
कम॑विरोधाच्चेति \ अकतं ब्रह्मोवास्मीति करोमि चेति स्फुटो व्याघात इत्यथ; । यदा ब्रह्मात्मकत्वं विस्मरति 

तदोत्पन्नविद्योऽपि कैरिष्यति ततः समुच्चयः सम्भाव्यत इति न वाच्यमिव्याहु--विद्याया इति ¦! ननु गृहस्थाना- 

२५ 
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१. प्रवत्तंयुरिति पारं रष्टवेदमक्तम् । | 
२. समाख्या--मपरविद्येति यौगिकः शब्दः, तत्रापरत्वं विद्याया मौक्षपेक्षया स्यूनफख्कस्वम् । 
२. एकदेशिनो भास्करादयः, अधीतेन स्वाध्यायेन प्रयोजनवदथंज्ञानं सम्पादयेदिति मीमां सकरुक्तः । केवल- 

वेदस्य निष्प्रयोजनत्वात् अनुष्ठानद्वारा स्वर्गादिसाधनमथंज्ञानमेवोहश्यं तथा च वेदान्तानां वेदत्वात् 
तदथंज्ञानं सर्वेः वणिक; प्रयोजनान्तरमनुहिश्येव सम्पाद्लीयमित्यथंः । | 





म०-१, ख०-१, म०-१ 1 मुण्डकोपनिषत् [ १२९ 

ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकतृत्वादि लिद्धः न तत्स्थितन्यायं बाधितुमुत्सहते\ न हि विधिशतेनापि तमःप्रकाशयोरेकच्र सदावः 
शक्यते कर्तं फिमुत लिद्धः केवछेरिति ! एवमृक्तसम्बन्धप्रयोजनाया उपनिषदोऽत्पाक्षरं प्रन्थविवरणसमारभ्यते । 
१य इमां ब्रह्मविद्यामुपयन्त्यात्मभावेन ्रद्धाभक्तिपुरःसराः सन्तस्तेषां गभेजन्मजरारोगाद्यन्थपुगं निशातयति परं वा 
ब्रह्य गमयत्यविद्यादिसंसारकारणं चात्यन्तमवसादयति चिनाक्षयतीत्युपनिषत् ! उपनिपूर्वस्य सदेरेवम्थ॑स्रणात् । 

ब्रह्या परिबरृढो महान्धमंज्ञानवेराग्येश्वयेः सर्वानन्यानतिहेत इति । देवानां दयोतनवतामिन्दरादीनां प्रथमो गणं 
प्रधानः सश्प्रथमोऽग्रे वा सम्बभूवाभिव्यक्तः सम्यक् ःस्वातन्त्येणेत्यभिप्रायः । न तथा यथा घर्मधिमंवश्षात्संसारिणोऽन्ये 
जायन्ते ! “योऽसावतो न्द्ियोऽग्राह्यः” इत्यादिस्मृतेः । विश्वस्य सवस्य जगतः कर्तोत्पादयिता ! भुवनस्योत्पन्नस्य 
गोप्ता पालपितेति विशेषणं ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । स एवं प्रसष्यातमहत्त्वो ब्रह्मा ब्रह्मविद्यां ब्रह्मणः परमात्सनो विद्यां 
ब्रहयविद्यएम् धेनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्" इति विशेषणात्परमात्मविषया हि सा । ब्रह्मणा वाऽग्रजेनोक्तेति ब्रह्मविद्या ! 
तां रसवंविद्याप्रतिष्ठां सवेविद्याभिव्यक्तिहैतुत्वात्सवविद्याश्रयामित्यथः ! सवेविद्यावेदयं वा वस्त्वनयेव विज्ञायत इति । 

मद्कधिरःप्रभृतीनां विद्यासम्प्रदायप्रवत्तंकत्वदशंनादगृहस्थाश्रमकमंभिः समुच्चयो लिङ्धादवगम्यत्त इत्याशङ्कवाऽश्॒-- 
यत्त्विति । *लि द्धस्य न्यायोपबुंहितस्येव गमकत्वाद्धीकारात्समुच्चये च न्यायाभावास्प्त्युत विरोधदशंनान्न लिद्खेन 
समुच्चयसिद्धिः । सम्प्रदायप्रवत्तंकानां च गाहुस्थ्यस्या ८ऽऽभासमात्रत्वात्तत्वानुसन्धानेन मुहुमुहूर्बाधात् । 

६““यस्य मे चास्ति सवत्र यस्य मे नास्ति किञ्चन । मिथिकायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यते 

इ्युद्गारदशेनात्कर्माभिासेन न समुच्चयः स्यात्तत्र च विधिनं ह्यत इति भावः । साधितं व्यास्येयत्वमुप- 
संह रति-एवमिति । ग्रन्थे कथमुपनिषच्छब्दप्रयोग इति श ङ्कायामुपनिषच्छब्दवाच्यविद्याधत्वा्लाक्षणिक इति 
दर्शयितुं विद्याया उपनिषच्छन्दाथत्वमाहु--य इमामिति \ आत्मभावेनेति । प्रेमास्पदतयेव्यथंः । अनथंपूगं क्टेश- 

समूहं निशातयति शिथिखोकरोत्यपरिपक्वज्ञानादद्वित्ेजंन्मसि्मोक्षिसम्भवादित्यथंः | | 

ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । एेदवयं चैव धमंश्च सह् सिद्धं चतुष्टयम् ।।" 
इति स्मरणाद्धमंज्ञानवेराग्येश्वर्थेः सर्वानन्यानतिक्रम्य वत्त इति परिबृढत्वं सिद्धमित्यथंः | 

१. य इमामिति--'षद्लु' विश्ञरणगत्यवसादनेषु इध्युक्तेः क्रमेणाथंत्रयमपि ब्रह्मविद्यायां योजयति। 

२. स्वातन्त्येण-न कमंवश्यत्तया, आधिकारिकपुरुषो ब्रह्मा, स च स्वातन्त्रयेण गृहादिव गृहान्तरं 

शरीराणि गच्छति । 
२. अत्र विरिष्टद्रे्तिनः सवंविद्याप्रतिष्ठां सवं विचाश्रयां ज्ञातम्ये ब्रह्मणि कत्स्नज्ञा्तव्यान्तर्भावात् ब्रह्यज्ञाने 

५ 
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कृत्स्नविषयज्ञानानि अन्तर्भृतानीत्यथः इत्यृचः ( श्रुत. प्र ) तथापि ब्रह्मश रीरभूतचिदचितोः प्रयेक- २५ 

विशेषज्ञानाभावाद्ेकविज्ञानेन सव॑विज्ञानप्रतिज्ञानूपपत्तिः । अस्मन्मते तु ब्रह्माणि ज्ञाते सवंस्यापि तत्त्वतो 

ज्ञातत्वात् ज्ञातव्यान्तराभावात् सवं विद्यापरिसमा्षिरेव ब्रह्मज्ञाने सति। 
माध्वास्तु--सवंविद्यासाफल्यहेतुः इति व्याचक्रः । तत् ब्रह्मविद्यां विनापि लौकिकविद्यायाः फल- 

दर्शानात् चिन्त्यम् । 
४. केवरं लिङ्खमथंवादगतत्वसंशयाक्रान्तं न श्रतिकल्पकमततो न्यायोऽप्यपेक्लितः, विरोधदशनात् न समुच्चय- 

प्राप्तिः, अतत एवात्र न्यायाभावः। 

५. भआभासमातच्रत्वात् तेषां जनकादीनां गाहंस्थ्यं आभास एव प्रतिभासमात्रं न तु वास्तविकम् । तत्र 

गमकमाह्--"यस्य मे नास्तीति । श्रीजनकमहाराजस्येदं वचनं विषयेषु मम सद्धौ नास्ति, 

असद्धोऽहमित्यथंः । 
६. “अनन्तं बत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन | मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यते ॥' इति 

भ्रीभीष्मेणानूदितम्--अत्र नीककण्ठी टीका-अनन्तं देशकालवस्तुपरिच्छेदरदितं वित्तमिव गृढं कोश- 

पञ्चकलक्षणगहास्थं प्रव्यक्तत्वमेव मे स्वरूपम् 1 अत्त एव सवस्य मदनन्यत्वात् रज्जुसपंवत् मय कल्मि- 
तत्वाच्च मे ममन किञ्चन । तदाहु-मिथिलायामित्ति | न हि अध्यस्तदोषेः अधिष्ठानं स्पृश्यते । 

( महाभारते शान्तिपवंणि १७७ सगे ) 

२० 

२५ 
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५ 

१९०५ 

अथवेणे यां प्रवदेत वह्माऽथर्वां तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् । 
स॒ माराजाय सत्यवहाय प्राह भारढाजोऽङ्धिरसे परावराम् ॥ २॥ 

शोनको ह पे महाशारोऽङ्खिरसं " विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ | 
"कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेभिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥ 

“येनाधरुतं श्रुतं भवति अमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्” इति श्रुतेः! सवंविद्याप्रतिष्ठामिति च स्तौति । विद्यामधर्वाय 
ज्येष्ठपुत्राय प्राहु \ ज्येष्ठश्यासौ पुत्रश्चानेकेषु ब्रह्मणः सृष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्य सृष्टप्रकारस्य प्रमुखे पूवंमथर्वा सृष्ट इति 
ज्येषठस्तम्मे ज्येष्ठपुत्राय प्राहोक्तवान् \। १ \\ 

यासेत्तामथ्वंणे प्रवदेतावदद्गह्यवियां ब्रह्मा तामेव ब्रह्मणः प्राप्तामथर्वा पुरा पुवेमुवाचोक्तवानद्धिरेऽदधिर्नम्नि 
ब्रह्मविद्याम् ! स चाद्धिरभर्टराजाय भरहाजगोज्राय सत्यवहाय सत्यवहुनाम्ने प्राहु प्रोक्तवान् । भारद्राजोऽङ्किरसे 
स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरां परस्मात्परस्मादवरेण प्राप्रेति परावरा परावरसवेविद्याविषयव्याप्ेर्वा तां परावरा- 
मद्धिरसे प्राहत्यनुषद्धः । २५ | 

दोन: श्चुनकस्यापत्यं सहाक्ालो महागृहस्थोऽङ्धिरसं भारद्राजरिष्यमायार्यं विधिवद्यथाचशास्रमित्येतत्।उपसघः 
उपगतः सन्पपरच्छ पृष्टवान् \ शौनकाङ्धिरसोः सम्बन्धादर्वाग्विधिवद्विशेषणादुपस्तदनविघेः पूर्वेषामनियम इति गम्यते। 
मर्यदाकरणा्थं मध्यदीपिकान्यायार्थं वा विक्ञेषणम् । -अस्मदादिष्वप्युपस्तदनविधेरिष्त्वात् । किसित्याहू--कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते" नु इति वितर्के \ भगवो है भगवन्सर्वे यदिदं विज्ञेयं विज्ञातं विशेषेण ज्ञातमवगतं भवतीति । एकस्मिन् 

'“योऽसावतीन्द्ियोऽग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः । सवंभूतमयोऽचिन्त्यः स एष स्वयमुद्रभौ ।'' ( मनु° १.७) 

स्वथमुद्मूतः-शुक्रशोणितसंयोगमन्तरेणाऽऽविभृत्तः--इत्ति स्मृतेः स्वातन्त्यं गम्यत इत्यथः । वाक्योत्थ- 
 बुद्धवुव्यभिव्यक्तं ब्रह्मेव ब्रह्मविद्या । तच्च ब्रह्म सर्वाभिव्यञ्चकम् । ततः सवंविद्यानां ग्यञ्चकतयाऽऽश्रीयत इति 

सवंविद्याश्रया, अथवा सवंविद्यानां प्रतिष्ठा परिमाप्तिभेवति यस्यामुत्पन्नायां ज्ञातव्याभावात्सा सवंवियाप्रतिषठेत्याह्- 
सवंविद्यावेदयं वेति । १-२॥ 

प्ररनबीजमाह्-- एकस्मिन्निति ! उपादानात्कायंस्य पृथक्सतत्वाभावादुपादाने ज्ञाते तत्कायं ततः पृथङ् 

२५ 

ह / | © 

२५ 

१. समित्पाणिः" इत्युक्तरीत्या “अधीहि भगव इति मन्त्रेण च | 
२. एकविज्ञानेन सर्व॑विज्ञानप्रतिज्ञा छान्दोग्यषष्ठे सम्यगुपपादिता शिष्यप्रनोत्तरत्वेन । तव्र हि “येनाश्रुतं 

धत्तं भवति" इत्यादिना पित्रा उद्ारकेन एकविज्ञानेन सर्व. जञानमुपक्षिप्तम् । शिष्यः उवेतकेतुः 
“कथं नु भगवः स आदेशो भवत्ती"'ति पप्रच्छ । तदुत्तरत्वेन “यथा सोम्येकेन मुतपिण्डेन सर्वं मृन्मयं 
विज्ञातं स्यादित्यादिना उपादानज्ञानेनोपादेयं सर्वं विज्ञातं भवति । उपादेयं मिथ्या उपादानमेव 
तु सत्यं तदेव चोपादेथस्य त्वं, ततश्ष्चोपादानज्ञानेनोपादेयं सवं तत्त्वतो विज्ञातं भवती्युक्त् । 

अत्रापि “ुरुष एवेदं विश्वम्'' इति पुरुषव्यततिरेकेण वस्त्वन्त राभावात् ब्रह्मज्ञानेन सवंज्ञानमुपपादि- 

तम् । मतान्तरे तु घटशरावादयः मृदः अवस्थाविशेषाः पृथक्सत्ताप्रतिपत्तिरहिताः। अतः मृत्सत्तया 

सत्तावन्तः मृदः ज्ञानेन ज्ञाता भवन्ति । एवमेव जगद्ब्रह्मणोः । न चैवमद्वेतप्रवेशः गुणादिषु द्वित्वादि- 
प्रतीतेद्रव्यगतद्वितवादिविषयत्वेऽपि न रूपादिषु संख्याप्रतोतेश्र॑मत्वम् । एवं विकारगतसत्ताया न भ्म्- 

सिद्धत्वमित्याहुः। तत्रेदं वक्तव्यं --रूपादिष् संख्याप्रतीतेः साक्षात्सम्बन्धविषयत्वे श्रमत्वमेव न्यायमते । 
स्वाश्रयवृत्तित्वरूपपरम्परासम्बन्धविषयत्वे प्रपञ्चे ब्रह्मसता परम्परया भात्तोत्यागतम् । स्वत्स्सत्ता 

नास्तीति च । अद्धैतिनोऽपि प्रपञ्चे सत्ता नास्ति ब्रह्मसक्तेव तत्र भातीति वदन्ति । सम्बन्धस्तु भिन्तः 

सत्ता प्रपञ्चे नास्तीति समानम् । मध्वमतेऽ्प्येवेमेव । 
२. मर्थादायामस्वरसादाह् । 
४ स्वंविद्यावेयवस्स्वधिष्ठानतास्च ( कत्प० ) । 
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तस्मै प होवाच । दं षिध वेदितव्ये इति ह स्म यद्घ्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च।॥ ४॥ 
^तत्रापरा ऋण्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवे वेदः शिक्षा कन्पो व्याकरणं 

निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ १५ 

जाते सवविन्धवतीति शिषटप्रवादं श्रुतवाञ्शोनकस्तद्विेषं विज्ञातुकामः सन्कस्मिल्निति वितकंयन्पप्रच्छ \ अथवा लोक- 
सामान्यदृष्ट्चा ज्ञात्वैव पप्रच्छ \ सन्ति लोके सुवर्णादिश्चकलभेदाः सुवणत्वादयेकत्वविज्ञानेन विज्ञायमाना लौकिकेः 1 
तथा किन्वस्ति सवस्य जग द्धदस्येकं कारणम् । यदेकस्मिन्वज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवतीति । नन्वविद्ति हि कस्मिल्निति 
प्ररनोऽनुपपन्चः ! किमस्ति तदिति तदा प्ररनो युक्तः \ सिद्धे ह्यस्तित्वे कस्मिन्निति स्यात् । यथा कस्मिन्निधेयमिति । 
न \ अक्षरबाहुल्यादायासभीरुत्वासप्र्नः सम्भवत्येव किन्त्वस्ति तत् यस्मिलेकस्मिन्विज्ञाते सवेवित्स्यादिति ॥ ३ ॥ 

तस्मै शौनकायाद्धिरा ह किलोचाच ! किमित्युच्यते । द चिद्ये वेदितव्ये इति । एवं ह॒ स्म किल यद्भह्य- 
विदो वेदार्थाभिज्ञाः परमाथंदशिनो वदन्ति। के ते इत्याहु । परा च परमत्मविद्ा । अपरा च घर्माधमंसाधन- 
तत्फलविषया । ननु कस्मिन्विदिते स्वंविदूवतीति शौनकेन पृष्टं तस्मिन्वक्तव्येऽपुष्टमाहाद्कखिरा द्वे विद्ये इत्यादि । 

नेष दोषः, करम पेश्षत्वात्प्रतिवच्चनस्य । अपरा हि विद्याऽविद्या सा निराकतंग्धा। तद्विषये हि विदिते न किच्चित्तत्त्वतो 
विदितं स्थादिति \ निराकृत्य हि पुवंपक्षं पञ्चाच्सिद्धान्तो वक्तव्यो भवतीति न्यायात् \) २ \। 

तत्र काऽपरेत्युच्यते । ऋरवेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथवंवेद इत्येते चत्वारो वेदाः शिक्षा रकत्पो व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमित्यद्धनि षडषाऽ्परा विद्या \ अथेदानीमियं परा विद्योच्यते यय तद्श्यमाणविेषण- 
मक्षरमधिगस्यते प्राप्यते \ अधिपूवेस्य गमेः प्रायशः प्राप्ट्यथंत्वात् । नं च परभ्रापरेरवगमाथंस्य भेदोऽस्ति । अविचाया 
अपाय एव हि परप्राप्निनार्थान्तरम् ! ननु ऋष्वेदादिबाह्या ताह सा कथं परा विद्या स्यान्मोक्षसाधनं च । “या वेद- 
बाह्याः स्मृतयः" इति हि स्मरन्ति \ कदृष्टित्वालचिष्फरत्वादनादेया स्यात् ! उपनिषदां च ऋग्वेदादिबाह्यत्वं स्यात् । 

नास्तोति ज्ञातं मवतीति सामान्यव्याप्तिस्तद्रलाद्रा पप्रच्छेत्याहु--अथवेति । प्ररनाक्षराञ्जस्यमाक्षिप्य समाधत्ते- 

१० 

१५ 

नन्वविदिते हीत्यादिना \ किमस्ति तदिति प्रयोगेऽ्षरबाहुल्येनाऽऽयासः स्यात्त द्धीरुतया कस्मि्चित्यक्षराञ्चस्ये २० 
लाघवात्प्रश्न इत्यथ: । २-४ 

कल्पः सूत्रग्रन्थः । अनुष्ठेयक्रमः कल्प इत्यथः । अविद्याया अपगम एव परप्राप्तिरुपचयंते । अविद्यापगमश्च 
ब्रह्मावगतिरेवेत्ति व्याख्यातमस्माभिर्घतोऽथंस्तज्जघिर्वा*ऽविद्यानिवृत्तिरिव्येतद्रयाख्यानावसरे । अततोऽधिगमशब्दोऽर 
प्रा्चिपर्याय एवेत्याहू--न च परध्रापेरिति ! साङ्खानां नेदानामपरविद्यात्वेनोपन्यासात्ततः पुथक्क रणद्रेदबाह्यतया 
ब्रह्मविद्यायाः परत्वं न सम्भवतीत्याक्षिपति - नन्विति । 

१. यचपि ऋण्वेदादिशब्दरूपेदयुक्तं माष्ये तथापि तदुगतकसंकाण्डप्रतिपा्यकमं विद्याप्यतर प्राह्या । अत एव 
तदेतत्सत्यमित्यादिना कर्माष्युच्यन्ते अपरविद्याप्रतिपाद्यानि । तदन्ते च श्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां 
इत्युक्त्या उपरिषटाद्ब्रह्मवि्या आरभ्यत इति सूचितं भवति । शब्दमात्रं चेत् इहं तदप्रतिपादनदोषः 
स्यात् । ऋगादिपदं अजहल्लक्षणया ऋगादिवेदगतमन्त्रप्र्तिपाद्यविषयविद्यापरमिति ज्ञेयम् । रामाचु- 
जीयास्तु “परोक्षबरह्म्ञानं भपराचिये'त्याहुः । तत्र कम॑काण्डेन परोक्षब्रह्म्ञानं जायत इति च । तद्दुरूप- 
पादम् । अस्मन्मते सवंवेदप्रतिपाद्यत्वं न तद्रौत्या अपितु वेद्यः प्राप्यः इत्यर्थात् कमंकाण्डेन निष्कामकमं- 

चित्तशुद्धिज्ञानोत्पत्यादिता प्राप्य इत्यर्थान्नास्माक दोषः | ध 
माध्वास्तु-पराधिगतिहतुत्वोपाधिना ऋगवेदादिविद्या परा अमुख्याथंबोधकत्वोपाधिना भपरेति 

व्याचक्षते । तत्र कर्मकाण्डस्य ब्रह्मपरत्वं विद्वदरूटिरक्त्येति च, तन्मततं नान्ये स्वीकूवंन्ति । 
२. शिक्षादीनां प्रवाहनित्यत्वात् अनाद्विदयप्रतिपा्त्वोपपत्तिः । 
३. कल्प---सिद्धरूपप्रयोगप्रतिपादकग्रन्थः | 
४. अविद्यानिवृत्तिः विद्येव घटप्रागभावनिवुत्तेः घटरूपत्ववत् । 

२५ 

२० 
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यत्तददरेदयमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षःश्रोत्ं तदपाणिपादम् । 
नित्यं विभं सवे गतं युघ्रक्ष्मं तदन्ययं यद्धतयोनिः परिपश्यन्ति धीराः ॥ & ॥ 

ऋरवेदादित्वे तु पृथक्ष्करणमनथंकम् । अथं कथं परेति \ न । वेद्यविषयविज्ञानस्य विवक्षितत्वात् 1 उपनिषदरे्याश्नर- 
विषयं हि विज्ञानमिह् परा विद्येति प्राधान्येन विवक्षितं नोपनिषच्छन्दरा्िः। वेदशब्देन तु सवत्र शब्दसश्चि- 

५ विवक्षितः \ शल्दरादयधिगमेऽपि यत्नान्तरमन्तरेण गुवभिगमनादिलक्षणं वैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भवतीति 
पृथक्करणं ब्रह्मविद्याथाः परा विद्येति कथनं चेति ।\ ५ ॥ 

यथा विधिविषये कर््ा्यनेककारकोपसंहारदारेण *वाक्याथंज्ञानकालादन्यत्रानुष्ठेयोऽर्थस्त्यिग्निहोत्रादिलक्षणो 
न तथेह परविद्याविषये । * वाक्याथेज्ञानसमकारु एव तु पयंवसितो भवति ! केवलश्षब्दश्रकारिताथानमाचनिष्ठा- 
व्यतिरिक्ताभावात् । तस्मादिह परां विद्यां सविशेषणेनाक्षरेण विशिनष्टि--यत्त ददरे्यमित्यादिना \ वक्ष्यमाणं बुद्धो 

१० संहृत्य सिद्धवत्परामृष्यते--यत्तदिति । अद्रेश्यमदृश्यं सर्वेषां बुद्धीद्रियाणामगम्यमित्येतत् । *“दशेबंहिष्परवत्तस्य 
पञ्चेन्ियद्वारकत्वात् । अग्राह्यं कमंन्द्रियाविषयमित्येतत् \ अगोत्र गोत्रमन्वयो मुलमित्यनर्थान्तरम् । अगोत्रमनन्वय- 
मित्ये न हि तस्य मुरुमस्ति येनान्वितं स्थात् \ वण्यंन्त इति वर्णा द्रव्यधर्मा: स्थूलत्वादयः शुकलत्वादयो बा\ अविद्य 
माना वर्णा यस्य तदवणंमक्षरम् । अचक्चुः्रोत्रं चक्षुश्च शरोत्रं च नामरूपविषये करणे सवेजन्तुनां, ते अविद्यमाने यस्य 

“या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥"" 

१५ इति स्मृतेः कुदष्ित्वादनुपादेया स्यादित्यथ: । विद्याया वेदबाह्यत्वे तदर्थानामुपनिषदामप्युग्येदादिवा यत्वं 
प्रसज्येतेत्यथंः । वेदबाह्यत्वेन पथक्करणं न भेवत्ति । किन्तु वेदिकिस्यापि ज्ञानस्य वस्तुविषयस्य शन्दराश्य- 
तिरेकामिप्रायेणेत्याह- न वेद्यविषयेति |! ५॥) 

कमंज्ञानाद्विलक्षणत्वाभिप्रायेण च पुथक्करणमित्याह्-यथा विधिविषय इति । अप्राप्तप्रतिषेधप्रसद्धान्न 

१. यत्तदद्रेश्यं इत्यत्रोक्तं भूतयोन्यक्षरं प्रधानं शारीरः ब्रह्य वेत्ति संशय्य ““अहृश्यत्वादिगुणको घमक्तिः" 
२० इत्यधिकरणे ब्रहैवेतति निर्णीतम् । “'यस्सवंज्ञः सवंवित्"” इत्यादेः प्रधाने जीवे चासम्भवात् । "तथा- 

क्षरात्सम्भवतीह् विश्वं '" इति जायमानप्रकृतित्वेन निर्दिष्टाक्षरस्य तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमन्तं च जायते 
इति सवन्ञब्रह्मणः उत्पत्तिश्रतेः एकविज्ञानेन सवंविज्ञानस्य प्रधाने जीवे चासम्भवाच्च | अक्षरधियां 
त्ववरोधः सामान्यत द्धावाभ्यामोपसदवत्तदुक्तं इतति ( २-२-२२ ) अधिकरणे अत्र वाक्ये श्रूयमाणा 
अक्षरत्राह्मणोक्ता भस्थूकत्वादयश्च सवंत्रोपसंहतंग्याः नेयस्य ब्रहाणः एकत्वात् प्रतिपादनप्रकारस्य 

२५ चेकत्वादित्युक्तम् । ¦ 
२.अत्र योनिपदमुपादानपरम् | अस्मन्मते ब्रह्मणो विवर्तोपादानतया प्रपञ्चस्य योनिः मृ दूावापनन ब्रह्यव 

घटोपादानमित्ति मृदः घटोपादानत्वे न कापि हानिः । रामानुजीयानां ब्रह्मश रीररूपभ्रकृतेरुपादानत्वात् 
ब्रह्मणः उपाद्यनत्वोक्तिः। मध्वमते- बहा निमित्तमेव नोपाद्यनम्। उभयत्रापि योनिशब्दो न स _्गच्छते | 

| ३. कमंकाण्डादथंज्ञानं प्रयोगज्ञानं च सम्पाद्य ततः भार्यादिकं धनादिकं च सम्पाद्य कर्मानुष्ठेयम्। ज्ञानकाण्ड 

३० तु शुद्धचित्तस्याधिकारिणः वाक्यादेव साक्षात्कारो जायते, तत एवाविद्यानिवत्युपलक्षितानस्दरूपो मोक्ष 
| इति भेदः) यद्यपि “योऽश्वमेधेन यजते य उ चेनमेवं वेद" इति श्रुतेः ज्ञानादपि फलग्राप्तिगंम्यते तथापि 

सा मानसादित्रह्महत्यापापनिवृत्तिरूपेवेति माधवाचार्य वेदभाष्ये मानसपूजादीनामपि फल्वत्वमिष्यत 
एव तद्रन्मानसप्रयोगज्ञानस्थापि फक्वत्वमस्ति । वस्तुतस्तु “जाग्रत््रस्यया अपि मानसप्रत्ययाभिनिवुंत्ता 

एव सदीक्षाभिनिवंत्ततेजोवन्नमयत्वातु जाग्रद्विषयाणाम्" इति भगवत्पादैः दहरविद्यायामभिधानात् 
२३५ मानसानामपि फल्जनकत्वमस्त्येव } लोकव्यवहारानुरोधेन तु अत्रानृष्ठानपेक्षत्वोक्तिः | 

| ४. वाक्या्थज्ञानम्--तत्वमसीत्यादि महावाक्याथंज्ञानम् । अनेन च शाब्दः ब्रह्मसाक्षात्कतार उक्तः, तद्परि 
प्रसंख्यानादिकं नास्तीति च सूचितम् | 

५. हरोः--अन्तःकरणवृत्तेः । इन्द्रियद्वाया वदहिःप्रवृत्ता अन्तःकरणवृत्तिः विषं व्याप्नोतीति प्रक्रिया । 
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यथोर्णनाभिः सुजते गृहते च यथा परथिव्यामोषश्यः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुस्षात्केशलोमानि तथाऽक्षरास्सम्भवतीह विडवम् ॥ ७ ॥ 

तपसा चीयते ब्रहम ततोऽन्नमभिजायते । अन्नास्राणो मनः सत्यं लोकाः कमेसु चामृतम् ॥ ८ ॥ 

तदचक्षःश्रो्रम् । थः सर्वज्ञः स्वेविदित्यादिचेतनावच्वविशेषणत्वात्राप्रं संसारिणामिव चक्षुःश्नोत्रादिभिः करणेरथ- 
साधकत्वं तविहाचक्ुः्नोत्रमिति वायते । “पषयत्यचक्षुः स ब्बुणोत्यकणः'' इत्यादिदशनात् । किञ्च तदपाणिपादं 
कमेन्द्रिथरहितमित्येतत् । यत एवमग्राह्यमग्राहुकं चातो नित्यसविनाक्ि ! विभुं विविधं ब्रह्मादिस्थावरान्तप्राणि- 
मेदेभवतीति विभुम्? सकगतं व्यायकमाकाश्वत्, सुसूक्ष्मं शञ्दादिस्थूलत्वकारणरर्हितस्वात् । शब्दषदयो ह्याकाश्चवाय्ा- 
दीनामुत्त रोसरं स्थूखत्वकारणानि तदभावात्सुपुक्ष्मम् \ किञ्च तदव्ययमुक्तधमंत्वादेव न व्येतीर्षव्ययम् } न ह्यनङ्धस्य 
स्वाङ्घापचयलक्षणो व्ययः सस्भवति शरीरस्येव, नापि कोशापचयलश्चणो व्ययः सम्भवति राज्ञ इवे} नापि गुणट्वारको 

व्ययः सस्मवत्यगुणत्वार्सर्वात्मिकत्वाच्च। यदेवंलक्षणं भूतयोनि भूतानां कारणं पृथिवीव स्थावरजद्धमानां परिपद्यन्ति 
सवंत आत्मभूतं स्वेस्याश्चरं पथन्ति धीरा धीमन्तो विवेकिनः 1 ईह शमक्षरं यया विखयाऽधिगम्यते सा परा विद्येति 
समुदायाथंः \॥ ६ \ 

भूतयोन्यक्षरभित्यक्तं तत्कथं भूतयोनीत्युच्यते प्रसिद्धहष्टान्तेः । यथा लोके प्रसिद्धम् \ ऊणेनाभिर्टता- 
कीटः किञ्ित्कारणान्तरमनपेक्षय स्वधमेव सृजते स्वश्रीराव्यत्तिरिक्तानेव तन्तुन्वहिः प्रसारयति पुनस्तानेव गृहते 
च गृहात स्वत्ममावमेवाऽऽपादयति । यथा च पृथिन्यामोषधयो ब्रीह्यादिच्थावरान्ता इत्यथः । स्वात्माव्यतिरिक्ता 
एव प्रभवन्ति । यथा च सतो विद्यमानाज्जीवतः पुरुबात्केशलोमानि केशाश्च लोमानि च सम्भवन्ति विलक्षणानि । 
यथते हष्टान्तास्ठ्था विलक्षणं सलक्षणं च निमिचान्तरानपेक्षाद्योक्तरक्नणादश्षसात्सम्मरवति समुत्पद्यत इह 
संसारमण्डले विश्वं समस्तं जगत् । अनेकरष्टान्तोपादानं तु सुखाथेप्रबोधनाथंम् ॥ ७ ॥ 

यद्गहाण उत्पद्यमानं विश्चं तदनेन क्रमेणोत्प्ते न युगपद्रदरमुण्टिप्रक्षेपवदिति कमनियमविवक्षार्थोभयं 
मन्त्र आरभ्यते । दथसा ज्ञवेनोद्पत्तिविधिज्ञतया मूतयीन्यक्षः ब्रह्म चीथत उपचीयत उत्पिपादयिषदिदं जगदङरमिव 
बीजमुच्छनतां गच्छति पुत्रमिव षिता हषण । एवं सवंज्ञतधा सृष्टिस्थितिसंहारशक्तिधिन्ञानवत्तयीपचितात्ततो 

प्रधानपरत्वमपि शङ्कुनो यमिति मत्वाऽष्ट-यः सवज्ञ इति \ अगुणत्वादिति ! उपसजन रहितत्वादित्यथं; । सर्वात्म- 
कत्वाच्चेति । हेयस्यातिरिक्तस्याभावाच्चेत्ययंः । ६ ॥ 

ब्रह्य न कारणं सहायश॒त्यत्वा्कुलालमाचवदित्यस्यानंकान्तिकत्वमुक्तमृणंनाभिहष्टन्तेन । ब्रह्म जगतो 
नोपाद्यनं तदभिन्चत्वात्स्वरूपस्येवेत्यनुमानान्तरस्यानेकान्तिकत्वमाह--यथा च पुथिव्यामिति 1 जगच्च ब्रह्मोपादानकं : 
तद्विलक्षणत्वात् । यत् यद्धिलक्षणं तत्तदुपादानके न भवति । यथा घटो न तन्तूपादनक इति | अस्य व्यभिचारं 
माहु--यथा च सत इति \ एकस्मिच्लपि दृष्टान्ते सर्वानुमानानामनेकान्तिकत्वं योजयितुं शक्यमिति शद्धुमानं प्रत्याहू- 
अनेकटृष्टान्तेति ।1 ७ ॥ 

ईदवरस्वोपाधिभतं मायातक्तवं महाभूतादिरूपेण सवंजीवेरुपकभ्यत इति सवंसाधारण्येऽपि कथं जायतेऽनादि- 

१. अत्र न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात् इति सूत्रेण ( २।९१।७ ) जगत् न ब्रह्मोपादानकं तद्विलक्षण- 
त्वात् । यद्यद्विलक्षणं तत् न तदुपादानकं, यथा पटो न मृदुपादानः, इति सामान्यमुखन्याप््युपषटव्धेनानु- 
मानेन ब्रह्मणो जगदुपादानत्वाक्षेपे प्राप्ते हश्यते तु ( २।१।९ ) इति सूत्रेण समाधानमुक्तं, हश्यते हि 
विलक्षणयो रप्युपादानोपादेयभावः। यथोणंनाभिः चेतनः तच्छरीरातु तन्तवः इति एतन्मन््ोदाहूरणेन 

व्यभिचारदूषणमुक्तम् । 

२. अयुणत्वात्-सत्र रुक्छादिगुणो न ग्राह्यः अद्रेश्यमित्यनेन रूपाद्यभावसूचनीत् । अपि तु गुणः = 
परतन्त्रः | | 

९५ 

२५ 
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१० 

१५ 

२० 

२५ 

२३०५ 

यः सर्वज्ञः सर्वविधयस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्न्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 8 ॥ 
इत्यथववेवेदीयमुण्डकोपनिषरि प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः 

ब्रह्मणोऽन्नमद्यते भुज्यत इत्यत्नमन्याकृतं साधारणं संसारिणां व्याचिकोषितावस्थारूपेणाभिजायत उत्पद्यते । ततखा- 

व्याकृताघ्याचिको्षितावस्थातोऽन्नास्राणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणो ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितजगत्साधारणोऽविद्याकामकमं- 
भूतसमुदायबोजाङ्कुरो जगदात्माऽभिजायत इत्यनुषद्खः । तस्माच्च प्राणान्मनो ‹मनमास्थं सद्धुल्पविकल्पसंहाय- 
निर्णयाद्या्मकमभिजायते । ततोऽपि सङ्कल्पाद्यात्मकान्मनसः सत्यं सत्यार्यमाकाशादिभूतपश्चकभनमिजायते । तस्मा- 

त्सत्यास्यादम्तपच्चकादण्डक्रमेण सप्त लोका मूरादयः। तेषु मनुष्यादिप्राणिव्णश्चिमक्रमेण कर्माणि ! कम॑सु च निमित्त- 

भूतेष्वभूतं कमजं फलम् \ यावत्कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि न विनयन्ति ताबत्फङं न वितश्यतीत्यसृतम् । ८ ॥ 

उक्तमेवा्थंमुषसञ्जिहीषुंमंस्नो वक्ष्यमाणाथंमाह--प उक्तलक्षणोऽक्षराल्यः सवज्ञः सामान्येन सवं जानातीति 
सर्वज्ञः! विशेषेण सर्वं वेत्तीति स्व॑वित् । यस्थ ज्ञानमयं ज्ञानविकारमेव सावेज्यलक्षणं तपो नाऽऽयासलक्षणं 

तस्माद्यथोक्तात्सवंज्ञादेतदुक्तं कार्थखक्षणं ब्रह्म हिरण्यगर्भा्यं जायते । किच्च नामासौ देवदतो यज्ञदत्त इत्यादि- 

लक्षणम्  स्पमिदं शुक्लं नीलमित्यादि । अन्नं च त्रीहियवादिलक्षणं जायते । पूवंमन्ब्ोक्तक्रमेणेत्यविरोधो 
द्रष्टव्यः ॥ ९॥ 

इति मुण्डकोपनिष {ष्ये प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः 

सिद्धत्वादित्याश द्गुबाहू--व्याचिकौषितेति \ क्मपूवंसमवायिभतसू्ममव्याकृतमिति केचित् \ "तच्च, तस्य प्रतिजीवं 
मिन्नत्वादीदवरत्वोपाधित्वासम्भवात् । सामान्यरूपेण सम्भवेऽपि पृथिव्यादिसामान्यानां वहूत्वात् । प्रकरृतावेकलत्व- 

श्रुतिव्याकोपापातान्जाडयमहामायासूपेणेकत्वसम्भवेऽपि न कर्मापूवंसमवायित्वम्। तस्याका रकत्वादुबुद्धयादी (मेव 
कारकत्वामिधानात् । कारकावयवेष्वेव क्रियासमवायाभ्युपगमात् । किञ्च न कायस्य स्वकारणप्रकृतिःत्वं दृष्टमिति 
भृतसूक्ष्मस्यापञ्चीकृतभूत प्रकृतित्वं न स्यात्1 तस्मान्महाभूतसर्गादिसंस्कारास्पदं गृणत्रयसाम्यं मायातत्त्वमन्याकृतादि- 
दाब्दवाच्यमिहाभ्युपगन्तन्यम् । पूव॑स्मिन्कल्पे हिरण्यगमेप्रा्षिनिमित्तं प्रकृष्टं ज्ञानं कमं च येनानुष्ठितं तदुग्रहाय 
मायोपाधिकं ब्रह्म हिरण्यगभविस्थाकारेण विवत्त॑ते ! स च जीवः तदवस्थाभिमानी हिरण्यगभं उच्यत इत्यभि- 
प्रेत्याऽष्द--ब्रह्मण इति । ज्ञानशक्तिमिः क्रियाशक्तिमिस्चाधिष्ठितं विशिष्टं जगद्रवयष्टिरूपं तस्य साधारणः समष्टिरूपः 
सूतरसंज्ञक इत्यथः । मनञष्यमिति । समष्टिरूपं विवक्षितम् । व्यष्टिरूपस्य लोकसृष्टयुत्तरकालत्वात् ।॥ ८ ॥ 

वक्ष्यमाणाथेमिति । वक्ष्यमाणस्यावि्याविवरणप्रकरणस्याऽऽरम्भायंमुक्तपरविद्यासूवार्थोपसंहार इत्यथः । 
सामान्येनेति । समष्टिरूपेण मायास्येनोपाधिनेत्यधं; । विशेषेणेति । व्यष्िरूपेणाविद्याख्येनोपाधिचाऽनन्तजीवभाव- 
मापन्न स एव सवं स्वोपाधितत्संसृष्टं च वेत्तीत्यधिदेवमध्यात्मं च तच्वाभेदः सूत्रितः । चष्टृत्वं प्रजापतीनां तपसा 
प्रसिद्धम् । तद्रदुत्रह्मणोऽपि सष्ट्त्वे त्पोऽनुष्ठानं वक्तव्यम् । ततः संसारित्वं प्रसज्येतेत्याशङ्कयाऽश्टू--पस्य ज्ञानसय- 
मिति \ सत्त्वप्रधानमायाया ज्ञानाख्यो विकारस्तदुपाधिकःं ज्ञानविकारं सुज्यमानसवंपदार्थाभिन्ञव्वलक्षणं तपो न तु 
कंटेशरूपं प्रजापत्तीनामिवेत्यथंः । ९ ॥ 

इति मृण्डकोपनिषदाष्यटीकायां प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः 

२५ 

१. मनः--ज्ञानकशक्तिप्राधानो हिरण्यगभं एव । तस्य प्राणाज्जन्म तदवस्थाविक्षेषरूपत्वमेव । 
२. यद्यपि तस्य लिद्धशरीरान्तगंतत्वेन जीवोपाधित्वात् तत्रापूर्वं समवैति तथाऽपि तस्य प्रतिजीवं 

भिन्नत्वात् चेश्व रोपाधित्वम् । सामान्यूपेण--पृथिवीत्वादिरूपेण तस्याकारकत्वात्--सामान्यपुथिवी- 
त्वाद्याश्रयस्य कमसु भकारणत्वात् सूक्ष्मभूतजन्यवुद्धयादीनामेव कारणत्वात् तेष्वेवापूवंसम्बन्धः 
इत्यथः | - | | 

२. भूतसृक्ष्माः अपच्चीट्रतभूतकार्याः तेषां तत्कारणत्वाभावात् न तेष्वपूवंसमवायः | 
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^तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपदयंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । 

तास्याचर्थ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य रोके ॥ १॥ 

यदा ठेरायते चिः समिद्धे हव्यवाहने । तदाऽऽज्यभागावन्तरेणाऽऽहतीः प्रतिपादयेत् ॥ २ ॥ 

साङ्धा वेदा अपरा विदोक्ता-ऋण्वेदो यनुर्वेद इत्यादिना । यत्तदेद्रेश्यमित्यादिना नामरूपमन्नं च जायत 

इत्यन्तेन ग्रन्थेनोक्तलक्षणमक्षरं यया विद्यधाऽधिगम्यत इति परा विद्या -सविशेषणोक्ता \ अतः परमनयोविद्ययोविषयो ५ 
विवेक्तव्यौ संसारमो्नावित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तत्रापरविद्याविषयः कर्त्रादिसाघनक्रियाफलमेदसरूपः संसारोऽनादिर- 
नन्तो दुःखस्वरूषत्वाद्धातव्यः प्रत्येकं श्षरीरिभिः सामस्त्येन नदीस्रोतोवद्ब्यवच्छेदरूपसम्बन्धस्तदुपशमलक्षणो मोक्षः 

परविद्याविषयोऽनादनन्तोऽनरोऽमरोऽमतोऽभयः श्रद्धः प्रसन्नः स्वात्मध्रतिष्टालक्षणः परमानन्दोऽद्य इति । पूवं 

तावदपरविद्याया विषयप्रदल्नाथंमारम्भः ।! तटहशंने हि तच्चिवेदोपपत्तेः । तथाच वक्ष्यति--“परीक्ष्य लोकान्कमे- 

चितान्"" इत्यादिना) न ह्यप्र्दश्चते परीक्षोपपद्यत इति तत्प्रदशंयन्नाह्-तदेतत्सत्यमवितथम्। कि ° तन्मन्तरेष्वुग्वेदाद्या- १० 
रयेषु कर्माण्यग्निहोत्रादीनि मन्त्रेरेव प्रकाक्तितानि कवयो मेधाविनो वसिष्टादयो यान्यपदयन्दृष्टवन्तः । यत्तदेतत्सत्य- 
मेकान्तपुरुषाथंसाधनत्वात्तानि च वेदविहितान्युषिदृष्टानि कर्माणि त्रेतायां जयीसंयोगलक्षणायां हौत्राध्वयेबौद्गा्न- 
प्रकाराधामधिकरणभूतायां बहुधा बहुप्रकारं सम्ततानि प्रवृत्तानि कमिभिः क्रियमाणानि । चतायां वा युगे प्रायशः 
प्रवृत्तानि । अतो यूयं तान्याचरथ निवेतंयत नियतं नित्यं सत्यकामा यथाभूतकमंफककामाः सन्तः! एष वो युष्माकं 
पन्था मागे सुक्कतस्य स्वयं निर्वतितस्य कमंणो लोके फलनिमित्तं लोक्यते हर्यते भुज्यत इति कममफलं लोक उच्यते । १५ 
तदर्थं तल्प्राप्रथ एष मां इत्यथः । यान्येतास्यग्निहोत्रादीनि तथ्या विहितानि कर्माणि तान्थेष पन्था अवदयफल- 
प्राप्निसाधनमित्यथेः ॥ १ ॥ 

तच्रागनिहोत्रमेव तावत्प्रथमं प्रदशंनाथेमुच्यते सवेकर्मंणां "प्राथम्यात् । तत्कथम् । यदेवेन्धनेरभ्याहितेः 

मनादिरुपादानरूपेण, अनन्तो ब्रह्यज्ञानासप्रागन्तासम्भवात्, प्रत्येक शरीरिमिरहतव्यो दुःखशूपत्वादित्यनेन 
यदाहूरेकजीववादिन एकं चेतन्यमेकयेवाविद्यया बद्धं संसरति । तदेव कदाचिन्मुच्यते नास्मदादीनां बन्धमोक्षौ २० 
स्त इति तदपास्तं भवेति । ५श्रुतिबहिष्कृतत्वात् । सूषुप्तेऽपि क्रियाकारकफरभेदशूपस्य प्रहाणं भवत्ति, बुद्धपूवंक- 
प्रहाणस्य तत्तो विेषमाह-सामस्तयेनेति। स्वोपाध्यविद्याकायंस्याविदय प्रहाणिनाऽऽत्यन्तिकप्रहाणं विद्याफलमिस्यथंः। 
अमरोऽ्यक्षयरहितः । अमृतो नाश्रहित इत्यथः । अपरविद्यायाः परविद्यायाश्च विषयौ प्रदश्यं पुवंमपरवि्याया 
विषयप्रदरनि धरुतेरभिप्रायमाह--पुवं तावदिति ! यदिष्टसाधनतयाऽनिष्टसाधनततया वा वेदेन बोध्यते कमं तस्यासति 
प्रतिबन्धे तत्साधनत्वाव्यभिचारः सत्यत्वं न स्वरूपाबाध्यत्वं लवा दयेत' इत्यादिना निन्दितत्वात् । स्वरूपवबाध्यत्वेऽपि २५ 
चाथंक्रियासामथ्यं स्वप्नकामिन्यामिव घटत इत्यमिप्ेत्याऽऽ्॒-तदेतत्सत्यसिति। ऋग्वे दविहितः पदार्थो हौत्रम्। यजु- 
वेदविहित आध्वयवम् । सामवेदविहित्त ओौद्गत्रम्। तद्रूपायां बेतायामित्यथ:। सत्यकामा मोक्षकामा इति समुन्चयाभि- 
प्रायेण व्याख्यानमयुक्तम् । "एष वः पन्थाः सूक्तस्य लोकै इति स्वगंफलसाघनत्वविषयवाक्यशेषविरोधादित्ति ॥१॥ 

आहवनीयस्य दक्लिणोत्तरपाश्वयो सज्यभागाविज्येते अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति दर्थपूणंमासे । तयो- 

१. अत्र मतान्तरे--अस्य पृवंमन्त्ररोषत्वात् तदेतद्ब्रह्म सत्यं नित्यमित्यथंः । माध्वमतेपि ब्रह्य सत्यं ३० 
इतरेषां सत्यत्वप्रदमित्यथंः इत्युक्तम्--उभयक्रापि एतत्पदस्य वक्ष्यमाणपरत्वस्य स्वारसिकलव्वात् “यथा 
सुदीप्तादि'ति वाक्योपक्रमस्थतदेतत्सत्यमित्यस्य वक्ष्यमाणपरत्वस्योभयसम्मत्त्वात् इदमयुक्तमन्यथा 
तत्रापि कमं सत्यमित्यर्थाङ्खीकारापत्तेः | 

२. सविरोषणा स्वविषयीभूताक्षरसहिता । 
३. एतेन ब्राह्मणवाक्यान्येव कमंविधायकानि । मन्त्रास्तु प्रयोगसमवेताथंस्मारकफा इति मीमांसकमततं ३५ 

परतुक्तम्, इदं मन्त्रेषु कर्माणि" इति छन्दोग्यवाक्यभाष्यतद्रीकोसु स्पष्टम् । 
४. आधानास्ये श्रौतकमंणि कृते त्रेताग्निसम्पत्तौ प्रथममग्निहोत्रं कतंग्यम् । 
५. “यो यो देनानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवदि'"ति बुहृदारण्यकविरोधात् । 





१३६ 1 सटीकशाद्करमाष्योपेता [ मु०-१, ख०-२, म०-३-५ 

५ 

१५ 

२० 

२५ 

३२० 

यस्याग्निहोत्रसदर्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च । 
अहूतसर्ेश्देवमविधथिना हृतमासपतमांस्तस्य रोकान्हिनस्ति ॥। ३॥ 

काली कराली च मनोजवा च सुरोहिता या च सुधुम्रवणां | 
स्फुलिङ्िनी भिश्वरुची च देवी सेलायमाना इति सप्र जिह्वाः ॥ ४ ॥ 

एतेषु यश्चरते भ्राजमनेषु यथक्राटं चाऽड्हुतयो द्याददायन् | 
तं नयन्त्येताः घरयेस्य रद्मयो यत्र॒ देवानां पतिरेकोऽधिवास्तः ॥ ५॥ 

सम्यगिद्धे समिद्धे हर्पवाहने लेलायते चलरत्याचस्तदा तस्मिन्कारे ठेलायमाने चलरव्याचष्याज्यभागावाज्यसागयोरन्त- 

रेण मध्य *आवापलस्थान् आहुतीः प्रतिपादयेत्प्रल्िपेहेवतासुद्य। अनेकाहः प्रयोगपेक्षया!ऽश्हुतीरि त्ति बहुवचनम् १२ 

एष सम्यगाष्तिषरक्ेपादिलक्षणः कमंमार्गो लोकप्राप्रये पन्यास्तस्थ च सम्यक्करणं दुष्करम् । -विपत्त- 
यस्त्वनेका भवन्ति । कथं, यस्थागिनिहोत्निणोऽग्निहोत्रमदरश दश्षष्यिन कमंणा बजिततम् । अग्निहीधिणोऽवहयकतेग्यत्वा- 
दशंस्य । अग्निहोभरिसम्बन्ध्यग्निहोत्रविशेषणमिव भवति तदक्गियमाणमित्येतत् । तथाऽपौणसासमित्यादिष्वप्यग्निहीत्- 
विजेषणत्वं दर्व्यम् ! अग्निहो्ना[न] द्वत्वस्थाविशिष्टव्वात्, अपौणंमासं पौणंमासकमंवजितम्। "अचातु्मास्यं चतुरमास्य- 
क्मंवजितम् । अनाग्रधणमाग्रथणं शरदादिकतव्यं तच्च न क्रियते यस्य । तथाऽतिधिर्वाजतं चातिथिपूजनं चाहन्य- 
हुन्यक्रियमाणं यस्य, स्वयं सम्यगग्तिहोत्रकारेऽहुतम् ¦! अदर्शादिवदवेश्यदेवं वेश्वदेवकमं्वाजितं हृंयमानमप्यविधिना 
हृतं न यथाहुतमिल्येतत् \ एवं दुःसम्पादितमसम्पादितमग्निहोत्रादयुपलक्षितं कमं कि करोतीध्युच्यत आसप्तमान्सप्तम- 
सहितास्तस्य कतुंरोकान्हिनिस्ति हिवस्तीबाऽयासमान्रफलत्वात् । सम्यक्क्रियमाणेषु हि कसंसु कमंपरिणामानुरूपेण 
भूरादयः सत्यान्ताः सध छोकाः फङं घराप्यन्ते । ते रोका एवंभूतेनाग्तिहोत्रादिकिसंणा त्वप्राप्यत्वाद्धिस्यन्त इवाऽभ्या- 
समात्रं त्वन्धमिचारीत्यतो हिनस्तीत्थुच्यते । पिण्डदानाद्यनुप्रहेण वा सम्बध्यमानाः पितृपितामहप्रपितामहाः पुत्रपौत्र 
प्रपोत्राः स्वात्मोपकाराः सप्र लोका उक्तप्रकारेणाग्निहोत्रादिना न भवन्तीति हिस्यन्त इत्युच्यते ॥ ३ \ 

काली कराली च ननोजवा च सुलोहिता या च सुधुखरवर्णा ! स्फुलिद्धिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना 
इति सप्र जिह्वाः । काल्याचा विश्वरुच्यन्ता ठेखायमाना अण्नेहविराहतिग्रसनार्था एताः सप्र जिह्धाः ॥ ४ \। 

एतेष्वग्निजिह्लवाभेदेषु योऽग्निहोच्री चरते कर्माऽऽचरत्यग्निहीत्रादि भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु । यथाकालं च 

म॑ध्येऽन्यं यागा अनष्ठीयन्ते । तन्मध्यसावापस्थानमुच्यते । अग्निहोत्राहुव्यो्ितवं प्रसिद्धम् । सूर्याय स्वाहा प्रजापत्तये 
` स्वाहेति प्रातः! भग्नये स्वाहाः प्रजापतये स्वाहेति सायम्। तत्कथमग्निहोत्रं परक्रम्याऽऽ्टतीरिति बहवचनं तत्राऽह्-- 

अनेकाहेति \ अतेकेष्वहःसु प्रयोगाः अनुष्ठानानि तदपेक्षयेत्यथंः ।॥ २ ॥। 
दरास्यागिनिहोत्रा ङ्ग्व प्रमाणाभावात्कथं तदकरणमग्निहोतस्य विपत्तिरित्याशङ्य यावज्जीवचोदनाव- 

शादग्निहोत्रिणोऽवश्यकत्तंव्यत्वात्तदकरणं भवेद्विपत्तिरित्यभिप्ेव्य विशेषणम्] शरदादिष नूतनान्नेन कततंव्यमाग्रयणं 
कमं 1 अदशादिवदवेश्वदेव्रमिति विशेषणम् । वैरवदेवस्याग्निहोत्रानङ्खत्वेऽप्यावरयकत्वादित्पथं; । पिण्डोदकदानेन 
पित्रादीनां ्रयाणामुपकरोति यजमानः पुत्रादीनां च त्रयाणां म्रासादिदानेन । ततो मध्यवतिना यजमानेन सम्बध्य- 
मानाः पुव त्रय उत्तरे च त्रयो गृह्यन्त इत्याह--पिण्डदानादीति । २-४-५ ॥ 

२३५ 

१. यचपि आज्यभागौ नाग्निहोतरे स्तः तथापि होमः अग्निमध्ये आज्यादिप्रक्ेपस्थाने कर्तव्यः । आज्य- 
मागौ अग्नेः दक्षिणोत्तरभागयोः क्रियेते ! तन्मध्यस्थानं आवापस्थानम् । 

त्रलोपततन्वरोपदक्षिणालोपादिषु हविषः अपाके च प्रायरचित्ताभिधानात् | 
२. अक्षय्यसुकृतफलकः चातुर्मास्याश्यः कमंसमुदायः । तस्य, वेश्वदेव-वरुणप्रवास-साकमेध-गुनासी रीया- 

व्यानि चत्वारि पर्वाणि । एकेकं पवं बहुयागघटिततम् । चतुषु चतुषु मासेषु एकेकं पव॑ कतत॑व्यम् । 
वरुणध्रवासान्ते जव भृथश्च | अवेश्वदेवं-वेश्वदेवं स्मात्तंकमं अन्नसंस्कारार्थं आत्मसंस्काराथं च प्रत्यहु 
कतेव्यम् । तत्राष्टौ हौमाः-ततः सवेदेवताभ्यरो बलिहरणं च यथाविधि कायम् । 





मु०-१, ख०-२, म०-६-८ ] मुण्डकोपनिषत् [ १३७ 

एषेहीति तमाहुतयः स॒वचसः रथस्य रदिमिमि्यजमानं वहन्ति । 

प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचेयन्त्य एष॒ वः पुण्यः सुदृतो ब्रह्मलोकः ।। ६ ॥ 

प्लवा ध्येते अष्ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं ¦ 

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरापत्युं ते पनरेवापि यन्ति॥७॥ 

रअजविचायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः। ` ५ 

जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 

यस्य कमणो य: कालस्तत्कारं यथाकालं यजमानमादवायन्नाददाना आहुतयो यजमानेन निर्वोततास्तं नयन्ति 

प्रापयन्त्येता आहृतयो या इमा अनेन निरवेतिताः सूर्यस्य रइमयो भूत्वा रश्टिमदारेरित्यथंः । यत्र यसिमिन्स्वगे देवानां 

पतिरिन््र एकः सर्वानुषयंधिवसतीत्यधिवासः \ ५ \ 

कथं सूर्यस्य रदिमभिर्यजमानं वहन्तीव्युच्यते--एयेही्याह्वयन्त्यः\ सुव्च॑सो दीप्तिमत्यः \ किञ्च श्रियामिष्टां १० 

वाचं स्तुत्यादिलक्षणामभिवदन्त्य उच्चारयन्त्योऽचयन्त्यः पूजयन्तयश्चंष वो युष्माकं पुण्यः सुकृतः पन्था ब्रह्मलोकः 

फलरूपः । एवं प्रियां बाचमभिवदन्त्यो वहन्तीत्यथंः । ब्रह्मरोकः स्वगं: *प्रकरणात् \\ ६ 

एतच्च ज्ञानरहितं कर्मेतावत्फलमविचाकामकमंकायंमतोऽसारं दुःखमुरुमिति निन्द्यते । प्लवा विनाशिन 

इत्यथः । हि यस्मादेतेऽहढा अस्थिरा यज्ञरूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा यज्ञनिवंतंका अष्टादश्षा्टादक्षसंस्याकाः 

षोडदात्विजः पत्नी यजमानश्चेत्यष्टादश । एतदाश्रयं कर्मोक्तं कथितं शाख्ेण येष्वष्टादश्षस्ववरं केवलं ज्ञानर्वाजतं १५ 

कमं ! अतस्तेषामवरकर्माश्याणामष्टादशानामहढतया प्लवत्वात् प्लवते सह फलेन तत्साध्यं कमं कुण्डविनाशादिव 

क्नोरदध्यादीनां तत्स्थानां नाद्यः \ यत एवमेतत्कमं श्रेयः भेयःकरणमिति येऽभिनन्दन्त्यभिहष्यन्त्यविवेकिनो मूढा 

अतस्ते जरां च मत्युं च जरामृत्युं किच्चित्कारं स्व स्थित्वा पुनरेवापि यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति \\ ७ ॥ 

` किञ्नाविद्यायामन्तरे मध्ये वर्तमाना अविवेकम्रायाः स्वथं वयमेव धीरा धीमन्तः पण्डिता विदितवेदित- 

व्याश्चेति मन्यमाना आत्मानं सम्भावथन्तस्ते च जङ्कन्यमाना जरारोगाद्यनेकानयंत्रातेहन्यमाना भृशं पोडयमानाः २० 

परियन्ति विभ्रमन्ति मढाः) दर्शन्बजितत्वादन्धेनेवाचक्षष्केणेव नीयमानाः परदक््यमानमार्गा यथा लोकेऽन्धा अक्षिरहिता 

गतंकण्टकादो पतन्ति तदत् \\ ८ \! 

 आहूतयो यजमानं वहन्तीति सम्बन्धः ।॥ ६ ॥ 

ˆ रूप्यते निरूप्यते यदाश्चरयतया यज्ञस्ते यज्ञरूपाः ॥ ७ ॥ 

स्वयमेवेति तत्त्वदश्युपदेशानपेक्तया स्वमनोरथेनेवेत्यथः ।। ८ ॥ | २५ 

१. अष्टादश--अध्वर्भः, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता इत्यध्वर्युगणः । ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, अग्नीत्, पोता 

इति ब्रह्मगणः। होता, मेतरावरणः, अच्छावाकः, ग्रावस्तुत् इति होतुगणः । उद्गाता, प्रस्तोता, 

प्रतिहर्ता, सब्रह्मण्य इत्युदुगातृगणः । यजमानः, पत्नौ चेति अष्टादश । अष्टादशोक्तमि्यत्र माध्वेः 

अश्मदशाविद्यास्थाननिरूपितं कर्मेति व्याख्यातम् ) अष्टादशस्मृत्युक्तमिति रामानुजीपये । 

 २.अवर माध्वाः-अविद्यापदेन विद्यातोऽन्या सर्वाप्यविदयेति व्याचक्रुः । एवं कटठवल्ल्याम पि। मतान्त- ३० 

` रीयास्तु-कस्वल्ल्यामविद्या-काम्यकमंव्युचुः । अत्राप्ययमेवा्थस्तेषां मते । भगवत्पादमते तु अविद्या 

मावरूपाविद्या मूप्रकृततिः सर्वत्र ग्राह्या । तया मोमुद्यमानाः कष्टामापदं प्राप्तूवन्तीत्यर्थः । विद्या- 

` विरोधित्वात् विद्याविनाश्यत्वाच्चाविदयोच्यते । 

३. रश्मयो भृत्वा--रदिममिः संयुज्य । | 

४, कार्मप्रकरणात् ब्रह्मलोकस्याहुद्ग्रहोपासनामाच्रेण प्राप्यत्वात् | २५ 

१९६. 
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१५ 

सटीकशाङ्कुरभाष्योपेता [ मु०-१, ख०-र्, म ०-९-११ 

"अविद्यायां व्वहुधा चतंमाना बयं तार्थ इत्यभिमन्यन्ति बाखाः | 
यस्कमिंणो न प्रवेदयन्ति रागात्तनाऽऽतुराः क्षीणलोकाश्न्यवन्तेः ।॥ & ॥ 

इृष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमदाः । 
नाकस्य पृष्टे ते सुक्तेऽ्लभस्वेमं लोकं हीनतरं दा पिश्षन्ति।॥ १०॥ 

भद्रे ये धुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वासो भेक्ष्चयीं चरन्तः। 
षयदारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स॒ पृर्पो ह्यव्ययात्मा ॥ ११॥ 

किञ्चाविद्यायां बहधा बहुप्रकारं वतमाना वयमेव कृतार्थाः कृतप्रयोजना इत्येवमभिमन्यस्त्यभिमानं कुर्वन्त 
बाला अज्ञानिनः \ यद्यस्मादेवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तत्तवं न जानन्ति रागात्कमंफलरागाभिभवनिमित्तं तेन 
कारणेनाऽऽतुरा दुःखार्ताः सन्तः क्षीणखोकाः क्षीणकमंफलाः स्वगंलोकाच्च्यवन्ते \ ९ ।। 

इष्टापूर्तम् । इष्ठं यागादि" श्रौतं कमं । पूत वापीकूपतडागादि ‹ स्मातं मन्यमाना एतदेवातिशणयेन पुरुषाथंसाधनं 
वरिष्ठं प्रधानमिति चिन्तयन्तोऽन्यवयत्मज्ञानाख्यं श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते न जानस्ति प्रमूढाः पुत्रपश्युबन्ध्वादिषु प्रमत्त 

तथा मूढास्ते च नाकस्य स्वर्गस्य पृष्ठ उपरिध्थने सूक्ते भोगायतनेऽनुभुय कमंफलं पुनरिमं रोकं मानुषमस्माद्धीनतरं 
वा तियंड्नरकादिलक्षणं यथाकमंशेषं* विज्ञन्ति ॥ १० ॥ 

ये पुनस्तद्धिपरीता ज्ञानयुक्ता वानप्रस्थाः संन्यासिनश्च--तपःशद्धे हि तपः स्वाश्मविहितं कमं । द्धा 
हिरण्यगर्भादिविषया विद्या ते तपःशद्धे उपवसन्ति सेवन्तेऽरण्ये वतमानाः सन्तः \ शान्ता उपरतकरणम्रामाः । 
विद्वांसो गृहस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यथः । भेक्षचर्या चरन्तः परिग्रहाभावादुषवसन्स्यरण्य इति सम्बन्धः \ सुयेदरारेण 
सु्योपरक्षितेनोत्तरायणेन पथा ते विरजा विरजसः क्षीणपृण्यपापकर्माणः . सन्त इत्यथः ! प्रयान्ति प्रकषण यान्ति 
यत्र यस्मिन्सत्यरोकादावम्रतः स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो ह्यव्ययात्माऽव्ययस्वभावो यावत्संसारस्थायी । 
एतदन्तास्तु संसारगतयोऽपरविद्यागम्याः ! ननु--एतं मोक्षमिच्छन्ति केचित्^, न, %हइहैव सर्व प्रविलीयन्ति कामाः" ति 
सवंगं सवतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सवेभेवाऽऽविश्चन्तीत्यादिश्नुतिभ्योऽप्रकरणाच्च । अपर विद्याप्रकरणे हि प्रवृत्ते न 

कं सुखं न भवतीत्यकं दुःखं तन्न विद्यते यस्मिन्नसौ नाकः ॥ ९-१० ॥ 

केवरकमिणां फलमुक्त्वा सगुणब्रह्यज्ञानसहिताश्रमकमिणां फर संसारगोचरमेव दशंयति--ये पुनस्त- 
द्विपरता ज्ञानयुक्ता इत्यादिना \ अरण्ये स्तीजनासद्कीणे देशे । मुक्तानामिहैव सवंकामप्रविलयं स्वत्मिभावं च 
दशेयन्ति श्रुतयः । ब्रह्मलोकमप्राप्निस्तु देशपरिच्छिन्नं फलं ततो न मोक्ष इत्याह--इैवेति ! ब्रह्मा चतुमुंखः। 

२५ 

२५ 

१. अविद्यावस्थायामहममाभिमानिन इत्यथ: । 
२. विविधव्यापारेण | 
२. धनाजनपुत्रपौत्रादिसुखेन कृताथंबुद्धयः | 
४. च्यवन्ते--पञ्चाग्निद्वारा पुनरागच्छन्ति | 
५. अत्रादिपदेनाग्िहोत्रतपःसत्यवेदानुपानात्तिथ्यवेश्वदेवा ग्राह्याः । 
६. अच्रादिपदेन देवालयनिर्माणाच्नप्रदानारामनिर्माणानि गृह्यन्ते । 
७. क्मंशेषः--स्वगर्थकमणोऽन्यत् कमेत निर्णीतं ब्रह्यसूत्रेष--कृतात्ययेऽनुशयवान् इत्यादिना ( ३।९।८ ) 
८. ब्रहमलोकसाधनपुण्यातिरिक्तपुण्यं क्षीणं येषामित्यथं; | 
९. ननु एतं मोक्षमिच्छन्ति--इति रामानुनीयानां माध्वानां च मत्तं अनागतावेक्षणन्यायेन' निरस्यत्ति 

भगवान्--इदं हि प्रकरणं तदेतत्सत्यमि'त्यारभ्यापरविद्यापरम् । उत्तरत्र 'तदेतत्सत्यमित्यारभ्य 
परविद्याप्रकरणं भविष्यति । अत्रैव परविद्याभिधाने तदेतत्सव्यमि्युत्तरत्र किमपूर्वं वक्तव्यमिति वदेथुः। 
सस्य॑व विवरणमुत्तरग्रन्थ इति चेतु तदाः तदेतत्सत्यमित्यपूरव॑ंतया प्रस्तावानुपपत्तिश्च | 
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परीक्ष्य ॒लोकान्कमचितान्राहणो निर्वेदभायान्नास्स्यङृतः कृतेनः । 
{५ श प [क # 

तद्विज्ञानाथे स युरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १२॥ 

ह्यकस्मान्मोक्षप्रस द्धोऽस्ति विस्जस्त्वं त्वापेक्षिकं समस्तमपरविद्याकार्य साध्यसाधनलक्षणं क्रिथाकारकफलमेदभिन्ं 
दतम् । एतावदेव यद्विरण्यगभप्राप्त्यवसानम् \ तथा च मनुनोक्तं स्थावराद्यां संसारगतिमनुक्रामता-- 

"ब्रह्या विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ! उत्तमां सात्िकोमेतां गतिमाह्ृमेनीषिणः ।” इति ॥ ११॥ १ 
अथेदनीमस्माव्साध्यसाधनस्पात्सवंस्मात्संसारादिरक्तस्य परस्यां विद्यायामधिकारप्रदशंनाथंमिदमुच्यते-- 

परीक्ष्य यदेतदुग्वेदाद्यपरविच्याविषयं स्वाभाविकाविद्याक(मकमंदोषवत्पुरषानूेयमविद्यादिदोषवन्तमेव पुरुषं प्रति 
विहितत्वात्तदनुष्ठानकायंभूतश्च लोका ये दक्षिणोत्तरमागंलक्षणाः फलभूता यै च विष्टिताकरणप्रतिवेधातिक्रमदोष- 
साध्या नरकतियेकत्रेतलक्षणास्तानेतान्परीक्ष्य रप्रतयक्षातुमानोपमानागमेः सवतो याथात्प्येनावधायं रोकान्संसारगति- 
भूतान? व्यक्तादिस्थावरान्तान्ब्पाकृताव्याकृतलक्षगान्बीनाङ्ुरवदितरेत सोत्पत्तिनिमित्तान" नेकानथंशतसदलसङ्कुला- १० 
न्कदलीगभेवदसारान्मायामरोच्युदकमन्धवंनगराकारस्वप्ननलबुदृबदफनसमान्प्रतिक्नषणप्रध्वंसान्पुष्ठतः कृत्वाऽविद्याकाम- 
ोषप्रवतितकममेचितान्धर्माधमेनिर्वतितानित्येतद्भाह्यणस्यैव भविेषतोऽधिकारः सव॑स्थागेन ब्रह्मविद्यायामिति ब्राह्यण- 

ग्रहुणम् । परीक्ष्य लोरकान्कि कुर्थादित्युच्यते- निर्वेदं निपूर्वो विदिरत्र वैराग्यार्थं वेराग्यमायात्करर्यादित्येतत् ! स 
वैराग्यप्रकारः प्रदहयंते ! इह संसारे नास्ति कथिदप्यकूतः पद्यः । सवे एव हि खोकाः कर्मचिताः कमकरतत्वाच्चा- 
नित्याः न नित्यं किञ्िदस्तीत्यभिप्रायः \ सर्वं तु कर्मानित्यस्येव साधनम् । यस्माच्चतुविधमेव हि सवं कमंकायंम्, १५ 

विश्वसृजः प्रजापत्तयो मरीचिप्रभृतयः । धर्मो यमः ! महान्सूत्रात्मा । अव्यक्तं विगुणात्मिका प्रकृतिः । साच्विकौं 
सत्त्तपरिणामज्ञानसहितकमंफलभूतामित्ययेः ॥ ११ ॥ 

एेहिककमंफलस्य पुत्रादेनदिविषयं प्रत्यक्षं, विमतमनित्यं कृतकत्वात् घटवदित्यनुमानमामुष्मिकनाश- 
विषयम् । तद्यथेह कमंजितो लोकः क्षीयत इत्याद्यागमस्तेरनिद्यत्वेन सर्वात्मनाऽवधायेत्यथंः । 

“नेताहशं ब्राहुणस्यास्ति वित्तं यथेकता समता सत्यता च | २०५ 
रीर स्थितिर्देण्डनिधानमाज॑वं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ।"' 

१. नास्त्यक्ृतः कृतेन--अत्र कल्पत्तरौ "नास्त्यक्रतः मोक्षः कि कृतेन कम॑ण प्रयोजनं इत्ति वाक्यं भित्वा 
व्यास्यातम् । यथाश्रुते कृतेन कर्मणा अछ्ृतो लोको नास्तीति योजनायां लोकत्वावच्छित्चः सर्वोऽपि कृतक 
इति परीक्षास्वरूपालाभात् । अततः किशब्दाध्याहा रः वाक्यभेदश्च स्वीकृतः (परि०) । अत्र कृतेन कमणा 

अकृतो मोक्षः न प्राप्यत इति व्याख्यानं मतत्रयसिद्धान्तः। एवं सति ज्ञानकमं समुच्चयो मोक्षसाधनमिति २५ 

वदन्तः यमानूजीयाः एतच्छास्व्रविरुदधमेद वदन्ति । 

२. अत्र प्रमाणचतुष्येनापि संसारयाथातम्यनिर्धरणमुच्यते । तदेव टीकाकारः एेहिकेव्यादिना विवृतम् । 

उपमानं तु यथा गोसदश्चो गवय इत्ति वाक्यं श्रुत्वा भरण्यं गतः गोसहदां पिण्डं इष्ट्वा “एतत्सहशी 

मदीया गौः' इत्युपमिति कमते तथा परेषां उच्चपदस्थितानां पतनं ष्ट्वा ममापोगरमेव गतिरिति 

उपमानेनानित्यत्वन्नानम् । ३० 

३. अव्यक्तमावोऽपि सुषुप्िवत् श्रृेतिख्यरूपः पुरुषाथं इति पौराणिकाः । यदाहु--“दशवषंसहल्लाणि 
तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः'' इति । अव कर्मचितान् परित्यज्येतयुक्ततवात् सोक्षस्य कम॑साध्यत्वं नास्तीति 
सूच्यते । तेन कमंसमुच्चिततं ज्ञानं मोक्षसाधनमिति वदन्तः परास्ताः | 

४. मनुष्यलोक एव कर्माधिकारात् अयं रोकः बीजमिततरेऽद्धुराः फर्त्वाप् । तेत भोगसमापतौ कमं- 

करणायेहैवावतंन्त इतत इतरेतरोत्पत्तिनिमित्तत्वम् । | २५ 

५. विशेषत इत्ति- ब्राह्मणस्येव ब्राह्यणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकंषणायादइच व्युत्थाय" 

"“जयन्ञोपवीत्ती कथं ब्राह्मणः" इत्यादि संन्यासविधायकश्ञास्त्रेषु विरिष्य ब्राह्यणग्रहुणादिल्यथः । 

स्वातच्त्येण ब्रह्मान्वेषणं वेदान्तानां विपरीताथंश्राल्त्या प्रथावदात्मानं न जानीयात् । गुवनुश्रहुश्च 

हृष्टद्रारा अदृषटद्मारा च ज्ञापसावनमू । 
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"तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रगान्तचित्ताय समान्िताय। 
च्येनाक्षरं पुरूपं पेद सस्यं प्रोवाच तां ततो ब्रह्मविदाम् ॥ १३॥ 

इत्यथर्वंवेदोयमुण्डकोपनिषदि प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः 

इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिषरि प्रथममृण्डकं समाघम् 

५ उत्पाद्यमाप्यं संस्काधं विकायं वा। नात्रं कममणो विरेषोऽस्ति। महू च नित्येनापृतेनाभयेन कूटस्थेनाचरेन ध्रुवेणार्थ- 
नार्थो न तद्विपरीतेन 1 अतः कि कृतेन कमंणऽऽधासबहलेनानथंसाधनेनेत्येवं निविण्णोऽभयं क्षिवमकरुतं नित्यं पदं 
यत्तदिज्ञानार्थ विशेक्णाधिगमार्थं स निर्विण्णो ब्राह्यणो गुस्मेवाऽऽ्चायं श्मदमदयादिसस्पन्चमभिगच्छेत् । शस््रज्नोऽपि 
स्वतन्ब्येण जह्यज्ञानाच्वेषणं न कुर्थादित्थेतद्गुरमेवेत्यवधारणफलम् \ समित्पाणिः समिारमृहीतहस्तः भोत्रिय- 
मध्ययनधरतार्थंसम्पन्न ब्रह्मनिष्ठं हित्वा सवेकर्मागि केवेऽद्रये ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स्नोऽयं ब्रह्मनिष्टो जपनिष्ठस्तपोनिष्ठ 

१० इति यदत् । न हि कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता सम्भवति कर्मात्मज्ञान्योविरोधात् \ स तं गुरं विधिवदुपसन्नः प्रसाद्य 
च्छेदक्षरं पुरुषं सत्यम् ।॥ १२॥ 

तस्मे स विद्रान्गुरुब्रह्यविदुपसन्नायोपगताय । सम्यग्यथाकशाखमित्येतत् । प्रशास्तचित्तायोपरतदर्पादिदोषाय \ 
शमान्विताय बाह्येद्धियोपरमेण च युक्ताय सवतो चिरक्तायेत्येतत् । येन विन्ञानेन यया विद्यया परथाऽक्षरमदरश्यादि 
विशेषणं तदेवाक्षरं पुरुषराब्दवाच्यं परण॑त्वात्युरि श्यताच्च सत्यं तदेव परमाथंस्वाभाव्यादक्षरं चाक्षरणादक्षतत्वा- 

१५ दक्षयत्वाच्च वेद विजानाति तां ब्रह्मविद्यां तत्वतो यथावत््रोवाच प्रम्रयादिव्य्थः ! अआचा्ंस्याप्ययं नियमो 
यर्स्यायप्राप्रसच्छिष्यनिस्तारणमविद्यामहोदधेः \॥ १२ ॥ 

इत्यथवं वेदीयमुण्डकोपनिषद्ाष्ये प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः 

इति मुण्डकोपनिषदष्ये प्रथममुण्डकं समाप्तम् 

| इतिस्मतेर्ाह्मणस्येवाधिकार इत्यथः । कूटस्थेन परिणामरहितेनाचलेन स्पन्द रहितेन धरुवेण प्रयत्नरहिते- 
२० नाहमर्थी । *समित्पाणिरिति विनयोपलक्षणम् । १२॥ 

अक्षरणादिति\ भवयवान्यथाभावलक्षणपरिणामशून्यत्वात्। अक्षतत्वादिति\ अश्नयत्वाच्चेति । अशरोरत्वा- 
द्िकारशन्यत्वादित्यथः ।। १३ ॥ 

इति मुण्डकोपनिषःदूाष्यटीकायां प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः 

इत्यथववे दीयमृण्डकोपनिषद्धाष्यटीकायां प्रथममूण्डक समाक्षम् 

२५ १. अत्र श्रशान्तचित्ताय शमान्विताय इत्यनेन साधनचतुष्टय ब्रह्म विद्योपदेशायावश्यकमिति सूचितम् | 
“परीक्ष्य रोकान्' इत्यनेन नित्यानित्यविवेकः, "निर्वेदमायात्" इत्यनेन वैराग्यम्, "प्रदान्तचित्ताय 
इत्यनेन रामादिषट्क तद्विज्ञानाथंमिति मुमुक्षुत्वं च सूचितमिति अथातो ब्रह्मजिन्नासे"त्यनेन सूचित्तसाधन- 
चतुष्टयमव्र प्रकटीक्रियते । "तस्म स विद्वानुपसन्नाय ब्रह्यविद्यां ब्रयादि'व्युक्त्या उत्तरत्ैव परविद्या 
आरभ्यत इति स्पष्टम् । पूर्वत्र परविद्यातत्फख्वचनोक्तिरिति व्याख्या न साध्वी । 

२३० येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यमिः्युक्तेः सद्यं ज्ञानमनन्तं" "सदेव सोम्ये'त्यादिवाक्यप्रसिदधं शुद्धं पारमाधिकं 
ब्रह्मत्यथंः । न तु शिवो वा विष्णुर्वा । तदुक्तं वासिष्ठनिवणि-- 
“न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्विखोचनः । अकरतिममनाच्न्तं देवनं देव उच्यते" ।। इत्यादि 
न च पुरुषशब्दः श्रीविष्णौ रूढ इति वाच्यम् । पुरषं कृष्णपिङ्रं' पुरुषस्य सहखाक्षस्य महा- 
देवस्ये'त्यादो श्रीक्िवेऽपि प्रयोगात् । विष्णौ रूढते अन्तस्तद्धर्माधिकरणवेयर््यापत्तेश्च । 

२५ २. अत्र श्रहयानिष्ठमि"ट्युक्त्या संन्यासीति भाष्यकारैः सूच्यते । एवं तहि समिद्धः तस्य कि कार्यं येन 
तद्गृहीत्वा तं प्रति गच्छेत् इति शङ्कानिरासाय विनयोपलक्षणमि्य॒क्तम् । समित्पाणित्वं यत्र गृहस्थ 
एव जनकम्राज्ञेवत्वर्थाछ् रोवत् ब्रह्मनिष्टोऽस्ति ठं प्रति विद्य।धितया गमने उपयोगो भवति । 





सु०-२, ख०~१, स०-१,२ | मुण्डकोपनिषत् | १४१ 

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्रासावकादिस्फुरिङ्गाः सहसः प्रभवन्ते सस्पाः । 

तथाञ्षरादिविधाःः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेधापियन्ति॥ १॥ 

दिव्यो हयमुतेः पुरूषः -सबाद्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो क्षरात्यरतः परः ॥२॥ 

अपरविद्याथाः सर्वं कायंमुक्तम् \ स च संसारो यत्सारो यस्मान्मूलादक्षरात्सस्भवति र्थास्मञ प्रलीयते 
तदक्षरं पुरुषाख्यं सत्यम् \ यस्सित्विज्ञाते समिदं विज्ञातं भवति तत्परस्था ब्रह्मविखाया विषयः स वक्तव्य इत्युत्तरो 
ग्रन्थ आरभ्यते ! यदपरविस्ाविषयं कमंफललक्षणं सत्यं तदपेक्षिकम् ! इदं तु परविद्याविषयं परमार्थतः सल्लक्षण- 
त्वात् तदेतत्सत्यं यथाभूतं विद्याविषयम् \ अविद्याविषयत्वास्चानृतमितरत् ! अत्यन्तपरोक्षत्वात्कथं नास प्रत्यक्ष- 
वत्सत्यमक्षरं प्रतिपचेरच्चिति दृष्टान्तमाहयथा सुदीप्रात्सुष्टु दीप्रादिद्धात्पावकादर्नेवस्पुलिद्धा अग्न्यवथवाः सहल- 

५ 

दोऽनेकः प्रभवन्ते निगच्छन्ति सरूपा अग्निसलक्षणा एव तथोक्तलक्षणादश्लरष्िविधा नानादेहोपाधिभेदमनुविधोय- ` 
मानत्वाद्विविधा हे सोम्थ भावा जोवा आकाल्लादिवदृघटादिपरिच्छिन्नाः सुषिरभेदा धटादयुपाधिप्रभेदमनु भवन्ति । 
एवं नानानामरूपक्ृतदेहौपाधिग्रभवमनुप्रजायन्ते । तत्र चेव तस्सिननेवाक्षरेऽपियन्ति देहोपाधिविरयमनुलोयन्ते घटादि- 
विखयमन्विव सुषिरभेदाः यथाऽऽकाषस्य सुषिरभेदोत्पत्तिप्रर्यनिमित्तत्वं धटदुपाधिष्कुतमेव तद्रदक्चरस्यापि रनाम- 
रूपकरतदेहोपाधिनिमित्तसेव जीवोत्पत्तिप्रर्यनिमित्तत्वम् \॥ १ \ | 

९०५ 

` नामरूपबीजभूतादव्याक्तास्यात्स्वविकारापेक्षया परादक्षरात्परं यत्छर्वोपाधिभेदर्वनितसक्षरस्येव स्वरूप 
माकारस्येव “सवंमूतिर्वाजतं नेति नेतीत्यादिविहेषणं विवक्षन्नाह--दिन्धौ दयोतनवान्स्वयंज्योतिष्ट्वात् ।! दिवि वा 
स्नात्मनि भवोऽलोकिको वा \ हि यस्मादमुतंः सवंमूतिर्वाजतः पुरुषः पुणः परिक्षयो वा! दिव्यो ह्यमुतः पुरुषः 
सबाह्याभ्यन्तरः सह् बाह्याभ्धन्तरेण वतत इति ! अजो न जायते कुतश्ित्स्वतोऽन्यस्य जन्मनिमित्तस्य चाभावात् यथा 
जलबुदूबुदादेर्वाय्वादि । यथा नभःसुषिरभेदानां घटादि । सवेभावविकाराणां जनिमुलत्वात्तत्प्रतिषेधेन सरत प्रतिसिद्धा 

टे विदे वेदितव्ये इल्युपन्यस्यापरविद्यामायमुण्डकेन प्रपञ्च्य परविद्यां सूत्रिता प्रपञ्चयितं द्वितीयमुण्डकारम्भ 
दत्याह्-अपरविद्याया इत्यादिना \ कमणोऽपि प्राक्सत्यत्वमुक्तं तद्रदिदं सत्यत्वं न मन्तव्यमित्याहू--पदपरविद्ा- 
विषयमिति \ विषीयते विशेष्यते विद्याऽनेनेति ब्युतत््या विषयश्ब्दस्य वस्तुपरत्वान्नपुंसकलि ङ्ग्व परमाथंतः 
सल्लक्षणत्वादद्यन्ताबाध्यत्वादित्यथः । अत्यन्तपरोक्षत्वादिति । “शास्त्रेकगम्यत्वात् । अपुवंवदुत्रह्मणः प्रत्यक्षत्वं न 
सम्भवति साक्षा्ताराधीनं च केवल्यं ततः कथं नाम सव्यमक्षरं प्रत्यक्षवल्रतिपये रन्सुमुक्षव ₹इत्यमिप्रेत्य जीव- 
ब्रह्मणोरेकलवे इृष्टान्तमाहु--यथा सुदीप्रादिति । एकत्वे सति प्रव्यग्ख्पस्यापयोक्षत्वाद्ब्रह्मणोऽपि प्रत्यक्षत्वं भविष्यति 
घटेकदेशप्रयक्षत्वे घटगप्रत्यक्षवदित्यथंः । विभक्तदेरावच्छिन्नतवेन विस्पुलिद्धष्ववयवत्वादिव्यवहारः, स्वतः पृन- 
रन्यात्मत्वमेवोष्णप्रकाशात्वाविशेषात्तथा चिद्रूपत्वाविशेषाञ्जीवानां स्वतो ब्रह्यत्वमेवेत्यथंः ।। १॥ 

अक्षरस्यापि जीवोत्पत्तिप्रख्यनिमित्तत्वमौपाधिकमुक्तमेकत्वसिद्धवरथंम्। तत्त्वतस्तु निमित्तनेमित्तिकभावोऽपि 
नास्तीत्याह- नामरूपबीजभूतादिति । देहापेक्षया यदबाह्यमान्तरं च प्रसिद्धं तेन सह तत्तादातम्येन त्दधिष्ठानत्तया 
वा वत्त॑त इति सबाह्याभ्यन्तरः । अत एव सर्वात्मत्वात्तघ्रयतिरिक्तनिमित्ताभावादज इत्यथः । जायतेऽस्ति वर्धंते ` ` 
तिपरिणमतेऽपक्षीयते विनहयतीत्येवमादिभावविकाराणां निषेधे तात्पयंमजशब्दस्याऽऽह्--सवेभावविकाराणामिति । 

१. विविधा भावाः चेतना अचेतनाश्च चेतनानां जीवानां स्वत्तोऽनादित्वात् तेषामुत्पत्तिः उपाध्युत्पत्तिरेव । 
प्रर्योऽप्युपाधिप्रख्य एवेति ज्ञेयम् । 

२. सबाह्याभ्यन्तरः बाह्याभ्यन्तरसहितः सर्वात्मा । ( कल्प० ) 
र. नामरूपकरतेति-कृतकेत्यथः | 
४. अप्राकृतशरीरं ब्रह्मणोऽभ्युपगन्तृनिरासयोक्तम् । 
५. शास्तरैकगम्यत्वात् परोक्षत्वं शास्तैकगम्येनापरिच्छिन्चानन्दाकारेणेत्यथः | स्वरूपेण तु सन् घटः 

दता दिप्रस्यक्षविषय एव ब्रह्य । 

१५ 

२०५ 

२५ 

२५ 

३५ 
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१५ 

१५ 

२० 

२५ 

'एतस्माउ्जायते प्राणो मनः स्वेन्द्ियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥२॥ 

भवन्ति । सबाह्याभ्यन्वसे ह्यजोऽप्तोऽजरोऽघ्रृतोऽक्षरो घ्रुबोऽभय इत्यथः । यद्यपि देहाद्युपाधिमेददुष्टौनामविद्यावशाहेह् 
भेदेषु सप्राणः समनाः सेन्छिषः सविषयं इव प्रत्छवभासते तखमलादिमविवाऽकाक्षं तथाऽपि तु स्वतः परमाथ 
दृष्ठौनामप्राणोऽविद्यमानः क्वियार्क्तमेदवांश्चरनात्मको वायुयंस्मिन्नसावप्राणः । तथाऽमना अेकन्ानशक्तिभेद- 

वत्सङ्त्पाद्यात्मकं मनोऽप्यविद्यमानं यस्मिन्सोऽयमसनाः । अप्राणो दधमनाश्चेति प्राणादिवायुभेदाः कर्मद्ियाणि 

तद्विषयाश्च तथा बुद्धिमनसी बुद्धीन्दिखाणि तद्िषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्याः! तथा श्रुत्यन्तरे--ध्यायतीव 

रेखायतीवेति ¦! यस्माच्चैवं प्रतिषिद्धोषाधिद्रयस्तस्माद्ुश्चः शुद्धः । अतोऽक्नस्चामरूपबोजोपाधिलल्लितस्वरूपात्सव- 
कायंकारणबीनत्वेनोपलक्ष्यमाणत्वात्परं तद्पाधिलक्षणमग्पाक्रताख्यमक्षरं सवंविकारेभ्यस्तस्मात्परतोऽक्षरात्परो 
निरपाधिकः पुरुष इत्यथः । ्यस्दिस्धदाकाशाख्यमक्षरं सन्यवहारविषयमोतं प्रोतं च । कथं धुनरप्राणादिमस्वं तस्थत्यु- 
च्यते ! यदि हि प्राणादयः प्रागुरपत्तैः पुरुष इव स्वेनाऽऽत्मना सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना विद्यमानेन प्राणादि- 
मस्वं भवेच तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः पुष इव स्वेनाऽऽत्मनः सन्ति तदा। अतोऽ्राणादिमान्परः पुरुषः) एथाऽनुत्पनच 
ुतरेऽपुत्रो देवदत्तः ॥ २ ॥ 

कथं ते न सन्धि प्राणाद्य इत्युच्यते । यस्मदितस्मादेव पुरुषान्ामरूपबीजोपाधिलक्िताज्जायतं उत्पद्यते 
विद्याविषयविकारभूते नानधेयोऽसृतात्सकः प्रणः “वाचारम्भणं विकासे नासधेयमनृतम्'" इति श्वत्यन्तरात् ! न हि 
तेनाविद्याविषयेणानृतेन प्राणेन संघ्राण॑त्वं परस्य स्थादपुत्रस्य स्वप्नदृष्टेनेव पुत्रेण सयुत्रत्वम् \ एवं मनः सर्वाणि 
चेन्द्रियाणि विषयाश्चेतस्मादेव जायन्ते \ तस्सात्सिद्धमस्य निस्प्वरितमश्षणादिमत््वमित्यथंः । यथा च प्रागुत्पत्ते 
परमाथंतोऽसन्तस्तथा प्रखोनाश्चेति द्रष्डत्याः} दथा करणानि सनश्वेद्ियाणि तथा ज्ञरीरविषयकारणानि भूतानि 

जीवानां प्राणादिमत्वात्तदात्मतवे ब्रह्मणोऽपि प्राणादिमत्तवं प्राप्तं तच्चिव्तंयति--पद्यपीत्यादिना \ स्मृतिसंशयाद्यनेक- 
ज्ञानेषु शक्तिविरोषोऽस्यास्तीतति तथोक्तं; नामरूपयोर्बीजं ब्रह्म तस्योपाधितया लक्षितं शुद्धस्य कारणत्वानुपपच््या 
गमित स्वरूपमस्येति तथोक्तम् । तस्मादुपाधिरूपात्तद्िरिष्टरूपाच्च परतोक्षरात्पर इति सम्बन्धः । कथं माया- 
तस्वस्याक्षरस्य परत्वमित्याकाङक्षायामाह्--सर्वका्येत्ति ! कार्यं ह्यपरं प्रसिद्धम् । तत्कारणव्वेन गम्यमानत्वान्माया- 

तत्तवं परम् । यौक्तिकनाधादनिर्वाच्यस्वेऽपि स्वरूपोच्छेदाभावादक्षरम् । तदुक्तं गोतायाम्-- 
"क्षरः सर्वाणि भूताति कूटस्थोऽक्षर उच्यते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमातेव्युदाहूतः'' इति ॥ २॥ 
यदेव चेतन्यं निरुपाधिकं गुद्धमविकल्पं ब्रह्म यत्तत्वन्ञानाज्जीवानां कैवल्यं तदेव मायाप्रतिबिम्बितरूपेण 

कारणं भवतीव्याहु-पस्मदेतस्मादेवेति । प्राणोत्पत्तेरू्ष्वं ति सप्राणत्वं परमात्मनो भविष्पतीतिशङ्कुा निवृत्त्यर्थं 
शरुतयन्त रप्रसिद्धं प्राणस्य विरोषणमाह--अविद्याविषय इति ! नामधेयं इति । वाङ्मात्रो न वस्तुवुत्त दत्यथंः । 
णादीनां पाठक्रमोऽयमथक्रमेण बाध्यतेर । ““गता कलाः पञ्चदशा प्रतिष्ठाः" इति भूतेषु लयश्चरवणेन प्राणानां 

भौतिकत्वावगमादुमूतोतत्यनन्तरं प्राणोत्पत्तिद्रटव्येति । अभिमुखमागच्छन्वायुरावहु> पुरतो गच्छन््रवह् इत्यादि. 
भेदः । श्न्दस्पशरूपरसगन्धा उत्त सोत्तरस्य गुणा येषां तानि तथोक्तानि । "यथा शुक्छतन्त्ववस्थापन्नादन्वयिकारणा- 

२० 

२५ 

१. प्राणो जायत्त' इत्युक्या प्राणस्यानादित्वपूर्वंपक्षो निरस्तः । "आनीदवातमि'ति श्वतौ ईइवरस्य प्ररये 
प्राणनश्रवणं तु प्राणं विनापि सद्धावपरं ज्ञेयम् । एतस्माज्जायते प्राणः इति श्च॒तिदव क्रमबोधक- 
पदरहिता तेत्तिरीयस्थक्रमबोधकश्नुत्यनुसारेण नेत्या । इमे परस्माद्रह्मण उत्पन्ना इत्यत्र तासपर्य न तु 
क्रम । प्राणा वाव ऋषयः तेऽ्ग्रऽसदासीत्' इत्यस्याः श्रुतेरपि प्राणानां बहूत्रोत्पत्तिश्तेः एकविज्ञानेन 
सवं विज्ञानप्रतिज्ञाचुरोधाच्चोत्पत्तिरेव । असत्त्वमनभिव्यक्तरूपेण सत्ता । (न्न. सू. २.४.१ ) 

२.अत्र स्वतो ध्यानचलनाभावात् मनःप्राणधर्माणां ध्यानचलनादीनामारोपस्याथं सिद्धत्वात् प्राणमनः 
शृल्यत्वं सिद्धयति | 
पू. मी. ५.१.२। 

४. तदभिध्यानादेव तु तत्लिङ्खात् सः ( २-३-१३ ) इति सूतप्रतिपायार्थं मनसि कृतवा आद्--गुक्छतन्त्व- 
वस्थापन्नात् इत्यादि | 





मु०-२, खऽ-१, मऽ-४, ५ ] मुण्डकोपनिषत् { १४३ 

अग्निम॒धा चक्षषी चन्द्रघरयौ दिशः भरोत्रे बाज्िवृताथ वेदाः 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्यां पृथिवी हेष सवेमृतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
तस्मादग्निः समिधो यस्य सयः सोमात्पजेन्य ओषधयः पृथिव्याम् | 
पुमान्रेतः सिश्चति योषितायां बहीः प्रजाः पसूषात्सम्प्रघताः ॥ ५ ॥ 

खमाकाशं वायुरन्तर्बाह्य अगवहादिभेदः । ज्योतिरग्निः । आप उदकम् \! पृथिवी धरित्री विश्वस्य सवस्य घारिणी । ५ 
एतानि च शब्दस्पशंरूपरसगन्धोत्तरो तरणगुणानि पूथ॑पवेगुणसहितान्येतस्मादेव जायन्ते \\ ३ 1 

संक्षेपतः परविदयाविष्यमक्षरं निविज्ञेषं पुरषं सत्यं दिव्यो हयमूतं' इत्यादिना मन्त्रेणोक्त्वा पुनस्तदेव सविशेषं 
विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रववृते \ सेक्षेपविस्तरोक्तो हि पदाथः सुखाधिगम्यो भवति सूत्रभाष्योक्तिवदिति --योऽपि प्रथम- 
जात्प्राणाद्धिरण्यग्भाज्जिायतेऽण्डस्यान्तविराट् स तस्वान्तरितत्वेन लक्षयमाणोऽप्येतस्परषदेव पुरषाञ्जायत एतन्मयश्चेत्ये- 
तदथमाह् । तं च विशिनष्टि! अग्निद्यलोकः असौ वाव लोको गोतसाश्निः' इति धते: ! मूर्धा यघ्योत्तमाद्धं शिरः । 
चक्षुषी चन्द्रश्च मुयेशवेति चन्द्रसूर्या यस्थेति सवेत्रानुषद्धः कतंव्यः। अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य थस्थेति विपरिणामं 
कुत्वा । दिशः श्रोत्रे यस्य \ वाग्विवृता उद्घाटिताः प्रसिद्धा वेदा यस्थ । वायुः प्राणो थस्य हूदयमन्तःकरणं विश्वं 
समस्तं जगदस्थ यस्येत्येतत्\ सर्वं ह्यन्तःकरणविकारमेव जगन्मनस्परेव सुधुप्र प्रलयं नात् । जागरितेऽपि ततं एवाग्नि- 
विस्फुरलिङ्खबद्धिपरतिष्ठानात् । यस्थ च पद्भ्यां जाता पृथिवी ! एष देवो विष्णुरनन्तः प्रथमशरीरी त्र॑रोक्यदेहोपाधिः 
सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा । स हि सवभूतेषु द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता सवंकारणात्मा ।॥ ४ ॥। 

पच्चान्तिदारेण च याः संसरन्ति प्रजास्ता अपि तस्मादेव पुरुषास्प्रजायन्त इत्युच्यते । तस्मात्परस्मात्पुरुषात् 
रप्रजावस्थानवि्ञेषरूपोऽग्निः स विशिष्यते । समिधो यस्थ सूर्थ॑. सेभिध इव समिधः । सूर्येण हि द्यरोकः समिध्यते । 

ज्जायमानः पटः शुक्लगुणौ जायते तथाऽऽकाशावस्थापन्नाद्ब्रह्मणो जायमानौ वायु सकारागुणेन शब्देनान्वितो 
जायते । तथेव वायुभावापन्नादब्रह्मणोऽग्निस्तदगुणेनान्वितो जायत इति द्रष्टव्यम् । ननु सूक्ष्माणि भूतानि प्रथम- 
मुत्पद्यन्ते । अनन्तरं तासां त्रिवृततं त्रिवतमेकेकामक रोदिति पञ्चीकरणोपलक्षणाथ त्रिवृत्करणभरुतेः पञ्चाटमकत्वमव- 
गम्यते । तत एककस्य भूतस्य पञ्चगुणवक्तवं वणितमन्यत् । कथमिह पञ्चाकरणमनाहद्य प्रथमरसंग एवांऽऽकाशस्यक- 
गुणत्वं वायोहि द्विगुणत्वं तेजसस्त्रिगुणत्वमित्यायुच्यते । सत्यम् । मूतसगे तात्पर्याभावद्योतनाय प्रक्रियान्तरं न 
विरुध्यते । न द्येतस्परतिबद्धं किञ्चित्फटं श्रूयते । अत एव गुणगुणिभावाऽपि न वेशेषिकपक्षवदिह् विवक्षितः । किन्तु 
राहोः शिर इतिवद्रयपदेशमात्रम् । विस्तरेण त्वन्व्यकार्य॑प्यन्तं तेन तेनाऽऽकारेण ब्रहयंव विवर्तत इति प्रपञ्ग्यते 

` ततोऽतिरिक्तस्याणुमात्रस्यासम्भवात्तस्मिन्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवताति प्रदश॑नार्थमित्ययथः ॥ २॥ 
सर्वेषां भूतानामिति । पञ्चमहाभूतानाम् । अन्तरात्मा स्थृखपञ्चभूतशरीरो हि वराडित्यथं; । पञ्चाग्नि 

हारेण । चुपजन्यपुथिवीपुरूषयोषिस्पु पञ्चस्वग्िदृष्ः श्रुतयन्तरचोदितत्वात्तदुद्वारेणेत्य्थः ।। ४५ ॥। 

१. अग्निमूर्धा--इत्यादिरूपं परस्येव ब्रह्मणः उपासनार्थं काल्पनिकं रूपमिति भाष्याभिप्राय । पुनस्तदेव 
सविदोषं वक्तव्यमित्ति भाष्यात् । अत्त एव सूत्रभाष्ये अग्निमूर्घा इत्यादिरूपं परमेश्वरस्येवोचिततं सर्वं 
विकारकारणत्वात् । "एष सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यत्र एष इति प्रकृतानुकषंणास्व । परं तु सूत्रभाष्य 
एव अन्ये पुनम॑न्यन्ते' इत्यारभ्य नायं भूतयोनेः रूपोपन्यासः सम्भवति जायमानत्वेन निर्देशात् । 
अपि तु प्रथमशरीरस्य विराट्पुरुषस्यायं रूपोपन्यासः" इत्युक्तम् । तदभिप्रायेणेहोपनिषद्विवरणेऽपि-- 
विराटपुरुषः स एव । तत्त्वान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणोऽपि एतस्मादेव जायत इत्युक्तम् । 
परिमलकारास्तु--अग्निर्ुर्धे'त्यादिना उक्तं सवेप्रपञ्चात्मकं रूपं परमेश्वर एव समञ्जसं सर्वो 
पादानत्वेन सर्वात्मकत्वात् । न तु हिरण्यगर्भे । सगुणे सम्भवतस्तस्य निगृणेऽपि स्तुत्यथ॑मुपन्यासात् । 

इदमेव च -स्वमतमिव्याहूः । अत्त एव स्मयंमाणमनुमानं स्यादिति सूत्रमस्य मन्त्रस्य परमात्मपरत्वं 
सूचयति । तस्मादग्निः द्युखोकः | 

२. प्रजावस्थानविशेषः-देवानां निवासभूतः स्वगं: | 

९० 

१५ 

९० 
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तस्मादचः साम "यजंपि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणा । 

संवत्सरश्च यजमानश्च सोकाः सोमो यत्र पवते यत्र घ्रयंः।॥ &॥ 

तस्माच्च देवा बहूधा सम्प्रघताः साध्या मनुष्याः परश्वो वयांसि | 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचयं विधिश्च ।॥ ७॥ 

५ ततो हि युलोका रचिष्पन्नात्सोमात्पजंन्यो दितीयोऽग्निः सम्भवति । तस्माच्च पजञन्यादोषधयः पुथिव्यां सम्भवन्ति । 
ओषधिभ्यः पुरुषाग्नौ हृताभ्य उवादनमूताम्यः पुमानग्नो रेतः सिच्चति योषितायां योषिति यौषागनौ खिामिति । 
एवं कमेण बह्वीबह्वधः ब्राह्मणाद्याः पुरुषात्परस्मात्सं प्रसुताः समुत्पन्नाः \\ ५॥ 

किञ्च कमंसाधनानि फलानि च तस्मादेवेत्याह--कथं ? तस्माघ्पुरुषादचो नियताक्षरपादावसाना गायत्र्यादि. 
च्छन्दोविशिष्टा मन्त्ाः । साम पाश्चमक्तिकं साप्रभक्तिकं च स्तोभादि गोतविरिष्टम् \ यज्ष्यनियताक्षरपादावसानानि 

१० वाक्यरूपाण्येवं निविधा मन्त्राः ! द्दीक्षाः सोञज्यादिलन्नणाः कतुंनियमविशेषाः । यज्ञाश्च स्वेऽग्निहोत्रादयः । क्रतवः 
»सथुपाः । दक्षिणाध्चेकगवाद्यपरिमितसचस्वान्ताः। संवत्सरश्च कालः कर्मद्धिम्। यजमानश्च कर्ता \ लोकास्तस्य कमं- 
फलभूताः । ते विक्षेष्यन्वे सोमो यत्र येषु लोकेषु पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु सूयस्तपति च, ते च दकषिणाय- 
नोत्तरायणमागहयगम्था विटदविदरत्कतुफलभूताः ॥ ६॥ 

तस्माच्च पुरुषात्कर्माद्खभूता देवाः बहुधा वस्वादिगणमभेदेन संप्रसूताः सम्यक्सूताः \ साध्या देवविशेषाः । 
१५ मनुष्याः कर्माधिङताः । परशषवो प्रास्थारण्याः । वयांसि पक्षिणः । जोवनं च मनुष्यादीनाम् प्राणापानौ, ब्रोहियवो 

हविरर्थौ । तपन् कर्माङ्धं पुरुषसंस्कारलक्षणं स्वतन्त्रं च फलसाधनम् । श्रद्धा यत्पूवंकः सव॑पुरुषायथंसाघनप्रयोगधित्त- 
प्रसाद आस्तिक्यबुद्धिः, तथा सत्यमनृत्तवजनं ययथाभूताथेवचनं चापीडाकरम् । ब्रह्मच मेथुनासमष्वारः \ विधिश्चेति- 
कतन्यताः ।! ७ \) 

पाञ्चभक्तिकमिति । दहिङ्कारप्रस्तावोद्गीथप्रतिह्य रनिधनाघ्याः पञ्च मक्तयोऽवयवा यस्य तत्तथोक्तम् । 
२० साप्रभक्तिकमिति ! हिङ्ारप्रस्तावोद्गीथप्र्तिहारोपद्रवनिधनास्याः सप्त भक्तयो यस्य तत्तथोक्तम् । स्तोभोऽगरंशून्यो 

वणं: | विद्वजित्सवंमेधयोः सर्वेस्वदक्षिणा । अत एकां गामारभ्य सवंस्वान्ता दक्षिणा भवन्तीव्यथंः ।॥ ६ ॥ 

तपश्च कर्माङ्धमिति। (पयोव्रतं ब्राह्मणस्य यवागू राजन्यस्याऽऽमिक्षा वेश्यस्येव्यादिविहितग् [स्वतन्त्रं कच्छ 
चान्द्रायणादीत्यथंः ।। ७ ॥ 

यजूंषि-- “एक वाक्यं एकं यजुः'' इति तल्लक्षणम् । व क्यत्वं च एकमुख्थविशेष्यकबोधजनकत्वे सति 
२५ विभज्यमाने साकाङ्क्षत्वम् । ( प० मी° २-१-१४) 

२. निष्पच्नात् सोमात्-प्ञ्चागिनद्रारेण संसरतां प्रथमाग्निः चलोकः तत्र कर्मिणः आहूतिद्रारा गत्वा 
सोमरूपेण निष्पद्यन्ते एष सोमो राजा तदहेवानामन्नमिद्युक्तेः | 

३. दीक्षा-यमनियमादिपरिग्रहाचुकूलयोग्यत्ता, तदभिव्यञ्जकं च मौञ्जीदण्डकृष्णाजिनादिः | 
४. सयुपाः-पदयुयागाः तद द्घकाः सोमयागाश्च । तत्र पद्युनियोजनार्थो यूपः खादिरादिः | दक्षिणाः प्रायः 

३० गौरेव दक्षिणा। तत्रापि क्वचिदेका गौद॑क्षिणा। विकृतिविरेषे घेनुदक्षिणा। ज्योतिष्टोमे तु दादशशतं गावः। 
ञाधाने एका देया, षड्देया राततं देयं, सहसरं देयं, अपरिमितं देयमिल्युक्तम् । 

५. इतिकतव्यता--अ ज्गकरापः। 
९. पयोत्रतम्-क्षुिवृत्तिसाधनम् । आमिक्ना--तप्तपयसि दधिप्रक्षेपे सम्पद्यमानं कठिनद्रव्यम् । कृच्छम्- 

व्यह॒महनि भोजनं त्यहं रा्ौ उयहुमयाचित्तं, त्यहुमुपवासः । एवंकृते प्राजापत्यक्रच्छुमनुष्ठितं भवति । 
२५ चान्द्रायणम्-शुक्लप्रतिपदि एकः कवलो भोक्तव्यः । प्रत्यहं तद्रधंने पोणंमास्यां पञ्चदशकवलाः । तततः 

प्रतिपदि चतुदश इति क्रमेण हासः अमावास्यामेकः | इदं यवमध्यचान्द्राथणम् । 





मु०~२, ख०~१, म०-८-१० } मुण्डकोपनिषत् [ १४५ 

सप्र प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ना्चिषः समिधः सप्र दमाः 
सुप्र इमे रोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाया निरिताः सप्र सप्र ।॥८॥ 
अतः सथुद्रा गिरय स्वेऽस्मास्स्यन्दन्ते सिन्धवः सवेरूपाः । 
अतश्च सवी ओषधयो रश्व यनेष मृतेस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ & ॥ 
पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परामृतम्। ५ 

एतद्यो वेद् निहितं गुहायां सोऽविदयाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

इत्यथववेदीयमुण्डकोपनिषदि द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः 

किच्च सप्त श्ीषण्याः प्राणास्तस्मादेव पुशुषासप्रभवन्ति \ तेषां च सप्ताचिषो दीप्रयः स्वविषयवद्योतनानि \ 

तथा सप्त समिधः सप्र विषयाः ! विषरयेहि समिध्यन्ते प्राणाः । सप्र होमास्तद्धिषयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञानं 

तज्जुहोति" इति श्रुत्यन्तरात् । किच्च सपरेमे रोका इन्दियस्थानानि येषु चरन्ति सच्चरन्ति प्राणाः! प्राणा येषु १ 

चरन्तीति प्राणानां विकशेषणमिदं प्राणापानादिनिवत्यथंम् । गुहायां शरीरे हृदये वा स्वापकारे शेरत इति गृहाशयाः 

निहिताः स्थापिता घा्ा सप्र सपन प्रतिप्राणिभेदम् । यानि चाऽऽत्मयाजिनांर विदृषां कर्माणि कमंफलानि चाविदरषां 
चं कर्माणि तत्साधनानि कमंफानि च सर्व चेतत्परस्मादेव पुरुषात्सवंज्ञातप्रमूतमिति प्रकरणाथः \\ ८ ॥' 

अतः पुरुषात्समुद्र: सवे क्षाराद्याः ! गिरयश्च हिमवदादयोऽस्मादेव पुरुषात्सवं 1 स्यन्दन्ते छ्रवन्ति गद्धाया 
सिन्धवो नद्यः सर्वंरूपा बहुरूपाः \ अस्मादेव सर्वा ओषधयो त्रीहियवाद्ाः\ रसश्च मधुरादिः षड्विधो येन रसेन भूतः १५ 
च्चभिः स्थुलैः परिवेष्ठितस्तिष्ठते तिष्ठति ह्यन्तरात्मा लिङं सुक्ष्मं शरीरम्! तद्धचन्तराले शरोरस्याऽऽत्मनन्धाऽऽत्म- 
वद्रतंत इत्यन्तरात्मा ॥ ९ \ 

एवं पुरषात्सवंमिरं संपरसूतम् ! अतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयमनुतं पुरुष इत्येव सत्यम् । अतः पुरुष 
एवेदं विश्वं सवम् । न विभ्वं नाम पुरषादन्यक्किञ्िदस्ति । अतो यदुक्तं तदेतदभिहितं कप्सिन्तु भगवो विज्ञाते 
सवंमिदं विज्ञातं भवतीति । एतस्मिन्हि परस्मिन्नात्मनि सर्वकारणे पुरषे विज्ञाते "पुरुष एवेदं विश्वं नान्यदस्तीति २० 

आत्मयाजिनामिति । सकलमिदमहं च परमात्मेवेत्तिभावनापुवंकं परमेश्वराराघनवुद्धया ये यजन्ति 
तेषामित्यथेः ।। ८ ॥ 

१. शिरसि भवाः दरे चक्षषी द्रे थोर दे नासिके एका वाक् इति सप्त । अवदयोतनं विषयप्रकाशः वृत्तिफलिति 
चततन्यक्रतः होमस्तु वत्तिः 

२. अन्तःकरणशुद्धयथं ये यजन्ति ते मात्मयाजिनः । तदुक्तम्-' आत्मयाजी तु करोति इदमनेनाङ्गं २५ 
संस्क्रियत" इति | 

३. एकविज्ञानेन सवविज्ञानं प्रतिज्ञाय छान्दोग्यषष्ठे "यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन स्वं मृन्मयं विन्ञाततं 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधघेयमित्यनेन विकारस्यानतत्वात्, 'उपादानमेव विकाराणां तत्तव- 

यवगमात् सवेप्रपञ्चोपादानब्रहयज्ञानात् सर्वोऽपि प्रपञ्चः तत्त्वतोऽवगतो भवतीति व्युत्पादितम् 
अत्र तु "पुरुष एवेदं सवंमि'ति पुरुषस्य सर्वात्मकत्वोपपादनेन बाधायां समानाधिकरण्यात् पुरुषव्यति- ३० 
रेकेण सर्वं स्वरूपेण नास्ति "पुरुष एव तत्वं सव॑स्ये्युक्तेः पुरुषविज्ञानेन सवस्य तत्वतो विज्ञानोपपादनं 
संक्षेपेण कृतम्] न तु छान्दोग्य इव विस्तरेण । इयमेव रीतिः बृहदारण्यके भात्सनि विज्ञाते सर्व विज्ञात 
 भवत्ती तति प्रतिज्ञाय “इदं सर्वे यदयमात्मा" इति पुशूषस्य सर्वात्मकत्वमुक्तम् । गीतासु च “यज्ज्ञात्वा नेह् 
भूयोऽन्यत् ज्ञातन्यमवदिष्यते' इत्युक्तवा “अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा" इति मगवत्त 
उपादानकारणत्वमक्तम् । तत्रापीयमेव रीतिः २५ 

४. पुरुष एवेदं विश्वमिति मतान्तरे न सम्भवति, जीवानामनादित्वेन पूरूमेपादानकत्वाभाव्रात्, अभदा- 
त द्खीकाराच्च। 

१९ 
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आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् | 
एजल्प्राणनिमिषच्च यदेतन्जानथ सदसद रेण्यं प्रं पिज्ञानाद्यदरिष्टं प्रजानाम् ॥ १॥ 

यदचिमद्यदणुभ्योऽणु च यर्सिर्मल्लोका निहिता लोकिनश्च । 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु बाडरनः। तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्ेदरन्यं सौम्य विद्धि । २॥ 

५ विज्ञातं भवतीति । कि पुनरिदं विश्वमित्युच्यते ¦! कर्माग्निहोत्रादिलक्षणम् ! तपो ज्ञानं तत्कृतं फलटमन्यदेतावद्धीदं 
ध्वम् 1 तच्ेतद्भह्यणः कायं तस्मात्सवं ब्रह्म परामृतं परममृतमहमेवेति यौ वेद निहितं स्थितं गहायां हूदि सवं- 
प्राणिनां स एवं विज्ञानादविद्याभ्रन्थि ग्रन्थिमिव हढोभूतामविद्यावासनां विकिरति विक्षिपति नाशयतीहु जीवन्नेव 
न भृतः सन्हे सोम्य प्रिथदषशंन \ १० ॥\ 

 इत्यथरवव॑वेदीयमुण्डकोपनिषद्ाष्ये द्वितोयमुण्डके प्रथमः खण्डः 

१० अरूपं सदक्षर केन प्रकारेण विज्ञेयमित्युच्यते--आगविः प्रकारं सच्चिहितं वागाद्युपाधिभि"“ज्वंरति भ्राजती"ति 
यन्तराच्छब्दादीनुपकभमानवदवभासते । दशनश्चवणमननविज्ञानाद्युपाधिधर्मराविभृतं सत्लक्ष्यते हदि सवं 

प्राणिनाम् ! यदेतदाविब्गह्य सन्निहितं सम्यक्स्थितं हदि तद्गुहाचरं नाम गुहायां चरतीति दशेनधवणाद्प्रकारेगुहा- 
चरमिति प्रख्यातम् । महत्सवेमहत्वात्पदं पद्यते सर्वेणेति सवंपदार्थास्पदत्वात् ! कथं तन्महत्पदमित्युच्यते । यतोऽतरा- 
स्मिन्ब्रह्मण्येतस्सर्वं सर्मपतं प्रवेशितं रथनाभाविवाराः -एजभ्चरत्पक्ष्यादि । प्राणत्प्राणितति प्राणापानादिमन्मनुष्य- 

१५ पश्वादि । निमिषच्च यच्चिमेषादिक्रिथावयच्चानिमिषत् चश्षब्दात्समस्तमेतवत्रैव ब्रह्मणि समपितम् \ एतददास्पदं 

सर्वं जानथ हे क्िष्या अवगच्छ तदात्मभृतं भवतां सदसत्स्वरूपम् । सदसतोमुर्तामुतयोः स्थुलसृक्ष्मयोस्तच्यतिरेकेणा- 

भावात् \ वरेण्यं वरणीयं तदेव हि सवस्य नित्यत्वात्प्राथनीयं परं व्यतिरिक्तं विज्ञानादप्रनानामिति ग्यवहितेन 

सम्बन्धो यत्छौकिकविज्ञानागोचरमित्यथंः \ यद्ररिघ्ं बरतमं सवेपदार्थेषु वरेषु तद्धचेकं ब्रह्मातिश्शयेन वरं सवंदोष- 

रहितत्वात् \ १ \ 
२० किञ्च--यर्दचमहीपिमत् यहीप्त्याऽऽदित्थादि दीप्यत इति दीप्तिमन्गहय । किञ्च यदणुभ्यः श्यामाकादिभ्योऽप्यणु 

यत्पृष्टं कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञात्तं भवत्तीत्ति तच्निरूपितम् । सवंमिदं परमात्मनो जायते । 
अत्तस्तावन्मातरं सर्वं तस्मिन्विज्ञते विज्ञातं भवतीत्यवियाक्षयफरामिधानेनोपसंहूतमिति ॥ ९-१०॥। 

इति मृण्डकोपनिषरद्धाष्यटीकायां द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः । 

अधुना यस्य सक्घदुपदेशमात्रेणाद्ितीयं ब्रह्यास्मीतिवाक्याथंज्ञानं न भवति तस्योपायानुष्ठानेन भवितन्य- 

२५ मित्यमिग्रेत्याऽप्ट-अरूपं सदक्षरमिति । वाक्याथस्येव पुनः पुनर्भावना युक्त्यनुसन्धानं चोपाय इत्याहु--उच्यत 
इति ! भआविःशब्दो निपातः प्रकाशवाची 1 ब्रह्म विश्वोपरुब्ध्यात्मना प्रकाशमानमेव सदेति भावयेदित्यथः। 

अन्यरप्युक्तम्- 

“यदस्ति यद्भाति तदात्मरूपं नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति | 
स्वभावसंवितप्रतिभाति केवरं ग्राह्यं ग्रहीतेति मुषेव कल्पना 11" इति । 

३० सन्निहितमिति । सर्वेषां प्राणिनां हृदये स्थित्तं वागाद्युपाधिभिः रशब्दादीनुपकरूभमानवदुत्रह्येव जीव- 

भावमापच्वमवभासते । तत्त: स्वततोऽपरोक्षं चेति सदा स्मरेदित्यथंः । सवेमिदं कार्यं परिच्छिन्नं च सास्पदं 

कायत्वास्रिच्छिन्नत्वाच्च घटादिवत्ततः सर्वास्पदं यत्तदेव मायास्पदमात्मभूतमित्ि युक्त्यनुसन्धानमाह-- 

महत्पदमिति ।। १॥ | 

घटादिवदादित्यादेजंडत्वेऽपि यदीप्तिमत्वं वेचिच्यं तदनुपपत्याऽपि तत्कारणं सम्भावनीयमित्याह- किच्च 

३५ यदचिमदिति \ अ्विमत्वादादिव्यादिवदिन्द्रियग्राह्य्वं प्राप्तं निषेधयत्ति--पदणुभ्य इति \ परमाणुपरिमाणत्वं तहि 
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धयुगृदीस्यौपनिषदं मदां शरं हयुपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा रक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ ३॥ 

प्रणो धनुः शये द्यास्मा व्रह्म तेल्लक्ष्ययुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ ४ ॥ 
"यसिमिन्योः पृथिवी चान्तरष्षमोतं मनः सह प्राणेध सर्वैः| 
तमेबेकं जानथ आत्मानमन्या बाच विभ्ुश्चथामृतस्येष सेतुः॥ ५॥ ५ 

च सृक्ष्मम् । चशब्दात्स्थूरेभ्योऽप्यतिशयेन स्थलं पृथिव्यादिभ्यः । यस्मिंल्लोका भूरादयो निहिताः स्थिताः । येच 
खछोकिनो लोकनिवासिनो मनुष्यादयः, चेतन्याश्रया हि सरवे प्रसिद्धास्तदेतत्सर्वाश्रयमक्षरं ब्रह्य स प्राणस्तदु वाडमनो 
वाक्च मनश्च सर्वाणि च करणानि तदु अन्तश्चेतन्यं; चेतन्याश्रयो हि प्राणेन्धियादिसवंसङ्खातः “प्राणस्य प्राणम्" इति 
भरुत्यन्तरात् । यतप्राणादीनामन्तश्चंतन्यमक्षरं तदेतत्सत्यमवितथमतोऽमृतमविनाश्ि तद्ेढग्यं मनसा ताडयितव्यम् \ 
तस्मिन्मनःसमाघानं कतव्यमित्यथंः । यस्मादेवं हे सोम्य विद्धचक्षरे चेतः समाधत्स्व \\ २॥ १० 

कथं वेद्धव्यमित्युच्यते-धनुरिष्वासनं गृहीत्वाऽऽव्योपनिषरमुपनषत्यु भवं परसिद्ध महाखरं महच्च तदच्ं 
च महास्रं धनुस्तस्मिञ्जशरम् \ किविशिष्ठमित्याह--उपासानिरितं सन्तताभिध्यानेन तनूकृतं संस्छरतमित्येतत् । 
सन्धयीत सन्धानं कुर्थात् । सन्धाय चाऽऽयम्थाऽऽकरष्य सेद्द्ियमन्तःकरणं स्वविषयाटिनिवत्यं लक्ष्य एवाऽऽर्बाजतं 
कृत्वेत्यर्थः न हि हस्तेनेव धनुष आयमनमिहं सम्भवति) तद्धावगतेन तस्मिन्ब्रह्मण्यक्षरे लक्ष्ये भावना भावस्तद्गतेन 
चेतसा ल्यं तदेवं यथोक्तलक्षणमश्नरं सोम्य विद्धि ॥२३॥ १५ 

| यदुक्तं धनुरादि तद्च्यते--प्रणव ओदधमरो घनुः\ यथेष्वासनं रक्ष्ये शरस्य प्रवेशकारणं तथाऽऽत्मशरस्याक्षरे 
लक्षये प्रवेश्षकारणमोङ्ारः \ प्रणवेन दयभ्यस्थमानेन संस्क्रिथमाणस्तदालम्बनोऽप्रतिबन्धेनाक्चरेऽचतिष्ठते यथा 
धनुषाऽऽस्त इषुरलक्ष्ये ! अतः प्रणवो धनुरिव धनुः ! श्रो ह्यात्मोपाधिलक्षणः पर एव जले सूर्धादिवदिह प्रविष्टो देहे 
सवंबोद्धध्रत्यथसाक्षितया स शार इव स्वात्मन्येवापितोऽक्षरे ब्रह्मण्यतो ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते लक्ष्य इव मनःसमाधि- 
तुभिरात्मभावेन लक्ष्यमागत्वात् । तत्रैवं सत्यप्रमत्तेन बाह्यविषयोपरन्धितृष्णाप्रमादर्बाजितेन स्वतो विरक्तेन २० 
जितेन्द्रियेणेकाप्रचित्तेन वेद्धव्यं ब्रह्य लक्ष्यम् \! ततस्तदेधनादूध्वं शरवत्तन्सयो भवेत् \ यथा शरस्य रक्ष्येकात्मत्वं फलं 
भवति तथा देहाचयात्मप्रत्ययतिरस्करणेनाक्षरेकात्मत्वं फलमापादयेदित्यथेः ॥ ४ ॥ 

अक्षरस्येव दुरुक्ष्यत्वास्पुनः पुनवचनं सुलक्षणाथे्--पस्मिचचक्षरे पुरुषे योः पृथिवी चान्तरिक्षं चोतं समर्पितं 
मनश्च सह प्राणेः करणेरन्यैः सर्वेस्तमेव सर्वाश्रयमेकमद्ितीयं जानथ जानीथ हे शिष्याः! आत्मानं प्रत्यक्स्वरूपं 
युष्माकं सवेप्राणिनां च ज्ञात्वा चान्या वाचोऽपरविद्यारूपा विसुच्चथ विमुच्त परित्यजत । तत्प्रकाश्यं च सवं कमं २५ 

स्यादिति नाऽऽशङ्कनीयमित्याह-चश्नब्दादिति! स्थुलत्वात्तद्यंन्या वारर स्यादिति नाऽऽशद्धुनीयमित्याह्-पस्मिंल्लछोका 
इति । प्राणादिप्रवृत्तिश्चेतनाधिष्ठाननिबन्धना जडप्रवृत्तित्वाद्रथादिप्रवृत्तिवच्चिद्धदे च प्रमाणाभावादेकचेतन्यमात्र- 
मस्मोति विचायेदिव्याहू--तदेतत्सर्वाश्रयमिति , प्राणाद्यधिष्ठानत्वास्प्राणादिरक्ष्य आत्मा द्रष्टव्यः ॥ २॥ 

विचारासमथंस्य प्रणवमवलम्ब्य ब्रह्मात्मेकत्वे चित्तसमाधानं क्रममुक्तिफटं दशंयितुमुपक्रमते--कथं 
बेदधव्यमित्यादिना । प्रणवो ब्रह्येत्यभिध्यायतत उपसंहूतकरणग्रामस्य प्रणवोपरक्तं यच्वेतन्यप्रतिविम्वं स्फुरति स॒ ३० 
भास्मेत्यनुसन्धानं प्रणवे शरसन्धानं तस्य चिखतिविम्बस्य बिम्बेक्यानुस्न्धानं रक्षयवेधः ।। ३-४॥ 

उत्तरग्रन्थस्य पौनरक्त्यं परिहरति-अक्षरस्येव दुखक्ष्यत्वादिति । ससाधनं सवं कमं परितयञ्याऽत्मेव 

१. अचर दुपृथिव्यादीनामाधारत्वेन श्रूयमाणं वस्तु प्रधानं वा हि रण्यगभेरूपो वायुर्वा ब्रह्म वेति सन्दह्य प्रधानं 
वायुर्वा इदं मवितुमह्ति प्रपञ्चाश्रयत्वस्य तयोरपि सम्भवात् इति पूर्वपक्षं कृत्वा सिद्धान्तितं 'च॒भ्वाच्यायतनं 

 स्वशब्दाद्' ब्रह्मेति तत्त॒ समन्वयादि'त्यतः अनुवतते, स्वशष्दात्-आत्मशब्दात् तमात्मानमित्युक्तेः। ३५ 
तस्येव वाग्विमोकपूरव॑कज्ञेयत्वस्य ““नानुध्यागाद्रहून् शब्दान्" इत्यादौ बृहदारण्यक श्रुतत्वात् । 

२. अन्याधारम्--अन्यः आधाय यस्य, अन्यत्र िहितमित्यथंः। सवंलोकाघारत्वादनाधा रमिति समाधानम् । 





१४८ सटीकशा र भाष्योपेता [ मु०-२, ख०-२, म०-६,७ 

अरा इव रथनामो संहता यत्र नाडयः । स॒ एषोऽन्तरे बहुधा जायमानः । 
ओोमिषस्येवं ध्यायथ आलानं `स्वस्ति बः पाराय तमसः परस्तात् ॥६॥ 
यः सवेज्ञ; सवेवि्स्येष सदहिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः 

मनोमयः प्राणक्नरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 
५ तष्टिज्ञानेन दयिह्यन्ति धोरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ ७ ॥ 

सप्तायनस् । यतोऽमूतस्येष सेतुरेतदात्म्ानमप्रतस्याप्रतत्वस्य मोक्षस्य प्राप्तये सेतुरिव सेतुः ̀ संसारमहोदधेरुत्तरण- 
हैवुत्वा्तथा च श्रुत्यन्तरम् -4तमेव विदित्वाऽतिषरतयुमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति ॥ ५ ।। 

किच्च--अरा इव । यथा रथनाभौ समिता असय एवं संहताः सम्रविष्ठा यत्र यस्मिन्हुशषये सवतो देह् 
त्ापिन्यो नाडथस्वस्मिण्टदये बुद्िप्रव्ययस्ाक्निमुतः सं एष प्रकत आतत्माऽन्तमेध्ये चरते चरति वतते । पषयञ्न्युण्व- 

१० न्मन्वानो विजानन्बहूुधाऽ्नेकधा कोधहूर्षादिग्रत्ययेर्जायमान इव जायसानोऽन्तःकरणोपाध्यनुविधायित्वात् । वदन्ति 
खोकिका ष्टो जतः कद्ध जातः इति \ तमात्मानमोभित्येवमोङ्कारालम्बनाः सन्तो यथोक्तकल्पनया ध्यायथ 
चिन्तयत ! उक्तं च वक्तव्यं शिष्येभ्य जाचा्येण जानता \ श्चिष्याश्च ब्रह्यवद्याविविदिषुत्वालिवृत्तकर्माणो मोक्षपथे 
प्रवृत्ताः । तेषां र्िवघ्नतया ब्रह्यप्राप्तिमाशास्त्याचायंः \ स्वस्ति निविध्नमस्तु वो सुष्माकं पाराय परकूकाय । 
परस्तात् कस्मात् ? अविद्यातमसः \! अविद्यारहितन्रह्यात्मस्वरूयगमनायेत्य्थंः \\ ६ ॥। 

१५ योऽसौ तमसः परस्तात्संसास्महोर्यव तीर्था गन्तव्यः परविद्याविषय इति स कस्मिन्वतंत इत्याहू--य 
सवेज्ञः सवेविच्यास्थातः) तं पुनविरिनष्टि \ यस्यैष प्रसिद्धो महिमा विभूतिः । "कोऽसौ महिमा ? यस्येमे द्यावापृथिव्यौ 
शासने विधृते तिष्ठतः, सूर्याचन्द्रमसौ यस्य शासमनेऽखातवक्रवद्जखं रमतः । यस्य शासने सरितः सागराश्च स्वगोचरं 
नातिक्रामन्ति \ तथा स्थावरं जद्धमं च यस्य शासने नियतम् \ तथा चतेवोऽयने अस्दाश्च यस्य शासनं नातिक्रामन्ति। 

ज्ञातव्य इत्यत्रैव हितुमाह्--अभृतस्येति । धनुषाऽध्युघेन लक्ष्यत इत्ति तल्लक्षण अत्मेकत्वसाक्षात्कार 
२० दुत्प्रथंः || ५॥ | 

कमंसद्कधिजनसद्खत्या कमंश्चद्धा विषयश्चद्धा च वाक्याथंज्ञानस्यावगमाय प्रतिबन्धको विघ्नः समा 
भूदित्याशं स्तनस् । न तु वाक्यार्थावगतौ निष्पच्चायां फलप्राप्तेविष्नश ुऽस्तीव्यभिप्रेतयाऽश्--परस्तादिति । मदुपदेशा- 
ध्वे मित्यथेः । ६ ॥ 

सवर्वरत्वमनोमयत्वादिगुणविसिष्रह्मणो हृदयपुण्डरीके ध्यानं च क्रममुक्तिफरं मन्दब्रहविदो विधीयत 
२५ इति दरयितुमाह-योऽसो तमसः परस्तादित्थादिना ।॥ ७॥ 

१. अच्राचायंः रिष्याननुगृह्लयति । एवमेव मुण्डकत्राह्मणे प्रहनोपनिषदि "तं वेदं पुरुषं वेद मा वो मृ्यु 
परिभ्यथा इति” इति वाक्येन शिष्यान् गृहीतब्रह्मविद्यान् अनुगृ ह्यति । 

. मनोमय इत्यादिवाक्यं जीवपरम् \ तस्येव प्राणमृत्तवेन प्राणश्च रीरत्वस्योपपत्तेः प्राणशरीरयोः शरीरान्तरं 
प्रति नेतृत्वोपपत्तेश्च । मतान्तरे तु प्राणकरीरः नेता इति पृथग्विशेषणत्वमुक्तं परमात्मनः । मनोमय- 

२० त्वादिकं जीवे प्रसिद्धतरम् । स वा अयमात्मा ब्रह्य विज्ञानमयो मनोमय इत्यादौ । 
॥ि ३. कोऽसौ महिमेति प्रश्नपू्वंकमाचायंः बृहदारण्यके अक्षरब्राह्यणे याज्ञवल्क्येनानुक्रन्तान् महिम्न भाहु- 

“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाग सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत" इत्यादीन् सर्वासिामुपनिषदामेक- 
कण्ठयस्फोरणाय । | 

| क्षीयन्ते चास्य कर्माणीति \ न च “स आगच्छति विरजां नदीं तस्सुकृतदृष्कृते विधूनुते" (कौ ° १-४) 
२५ इति श्रुतिवि योधः ज्ञानबलात् भवन् दुरितक्षयः यदेव जने तद॑व भवति, न तु मृत्वा विरजानदीगमनं 

यावददतिष्ठते हेत्वभावात्, विरजातटे युकेतदुष्कृतक्चयस्य प्रायिचत्तादिकारणाभावाच्च । तदुक्तम्- 
साम्पराये ततंव्याभाव्रात्तथाह्यन्ये ( त्र ° सू० ३-२-२७ )--इति सच्ितदुरितनाशेऽपि प्रारन्धातुवृत्तिः, 
पुक्तेषल्यायेन, प्रारब्पस्य ज्ञानोपजीन्पल्वाच्चे | 
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मिदयते हृदयग्रन्थिरिछघन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ = ॥ 

तथा कर्तारः कर्माणि फलं च यच्छासनात्स्वं स्वं कालं नातिवतन्ते स एष महिमा । भुवि रोके यस्य स एष सवंज्ञ 
एवंमहिमा देवः \ दिष्य योतनवति सवेबौद्धप्रत्ययक्रुतद्योतने ब्रह्मपुरे । ब्रह्मणोऽत्र चेतन्यरवरूपेण नित्ाभिव्यक्तत्वाद्- 
ब्रह्मणः पुरं हुदथयपुण्डरीकं तस्मिन्यद्योम तस्मिन्ब्योभ्न्याकाश्ञे हृत्पुण्डरोकमध्यस्थे प्रतिष्ठित इवोपरुभ्यते । न 
ह्याकाशशावत्सवेगतस्य गतिरागतिः प्रतिष्ठा वान्यथा सम्भवति ! स ह्यात्मा तत्रस्थो सनोवृत्तिभिरेव विभाव्यत इति ५ 
मनोमयो मनउपाधित्वात् प्राणक्नरीरनेता भ्राणश्च शरीरं, च प्राणशरीरं तस्यायं नेता स्थूकाच्छरीराच्छरीरान्तरं 

प्रति  प्रतिष्ठितोऽवस्थितोऽचने सुज्यमानान्नविपरिणामे प्रतिदिनसुपचोयमानेऽपचीयमाने च पिण्डरूपान्ने । हृदयं बुद्धि 
पुण्डरीकच्छि्रे सिधाय समवस्थाप्य । हु श्यावस्थानमेव ह्यात्मनः स्थितिनं ह्यात्मनः स्थित्तिरचचे। तदात्सतस्वं विज्ञा- 
नेन विर्दिष्टेन श्रस्राचार्यपदेक्जनितेन ज्ञानेन शमदमध्यानसवेत्यागवेराग्योदभूतेन परिपश्यन्ति स्वेतः पूर्णं पयन्तयु- 

` परभन्ते धीरा विवेकिनः\ आनन्दरूपं सर्वानथंदुःखायासप्रहीणममतं यद्भाति विक्ञेषेण स्वात्मन्येव भाति सवंदा।॥+७।! १० 
अस्य परमात्ज्ञातस्य पएरसिदसभिधीयते-- भिद्यते ह दथग्रन्थिरविद्याबासनाप्रचसो बुद्धचाध्रयः कामः 

कामा येऽस्य हदि नितः" इति भरुत्यतरात् । हुद्थाश्रयोऽसौ नाऽऽत्सताश्रयः । भिद्यते भद् विनाक्षमायाति । 
छिन्ते सव्ेयविषयःः संशया रोकिकानामामरणातु गद्धाल्लोतोवसदृता चिच्छेदेमायान्ति । अस्थ विच्छिन्न 
संशयस्य निवृत्तावि्स्थं यानि विज्ञानोत्पत्तेः प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाप्रवृत्तफलानिं ज्ानोत्पत्तिसहुभावीनि च 
क्षीयन्ते कर्माणि । न त्वेतनज्जन्मारम्भरकाणि प्रवत्तफएलत्वातस्मिन्सवज्ञेऽसंसारिणि परावरे परं च कारणात्मनाऽवरं १५ 
चं कार्यात्मना तस्मिन्यरावरे साक्चादहमस्मीति दृष्टे संसारकारणोच्छेडान्सुच्यत इत्यधेः \\ ८ ॥ 

अस्य परमात्मज्ञानस्येति । जीवन्मुक्तिफटस्यादरेतवाक्यार्थावगमस्य क्रममुक्तिफलस्य चौपासनस्येत्यथंः | 
अविद्यावासनाप्रचयो भिद्यत इति कोऽथः । कि बुद्धौ विद्यमानायामविद्यादिभेदो ज्ञानफलं किवा तच्निवृतौ | 
नाऽऽ्यः । सत्युपादाने का्यंस्यात्यन्तोच्छेदासम्भवात् । य द्वितीयः । ज्ञानस्याज्ञानेनेव साक्षाद्विरोधध्रसिद्धेः । किञ्च | 
बुद्धिरप्यनादिः सादिर्वा । नाऽद्यः “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इतिश्नृततिवि रोधात् । नान्त्यः । २० 

प्रलये ब्रह्यन्नानं वनेव वुद्धर्नाशसस्थवात्तदानर्थक्यप्रस दधात् । सादित्वे च वुद्धेरूपादानं साक्षाद्ब्रह्म चेत्तघाशं 
विनाऽ्व्यन्तौच्छेदौ न स्यात् । माया चेत्सा द्रष्टृगतन्ञानेन नोच्छेदमहंति । खौकिकमायाविगतमायाया द्रष्टृगत- 
ज्ञानेनोच्छेदादशंनात् । किच्च । बुद्धेरुच्छेदो न तस्याः फं स्वनाशस्याफलव्वात् । नाऽऽ्त्मनः । तस्य वुद्धप्रसद्गा- 
भावेन तदुच्छेदस्याफर्त्वात्। किञ्चाऽऽत्मनोऽविद्या्यनाश्रधत्वाभिघानं श्रुतिविरुद्ध प्रक्रमे--अविद्यायामन्तरे वर्तमाना 
इति श्रणादुपसंहारे च--“अनीशया शोचति मुह्यमानः" इति श्रवणात् । वुद्धिगत्तमेवाविद्याद्यात्मन्यध्यस्यत इति २५ 
चेदध्यस्यत इति कोऽथः । निक्षिप्यते ्रान्व्या हश्यते वा । नाऽऽ्यः । अल्यधमंस्यान्यत्र लिक्षेपासम्भवात् । भ्रान्त्या 
चेत्ेन हश्यते । न तावदात्मना तस्याविद्याश्रयत्वानज्लीकारात् । न बुद्धया । बुद्धे रात्मविषयत्वासम्भवेन त्द्गत- 
दशंनासम्भवात् । तद््रान्तेर्च स्वाश्रयगतेन तत्त्वानुभवेन निवत्यत्वप्रसिद्धेृदध रुभवाश्चयत्वप्रसङ्धात् । तस्मान्नास्य 
भाष्यस्य सम्यगर्थं पशयाम इत्ति चेत्, उन्यते। चित्तन्त्राऽ्नादिरनिर्वाच्याऽविद्या चेतन्यमर्थाच्छिदय स्वावच्छन्नचेतन्यस्य 
तुद्धयादिप्तादात्म्यल्पेण विवतंते । तस्याश्च ब्रह्यात्मतासाक्षात्कारनिवल्यंरूपाद्खीका रात्त्िवृत्तौ तदुत्थहुदय- ३० 
ग्रन्थिभेदः श्रूतयोच्यते । भाष्यकारीयं च बुद्धयाश्रयत्वाभिधानमह द रविशेषणव्वेनाविद्यादे्यावहारिकित्वाभि- 
प्रायेण, आत्मानाश्चयत्वासिधानं चाऽऽत्मनो निविक्रारत्वामिप्रायम् ! स्वाधितानुवत्िश्व प्रकटाथे प्रादर्शीति जीव- 

न्मुक्तिनं विरुध्यते ।॥ ८ ॥ 

१. शरीर-छिद्धशरीरम् । 
२. तत्र हि एवमुक्तम्--अवश्यं तावत् स्वोत्पत्तये तत्त्वज्ञानेन प्रवृत्तफलं कर्माश्रियणीयम् । स्वीक्रृते तस्मिन् ३५ 

कमणि कुराख्चक्रवत् प्रवृत्तवेगस्य तचचिवत्तंनपाटवसून्यत्वेन मध्ये क्षयासम्भवातु भवतति वेगक्षयप्रति- 
पाकनम् । उदहमलकादौनां तत्त्वदश्शिनामेव शरीरधारणविषयश्नुतिस्मृतिलिङ्गः तत्वर्दशिभिरेव गृरुशिष्य- 
सम्बन्धरनिर्देशान्यथानुपपत्या चानुगुहीतात् तस्य तावदेते चिरमिति लिद्धात् गम्यत इति । यत्त 
भास्करोक्तम्--आश्रयाभावास्च कर्मानुवत्तिः जीवस्य ब्रह्मीभावात् ब्रह्मणस्च तद्सम्बन्धातु । जीवन् 
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दिरण्यमये परे कोहो िरजं बह्म निष्करम् । तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तचदात्मविदो विदुः ॥ € ॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा बिधुतो भान्ति कतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भाप्ा सवेमिदं बिभाति ।॥१०॥ 

्रक्षैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्ाद््रह्म॒दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
५ अधश्चोध्वं च प्रसृतं त्रहेषेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥११॥ 

इत्यथववेदीथघ्रुण्डकोपनिषदि दितीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः 
इस्यथवेवेदोयमुण्डकोपनिषदि द्ितीयमुण्डकं समाप्तम् 

उक्तस्येवा्थंस्य संक्षेपामिधायका उत्तरे मन््ाख्योऽपि--हिरण्मये ज्योतिमेये बुद्धिविज्ञानप्रकाडे परे कोशे 
कोश इवासेः। आत्मस्वरूपोपरल्धिस्थानत्वात्परं तत्सर्वाभ्यन्तरत्वात्तस्मिन्विरनमविद्याद्यगेषदोषरजोमलर्वाजतं 

१० ब्रह्य सवंमहत्वात्सर्वात्मत्वाच्च निष्कलं निगेताः कला यस्मात्तचनिष्कटं निरवयवमित्यथंः ! येस्माहिरजं निष्कलं 
चातस्तच्छश्रं शुदं ज्योतिषां सवेप्रकाशात्मनामग्न्यादीनामपि तज्ज्योतिरवभासकम् । अन्न्थादोनामपि उयातिष्ट्व- 
मन्तगंतनब्रह्यात्सचेतन्यज्योतिनिमित्तमित्यथः । तद्धि परं ज्योतियंदतन्यानवभास्यमात्मज्योतिस्तद्यदात्सविदः अत्मानं 
स्वं शब्दादिविषयनुद्धिप्रत्ययसाल्षिणं ये विवेकिनो विदुविजानन्ति त॒ आत्मविदस्तदिदुरात्मप्रत्ययानुसारिणः । 
यस्मात्परं ज्योतिस्तस्मात्त एव तदिष्ुनतरे बाह्याथेप्रत्ययानुस्ारिणः ॥ ९ ॥ 

१५ कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्युच्यते-न तत्र तस्मिन्स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि सूर्थो भाति । 
तद्भय न प्रकाशयतीत्यथंः । स हि तस्येव भासा सदेमन्यदनात्मजाततं प्रकाशयतीत्यथेः ! न तु तस्य स्वतः प्रकाहन- 
सामधथ्यंम् ! तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निरस्मदुगोचरः । कि बहुना \ यदिदं जगद्भाति 
तत्तमेव परमेश्वरं स्वतो भारूपत्वादून्तं दीप्यमानमनुभात्यनुदीप्यते \ यथा जरोल्मुकाद्यग्निसंयोगादग्नि दहन्त- 
मनुदहति न स्वतस्तद्र्तस्थेव भासा दीप्त्या सव॑मिदं सूर्यादिजगद्विभाति । यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च 

२० कायंगतेन विविधेन भासा अतस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं स्वतोऽवगस्थते । न हि स्वतोऽविद्यमानं भासनमन्यस्य कर्त 
शक्नोति \ घटादीनामन्यावभासकत्वादशनादूरूपाणां चाऽऽदित्यादीनां तदशनात् \ १० ॥ 

यत्तञ्ज्योतिषां ज्योतिब्रह्यं तदेव सत्यं सर्वं तद्िकारं वाचारम्भणं विकारो नामधेयमाजरमनृतमितरदित्येत- 

भातीति णिजन्तार्थाध्याहारेण व्यास्यातम् । तस्य भासा सवंमिदं विभात्तीत्यस्य ब्रह्मणः स्वतो भारूपतंवे 
तात्पयं कथयति--यत एवं तदेव ब्रह्य भाति चेति ।। ९-१०॥ 

२५ उपसंहा रमन्तरस्य तात्पयंमाहू--यतज्ज्योतिषां ज्योतिस्तेन ब्रह्मणा विविधं क्रियत इति तद्िकारं सर्वं 

अथ मुक्त इति विरुद्धं पदद्रयमिति । तन्न । यतः जीवसम्बन्ध्येवाज्ञानादि वर्तंमानकमंसम्पादकरूपेण 
वत्तते । जन्मान्तरादिसकलसंसा ररम्भकाविद्याकामकमेबन्धनिमुंक्तः वत्तंमानभोगभागित्वाच्च जीवन् 
इति जीवन्मुक्त इति न विरुढम्, “ब्रह्मीभूतत्वं चातब्रह्मत्वभ्मनिवृत्त्या" इत्युक्तम् । (४-१-१५) 

१. न तत्र सूर्यो भात्ति-अयं मन्त्रः काठकोपनिषद्यपि श्रूयते, तथापि न तत्र तद्प्रतिपाद्याथं विषये संशयः । 
२० चयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्चेत्यनेन सूत्रेण तत्राग्निजीवपरमात्मनव्यतिरिक्तपदा्थंस्य निरूपणानव- 

कोशात् । अतो मुण्डकस्थमिदं वाक्यमधिह्ृत्य विचारः कृतः 'अनुकरतेस्तस्य चे'ति सूत्रेण--अत्र श्तौ 
निरवष्टः तेजो घातु: किञ्चिदुभौत्िकं तेजो न ब्रह्म--तमेव भान्तमनुभाती टुक्तानुभानस्य समान- 
स्वभावकेष्वेव दशंनात्, गच्छन्तमनुगच्छतीतिवत् इति प्राप्ते सिद्धान्तः ब्रह्मैवास्मिन्मन्त्रे प्रतिपाद्यते 
भानरूपत्वात् । अयःपिण्डः अग्नि दहृन्तमनुदहति इति भिन्नस्वभावकेष्वप्यनुकारदशंनात् । पुत्र॑मन्त् 

२५ ज्योतिषां ज्योतिरित्यनेन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात् । कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरिति प्रह्नसमाधानाथंमस्य 
मन्त्रस्य प्रवृत्तेः | 
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ष्टा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं ब्क्षं परिस्वजते | 

तयोरन्यः पिप्पलं -स्वादस्यनद्ननन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥ 

मर्थं विस्तरेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमनस्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति-ब्रहवोक्तक्षणमिदं यत्पुरस्तादग्र 
अब्रह्येवाविद्यादृष्टीनां प्रत्यवभासमानं, तथा पश्चाद्भह्य तथा दक्षिणतश्च तथो त्तरेण तथेवाधस्ताहूध्वं च सवेतोऽन्यदिव 

कायंकारेण प्रसृतं प्रगतं नामरूपवदवभासमानम् । कि बहुना ब्रह्येवेदं विश्वं समस्तमिदं जगद रिषं वरतमम् ! अब्रह्म- ५ 
प्रत्ययः सर्वोऽविद्यामात्नो रज्ज्वामिव सपंप्रत्ययः \ ब्रहयोवेकं परसाथंसत्यमिति वेदानुशासनम् \ ११॥ 

इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिषनद्ष्ये द्वितीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः 
इत्यथवंवेदीयमुण्डकोपनिषदष्ये द्वितीयं मुण्डक समाप्तम् 

परा वि्योक्ता यथा तदक्षरं पुरुषाख्यं सत्यमधिगम्यते । यदपिगमे ह दयग्रन््यादिंसारकारणस्याऽऽत्यन्तिक- 

विनाह्यः स्थात् \ तदश्षेनोपायश्च योगौ धनुराद्युपारानकल्पनयोक्तः ! अथेदानीं तत्सहकारोणि सत्यादिसाधनानि १० 
वक्तव्यानीति तद्थंमुत्तरारम्भः \ प्राधान्येन तत्वनिर्धारणं च प्रकारान्तरेण क्रियते अत्यन्तदुरवगाह्यत्वाक्कतमपि 

जगत्सर्वं ॒ब्रहोवेत्ति स्वाधायां सामानाधिकरण्यं योभ्यं स्थाणुः पूमानसावितिवदन्वयव्यत्तिरेकाभावपरिहारेण 
तावन्मात्रत्वं बोध्यते ।। ११॥ 

इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिषदद्धाष्यटीकायां द्ितोयमूण्के हितीयः खण्डः 

इत्यथववेदीयमृण्डकोपनिषद्धाष्यटीकायां द्वितीयं मृण्डकं समाप्तम् १५ 

प्राधान्येनेति । अपुवंत्वेन तात्पयंविषयतयेव्यथं; । द्वा सुपर्णेद्यादौ द्विवचनस्याऽऽकारश्छान्दसः । जीवस्या- 
ज्ञत्वेन नियम्यत्वेन योग्यत्वादीश्व रस्य सवंज्ञत्वेन नियामकत्वलक्तियोगाच्छोभनमुचितम् । नियम्यनियामकभाव- 

१. अस्मिन्मत्त्रे तयोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्ति' इति सत्त्वं, 'अनदनन्नन्योऽभिचाकडीति इति क्षेत्रजः! 
इत्यादिना अन्तःकरणजीवौ द्वा सुपर्णेति ग्राह्यौ इति यद्यपि पेद्धिरहुस्यत्राह्मणं तथापि न क्षत्तिः। अन्तः- 
करणातिरिक्तो जीवः अनुपाधिकः शुद्ध एव । स चेश्वरः एवेति ब्रह्यप्रकरणं न विशुध्यते इति निर्णीतं २० 
ब्रहमसू्रमाष्ये । अत्र जीवेदवरपरतया व्याख्यात्तृणामन्येषां ब्राह्मणविरोधः, मन्तरब्राह्मणयोरेकाथ्यं स्य 
सवंसम्प्रतिपन्चत्वात् । सत्त्वशब्दोऽपि उपनिषत्सु 'सत्त्वादधिमहानात्माः इत्यत्र वुद्धिपर इत्येवोक्तम् । 

यत्तु मतान्तरे समाने वृक्ष इद्युत्तरमन्तरानुरोधेन अस्य जीवपरत्वस्या ङ्गीक रणीयत्वात् पेद्धिरहस्य 
ब्राह्मणस्यायमथं--सत्तवं बद्जीवः क्षेत्रज्ञः परमात्मा । येन विष्िष्टः स्वप्नं परयतीत्यथः । शारीरक. 
दाब्दोऽपि परमात्मपरः चिदचिच्छरीरकत्वात् । एतत्सर्वं स्वमतस्य कथञ्चित् तत्रो दूमवनमेव परमात्मा <५ 
स्वत्तः एव सवंज्ञः, तस्य स्वत एव स्वप्नदशंनसम्भवे येन विटि्टः इत्यसङ्गतम् । 

अच्र इयदामननात्" इत्यधिकरणे द्वा सुपर्णेति मन्त्रप्रतिपाद्यविद्यायाः ऋतं पिबन्ताविति मन्तरप्रतति- 
पाद्यायाश्च विद्याया ठेक्यं निर्णीतम् । उभयत्रापि इयत्तापरिच्छिघ्स्य द्वित्वोपपन्नस्य विषयस्य प्रतीतेः 

इति हेतुः प्रदर्शितः । इदं च द्वा सूपर्णामन्त्रस्य जीवेश्व रपरत्वमादायेवेति ज्ञेयम् । 
२. स्वाहरत्ति- स्वादु यथा तथा अत्ति अल्पं वा बहद्रा भवतु कमंफलानुभवे जीवानां सुखानुभवदर्शनात् । ३० 

३. बाधायां सामान्याधिकरण्यम्-वाध्यमानतादात्म्योपलक्षित्ताधिष्ठानव्यक्तिप्रतिपादकसमानविभक्तिकनाम- 

यत्वं ( कु० च० ) यथा योऽयं स्थाणुः पुमानेष इति--अत्र हि स्थाणुतादात्म्याभावोपलक्षितपृुरुष- 

व्यक्तिमाच्प्रतिपादकत्वात् लक्षणम द्वति: । 
४ अन्वयनव्यतिरेकाभावपरिहारेणेति--अन्वयः-स्थाणुत्वं तस्य भानं, व्यत्तिरेकः--तदभावः तस्य च भानं 

तदुभयं विना शुदधपुरषभानमिव्यथंः । अन्वयन्यतिरेकयोरुभयोरपि परिहारेणेत्यथंः । व्यतिरेकाभाव ३५ 

इति-व्यत्तिरेकरूपस्याभावस्य परिहारेणेतयथंः । अन्वयव्यतिरेकपरिहारेणेति वा अन्वयन्यत्तिरेकभान- 

परिहारेणेति वा पाटर्वेत् सुगमः| 
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समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीक्षया शोचति पुद्यमानः । 
जुष्टं यदा पर्यस्यन्यमीश्चमस्य महिमानमिति बीवशोकः ॥ २॥ 

तत्र सूत्रभूतो मन्त्रः परमाथंवस्स्ववधारणाथंमुपन्यस्यते--दवा द्रौ सुपर्णा सुपण शोभनपतनो सुपर्णौ पक्षिसामान्यादा 

सुपर्णो सगजा सयुजौ सहैव सर्वदा युक्तौ सखाया सायो " समानाख्यानौ समानाभिव्यक्तिकारभावेव॑भूतौ सन्तौ ससा- 
नमविेषमुपरुल्ध्ययिष्ठानतयेकं वुक्च वृक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरी रं वृक्षं परिषस्वजाते परिष्वक्तवेन्तौ । सुपर्णावियेकं 

वक्षं फलोपभोगा्थम् । अयं हि वृक्ष उ्वंमुलोऽवाक्शाखोऽश्वत्थोऽव्यक्तमुलप्रभवः क्षेत्रसंज्ञकः सवप्राणिकमंफलाश्रयस्तं 

परिष्वक्त सुपर्णाविवाविद्याकामकर्मवासनाश्रयलि द्घोपाध्यात्मेश्वर । तयोः परिष्वक्तयोरन्य एकः क्षेच्रज्ञो लिद्धोपाधि 
वक्षमाधितः पिप्पलं कर्म॑निष्यन्नं सुखदुःवलशक्षणं फं स्वाद्रनेकविचित्रवैदनास्वारूपं रवानि भक्षयत्युपभुङ्क्तेऽ- 
विवेकतः ¦ अनहनन्नन्य इतर ईश्वरो नित्यश्चुढधबरद्धमुक्ूस्वभावः सवज्ञः सव॑सत्त्वोपाधिरीश्वरो नानाति । प्रेरयिता 

ह्यसावुभयोभेज्यभोकतरौनित्यसाक्षित्वसतामात्रेण । स त्वनदनन्नन्योऽभिचाकश्ीति परयत्येव कवम् । दश्चनमात्र 
हि तस्य प्रेरयितत्वं राजयत् ॥ १५ 

तत्रैवं सति--समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुषो भोक्ता जोवोऽविद्याकामकमेफलरागादिगुरंभाराक्रान्तोऽला- 
वुरिव सामुद्रे जके निमग्नो नि्धयेन देहत्मभावमापन्नोऽयमेवाहममुष्य पुत्रोऽस्य नप्ता छृशः स्थरो गुणवाच्िगणः 
सुखी दुःलीत्येवंप्रत्ययो नास्त्यम्योऽस्मादिति जायते च्यते संयुज्यते वियुज्यते च सम्बन्धिबान्धबेः । अतोऽनीक्ञाया 
त कस्यचित्समर्थोशहं पुत्रो मम विनष्टो मृता मे भार्या कि मे जीवितेनेव्येवं दौनभावोऽनीक्ा तया शोचति सन्तप्यते 
मुह्यमानोऽनेकैरनथेप्रकारेरविवेकतया चिन्तामपद्यमानः । स॒ एवं प्रेततियंङ्मनुष्यादियोनिष्वाजवं जवोभावमापन्चः 
कदाचिदनेकजन्मयु श्शुद्धधर्मसच्चितनिमित्ततः केनचित्परमकारुणिकेन दश्शितयोगमार्गोर्गहिसासव्यन्रह्यचर्यस्वैत्यागङम- 
दमादिसम्पल्नः समाहितात्मा सञ्जुष्टं सेवितमनेकेयगमागेः कमिभिश्च यदा यस्मिन्काले पश्यि ष्यायमानोऽन्यं 
वक्षोपाधिलक्षणाटिरुश्चणमीरामसंसारिणमश्षनायापिपासाक्लोकमोहजरामूत्प्वतीतमीशं सवस्य जगतोऽयमहमस्म्याहभो 
सवस्य समः सवेभूतस्थो नेतरोऽविद्याजनितोपाधिपरिच्छिस्लो मायात्मेति विभति महिमानं च जगद्रपभस्येव मम 
परमेश्वरस्येति यदेवं द्रा तदा बीतश्चोको भवति सवस्माच्छोकसागरद्धिप्रमुच्यते कृतकृत्यो भवतीत्यथेः ॥ २॥ 

गमनं ययोस्तौ शोभनपततनौ । पक्लिसामान्यष्रेति ! वृक्षा्रयणादिश्रवणादित्यथः। उध्व॑मुक्कृष्टं ब्रह्य मृरुमधिषछठान- 
मस्येत्य॒ध्वंमूरोऽवाञ्चः प्राणादयः लाखा इवास्येत्यवाकशाखः । इवः स्थानं नियन्तुमस्य न ॒शंक्यमित्यदवत्थः । 
अव्यक्तमन्यकृतं मृलमुपादानमन्वयि तस्मालमभवतीति तथोक्तो यावदज्ञानभावीत्यधंः । अंविद्याकामकमंवासना- 
नामाश्रयो लिद्खमुपाधियंस्याऽऽत्मनः स॒ जीवस्तथोक्तः स वचेश्वरश्च तावित्यथंः । सत्वं माषाख्यमुपाधिरस्येति 
सतत्वोपाधिः । ज्ञातात्मकस्यामलसत्वराेरिति ह्यक्तम् ॥ १॥ 

ञावरणं विक्षेपश्च द्रयमविद्यायाः कायंम्। तत्रेश्वरभावाप्रतिपत्तिरतीशाऽऽ्वरणं शोचतीति विक्षेपस्तदुभय- 
हैतुरनिर्वाच्थमज्ञानं मोहः । तेन विशशिष्टोजेकेरनथग्रकारहुं करोमीत्यादिभिरविवेकतया तादात्स्यापन्नतयेत्यथंः | 
ञआजवमनवरतं जवीभावं निकृष्टमावं लक्षणया छघुभावं कमेवायुप्रेरिततया जवीभावं क्षेप्रयमापन्चः पुवंवदित्य- 
भेदेनेत्यथंः ॥ २॥ 

२५ 

१. समानाख्यानो-आाष्यानं प्रकाशश्च; उभयोः अत एव स्वप्रकाशंत्वादिति कल्तपरौ व्याख्यातम् समानाभि- 
व्यक्तिकारणौ । उभयो हूदयमेकमेवाभिन्यक्तिकारणम् । 

२. अत्र अनीशा ईदवरभावस्यास्फ़्तिः, अहुमीश्वराद्धिन्नः इति श्रमेण शरीरादौ अभेदश्रान्त्या शोचति । 
स॒ यदा अन्यं शरीरादिविविक्तं शुद्धमीरामहं ब्रह्मास्मि इति साक्षाच्करोति तदा अस्य भगवतो 
महिमानमाप्नोति--इति इत्यत्र गुणाभावच्छान्दसः एतीत्यथं; । अच यद्यपि वक्षसोमान्यमेवोक्तं तथापि 
अश्वस्थ एव ग्राह्यः । मन्यत्र काठकोपनिषदि "एषोऽश्वत्थः सनातन इत्युक्तत्वात् । अत एव पिप्पल- 
मिति अद्वत्थफकरुं निर्िष्टम् । फलटेल्क्' इत्यनेन विकारावयवा प्रत्यथलोपोक्तेः पिप्पलस्य फलं 
पिप्पलमित्यनुपपन्चम् । 

२. शुद्धधमः--ददवरापंणवुद्धया क्रियमाणं नित्यनेमित्तिककर्मरूपो धर्मः | 





मु०-३, सख०-१, म०-३, ४ 1 मुण्डकोपनिषत् [ १५३ 

यदा पश्यः पश्यते स्क्मवणं कर्तारमीरं पुस्पं च्ह्ययोनिम् | 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरू्जनः `परमं साम्य्ुपेति ॥ ३॥ 
प्रणो ह्येष यः सव॑मूतेविभाति विजानन्वि्ठान्वते नातिषादी | 
आन्मक्रोड आत्मरतिः क्रियावानेष वह्यविदां वर्ष्टिः॥४॥ 

अन्योऽपि मन्त्र इममेवाथंमाह सविस्तरम् - यरा पस्सिन्काटे पयः पंशयतीति विद्रान्साधक इत्यथः । पक्यते ५ 
परयति पूवंवत् रुक्मवर्णं स्व्थज्योत्तिःस्वभावं रक्मस्येव वा ज्योतिरस्याविनाक्चि, कर्तारं सवस्य जगत ईशं पुरषं 
ब्रह्मयोनि ब्रह्य च तद्योनिश्यासौ ब्रह्मयोनिस्तं ब्रह्मयोनि ब्रह्मणो वाऽपरस्य योनि सयदा चैवं पषयति तदास 
विदान्पश्यः पुण्यपषपे बन्धनभूते क्मणी सरूरे विधुध निर्यं दग्ध्वा निरञ्जनो निरुप विगतक्लेशः परमं प्रक्ष 
निरतिशयं साम्यं समतामहयलक्षणं देतचिष्याणि साभ्यान्यतोऽवच्च्यिवातोऽयलक्षणमेतत्परसं सास्यभुपेति 
प्रतिपद्यते ॥\३) १० 

किच्न- योऽयं प्राणस्य प्राणः पर ईश्रो देष प्रकृतः सर्वभूतेब्रंह्यादिस्तम्बपयेन्तैः । इत्थंभूतलक्षणे तुतीया । 
सर्वभूतस्थः सर्वात्मा सच्नित्यथंः ! विभाति विविधं दीप्यते । एवं स्षवभुतस्थं यः साक्षादात्मभावेनापमहूमस्मीति 
विजानच्विद्रान्वाक्यार्थज्ञानमात्रेण स भवते भवति न भवतीत्येतक्किम् ? अततिवाद्यतीत्य सर्वानिन्यान्वदितुं शीलसस्येत्यति- 
वादी । यस्त्वेवं साक्षादात्मानं प्राणस्य प्राणं विद्वानतिवादी स न भवतीतयथंः । सर्वं थदाऽऽत्मेव नान्यदस्तीति दृष्टं तदा 
कि ह्यसावतीत्य वदेत् । यस्य त्वपरमन्यद्दृष्टमस्ति स तदतीत्य वदति । अथं तु विद्वानात्ममोऽन्यन्च परयति १५ 
नान्धच्छणोति नान्यद्विजानाति) अतो नातिवदति) किच्ाऽऽत्मक्रीड आत्मन्येव च क्रीडा क्रोडं यस्थ नाप्यत्र पुत्रदारादिषु 
स आत्मक्रीडः ! तथाऽऽत्मरतिरात्मन्येव च रती रमणं प्ोतियेस्य स अतत्मरतिः । कोडा बाह्यसाधनध्रापेक्षा । रतिस्तु 
साधननिरपेक्षा बाह्यविषयप्रीतिमप्रमिति विशेषः \ तया क्रियावाज्ज्ञानध्यानवेराग्यादिक्रिया यस्थ सोऽयं क्रिया- 

पूवंवदित्य भेदेनेत्यथंः ।1 ३ ॥ 

आत्मनि रतिरात्मरतिस्तत्युरुषः सैव क्रियाऽस्यास्तीत्यात्मरतिक्रियावानिति मतुबेवेकः प्रतीयते कथमुक्तं २० 
बहूत्रीहिमतुबथंयोरन्यत रोऽत्तिरिच्यत इति] सत्थमसमासमाठे हयोरथेवतत्वमासीच्समासपारे त्वन्यतरो मतुबतिरिच्यते 

१. परमं साम्बमभेद एव ! मतान्तरे अपहृतपाप्मत्वादिगुणाचछकेन साम्यं प्राप्नोति इल्युक्तम् । तच सदि 
ते गुणाः नवत्तयोत्पद्यन्ते तदा "यत्कृतकं तदनित्ममि'ति स्यायात् नाशप्रसद्धः । यद पुवंसिद्धानामेवामि- 
व्यक्तिः, तदा तत्त्वमसीद्यादिना परमेश्वरस्येव देहं प्रविद्य जीवभावेनावस्थानात् परमं साम्यमभेद- 
एव । भोगमात्रसाम्या क्घोकारे परमस्ताम्यानुपपत्तिरेव । २५ 

२. भवते भवतीत्यथं; पू्व॑मन्त्रः यदा पश्यः पद्यते इति ज्ञानिनमधिकरत्य प्रवृत्तः । अत्रापि आत्मक्रीडा 
द्त्यायुक्तेः जीवन्मुक्तपरत्वमस्य मन्त्रस्य स्पष्टमेव । यत्त मतान्तरे तेनातिवादी भवेति योजनया 
"आत्मज्ञानेन अतिश्ादी भवेति व्याख्यातम् । तत्र अत्तिवदने नियोगदचेत् तत्कुवंन् केथं नाम विद्वान् 

आत्मक्रीडः आत्मरतिश्च भवेत् | अत्तिवदन एव काल्यापनात् । अपि च छान्दोग्ये यद्यतिवःचसीति 

सः नातिवादी, सत्यवादयेवेटःर्थः | क्रियावानु वरिष्ठ इति नित्यनेमित्तिकक्रियावानित्यर्थकर्णे तस्यात्म- 
क्रीडत्वात्मरतित्वयो रनुपपत्तिरेव । अतः ज्ञानध्यानादिक्रिधावानित्येवार्थः । अपि च तपसो वाप्य- 

लिद्धात्' इत्यनेन संन्यासः अत्रैव हदयते । अतः कथं सन्यासिनः निव्यनैमित्तिकक्रियावच्वं, यद्यपि स 
शिखायज्ञोपवोत्तवान् । सार्याभावेनाग्निहत्रा्यभावात् । 

२. पृववत्-पुव शरोर इवाभेदमापन्नः संसरतीत्यथेः द्वेतविषयाणि साम्यानि साहरयरूपाणि तदुगतभूयो- २५ 
धमवत्वरूपाणि | 

२० 
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सस्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचयंण निस्यम् । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५॥ 
सुस्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। 
येनाऽऽक्रमन्त्यषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सस्यस्य परमं निधानम् ॥ & ॥ 

५ वान् ! समासपाठ आत्मरतिरेव क्रियाऽस्य विदत इति "वबहुव्रीहिमितुबथयोरन्यतरोऽतिरिच्यते । केचित्त्वग्निहोत्रादि- 

१५ 

२९० 

२५ 

क्॑बरह्यविद्ययोः समुच्चयाथमिच्छन्ति । तच्चैष ब्रह्मविदां वरिष इध्यनेन सूस्याथंवचनेन विरुध्यते \ न हि बाहक्रोड 

अ त्मरतिश्च भवितुं शः कथित्, बाह्यक्रियाविनिवु सी द्यात्मक्रीडो भवति बाह्यक्रियात्मक्रीडयोविरोधात् । न हि 
तमःश्रकाश्षयोुंगपदेकन्न स्थितिः सम्भवति । तस्मादसत्प्ररुपितमेवेतदनेन ज्ञानकमंसमुच्चयप्रतिपादनम् \ ^ अन्या 
वाचो विमुच्रथ'' ““संन्यासयोगात्” इत्यादिभुतिमभ्यश्च । तस्माद्यमेवेह क्रियावान्यो क्नानध्यानादिक्रियावान्सोऽभिन्नाथ- 
मर्थादः संन्यासी । य एवंलक्षणो नातिवाद्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्ब्रह्मनिष्रः स ब्रह्मविदां सवेषां वरिष्ठः 
प्रधानः \\ ४ ॥ 

अधुना सत्यादीनि भिक्षोः सम्यम्नानसहुकारीणि साधनानि विधीयन्ते निवत्तिप्रधानानि-सत्येनानुत- 
त्यागेन भृषावदनत्यागेन छम्यः प्राप्रव्यः । किच्च तपसा हीन्दरियमनएकाग्रतया “मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्यैकाग्रचं परमं 
तप” इति स्मरणात् \ तद्धयनुकूलमात्मदशनाभिमुखीभावात्परमं साधनं तपो नेतरच्चान्द्रायणादि । एष आत्मा 
लभ्य इत्यनृषद्धः सवत्र । सम्यग््ञानेन यथाभूतात्मदशनेन ब्रह्मचर्येण मेयुनासमाचारेण । नित्यं सवंदा नित्यं सत्येन 
नित्यं तपसा नित्यं सभ्यग्न्ानेनेति सवत्र नित्यजब्दोऽन्त्यदीपिकान्यायेनानुषक्तव्यः । वक्ष्यति च--“न येषु जिह्यमनृतं 
न माया च” इति \ कोऽसावात्मा य एतः साधनेंभ्य इत्युच्यते 1 अन्त-शरीरेऽन्तमध्ये शरीरस्य पुण्डरोकाकागरे 
उयोतिर्मयो हि सुव्मवणंः शुः शुद्धो यमात्मानं पयन्त्युपलभन्ते यतयो यतनशीलाः संन्यासिनः क्षीणदोषाः क्षीण- 
क्रोधादिचित्तमलाः स आत्मा नित्यं सत्यादिसाधनैः संन्यासिभिरभ्य इत्यथः । न कादाचित्क: सत्यादिभिलेभ्यते ।\५॥ 

सत्यादिसाधनस्तुत्य्थोऽयमथेवादः-प्सत्यमेव सत्यवानेव जयति नानृतं नानूतवादीत्यथंः \ न हि सत्यानुतयोः 
केवलयोः पुरुषानाभितयोजयः पराजयो वा सम्भवति ! प्रसिद्धं रोके सत्यवादिनाऽनृतवाद्यभिभूयते न विपयंयोऽतः 
सिद्धं सत्यस्य बलवत्साधनत्वम् 1 किच्च जाख्तोऽप्यवगम्थते सत्यस्य साधनातिश्चयत्वम् । कथम् ? सत्येन यथाभूत- 

वादब्यवस्थया पन्था देवथानाख्यो विततो विस्तीणेः सातत्येन प्रवतः ! येन पथा द्याक्रमन्ति क्रमन्त ऋषयो व्ञंन- 

विशिष्यते बाद्यक्रियानिवृत्तिकाभादित्यथंः । एकदेरिव्याख्यामुद्धाव्य निराचष्टे--केचित्तित्थादिना । अनेन वचनेन 

ज्ञानकमंसमुच्चयप्रतिपादनं क्रियत इत्येतदसस्प्ररपितमेवेति योजना ॥ ४॥ 

सभ्यग््ञानसहकारोणीति । अत्र॒सम्यग्लानकशब्देन वस्तुविषयावगत्तिफलावसानं वाक्या्थंज्ञानमुच्यते । 
अवगत्तिफलस्य स्वकार्येऽवि्यानिवृत्तौ सहकायंपेक्षासम्भवात् । अतोऽपरिपक्द ज्ञानस्य सत्यादीनां च परिपक्वविद्या- 

लाभाय समुच्चय इष्यत एव । नतावता भास्कराभिमतसिद्धिः । परिपक्वविद्यायाः सहकायंपेक्षायां मानाभावात् | 
ततः कर्मासिंदटेषश्रवणाहेवादीनां कमंविहीनानां मुक्तिश्रवणाच्चेति । ५ ॥ 

२० १. बहूत्रीहिमतुबथयोरिति-आत्मरतिः क्रिया यस्येत्ति बहूवरीहिसमासे आत्मरतिक्रियः इति रूपम् 
आत्मरत्तिरेव क्रिया आत्मरतिक्रिया तद्वानिति मतुप् । उभयोरेक एव एवाथंः। तहि मतुबर्थोऽतिरिच्यते 
भथेविशेषबोधको भवतीत्यथंः । स च बाह्यक्रियारूपक्रियान्तरनिवृत्तिरित्यथः । अतिशायने मतुन्विधा- 
नात् एवं रूपोऽतिशयः छभ्यते न तु बहुत्रीहावित्यथंः । एताहशाथः कम॑धारयोत्तरमतुपा लभ्यते न तु 
कमंधारयघरितबहुव्रीहिणा । 

२. सत्यमेव --अत्र सत्यपदेन सद्गुणयुक्तो भगवानुच्यते । तचचिष्ठ सद्धक्तिनिष्ठ एव जायते इति व्याख्या 
देतिनाम् । तच्च नानुत्तं इत्यनेन विरुद्धम् । अनृततप्रतिषठन्द्रितया सत्यवचनस्यैव पुरः स्पूतिकत्वात् । 
सत्यानृते इत्यादौ अनृतपदस्य असुरपरत्वे तु अप्रयुक्तलक्षणा । 
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बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं शष्ष्मास्च तस्ष्ष्मतरं बिभाति । 
दरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पदयस्स्विहव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥ 
न चक्षुषा गद्यते नापि वाचा नान्ये्दनैस्तपसा कमेणा वा | 
“ज्ञानप्रसादेन विषुद्रस्छस्ततस्तु तं पश्यते निष्करु ध्यायमानः ॥ ८ ॥। 

वन्तः कुहुमायाक्ाठयाहुङ्ारदम्भानुतर्वाजता ह्याप्तकामा विगततृभ्णाः सवतो यत्र यास्मिस्तत्परमाथंतत्वं सत्यस्योत्तम- 
साधनस्य सम्बन्धि साध्यं परमं प्रकृष्ठं निधानं पुरषा्थंरूपेण निधीयत इति निधानं वतेते ! तत्र च येन पथाऽमन्ति 

स सत्येन वितत इति पूवण सम्बन्धः! ६ ॥ 

कि तत्किधमंकं च तदित्युच्यते- ब्रहुन्महुच्च तत्प्रकृतं ब्रह्य सत्यादिसाधनं सवतो व्याप्तत्वात् । दिन्यं स्वयं- 
प्रभममनिन्धियगोचरमत एव न चिन्तयितुं शक्यतेऽस्य रूपमित्यचिन्त्यरूपम् । सृक्ष्मादाकाश्चादेरपि तत्सृक्ष्मतरं, 
निरतिशयं हि सोक्षम्यमस्य स्वंकारणत्वाद्विभाति विविधमादित्यचन्द्रा्याकारेण भाति दीप्यते । किच्च दुराष्िप्क्ृष्ट- 
देशात्सुद्ूरे विष्रहृष्टतरे देशे वतंतेऽविदूषामत्यन्तागम्यत्वात्तद्भह्य \ इहं देहऽन्तिके समीपे च विदुषाभात्मस्वात् । 
सर्वान्तरत्वाच्चा °ऽऽकाश्षस्याप्यन्तरश्नुतेः ! इहु पयत्यु चेतनावस्स्वित्येतच्निहितं स्थितं दशंनादिक्रियावत्वेन योगि- 
मिर्छकष्यमाणम् \ क्व ? गुहायां बुद्धिलक्षणायाम् \ तत्र हि निगूढं रक्षते विदरद्धिः तथाऽप्यविद्यया संवृतं सन्न रक्ष्यते 
तत्नस्थमेवाविद्रद्धिः \\ ७ ॥ 

पुनरप्यसाधारणं तदुषलन्धिसाधनमुच्यते-पस्मान्च चक्षुषा गृह्यते केनचिदप्यरूपत्वान्नापि गह्यते वाचाऽनभि- 

धेयत्वान्न चान्येदेवेरितरेन्व्रियैः । तपसः सवंप्राप्रिसाघनत्वेऽपि न तपसा गृह्यते । तथा वेदिकैनागनिहोत्रादिकमंणा 
प्रसिद्धमहत्वेनापि न गृह्यते \ †क पुनस्तस्य ग्रहणे साधनमित्याह्--ज्ञानप्रसादेनाऽऽत्मावबोधनसमथंमपि स्वभावेन 
सवप्राणिनां ज्ञानं बाह्यविबयरागादिदोषकटुषितमप्रसन्नमशुद्धं सन्नावबोधयति नित्यं सचिहितमप्यात्मतच्वं मला- 
वनद्धमिवाएऽऽदन्ञेम् ! विरृलितमिव सलिलम् ! तद्येन्दरिथविषयसंसगंजनितरागादिमलकार्ष्यापनयनादादशंसलिला- 
दिवस्प्रसादितं स्वच्छं श्ान्तमवतिष्ठते तदा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात् ! तेन ज्ञानप्रसादेन विश्ुदधसच्वो विशचुद्धान्तःकरणो 
योग्यो ब्रह्य द्रष्टुं यस्मात्ततस्तस्मात्तु तमात्मानं पयते पश्यत्युपलभते निष्कं सर्वावियवभेदर्वाजतं ध्यायमान 
सत्यादिसाधनवानुपसंहूतकरण एकाग्रेण मनसा ध्यायमानश्चिन्तयन् \ ८ ॥ 

कुहकं परवश्चनम् । अन्तरम्यथा गृहीत्वा बहिरन्यथा प्रकाशनं माया । शाठ्यं विभवानुसारेणा्रदानम् । 
अहद्धारो मिथ्याभिमानः । दम्भो धमंध्वरजित्वम् । अनुतमयथाृष्टमाषणम् । एत्ेदषिर्वोजता इत्यथः ॥ ६ ॥ 

सत्यस्य निधानं यदुक्तं तत्युनविरोष्यत इत्याहु--कि तत्किधमंकं च तदिति ॥ ७॥ 

ज्ञानप्रसदेनेति । भत्र ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति ब्युत्पत्या बुद्धिरुच्यते । ध्यायमानो ज्ञानप्रसादं रभते । ज्ञान- 
प्रसादेनाऽऽत्मानं पश्यतीति क्रमो द्रष्टव्यः । संशयादिमकरहितस्य प्रमाणज्ञानस्येव ततवसाक्नात्का रहैतुत्वादयान- 
क्रियायाः प्रमितिसाघनत्वाप्रसिद्धेरित्यथंः ॥ ८ ॥ 

१. ज्ञ तप्रसादेन--ज्ञानमन्तःकरणं तस्थ प्रसादः मरराहिव्यं तेन चित्तस्य बुद्धिरिति भ्याख्यातम् | 

५ 

९५ 

२० 

२५ 

मतान्तरे ज्ञानं ब्रह्मेव तस्य प्रसादः अनुग्रहः तेन चित्तशुद्धिरितिग्यास्या । यद्यपि ईश्वरानुग्रहादेव ३० 
पुसामद्वंतवासने'ति स्मृतैः ईइव रानृग्रहुः वेदान्तविचारे मनःप्रवृत्तावेवावश्यकः तथापि चित्तशुद्धि 
रागा्यभावः पापक्षयद्च । तदुभयं प्रयत्नसाध्यमेव नेश्व सानुग्रहादेव र्यम् । अनुग्रहस्येव निष्काम- 
कमनुष्ठानरमभ्यत्वात् । “यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष अत्मा" इत्यनेन चित्तशुद्धौ स्वहेतुना प्राप्तायां 
तत्रात्मा स्वात्मानं प्रकाश्चयतीद्युक्तेः । 

+ आकराशेति-- य अ।काशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरः' इति भ्रुतेः | २५ 
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नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो बाऽप्यसिङ्कात् । 

एतैरुपायेयेतते यस्त॒ विद्रसतस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 

स॒प्राप्यैनग्रषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो बीतरागाः प्रशान्ताः । 

ते सवेगं सवतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः 'सषेमेवाऽऽविशन्ति ॥ ५ ॥ 

५ 'वेदान्तविज्ञानसुनिधितार्थाः ` संन्यासयोगादतयः शुद्धसचाः । 

"ते ब्रह्मरोकेषु परान्तकारुं परामृताः परियच्यन्ति सव ।॥ ६ ॥ 

आत्मप्राथनासहायभूतन्येतानि च साधनानि बलाप्रमादतपांसि लिङ्धयुक्तानि संन्याससहितानि यस्मात्- 
अयमात्मा बलहीनेन बरग्रहीणेनाऽऽत्मनिष्ठाजनितवीयंहीनेन न रस्यो नापि लोकिकपुत्रपश्वादिविषयसङ्धनिमित्त- 
प्रसादात् । तथा तपसो वाऽ्यकलिङ्धाल्लिङ्खरहितात् । तपोऽत्र ज्ञानम् । लिद्धं संन्यासः सन्यासरहिताञ्ज्ञानान्न कम्यल 

१० इत्यथः! एतैरपायेवंलाप्रमादसंन्यासन्नानैयं तते तत्परः सन्प्रयतते यस्तु विद्रान्विवेक्यात्मवित्तस्य विदुष एष आत्मा 
विशते सप्रविक्गति ब्रह्मधाम ॥ ४॥ 

कथं ब्रह्य विशत इत्युच्यते संप्राप्य समवगम्येनमात्मानमृषयो दश नबन्तस्तेनव ज्ञानेन तृप्ता न बाह्ये 
तुपििसाधनेन शरीरोपचयकारणेन कृतात्मानः परमात्पस्वकूपेणेव निष्पन्चात्मानः सन्तः \ वीतरागा विगतराग्षद्डि- 
दोषाः । प्रशान्ता उपरतेन्धियाः । त एवंभूता स्वगं सकेव्यापिनमाकाश्वत्सव्तः सव्र प्राप्य नोपाधिपरिच््छि्तेनेकः- 

१५ देशेन । ¶ ताहि तद्भल्येवाद्वयमात्मत्वेन प्रतिपद्य धीरा अत्यन्तविवेकिनो युक्तात्मानो नित्यसमा हितस्वभावाः सवंनेख 
समस्तं शरोरपातकाङेऽप्याविश्चन्ति भिरे घरे घटाकाश्वदविद्यक्रृतोपाधिपरिच्छेदं जहृति । एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाश्न 
प्रविशन्ति \\ ५॥ 

| किञ्च-वेदन्तजनितविज्ञानं वेदान्तविज्ञानं तस्यार्थः परमात्मा विज्ञेयः सोऽ्थंः सुनिश्चितो येषां ते बेदन्त- 
विज्ञानसुनिश्चितार्थाः। ते च संन्यासथोगात्सवंकमंपरित्यागलक्षणयोगाक्केवलब्रह्मनिष्ठास्वरूपाद्योगाद्यतयो यतनशीलाः 

९० शुद्धसत्त्वा शुद्धं सत्वं येषां संन्धाक्तयोगात्ते शुद्धक्षस्वाः । ते ब्रह्मरोकेषु ! संसारिणां ये मरणकालरास्तेऽपरान्तास्तान- 
पक्ष्य सुसक्षणां संसारावसाने देहपरित्यागकालः परान्तकालस्तस्मिन्परान्तकाटे । साधकानां बहूत्वाद्भह्यैव रोको 
ब्रह्मलोक एकोऽप्यनेकवद्दृदयते प्राप्यते वा ! अतो बहुवचनं ब्रह्मरोकेष्बिति ब्रह्मणीत्य्थः । पराम्रताः परममृत- 

वयमिति मिथ्वान्ञानानमिभाव्यतालक्षणोऽतिश्षयः। अछिद्धादिति। कथम् ? इन्द्रजनकगागिप्रभृती- 
नामत्यात्मङाभश्नवणात् । सत्यम् । संन्यासो नाम सवैत्यागात्मकस्तेषामपि स्वत्वाभिमानाभावादस्त्येवाऽऽन्त रः 

९५ सन्यासो बाह्यं तु लिङ्घमविवक्षितम् “न लिद्खं धम॑कारणम्” इति स्मरणात् ॥। ४॥ 
नेष्कम्यंसाहित्यं तु विवक्षितं ॥ ५॥ 

१, सव॑मेवाविशान्ति--अव्र दरेतिनः-इतरेरजञेयतया ब्रह्म प्रविश्य इच्छया अन्तं हिस्सश्चरन्तः भोगान् गुज्जत इत्यध माहुः । तत् कामनिवृत्तेः भगवत्प्रापतिैतुतयोक्तत्वात् निवृत्तकामानां पुनः तदुदधवानुष- पत्तेः चिन्त्यम् । मतान्तरेऽपि सवंमनुभवन्तीव्यर्थाङ्खीकारे कामप्रहाणानुपपत्तः | 
२५ २. वेदन्तविज्ञानसुनिरश्वितार्थाः सुनिदिचत्वेदान्तविज्ञानार्था इति यावत् | 

२. सन्यापस्तयोगाच्च , सुद्धान्त.करणाः अत्र॒ मतान्तरे काम्यकमंत्यागेन परिशुद्धान्तःकरणा इत्ति व्याल्यातम् । सव॑कम॑त्यागे भरुतिसिद्धे नेदमुचित्तम् । तथाहि अयज्ञोपवोत्तौ कथं ब्राह्मण इति प्रदन- पुत्थप्य तस्य ज्ञानमेव यज्ञोपवीतमिलयुक्तं जाबालोपनिषदि । संन्थासाधिकरणे भास्करमतखण्डनमधि- हृप्य सवकमसन्यासः स्थापितः कल्पतरौ । यस्त्वात्मरतिरेव स्थात् इत्यारभ्य तस्य कार्यं न विचत ३० इति च गीतासु । माध्वा अपि भगवति सवंकमा्पिगं संस्यासमाहुः, तदपि श स््रविरद्धम् | ४. "ते ब्रह्मलोके तु" तेत्तिरीयारण्यकपाढः | ` | 
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"गताः कराः पश्चदश्च प्रतिष्ठा देवाश्च सवं प्रतिदेवतासु | 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 
"यथा नद्यः स्यन्दमानाः स॒युदरेऽस्तं गच्छन्ति नामस्ूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विशुक्तः परात्परं पृूषग्पेति दिव्यम् ॥ ८ ॥ 

ममरणधर्मंकं ब्रह्माऽत्मभूतं येषां ते परासृता जीवन्त एव ब्रह्मभूताः परामृताः सन्तः परिमुच्यन्ति परि समन्ताल्दीप- ५, 

निर्वाणवद्घटाकाशशवच्च निवृत्तिमुपयान्ति \ परिमुच्यन्ति परि समन्तान्मुच्यन्ते सर्वे न देशान्तरं गन्तव्यमपेकषनते \ 

“जञकुनीनामिवाऽऽकागो जले वारिचरस्य च । पदं यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतां गतिः \\" 

"अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः" इति श्रुतिस्मृतिभ्य, देशपरिच्छित्ना हि गतिः संसारविषयेव 1 परिच्छिन्न 

ताधनसाध्यत्वात् , ब्रह्म तु समस्तत्वान्न देशषपरिच्छेदेन गन्तन्यम् \ यदि हि देरपरिच्छन्लं ब्रह्य स्यान्मूतंदरव्यवदा्न्त- 

वदन्याधितं सावयवम्नित्यं कृतकं च स्यात् \ न त्वेवेविधं ब्रह्म भवितुमह॑ति, अतस्तस््ाप्रिश्च नैव देक्ञपरिच्छित्रा १० 

भवितु युक्ता \ अपि चाविद्यादिसंसारबन्धापनयनमेव मोक्षमिच्छन्ति ब्रह्मविदो न तु कायंभूतम् \॥ ६ \ 

किच्च मोक्षकाले या देहारम्भिकाः कलाः प्राणाद्यास्ताः स्वां स्वां प्रतिष्ठां गताः स्वंस्वं कारणं गता 

भवन्तीत्यर्थः \ प्रतिष्ठा इति द्वितीयाबहुवचनम् । पच्चदश्ञ पच्चदशसंख्याका या अन्त्यप्रहनपरिपठिताः प्रसिद्धा देवाश्च 

वेहाभ्रयाश्चक्षुरादिकरणस्थाः सवे प्रतिदेवतास्वादित्यादिषु गता भवन्तीत्यथंः! यानि च मुमुक्षुणा कृतानि कर्माण्य- 

्रवत्तफलानि प्रवत्तफलानामूपभोगेनैव क्षीयमाणत्वाद्विज्ञानमयश्चाऽऽत्माऽविद्याङृतबुद्धयाद्युपाधिमात्मत्वेन सत्वा ५१ 

जलादिषु सूर्यादिग्रतिविम्बवदिह् प्रविष्टो देहमेदेषु, कर्मणां तत्फलाधंत्वात्सह तेनैव विज्ञानमयेनाऽऽ्मना \ अतो 

विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः! त एते कर्माणि विज्ञानमयश्चाऽऽत्मोपाध्यपनये सति परेऽव्ययेऽनन्तेऽक्षये बरह्मण्याकाश- 

कंतयेऽजेऽनरेऽमृतेऽभयेःूरवऽनपरेऽनन्तरेऽबाद्यऽद्धये हिषे शान्ते सवं एकौ भवन्त्यविशेषतां गच्छन्तयेकत्वमापद्न्ते 

जलाधारापनय इव सूर्यादिप्रतिबिम्बाः सूर्य, घटाद्यपनय इवाऽऽकाशे घटाद्याकाशाः ॥ ७ \॥ 

किञ्च--यथा नदयो गद्धाद्याः स्यन्दमाना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्र प्राप्यास्तमदश्षेनमविहेषात्मभावं गच्छन्ति २० 

प्रदीपस्य वतिक्रतावन्छेदध्वंस यथा तेजःयामा्यतापत्तिस्तद्रदिव्याह-प्रदीपनिर्वाणवदिति। पदं पादन्यासः 

परतिविम्बं च | न सवयेताभावादेवेत्मथं ; । अध्वस्विति ! संसाराध्वरना पारयिष्णवःपारयतुं समापयितुमिच्छन्तोति 

तमापिकामा अनध्वगा भवन्तीयथंः । तक्रतोऽपीदैव मोक्षो वक्तव्य इत्याह्- देशपरिच्छिन्ना हीत्यादिना ॥ ६ ॥ 

स्वाः प्रतिष्ठाः प्रत्ति गता भवन्तीति भृतांशानां भौतिकानां च महाभूतेषु लयो दशितः । अन्तयप्रश्नेति । 

ब्राह्मणम्रन्थे षष्ठप्रने प्राणाद्या याः कलाः पठिता इ्यथंः | मायामयमहाभृत्तानामंशावष्न्धेर्जीवाविद्याभूतसृक्षमैः २५ 

्रातिस्विकैरदषटसहकृतैः प्रातिस्विकाः प्राणादय आरभ्यन्ते । ते च कर्माक्षिप्तर्दवेः सूर्यादिभिरधिष्ठीयन्ते | कमणो 

भोगेनावसाने ते देवाः स्वस्थानं गच्छन्ति । यच्च प्रातिस्विक स्वाविद्याकार्यं तच्च सर्वं ब्रहयेव सम्पद्यत इत्याह-- 

यानि चेत्यादिना । ५-८ 1 

१. अत्र पञ्चदशकलानिर्दिष्टाः । प्रनोपनिषदि तु षोडशकलाः | घ्राणमनसोः एकपुथिन्युपादानकत्वेनैकत्व- 

विवक्षया“ पश्चदशत्वमुक्तम् । प्ररनोपनिषदि विद्वद्हष्टिमाधित्य कलानां पुरुषे लय उक्तः । अच्रतु ३० 

पादवंस्थानामविदुषां टृष्टिमाधित्य कलानां स्वस्वप्रकृतिषु ल्य दति । तानि परे तथाद्यह् इति पूत्र 

भाष्यम्-“देवादचक्षुरादयनूप्राहुकाः स्वोपकारं परित्यज्य स्वस्वश्पे तिष्ठन्तीत्य्थः' । 

२. यथा नद्यः" इत्यनेन ब्रह्मणि एकीभाव उक्तः । यथोदकं शुद्ध शुद्धमित्यपि इष्टान्तः काठके । उभयत्रापि 

जे जलान्तरप्रवेणे महत्तरजलान्तरं जायते । पूवंजख तदयतीति नेयायिकाः । तत्र च नामरूप- 

विमोक्रे जलमात्रमवशिष्यते । यत्तु मतान्तरे नामरूपा्मकभेदकाकारप्रहाणमात्रमि'व्युक्तम् । अतर रूप- ३५ 

माकारविशेषः । तदपि नष्टं चत् जीवे किमवरिष्येत । नाश एव जीवस्य स्यात् । अस्मामिरम्या- 

मासवादे मोक्षे जीवना एवेष्यते । अपि च अणुर्जीिः परमात्मा विभुः तच्रोपाधिविमोकेनैव एकौभावौ 

वक्तव्यः, अन्यथा संसारदशायाममि तदापातात् । साक्षात्कारः अत्रैव जायते । तेन चोपाधिलये सति 
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सयोदह वै तत्परमं ब्रह्म येद जदयैव भवति नास्या्रह्मविच्छुले भवति| 
तरति शोकं तरति “पाप्मानं गुहाग्रन्थिम्यो धिगुक्तोऽमृतो मवति ।॥ & ॥ 

तदेतश्चाऽभ्युक्तय्-- 
गक्रियाबन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहत एकपिं भ्रद्रयन्तः। 

५  तेषामेवतां ब्रह्मविदां बदेत दिरीवतं विधिवचेस्तु चीर्णम् ॥१०॥ 

पराप्नुवन्ति नाम च रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा तथाऽविचाकृतनामरूपाद्विमुक्तः सन्विद्ान्परादक्षरात्पू्वोक्तात्परं 
दिव्यं पुरूषं यथोक्तलश्षणसुपेत्युपगच्छति ॥ ८ ॥ | 

ननु श्चेयस्यनेके विषघ्नः प्रसिद्धा अतः क्लेञानामन्यतमेनान्येन वा देवादिना च विध्नितो ब्रह्यविदप्यन्यां 
गति मृतो गच्छति न ब्रह्यैव \ न ! विद्येव सवेप्रतिबन्धस्यापनीतत्वात् \ अविद्याप्रतिबन्धमात्रो हि मोक्षो नान्यप्रति- 

१० बन्धः । नित्यत्वादात्मभुतत्वाच्च ! तस्मात्--स यः कथिद्ध वे खोके तत्परमं ब्रह्य वेद सक्षादहमेवास्मीति स नान्यां 
गति गच्छति \ देवैरपि तस्य ब्रह्मप्राप्ति प्रति विध्नोन रक्यते कतुम् \ आत्मा द्येषां स भवति ! तस्माद्भह्य 
विद्रान्ब्रह्यव भवति । क्रञ्च नास्य विदूषोऽब्रह्यवित्कुखे भवति \ किञ्च तरति शोकमनेकेष्टवेकल्यनिमित्तं मानसं 
सन्तापं जीवच्वेवातिक्रान्तो भवति \! तरति पाप्सानं घर्मधिर्मास्यं गुहा्रन्थिभ्यो हूदयाविदयाग्रन्थिभ्यो विमुक्तः सच्च 
मृतो भवतीत्युक्तमेव भिद्यते हूदयग्रन्थिरित्यादि ॥ ९ ॥\ | 

१५ अथेदानीं ब्रह्मविदयासम्प्रदानविध्युपप्रदश्चनेनोपसंहारः क्रियते--तदेतद्वि्यासम्प्रदानविधानसुचा मन्त्रेण भ्युक्त- 
मभिप्रकारितम् । क्रियावन्तो य्थोक्तकर्मानुषछ्ानथुक्ताः । श्रोत्रिणा ब्रह्मनि अपरस्सि््रह्यण्यभियुक्ताः परन्रह्य 
बुभुत्सवः स्वयमेर्काषिनेकषिनामानर्मगग्न जुह्वते जुह्वति श्रद्धयन्तः घहधानाः सन्तो ये तेषामेव संस्छृतात्मनां पत्रभूताना- 

अत्रैव ब्रह्मणि रयः अनिच्छताप्यङ्गीकायंः, परमाणोः परममहति अन्तर्भावस्य प्रयत्नानपेक्षणात् । 
इत्थं च ज्ञानिनमेकीभावाय ब्रह्मलोकगमनमप्यनथंकं स्यात् । एतेन देशविशेषं प्राप्य आविरभतव्रह्मरूप- 

२० विरिष्टात्मनः इत्यादिकं चिन््यमेव । श्रुतिवि रोधादत्रैव उपनिषदि ब्रह्मणि लयोक्तेश्च । 
१. पाप्मानमिति घर्मोऽप्यत्र पापमेव बन्धकवेन श्रेणोविरोधित्वात् । छन्दये--"न सुङ्घत्तं न दुष्छृतं सरवे 

पाप्मानोऽतो निवत्तन्ते'-इत्यत्रोभयोरपि सृकृतदुष्कृतयोः पाप्मत्वेन परामर्शात् वेदान्ते यत्र यत्र 
पण्यं पापं वोच्यते तत्रोभयोरपि ग्रहणमित्युक्तं भवति । गुहाग्रन्थयो हूदयप्थान्तःकरणगतकामादयो 
वासनादयश्च । . 

२५ २. गृहस्था ये अपरतब्रह्मनिष्ठास्तेभ्य एवेतं ग्रन्थं पाव्येत् । ते च हिरोव्र्तं शिरस्यग्निधारणमाचरितवन्त 
इति भाष्यम् । वादनक्षत्रमालायां भस्मश््राक्षधारणयोः सकलब्रह्मविद्या ् गत्ववादे-स्कान्दे सौर- 
संहितावचनम्-- | 

इदं शिरोव्रतं चीर्णं विधिवद्येद्विजातिभिः । तेषामेव परां विद्यां वदेदज्ञानबाधिकाम् ॥ 
शिरोत्रतमिदं नाम रिरस्याथवंणश्रुतौ । यदुक्तं तद्धि नान्यत्तत् तत्पाशुपतसंज्ितम् ॥ 
शाखाभेदेषु नामानि तस्यास्य प्रविभेदतः । पठ्यते मुनिशार्दूर शाखास्वेकं व्रतं हि तत् ॥ 
मग्निरित्यादिभिमेनतरैः षड्भिः शुद्धेन भस्मना । सर्वाद्धोद्धूलनं कुर्यात् शिरोव्रतसमाल्वयम् ॥ 

बरह्मोत्तरखण्डेऽपि- 
तेषामेव परं ज्ञानं संसारच्छेदकारणम् } उद्धलनं त्रिपुण्ड च मायापाशनिवृत्तये ॥ 
मामनन्ति मुनिश्रेष्ठा अथवंरिरसि स्थितम् । अतोऽपि पापविच्छेदलाभाय ज्ञानसिद्धये ॥ 
उदनं त्रिपुण्ड च मुमुक्षुः सवंदाऽऽचरेत् । 

अयं चाध्ययनधर्मो न तु ज्ञानाङ्घम्, (स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियम 
इति सूत्रात् । ( त्र° सू० ३-२३-३ ) 
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तदेतस्सत्यमृषिरङ्िराः पुरोवाच नैतदचीर्णवरतोऽधीते । 

नमः परमच्छपिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११ ॥ 

इति तुतीयमुण्डके दितीयः खण्डः 

ॐ मद्रं कर्णेभिरिति शन्तिः । 

इत्यववेदीया मुण्डकोपनिषत्समाप्रा 
५ 

मेतां ब्रह्मविद्यां वदेत ब्रूघाच्छिरोत्रतं क्षिरस्यग्निधारणलक्षणम्। यथाऽऽथवंणानां वेदव्रतं प्रसिद्धम्! येस्तु येश्च तच्चीर्ण 

विधिवद्यथाविधानं तेषामेव च \\ १० ॥ 

तदेतदश्चरं पुरुषं सत्यमरृषिरद्धिरा नाम पुरा पू दोनकाय विधिवदूपसन्नाय पृष्टवत उवाच । तद्रदन्योऽपि 

तथैव शरेयो्थने पुमृक्षवे मोक्षार्थं विधिवदुपस्षस्ाय नूयादित्यथेः । नेतदुग्रन्थरूपमचीरणत्रतोऽचरितव्रतोऽप्यघीते न 

पठति \ ची्णब्रतस्य हि विद्या फराय संस्कृता भवतीति \ समप्ता ब्रह्मविद्या सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्यः पारस्पयक्रमेण १० 

सस्प्राप्रा तेभ्यो नमः परमचछषिभ्यः\ परमं ब्रह्य साक्षादृदुष्ठवन्तो ये ब्रह्यादयोऽवगतवन्तश्च ते परमषयस्तेभ्यो 

भूयोऽपि नमः 1 द्विवंचनमल्यादराथ मुण्डकसमाप्त्यर्थं च \\ ११॥। 

इति तुतीयमुण्डकोपनिष{्धाष्ये द्वितीयः खण्डः 

इति श्रीमद्गोविन्दभगवस्पज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचाययस्य श्रीमच्छद्धुरभगवत्तः 

कृतावाथवंणमुण्डकोपनिषःडूाष्यं समाप्तम् १५ 

एतदग्रस्थद्वारकविद्याप्रदानेऽयं विधिराथवंणिकानामिति प्रकृतपरामशंकादेतच्छन्दादवगम्यते । ्रन्थद्रारेण 

विद्यायाः प्रकृतत्वसम्भवान्न सवंत ब्रह्मविद्यासम्प्रदाने इति सूचयच्नाह-एतां ब्रह्मविद्यां वदेतेति ।॥ ९-१०-११ ॥ 

इति तृतीयमृण्डके द्वितीयः खण्डः 

इति श्री मत्परमहुसपरित्राजकाचायंश्रीमदानन्दज्ञानविरचितं 

मुण्डकोपनिषद्धाष्यन्याख्यानं समाप्तम् २७ 

२१ 





च 

ॐ 

अथववेदीया 

प्रश्नोपनिषत् 

ॐ भद्रं कणेभिः शृणुयाम देवाः । द्रं पदयेमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरैरङैसतष्टुवां सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 

ॐ क्रान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ॐ सुकेशा च मारदाजः रैन्यश् सत्यकामः सौर्यायणी च गाग्येः कौसल्यश्चाऽऽश्रलायनो 
भागेवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा जहमनिष्ठाः परं जह्मान्वेषमाणा 
एष ह वै तस्स वक्ष्यतीति ते द समित्पाणयो भगवन्तं पिप्यलादगुपसन्नाः॥ १॥ 

श्रीमच्छङ्रभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् 

| "मन्त्रोक्तस्याथंस्य विस्तरानुवादीदं ब्राह्मणमारभ्यते \ ऋषिप्रहनप्रतिवचनाख्यायिका तु विद्यास्तुतये । 
एवं संवत्सरब्रह्मचयंसंबासादियुक्तस्तपोयुक्तर्ग्ाह्या पिप्पलादादिवत्सवज्ञकल्पेराचार्येवंक्तव्या च, न सा येन केनचिदिति 
विधां स्तौति । ब्रहमचर्यादिसाधनसूचनाच्च तक्कतन्यता स्यात्-- सुकेशा च नामतः ! भरदाजस्यापत्यं भारद्वाजः । 
लेव्यश्च शिबेरपत्यं शैव्यः सत्यकामो नामतः । सौर्यायणी सूयंस्यापत्यं सौयंस्तस्यापत्यं सोर्यायणिरछान्वसः सौ्ययि 
णीति ! गाग्ः ग्णगोच्रोत्पन्नः \ कोसल्यश्च नामतोऽश्वरस्यापत्यमाश्वलायनः\ मागेवो मुगोगेत्रापत्यं भागेवः । वेदमि 

चिदे भवः । कबन्धी नामतः । कस्यस्यापत्यं कात्यायनः! विद्यमानः प्रपितामहो यस्य सः युवप्रत्ययः । ते हैते 

श्रीमदानन्दगिर्याचायंकृता रीका 

आथवणे ब्रह्मा देवानामित्यादिमन्वैरेवाऽऽत्सत्तत्वस्य निर्णीतिस्वात्तत्रैव ब्राह्मणेन तदभिधाने पूनरुक्त- 
मित्याज्ञङ्कय तस्येकेह् विस्तरेण प्राणोपासनादिसाधनसाहिव्येनामिधानान्न पौनरुक्त्यमिति वदन्त्राह्यणमवतार- 
यति--मन्त्रेति \ विस्तरेति ! मन्त्रे हि दे विच वेदितव्ये परा चैवापरा चेत्युक्त्वा तत्रापरवेंदा्यसिधेयेत्युक्तम् । 
सा च विद्या कम॑रूपोपासनारूपा च । तत्र द्वितीया द्ि्तीयतुतीयप्रहनाभ्यां विव्रीयते । आद्या कमंकाण्डे विवृत्तेति 
नेह वित्रीयते । उभयोः फट तु ततो व राग्या्थं प्रथम्रहने स्पष्टीक्रियते । परविद्या चाथ परा यया तदक्षरमधिगम्यत 
इत्युपक्रम्य कृत्स्नेन मुण्डकेन प्रतिपादिता । तत्रापि यथा सुदोप्तादित्यादिमन्त्रह्योक्ताथंस्य विस्तराथं चतुथः प्रहनः । 
प्रणवो धनुरित्यत्रोक्तप्रणवोपासनविवरणाथं पञ्चमः प्ररनः । एतस्माज्जायते प्राण इत्यादिना रोषेण मुण्डकेनोक्त- 
स्याथंस्य स्पष्टीकरणाथंः षष्ठः प्रन इतीदं ब्राह्मणं तद्विस्तरानुवादीत्यथंः । अत एव विषयप्रयोजनादिकः तक्र॑वोक्त- 
मिति नेह पूनरुच्यत इति बोध्यम् । आख्यायिकाया ब्रह्मचयंतपथदिसाधनविधानं भ्पुराकल्पस्वरूपेण प्रयोजनान्तरं 
चास्तीत्याहु-ब्रह्मचर्थादिसाधनेति \ सौर्थायणीति । सौर्यायणिरिति वक्तव्ये देर्ध्यं छान्दसमित्यथंः । युवप्रत्यय इति ! 
कृत्यस्य युवापत्ये विवक्षिते फकप्रत्यये तस्याऽभ्यश्नदेदे च कात्यायन इति सिध्यतीत्यथंः । ब्रह्मपराणां पुन- 

१. मन्त्र्ि-मुण्डकोपनिषन्पत्त्रेत्यथंः तस्यं व व्याख्यानरूपं ब्राहमणं प्रश्नोपनिषत्। कथं व्याख्यानरूपत्वमिति 
च आनन्दगिरीये स्पष्टम् । 

२. युवप्रल्ययः- जीवति तु वंश्ये युवा (अ. ४-१-१६२) इति सूत्रात् विद्यमानपितामह्ः कव्यस्यापत्यमित्यथं :। 
३. पुराकल्पः--एककतुकमुपास्यानं परकृतिः बहुकतुकमुपाख्यानं पुराकल्पः । दृष्टान्तः "उल्मुकं स्म पूवे 

समाजगमुः तानसुरा रश्नांसि निजघ्नुः" इत्यादि ( मी° वा० )। 
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२9 





१६४ | सटीकवशाङ्करभाष्योपेता [ प्र०-१, म०~र-४ 

प 

९५ 

९५ 

९५ 

२० 

तान्द स ऋषिर्दाच भूय एव तपसा ब्रहमचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संबर्स्यथ 
यथाकामं प्रदनान्पृच्छत यदि विज्ञास्यामः स्वं ह बो वक्ष्याम इति॥२॥ 
अथ कबन्धी कात्याथने उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्तो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 
तस्मे स होवाच प्रजाकामो वे “प्रनापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुन्ुत्पादयते । 
रयि च प्राणं चत्येती मे बहुधा प्रजाः करि्यत इति॥४॥ 

ब्रह्मपरा अपरं ब्रह्म परत्वेन गताः स्तदनुष्ठाननिषए्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः, कि तत्। यच्चित्यं विज्ञेयमिति ! 
र्तस्प्राप्तयर्थं यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तदन्वेषणं कुवन्तस्तदधिगमायेष ह् वे तत्सवं वक्ष्यतीत्याचायंमुपजग्मुः \ 
कथम् ? ते ह समित्पाणयः समिद्ूारगृहीतहस्ताः सन्तो भगवन्तं पूजावन्तं पिप्पलादमाचायंमुपसच्चा उपजग्मुः ॥ १॥ 

तानेवमुपगतान्ह् स किर ऋषिरुवाच-- भूयः पुनरेव यद्यपि यूयं पूर्वं तपस्विन एव तपसेन्दियसंयमेन 
तथाऽपीह विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया चा *ऽऽस्तिक्यबुद्धयाऽऽदरवन्तः संवत्सरं काट संवत्स्यथ सम्यग्गुरुशयुधषापराः 
सन्तो वत्स्यथ । ततो यथाकामं यो यस्य कामस्तमनतिक्रस्य यथाकामं यद्विषये यस्य जिज्ञासा तद्विषयान्प्रहना- 
स्पुच्छत । यदि तद्युष्मत्पुष्ं विज्ञास्यामः । अनुद्धतत्वप्रदश्ं नार्थो यदिशब्यो नाज्ञानसंशयाथः ` प्रहमनिणंधादवसीयते । 
सर्व हु वो वः पृषं वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

अथ संवत्सरादुध्वं कबन्धो कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ पृष्टवान् । हे भगवन्कुतः कस्माद्ध वा इमा ब्राह्मणायाः 
प्रजाः प्रजायन्त उत्प्न्ते \ अपरविद्याकमंणोः समुच्चितयोयेत्का्यं या गतिस्तदरक्तव्यमिति तदर्थोऽयं प्रन: ॥ ३१ 

तस्मा एवं पृष्टवते स होवाच । तदपाकरणायाऽऽहू-म्रजाकामः प्रजा आत्मनः सिसृष्युवं प्रजापतिः सर्वात्मा 

ब्रह्यान्वेषणमयुक्तमित्यत आहू--अपरं ब्रह्मेति । नन्वपरब्रह्यान्वेषणेनेव पुरुषाथसिद्धेः कि परब्रह्यान्वेषणेनेत्याशद्धते- 
कि तदिति । तस्य कोऽतिशय इत्यथः । तस्यानित्यत्वेन तस्प्राप्तेरप्यनि्यहेतुत्वेनापुरुषाथंत्वात्परस्येव नित्यतवात्त- 
सप्राप्तस्तज्ज्ञानमात्रसाध्यत्वेनापि नित्यत्वाच्च तस्येवान्वेबणीयत्वसिति परस्वरूपकथनेनाऽऽहु--यदिति \! पख्रह्या- 
त्वेषमाणानां कोऽतुशय इत्यत आह्-त्त्म्ाप्त्यथमिति । तस्प्राप्ट्य्थं तदधिगमाय तदन्वेषणं कुर्वन्तो यथाकामं 
यतिष्याम इत्येवमभिप्रायेणेत्यन्वयः । समिदिति \ समिद्ग्रहणं यथायोग्यं दन्तकाष्ठायुपहारोपलक्षणाथेम् ।। १॥ 

तथाऽपीत्यस्य तपसेत्यत: पूवंमन्वयः । विरेषत्त इत्यस्य पूवंत्राप्यन्वयः । निष्कृष्टसथंमाहु-पदिषय इति । 
अज्ञानाययंत्वाभावे हेतुमाहू-प्रर्नेति । अत्रेत्िशब्दोऽध्याहायंः । सवंप्रहनानां निणंयादज्ञानायसम्भवादित्यथंः ॥॥२॥। 

परं ब्रह्मान्वेषमाणा इत्युपक्रान्तेऽस्मिन्त्रह्य प्रकरणे प्रजापत्तिकतृंकप्रजासृष्टिविषयप्र्नप्रत्युक्त्यो रसद्धतिमाशङ्कय 
प्रशनप्रव्युक्तिरूपायाः श्रतेस्तात्पयंसाह~-अपरविदेति। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक इति समुच्चितकायंस्य ब्रह्मलोकस्या- 
थोत्तरेणेति तद्गतेर्देवयानमागंस्य चेह वक्ष्यमाणत्वादित्यथंः । इदमुपलक्षणं केवलकमंणां चेत्यपि द्रष्टव्यस् । केवल- 

कमंकायंस्यापि चन्द्रलोकस्य तद्गते: पितुयाणस्य च तेषामेवेष ब्रह्मलोकः' श्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपचन्ते' इति वक्ष्य- 
माणत्वादिति। यद्यपीदमपि परत्रह्मजिज्ञासावसरेऽसद्धतमेव तथाऽपि केवरकेमंकार्यात्समुच्चितकमंकार्याच्चि विरक्तस्यव 
तत्राधिकार इति ततो वे राग्याथंमिदमुच्यते । यद्यपि मुखतः पुष्टिः प्रतीयते तथाऽपि तदुक्त प्रयोजनाभा वात्सुष्टयुक्ति- 
व्याजेन अपररविद्याफलमेवात्रो च्यतत इति भावः } प्रस्त इति प्रतिवचनं चेत्यपि द्रष्टव्यं ताभ्यषमेव तदुक्तेरिति ॥ ३॥। 

तस्मे होवाचेति प्रतिज्ञातं विशेषतो दरोंयत्ति-तदपाकरणायेति । अदस्य स्त्यस्य प्रजाकाम 

१. प्रजापतिः--अत्र हिरण्यगभे एव न ब्रह्य प्रजासुषिविणंनात्। परं ब्रह्म चेत् पञ्चभूतसृष्टिरुच्येत तंत्तिरीया- 
दाविव । परमते प्रजापत्तिपदं ब्रहापरमिद्युक्तम् । तन्न । तथात्वे आदौ भूतसृष्टिरुच्येत । प्रजापति- 
पदस्य “प्रजापतिं हिरण्यगभेः' इत्यादौ हिरण्यगभंपरत्वेनेव प्रसिद्धेख्च । 
तदनुष्ठानम्- अपरब्रह्मोपासनम् | ३. तज्ज्ञानाथम् | 
आस्तिक्यवुद्धया--गुरुरुपदेक्ष्यति परं ब्रह्म तदुपदेशेन परः पुरुषार्थो रप्स्यत इति निवयेन । 

५. प्रष्ननिणंयात्--नात्तः परमस्ति इति वाक्येन गुरः स्वेनेव रिष्यजिज्ञासिताथंस्योक्तत्वमाह्, तेन अवशिष्ट 
जञानाथमल्यत्र गमनमपि निवारितम् 1 | 
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आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतर्सवं यन्मूतं चामूतं च तस्मान्मूतिरेष रयिः ॥५॥ 
अथाऽऽदित्य उद्यन्यस्प्राचीं दिक्च प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणान्ररिमषु सन्निधत्ते । यद क्िणां यसतीचीं 
यदुदीचीं यदधो यद्ध्वं यदन्तरा दिशो यस्स प्रकाश्चयति तेन सर्वान्प्राणानरदिमषु सन्निधत्ते ॥६॥। 

सञ्जगत्लक्ष्यामीत्येवं विन्ञानवान्यथोक्तकारी तद्दावभावितः कल्पादो निवृत्तो हिरण्यगभंः सृज्यमानानां प्रजानां 
स्थावरजद्धमानां पतिः सन् जन्मान्तरभावितं ज्ञानं श्रुतिप्रकारशिताथंविषयं तपोऽन्वालोचयदतप्यत । अथ तुस एवं ५ 
तपस्तप्त्वा ध्रौतं ज्ञानमन्वाखोच्य सृष्टिसाधनभूतं मिथुनमुत्पादयते मिथुनं दरन्द्रमत्पादितवान् \ रय च सोममन्न 
प्राणं चाग्निमत्तारमेतावग्नीषोमावत्त्रच्नभूतो मे मम बहुधाऽनेकधा प्रजाः करिष्यत इत्येवं सच्िन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
सुर्थाचन्द्रमसावकत्पयत् \\ ४ ।\ 

तत्रारूदित्यो ह वे प्राणोऽत्ताऽग्निः ! रयिरेव चन्द्रमाः । रयिरेवाच्चं सोम एव ! तदेतदेकमत्ता चातन च प्रजा- 
पतिरेकं तु मिथुनम् \ गुणप्रधानकृतो भेदः ! कथम् ! रथिर्वा अन्नं वा एतत्सव कि तद्यन्मुतं च स्थलं चामृतं च सूक्ष्मं १० 
च मूर्तामूर्ते अत्वच्रूपे रयिरेव \ तस्मालख्मविभक्तादमूर्ता्यदन्यन्मूतंरूपं सुतिः सेव रयिरम्तनात्त्राऽयमानत्वात् ॥ ५ ॥ 

तथाऽमूर्तोऽपि प्राणोऽ्ता सव॑मेव यच्चाऽऽ्यम् । कथमू्--अथाऽऽदित्य उक्यन्नुदगच्छन्प्राणिनां चक्षुर्गोचर- 

सन्नित्यन्वयः । यथोक्तकारीति ! ज्ञानकमंसमुच्चयका रीत्यथं ; । तन्ावभावित इति \ प्रजापत्तिरहं स्वन्मिव्युपासन- 

काीनप्रनापतिभावनायृक्त इत्यथः । पूर्वक्पीयत्त-टूावभावित एततत्कल्पादौ हिरण्यगर्भात्मना निवृत्तः प्रजापतिः 
सन्पञ्चासप्रजाकामः संस्तपो जन्मान्तरभावितं ज्ञानं श्रुतिप्रकाकिताथं विषयमतप्यतान्वाखोचयच्चिन्तादिना तत्संस्कार- १५ 

मुदटोध्य ज्ञानमुत्पादितवानित्यन्वयः । तत्र प्रथममादिव्यचन्द्रोत्पादनेन त ावमापद्य पश्चाच्चन्द्रादित्यसाघ्यसंवत्सर- 
भावमापदयैवमेव तदवयवायनद्वयमासपक्ाहयेरात्रभावमापद्य तत्तस्तत्साध्यत्रीह्याचन्चभावं रेतोभावं चाऽभद्य तेन 

रेतसा प्रजाः सुजेयमित्येवं निदिचस्य प्रथमं रयिप्राणशब्दितचन्रसुयंदन््मुत्पादितवानित्याह्--स एवमिति ! रयिः 
शब्देन धनवाचिना भोज्यजात्तं लक्षयित्वा मोज्यस्य सोमकिरणामृत्तयुक्तत्वात्तदद्वारा सोमो रक्ष्यत इत्याह- रय 
चेति \ एवं प्राणङब्देनापि-- २० 

“अहु वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्चितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यच्चं चतुविधम् ॥ 
इति स्मृतेरगनेः प्राणसम्बन्धादग्नर्भोक्ता रक्ष्यत इत्याहु--प्राणं चेति । अग्नीषोमयोरण्डान्तगं तत्वेनाण्डो- 

स्पतत्यनन्तरमुत्पत्तिरितयाशयेनाऽऽह--अण्डोत्पत्तीति ! ‹“उद्यन्तं वावाऽऽदित्यमग्निस्नुसमा रोहतीति भुतः सूर्यारन्योरे- 
कत्वमभिप्रेत्यागिनि सूयंपदनाऽऽह--सूर्याचन्द्रमसाविति ॥ ४ ॥ 

रयिप्राणौ श्रुतिः स्वयमेव व्याचष्ट इत्याहू--तत्राऽऽदित्य इति \ प्रजापतेरेव संवत्सरादिप्रनापयन्तस्रष्टृत्वं २५ 
वक्तुं रथिप्राणयोः संवत्सरस्ष्टोः प्रजपत्युपादानत्वास्रजापत्यात्मत्वमाह्- तदेतदेकमिति । कथमेकस्यात्ताऽन्नं चेति 
भेद इत्याशङ्कय तस्यैव गुणभावविवक्षयाऽ्तत्वं प्राघान्यविवक्षया चात्तुत्वमिति मेद इत्याह--गरुणेति । रयिप्राणयोः 
कथं प्रजापत्यात्मत्वमिति शङ्ुते--कथमिति \ तत्र रये: सर्वात्मकत्वास्प्मजापतित्वमित्याहू--रथिरिति 1 अमू्तस्यापि 
वाय्वादेः केनचिदद्यमानत्वाद्रयित्वमित्य्थः । ननु मूर्तमूतंयोरत्वच्रयोरुभयोरपि रयित्वेऽन्नमेव कथमुक्तमित्याशङ्कुब 
मर्तामूतंत्वविभागमङृत्वा सर्व॑स्य गुणभावमात्रविवक्षया सर्वं रयिरित्युच्यते । यदोभे विभज्य गुणप्रधानभावेन ३० 
विवक्ष्येते तदाऽमूतंन प्राणेन मृतंस्याद्यमानत्वान्मूतंस्येव रथित्वमिव्याह् -तस्मादिति ॥ ५॥ 

रयिशब्दितस्यान्चस्य प्रजापत्तित्वार्थं सर्वाह्मित्वमुक्त्वा प्राणस्यापि तदथंमेव सर्वात्मत्वमुच्यतेऽथाऽऽदित्य 
इत्तिवाक्येनेत्याहू- तथेत्यादिना । यच्चाऽऽ्यं तदपि प्राणोभ्तोऽत्ता प्राणोऽपि सवंमेवेति सर्वात्विकं इत्यथः । 

१. उद्यन्तमित्ति--रात्रौ सूर्य॑ः अगन प्राप्नोत्ति सूर्योदयानन्तरमग्तिः सूयं प्रविशति । तस्मात् धूम एवाग्तेः 
दिवा दहरो । रात्रौ चाग्निरेव हश्यते न सूयं इति अ्थंवादानुसारेणेदमुक्तम् । अयं चाथंवादः सूर्यो ३५ 
ज्योतिर्ज्योत्तिरग्निः स्वाहेति प्रातरग्निहोत्रं जुहोति । अग्निर्ज्योतिन्योतिस्मूयंः स्वाहेति सायं जुहोति 
इति विधिस्तुत्तये । रात्रौ अग्नौ सूयं; महनि सूर्ये अग्निररस्ति तस्मात् तत्तकिङ्खकमन्त्रः तत्तदेवता- 
सवका पठनाहं इति स्तुततिः | | 



प्री 



१५ 
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२५ 
करत्वा वाक्यभेदेन व्याचष्ट-स्वात्मानमित्यादिना 1 ८ ॥ 

६६ 

१६६ 1 । सटीककश्ाङ्करभाष्योपेता [ प्र०-१, म०-७-९ 

स॒ एष वैश्वानरो षिश्वषूपः प्राणोऽग्निरूदयते । तदेतट्चाऽभ्युक्तम् | ७ ॥ 

बिश्वरपं हरिणं जातवेदं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् । 
(५. को रू स । 

सहस्चर्मिः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानाञ्चदयत्येष प्रयेः॥ ८ ॥ 

"संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । तदे ह॒वै तदिष्टापूर्ते 
९ 

 कृतमित्युपापते । ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावतेन्ते 
9 क ॐ  @+ 

तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै रयियेः पितयाणः ॥ 8 ॥ 

मागच्छन्यतप्राचीं दिशं स्वप्रकाशेन प्रविकाति व्याप्नोति तेन स्वात्सव्याप्त्या सर्वास्तत्स्थान्प्राणान्प्राच्यामम्तभुतार्रक्मषु 
स्वात्मावभासरूपेषु व्याप्रिमत्सु व्याप्रत्वासप्राणिनः सश्िधत्ते सन्षिवेशयति, आत्सभूतान्करोतीत्यथंः। तथेव यत्प्रविशति 
दक्षिणां यद्परतीचीं यदृदीचीमध ऊध्वं यत्प्रविशति यच्चान्तरा दिशः कोणदिलोऽवान्तरदिशो यच्चान्यत्सरवं प्रकाशयति 
तेन स्वप्रकारब्याण्त्या सर्वान्सवंदिक्स्थान्प्राणाररर्मिषु सच्चिधत्ते ॥ ६॥ 

स एषोऽत्ता प्राणो वैश्वानरः सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वाच्च प्राणोऽग्निश्च स एवात्तोदयत उद्गच्छति 
प्रत्यहं सर्वा दिक्ञ आत्मसात्कुवेन् \ तदेतदुक्तं वस्तु चा सन्तरेणाप्यभ्युक्तम् ।! ७ ॥ 

विश्वरूपं सरवंरूपं हरिणं रहिमवन्तं जातवेदसं जातपज्ञानं परायणं सवप्राणाश्रयं ज्योतिरेकं सवंप्राणिनां 
यचक्षुभतमदितीयं तपन्तं तापर्गियां करर्वाणं स्वात्मानं सूयं सुरथो विज्ञातवन्तो ब्रह्मविदः \ कोऽसौ यं विज्ञातदन्तः। 
सहख्रष्मिरनेकरषिमः शतधाऽनेकधा प्राणिभेदेन वतमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सुयेः \\ ८ ॥। 

यश्चासौ चन्रमा मूतिरन्नसमुतिश्च प्राणोऽत्ताऽऽदित्यस्तदेकमेतन्मिथनं सवं कथं प्रजाः करिष्यत इति 
उच्यते-तदेव कालः संवत्सरो वे प्रजापतिस्तन्निवत्यत्वात्संत्सरस्य । चन्द्रादित्यनिवेत्यतिथ्यहोरात्रसमुदायो हि 
संवत्सरस्तदनस्यत्वाद्रयिप्राणमिथुनात्मक एवेत्युच्यते, तत्कथम्, तस्य संवत्सरस्य प्रजापतेर्थने मार्गौ दरौ दक्षिणं 

स्वप्रकाशेनेति । स्वकीयप्रकाशेन स्वप्रभयेत्यथंः। अन्तभुंतानिति । यद्यपि प्राणस्याततुत्वमुक्तं तथाऽपि रयिर्वा एतत्सव- 
मिव्यत्रामूतंस्य प्राणस्यापि गुणभावविवक्षयाऽ्नत्वमुक्तमिति तथोक्तम् । स्वात्मावभासरूपेष्विति । स्वास्मप्रभारूपेषु 
रष्िमिष्वित्यथंः । व्याप्रत्वादिति । सम्बद्धत्वादित्यथंः । ६ ॥ 

| तस्य प्रत्यक्षत्वमाह-स एष इति । वैश्वानर इति ! नरा जोवा विश्वे चते नरारच विदवानराः स 
एवं वैश्वानरः सवंजीवात्मक इत्यथः । विश्वरूपः सवंप्रपञ्चात्मक इति भेदः । उक्तं वस्त्विति \! आदिव्यस्योक्तं 
माहात्म्यमित्यथंः ॥ ७॥। 

विश्वरूपमित्यादिदितीयान्तानां सहस्ररदिमरित्यादिप्रथमान्तानां सामानाधिकरण्येनान्वयायोगादध्याहारं 

स॒ मिथुनमुत्पादयत इप्युपक्रान्तं मिथुनमुपसंहरति--यश्चासाविति । यश्चासौ चन्द्रमा यजश्चामृतं 

प्राणस्तदेकं मिथुनं स्वं सवत्मिकमित्यन्वयः । एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इत्युक्तं तत्केन प्रकारेणेति पृच्छति-- 
कथमिति ! रयिप्राणयोः संवत्सरादिद्रास प्रजास्रष्टुत्वमित्याह्--उच्यत इति । तदेव मिथुनमेव संवत्सरः काल 
सच प्रजापतिः प्रनापत्यात्मकमिथुननिवत्यंत्वादित्याह्-तन्निवेत्यंत्वादिति । तदुपपादयति- चन्द्रेति \ चन्द्र 
निव्यास्तिथय आदित्यिव्॑यन्यहोत्राणीत्ति विभागः । तचिवैत्यतवेऽपि कालस्य कथं तदात्मक्रतेत्याशङ्धय कायं- 
कारणयोरमेदादित्याह्--तद्नन्यत्वादिति । न केवरं तिथ्यादिद्रारा चन्द्रादिनि्त्य॑त्वं संवत्सरस्म क्रि त्वयनहय- 
दाराऽपीति वक्तुं तस्यायने इत्यादिवाक्यं तसपरष्नपूवंकं व्याचष्ट-तत्कथमिति। चन्द्रादित्यनिर्वत्यंत्वं कुतो हत्वन्तरा- 
दित्थं; । केवरकमिणां रोकान्विदधदृक्षिणेन याति । ज्ञानयुक्तकम॑वतां रोकान्विदधदुत्तरेण यातीद्यन्वयः । 
सवित्तव्युपलक्षणं चन्द्रस्यापि । ज्येष्ठादिदेक्षिणायनं मर्गंशीर्षदिस्तरायणमिति श्रतिष प्रसिद्धेः ततश्च कर्मिणां 

१. संवत्सरो वं प्रजापत्तिः सूयंरूपतामापन्नः पूनः संबत्सरखष्टृत्वात् संवत्सररूपः। 
२. चक्षुभूतं चक्षुरलुम्राहकत्वात् । | 





प्र०-१, म ०-१० ] पररनोपनिषत् [ १६७ 

अथोत्तरंण तपस्त बह्यचर्यण श्रद्धया विद्याऽऽत्मानमन्विप्याऽऽदित्यममिजयन्ते | 
=. मृ तरं न ¢ 

एतद्र प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्त इस्येष निरोधस्तदेष श्छोकः ॥१०॥ 

चोत्तरं च दवे प्रसिद्धे ह्ययने षण्मासलक्षणे याभ्यां दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता ? केवलकमिणां ज्ञानसंयुक्तकमेवतां 
च छोकान्विदधत् ! कथं तत्, तत्र च ब्राह्मणादिषु ये ह वे तदुपासत इति क्रियाविक्ञेषणो द्वितीथस्तच्छब्दः । इष्टं 
ख पूतं चेष्टापर्ते इत्यादि -करृतमेवोपासते नाकृतं नित्यं, ते चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवे प्रजापतेमिथुनात्मकस्यांशं रथिमन्न- ५ 
भूतं लोकमभिजयन्ते कृतरूपत्वाच्चान्द्रमसस्य, ते तत्रैव च कृतक्षयात्पुनरावतन्त दमं लोकं हीनतरं वा विशन्तीति 
ह्यक्तम् २ \ यस्मादेवं प्रजापतिमन्नात्मकं फरत्वेनाभिनिवेतंयन्ति चन्द्रमिष्टापुतंकमंणेत ऋषयः स्वगद्र्टारः प्रजाकामाः 
प्रानो गृहस्थास्तस्मात्स्वकृतमेव दक्षिणं दक्षिणायनोपललितं चन्द्रं प्रतिपयन्ते \ एष ह वे रथिरन्तं यः पितृयाणः 
पितुयाणोपरक्षितश्चन्द्ः ॥ ९ ॥ 

अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेर्शं प्राणमत्तारमादित्यसभिजयन्ते \ केन \ तपसेन्धियजयेन विशेषतो ब्रह्मचर्येण १० 
श्रद्धया *विद्यथा च प्रजापत्यात्मविषययाऽऽत्मानं प्राणं सुयं 'जगतस्तस्थुषश्चान्विष्याहूमस्मीति विदित्वाऽऽदित्यमभि- 
जयन्तेऽभिप्राप्नुवन्ति ! एतद्रा आयतनं सवेप्राणानां सामान्यमायतनमाश्रयमेतदमरतमविनाक्ि, अभयमत एव °भय- 
जितं न च्रवरक्षयवुद्धिभियवदेतत्परायणं परा गतिर्विद्यावतां कमणां च ज्ञानवतामेतस्मान्न पुनरावतंन्ते< यथेतरे 
केवलकर्मिणः, इति यस्मदेषोऽविदुषां निरोधः आदित्याद्धि निरुदढा अविद्वांसो नैते संवत्सरमादित्यमात्मानं प्राणमभि- 
प्राप्नुवन्ति । स हि संवत्सरः कालात्माऽविदुषां निरोधः \ तत्तज्नास्मिन्नभं एष इरोको मन्त्रः ॥\ १०॥) १५ 

रोकान्विधातुं तयोदंक्षिणोत्तराभ्यां मार्गाभ्यां गमनात्त्चिमित्तत्वाच्चायनहद्वयप्रसिद्धेस्तच्िवत्यंत्वं तयोरयनयोरिति 
तदद्वारा संवत्सरस्यापि तन्निवेत्यंत्वमित्यथंः । चन्द्रादित्ययोः कथं छोकविधायकत्वमिति पृच्छति--कथमिति । 
चन्द्रादिव्यनिवंत्यंदक्िणोत्तरायणद्वारा लोकप्राप्तेः प्राप्यस्य खोकस्यापि चन्द्रादित्यात्मकत्वाच्च तथोस्तद्विधायकत्व- 
मिति तये ह॒ वा इत्यादिवाक्येन परिहूरति-तत्तत्रेति \ इष्टं चेति । | 

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम् । आतिथ्यं वेशवदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ २० 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूतंमित्यभिधीयते ॥ | 

इति तयोर्भेदः । कृतमित्युपासत इति कृतश्दोपरितनमितिशब्दमिष्टापत्तं इति पृततंशब्दोपर्यक्रष्याऽऽ्दिश्षब्दपर्यायतया 
न्याचष्टे--इत्यादीति । दत्तमादिशब्दाथंः । कृतमेवोपासते काय॑मेवानुतिष्ठन्तीत्यथंः । इदं च विशेषणं पुनरावृत्तौ हैतु- 
तयोक्तम् । कृतरूपेष्टादिजन्यत्वाच्चन्द्रस्यापि कृतत्वेनानित्यत्वात्पुन यावृ त्िरित्याहु -कृतरूपत्वादिति \ पुनरावृत्तौ 
मन्त्रवावयं प्रमाणयति--इमं छोकमिति । ९ ॥ , २५ 

अथेति ! मा्गगन्त यरम्भार्थोऽयशब्दः । प्रजापत्यात्मविषययेति । तत्तादात्म्यविषययेत्यथंः । आदित्यमभि- 
जयन्त इति पुवंमन्वयाथंमुक्तमिदानीं व्यास्याना्थंमिति ्रष्टव्यम् । सामान्यमिति । समष्टिरूपमिद्यथंः । विच्यावता- ` 
मिति । कर्मानधिकारिणामत्त एव केवलोपासनवतामित्यथः ! कर्मिणां च ज्ञानवटामिति \! समुच्चयवत्तामित्यथंः । 
तनु केवलकर्मिणामप्यादित्यप्राप्तावपून सावृत्तिभविष्यतीत्याशद्धुय तेषामादित्यप्राप्िरेव नास्तीति वक्तुमित्येष इति 

वाकयं व्याचष्ट--इति यस्मादिति ! तस्मात्तेषामादित्यप्राप्तिरनाशङ्कुयेति शेषः (१०) । यद्वा तस्यायने इत्यारभ्येत्येष ३० 

१. केवरुकमिणां दक्षिणायनमार्गेण स्वगंम् । ज्ञानयुक्तकर्मिणामुत्तरायणमार्गेण ब्रह्मलोकं चेत्यथः । इष्टा- , 

पूर्तादि कृतमुपासत्त इत्यन्वयः इतिपदस्या्यथंत्वात् । उपासते अनुतिष्ठन्ति । ॥ 
२. कृतमेव नक्रतमिति--एतेन नित्यब्रह्मोपासनाभावात् तेषां न ब्रह्यप्रा्िरित्यथंः । 
२. उक्तं मन्त्रे मुण्डकोपनिषदि । ४. एत ऋषयः इति--ऋषगतौ स्वगस्य द्रष्टारः इत्यथः । 

५. विद्याज्र प्रजापत्तिरहमिति भावनया प्रजापत्युपासनम् । _ ३५ 
६. जगतः जङ्खुमस्य तस्थुषः स्थावरस्य । आदित्यमभिजयन्ते तदुद्ारा क्रमशः ब्रह्मलोक यान्ति । 
७. भयवजिततं "द्वितीयाद्वै मयं भवती ्युक्तेः द्वितीयवत्तवप्रयुक्तभयसतत्वदाह्-क्षयवुद्धिभयर्वाजतमिति । 
८. न पुनरावत्तन्ते अस्मिन्मन्वन्तरे--इति रोषः “दमं मानवमावतं नावतंन्त'' इति छान्दोग्यात् । 

अमृतत्वोक्तिस्तु दीघंकार्स्थायित्वात् 
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९५ 

२५ 

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्थे पुरीषिणम् | 
अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे परडर आहुरपिंतमिति ॥ ११॥ 
मासो बै प्रजापतिस्तस्य छष्णपक्ष एव रयिः शुक्लः प्राणः 
तस्मादेत ऋषयः शुक्ल दष्टं दु्न्तीतर इतरस्मिन् ॥ १२॥ 

पञ्चपादं पच्चतंवः पादा इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य तैरसौ पादैरिवतुंभि रावतंते । हेमन्तशिशिरवेकी- 
कृत्येयं कल्पना । पितरं सर्वस्य जनयितुत्वात्वितृवं तस्थ, तं दादशङ्ृति द्ादज्ञ मासा आङकतयोऽवयवा आकरणं 
वाऽवयविकरणमस्य द्वाक्शमासेस्तं द्वादश्ञाक्ृति दिवो द्युरोकात्यर ऊर्ध्वेऽधे स्थाने तृतीयस्यां दिवीत्यर्थः । पुरीषिणं 
पुरीषवन्तमुद्कवन्तमाहुः काछविदः । अथ तमरवान्य इम्, उ परे कारुविदो विचक्षणं निपुणं स््॑ञं सप्तचक्रे सपंचकरे 
सप्रहयरूपेण सततं गतिमति कालात्मनि, षडरे षडतुमत्याहुः सवंमिदं जगत्कथयन्ति । अपितमरा इव रथनाभौ 
निविष्टमिति । यदि पच्चपादो हादश्तियंदि वा सप्रचक्रः षडरः स्व॑थाऽपि संवत्सरः कालात्मा प्रनापतिश्वन्धादित्य- 
खक्षणोऽपि जगतः कारणम् ॥ ११ 

यस्मि्िदं धितं विश्वं स एव प्रजापततिः संवत्सराख्यः स्वावयवे मासे कृत्घ्नः परिसमाप्यते । मासो वै 

निरोध इत्यन्तं शरुततिवाक्यमयनयो रयिप्राणरूपत्वप्रतिपादनपरतया व्याख्येयम्। तथा हि-संवत्सरस्य रयिप्राणमिथुन- 
निवत्ते रयिप्राणरूपत्वं च वक्तव्यं तत्कथमिति पृच्छति--तत्कथमिति। तदवयवयोरयनयोस्तद्रपं वक्तुं योः प्रथमं 
प्रसिद्धिमाह--तस्येति । प्रसिद्धिमेवाऽऽह--याभ्यामिति \ एवमपि कथं तयोस्तदात्मकत्वमित्याह्--कथमिति । 
दक्षिणायनस्य रयित्वं वक्तुं कमिणां रयिरूपचन्द्रनिवंतंकत्वमाह्-ततच्रेति । खोकमिति । सोमरूपं शरीरमित्यथंः । 
तस्य कमेक्रतत्वं पुन रावृत्त्या साधयति-कृतरूपत्वादिति \ रयिहूपचन्द्रस्य दक्षिणायनद्रारा प्राप्यत्वात्तस्यायनस्य 
तदन्तर्भाव इति वक्तुं तस्य कर्मिभिः प्राप्यत्वमाहू-- यस्मादिति \! एवं च तस्य रयित्वं सिद्धमित्याह--एष इति । 
पितृयाणोपरश्ित इति \ तस्प्राप्य इव्यथः । ततश्च तद्विरोषणस्यायनस्यापि रयित्वमिव्यथंः (९)। इदानीमुत्तरायणस्य 
प्राणत्वमाह--अथेति ! प्राणरूपादित्यप्रापकत्वादुत्तरायणस्थ तस्यापि प्राणत्वमिति संवत्सरस्य रयिप्राणमिथुनात्म- 
कत्वमिति तत्कायंत्वं युक्तमिति भावः । अस्य कमंसाध्यचन्द्रवेलक्षण्यमाह्--एतदा इति । इतरत्सवं समानम् । 
अस्मिन्नथं इति 1 संवत्सरस्वरूप इत्यथः ।। १० ॥ | 

इयं कल्पनेति । पञ्चधा कमंसाध्यचन्द्रवेरक्षण्यकल्पनेत्यथंः । जनयितृत्वादिति । संवत्सरात्मककालस्य 
सर्वंजनकत्वादित्यथः । समानाधिकरणवहूत्रीहितया व्याख्याय व्यधिकरणबहूत्रीहि्वेत्याह-आकरणं वेति 1 
अवयविकरणमिति । जवयवित्वेन करणमित्यथंः । पक्षद्वयेऽप्येक एवाथः । द्युलोकादिति ! आकाशरूपादन्तरिक्ष- 
लोकादित्यथंः । अन्यथा स्त्रगंोकात्मरस्य चतुधंत्वेन तुतीयस्यामित्यनन्वयापत्तेः । उव्कवन्तमिति । आदित्या- 
ज्जायते वृष्टिरिति स्मृतेरित्यथंः | अत्थ इत्यस्य पूर्वाधंगतेनाऽऽहुरित्यनेन सम्बन्धः । उ इति तुशब्दसमानार्थो 
निपातः । परे तु तमेव विचक्षणमहुरित्यन्वयः । किमाहुरिव्यत आह-सप्रचक्र इति । तस्मिन्विचक्षणे सस- 
चक्रद्यात्मके सवंमिदं जगदपित्तमित्याहुरिव्यथंः ! मतदयेऽपि कीदशोऽथेभेद इत्यत आह्-पदीति ! पूवंमत व्तूनां ` 

 पादत्वकल्पनया मासानामवयवत्वकल्पनयाऽऽदित्यात्मना संवत्सरः काल एवोक्तः । द्वितीये तु हेमन्तशिशिरौ 
पृथक्कृत्य षण्णामृतूनामरत्वकल्पनया संवत्सरस्य परिवत्तंनगुणयोगेन चक्रत्वकल्पनया कालप्राधान्येन स्वाश्रयत्वेन 
च स एवोक्तः । पक्षद्वयेऽपि गुणभेदेन कल्पनाभेदेन च भेदो न धरमिभेद इट्य: ।। ११॥। 

कारणत्वे इकोकोक्तं जगदाश्चयत्वं हतुमाहू-यस्मि्निति ! संवत्सरस्यापि मासाहोरात्ररूपव्यतिरेकेणौष- 

२५ 

१. सप्तहयस्पेणेति--सप्ताश्वाः आदित्यरथं नथन्तीप्युक्तत्वात्। संवत्सरात्मकस्यादित्यस्य स्वरूपमुच्यते-- 
पञश्चपादमिति । सप्तचक्रे इत्यस्य त्छवेदभाष्ये (१-१६४-१२) सप्त आदि्यरद्मयः चक्रस्थानीया यस्येति 
वा अयनर्तृमासपक्षाहोरात्रमुहूर्तानि सप्तचक्राणि यस्येत्यथं उक्तः । अथवा वण॑न्यत्यासात् सपैचक्र 
गमनवति चक्र इत्यथः ( दीपिका } । _ | 





प्र०~-१, भ०-१२-१५ । प्ररनोपनिषत् [ १६२ 

अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्रार्णं बा एते 
[क्म | १ ¢ ५, ॐ 1, 

प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते बरह्मचयंमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ।॥ १२ ॥ 

अन्नं वे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ।॥ १४ ॥ 

ते इ वे ततपरजापतिवतं चरन्ति ते मिथुनञुत्पादयन्ते । 

तषासेयेष जह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचये येषु सयं प्रतिष्ठितस् । १ ॥ ५ 

प्रजापतियंथोक्तलक्षण एव मिथुनात्मकस्तस्य मासात्मनः प्रजापतरेको भागः करष्णपक्षो रयिरन्नं चन्द्राः अपरो भामः 

शुक्लः शुक्लपक्षः प्राण आदित्योऽ्ताऽग्नि्स्माच्छुक्टपक्तात्मानं प्राणं सवमेव पटहयन्ति तस्मातप्राणरदहिन एत ऋषयः 

करष्णपक्षेऽपीष्टं यागं कुवन्तः शुक्लपक्ष एव कुर्वन्ति प्राणव्यतिरेकेण क्रष्णपश्नस्तेनं दूयते यस्मादितरे तु प्राणं न 

पदयन्तीत्यदशंनलक्षणं कृष्णात्मानमेव प्यन्ति 1 इतर इतरस्मिन्कृष्णपक्ष एव कुर्वन्ति हुक्ले कुवन्तोऽपि ॥! १९ ५ 

सोऽपि भासात्मा प्रजापतिः स्वावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते पूववत् । तस्याप्यहूरेव प्राणोऽत्ताऽग्नी रात्रिरेव १० 

रथिः पुंवत्, प्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्कन्दन्ति निर्ममयस्ति शोषयन्ति वा स्वात्मनो विच्छिद्यापनयन्ति \ 

के ? दिवाऽहनि रत्या रतिकारणभूतया सह सिया संयुज्यन्ते मिथुनं सैथुनमाचरन्ति मूढाः \ यत एवं तस्मात्तत् 

कतव्यमिति प्रतिषेधः प्रासद्धिकः \ यद्रात्रौ संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ ब्रह्मचर्यमेव तदिति प्रशस्तत्वादृतौ भार्या- 

गमनं कतंव्यमिति \ अयमपि प्रासद्धिको विधिः । प्रकतं तुच्यते सोऽहोरात्रात्मकः प्रजापतिः ब्रीहियवादन्नात्मना 

व्धवस्थितः \\ १३ ॥ 
१५ 

[ि एवंक्रमेण परिणम्य तदन्नं वै प्रजापतिः \ कथम् † ततस्तस्माद् वै रेतो नबीजं ततप्रनाकारणं तस्माद्योषिति 

 सिक्तादिमा मनुष्यादिलक्षणाः प्रजाः प्रजायन्ते यत्पृ कुतो ह वै प्रजाः प्रजाथन्त इति ! तदेवं चन्द्रादित्यमिथुनादि- 

क्रमेणाहोरात्रान्तेनाघ्नामूभेतोद्वारेणेमाः प्रजाः प्रज7यन्त इति निर्णीतम् \\ १४ ॥ 

तत्तत्रैव सति ये गृहस्थाः “ह वै' इति प्रसिदधस्मरणारथ निपातौ । तत्परजापतेव्रेतमृतौ भार्यागमनं चरम्ति 

कुर्वन्ति तेषां हृष्टफलमिदम् \ किम् 1 ते मिथुनं पुत्रं दुहितरं चोतपादयन्ते । अहृष्टं च फलमिष्टापूतंदत्तकारिणां तेषामे- २० 

व्यादिजनकलत्वाभावात्तस्य मासादयात्मकत्वमाह--स एवेति \ यथोक्तेति \ संवत्सररूपो रयिप्राणमिथुनात्मक इत्यथंः। 

शुक्लकृष्णयोरुभयोरपि दशंपुणंमासादिकर्मानुष्ठानदशंना^ तस्यादेत ऋषय 
इत्यादि वाक्यमनुपपत्चमित्पाशद्धुय शुक्लस्य 

प्राणात्मकत्वज्ञानस्तुतिपरतया व्याचष्टे-यस्मादिति ! यस्मास्राण स्वमेव सर्वात्मिवमेव पश्यन्ति यस्माच्च प्राण- 

व्यतिरेकेण कृष्णपक्चस्तेनं दृश्यते तस्मादित्यन्वयः । प्राणस्य शुक्लपक्षात्मकत्वातछृष्णपद्षादिसवंजगतः प्राणत्मत्वा- 

सप्राणद्वारा कृष्णपक्षस्यापि शुक्छपक्षत्वे सति कष्णे कुवंन्तोऽपि प्रकारात्मके शुक्ल एव कुवंन्तीति शुवंलपक्षे प्राणत्व- २५ 

ज्ञानस्य स्तुत्तिरिप्यथंः । एतस्स्तुत्यथमेव ्ञानरहिताननिन्दति--इतरे त्विति \ ये तु स्वात्मान प्राणे न प्यन्त्य- 

्ञत्वात्तेषां शुक्लपक्षः प्राणत्वेनाज्ञायमानत्वादज्ञानात्मकः सन्छरष्णक्षत्वमापद्यतेऽतः शुक्ले कुवन्तोऽप्यदरोनातम- 

` कत्वाल्मकाशरहिते कृष्ण एव कुर्वन्तीति ते निन्यन्त इत्यथः । उक्तमर्थ श्रूत्यारूढं करोति--इतर इति ।\ १२॥ 

रयिः पूर्ववदिति \ रयिरन्तं चन्द्रमा इत्यथः 1 अ्घः प्राणत्वोक्तिप्रसद्धादल्ि मेथुनं निषेधत्ति-प्राणमिति । 

प्रकृतमिति! कुतो ह् वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति प॒ष्टमित्यथंः । पूर्वोक्तं सवंमेतदुपयोगितयोक्तं न तु साक्षाल्रहृत- २० 

` मिति भावः।। १३॥ ॑ 

, एषेक्रमेणेति \ रयिप्राणसंवत्सरादिक्रमेण परिणम्य ब्रीह्याद्यात्मना व्यवस्थितः सन्नन्नं वे प्रजापत्तिरन्नात्मको 

नातः प्रजापतिरित्यन्वयः | कथमिति \! अच्चरूपत्वेऽपि तस्य कथं प्रजाजनकत्वमित्यरथं; । तत इति \ भक्षितादर्नाद- 

त्यथः } रेत इति ! शोणितस्याप्युपलक्षणं तुल्यत्वादिति ॥ १४ ॥। 

प्रजापतिव्रताचरणमात्रेण नाृष्टफलं चन्द्ररोकः प्राप्यते मूर्खाणामपि प्रस द्गादत आहू--इष्टापूर्तेति \ ३५ 

१. जापौणंमास्या अमावस्था नात्येति । आअमविस्याः पोणंमासी ना्येत्ति--इत्थुकतेः । 

९९ 
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तेषामसो षिरजो लोको न येषु जिद्यमसतं न माया चेति ॥ १६॥ 

इत्यथवेवेदीयप्ररनोपनिषदि प्रथमः प्रहनः 

अथ देनं भार्गवो वैदभिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रनां 
विधारयन्ते कतर एततपरकाश्यन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति॥१॥ 

५ वेष यश्चाद्रमसो ब्रह्मलोकः पितृधाणलक्षणो येषां तपः ° स्नातकब्रतादौनि, ब्रह्मचयंम् । ऋतावन्यत्र मेथुनासमाचरणं 
ब्रह्मचर्यम् । येषु च सत्यमनुतबजेनं प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया घतते नित्यमेव \ १५॥। 

यस्तु पुनरारित्योपलक्षित उत्तरायणः प्राणात्मभावो विरजः शुद्धो च चन्ध्रह्यलोकवद्रजस्वलो वृद्धिक्षयादि- 
युक्तोऽसो केषां तेषाभित्युच्यते यथा गृहस्थानामनेकविर्द्धसंव्यवहारप्रपोजनवत्त्वाज्जिहयं कौरिस्थं वक्रभावोऽवहयंभावी 
तथा न येषु जिह्यम् । यथा च गृहस्थानां करोडानर्मादिनिसित्तमनृतमवजंनोयं तथा न येषु तत्, तथा माया गृहुस्थाना- 

१० मिव न येषु विद्यते । साथा नाम बहिरम्यथाऽऽत्मानं प्रकाषहयान्यथेव कार्थं करोति सा माया मिथ्याचाररूपा 
 मयेत्येवमादयो दोषा येष्वधिकारिषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिष्षुषु निमित्ताभावान्न विद्यन्ते तटरसाधनानुरूपेणेव तेषामसौ 
विरजो ब्रह्यखोक इत्येषा ज्ञानयुक्तकममंवतां गतिः । पुवोक्तिस्तरु ब्रह्मलोकः केवलकमिणां चन्दरलक्षण इति ॥ १६॥ 

ति श्रीमत्परमहंसपसित्राजकाचायेश्रोमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 

प्ररनोपनिष{द्ाष्ये प्रथमः प्रष्नः 

१५ प्राणोऽत्ता प्रजापतिरित्युक्तम् । तस्य प्रजापतित्वमत्तत्वं चाप्मिञ्छरोरेऽवधारथितन्यमित्ययं प्रन 
आरभ्यते--अथानन्तरं ह किठनं भागंवो वैदभिः पप्रच्छ । हे भगवन्कत्येव देवाः प्रजां शरोरलक्नणां विधारयन्ते 

चान्द्रमसो ब्रह्मखोकं इत्यपरब्रह्यणः प्रजापतेर॑शत्वाद्रयिरूपस्य चन्द्रस्य ब्रह्मलोकत्वमित्यथंः । इष्टादिकारिणां तप. 

आदिकमपि चन्द्रलोकप्राप्त्यथेमपेक्षितमित्यतत आहु--येषां तप इति । १५॥। 

तेषामसौ विरज इत्यादिवाक्यं व्याचष्ट-यस्त्विति \ उत्तरायण इति । तेन प्राप्य इत्यथ: । प्राणात्मभावोऽ 
२० परब्रह्मतयाऽवस्थानमित्यथः । असौ केषां तेषामिति । तेषामसौ विरज इत्यत्र तेषामित्यनेन केषां निदेश इति 

म्ररनार्थः । न येषु जिह्यमित्यत्र जिह्यादिशब्दं व्यतिरेकप्रदशंनेन व्याचष्े--यथेत्यादिना \ मायाग्रहुणं ताहशानां 
दोषाणामुपलक्षणमिति वदल्वाक्याथं संगृह्य दशंयति--मायेत्येवमिति । भिक्षुष्विति परमहुंसन्यतिरिक्तानां कुटी- 
चकादीनां ग्रहुणम् । तेषां ब्रह्मलोकादपि विरक्तव्वेन तत्रानथित्वात् । इतिशब्दाथं माहू--इत्येषेति । ६६ ॥। 

इति श्रीमदानन्दज्ञानविरचितप्रर्नोपनिषद्धाष्यटीकायां प्रथमः प्रश्नः 

२५ प्रदस।न्तरस्य प्रथमप्रश्नेन सङ्कतिमाह्-प्राणोऽत्तेति \ अवधारपितन्यमिति \ अत्ता विश्वस्य सत्पति- 

रित्यत्तेखस्येषोऽग्निस्तपतीत्यारभ्यारा इव रथनाभौ प्राणे सवं प्रतिष्ठितपर् । प्रजापतिश्चरसि गभं स्वमेव प्रति- 
 जायस इद्यादिना च प्रजापतित्वस्योत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वादित्यथंः । इदमुपलक्षणं पूर्वं गत्तिश्रवणेन विरक्तस्यापि 

भमन 

१ स्तात्तकव्रत्तादीनि--'वेष्णवीं धारये्यष्टि सोदकं च कमण्डलुम् । नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमि'"त्यादीनि | 
स्तातकेन गुर्कूरात् समावतितेन वदना कत्तव्या धर्मा उक्ताः ( मनु° ४-३६ ) तानि स्नातकव्रतानि | 

३० ` यद्यपि कुतो हवा इमाः प्रजायन्त इत्येतावत् पुष्टं तथापि तस्य गृहस्थानां पररोकप्राक्िमागंपयंन्तत्वात् 
स्वगं प्राप्तिः ब्रह्मखोकप्रातिड्च यथाहं निरूपिते । 

२. साधनानुकूपेणेति--व्यवहारे कारुष्यराहित्यं साधनं फलमपि काटुष्यरहितो ब्रह्मलोकः इत्यथः । 
ब्रह्मलोके विरजस्त्वं द्वेषासूयादिराहिव्यम् । 
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तस्मं स दोवाचाऽप्काशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः परथिवी बआाड्- 
मनश्क्ुः त्रं च । ते प्रका्याभिवदन्ति बयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 

तान्वरिषठः प्राण उवाच | मा मोहमाप्थाहमेवेतत्यश्वधाऽऽत्मानं 
्रविभज्येतद्वाणमवष्टम्य विधारयामीति तेञदधाना बभूवुः॥ ३॥ 

विशेषेण धारयन्ते ।! कतरे “बुद्धीच्ियकर्मनियविभक्तानामेतत्प्रकाशनं स्वमाहास्म्यप्रस्यापनं प्रकाक्षयन्ते कोऽसौ ५ 
पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कायंकरणलक्षणानामिति ॥ १ ॥ 

एवं पृष्टवते तस्मे स होवाच \ अकाशो ह् चा एष देवौ वायुरग्निरापः पुथिवीत्येतानि पञ्चमहाभूतानि 
शरी रारम्भक्ाणि वाङ्मनश्चक्षुः श्रौत्रमित्यादीनि कर्मच्ियनुद्धीद्ियाणि ते कायेलक्षणाः करणलक्षणाश्च ते देवा 

आत्मनो माहात्यं प्रकादयाभिवदस्ति स्पधंमाना अहशवेष्ठताय, कथं वदन्ति ? वयमेतद्वाणं कायंकरणसद्धुमतमवष्टम्य 

प्रासादमिव स्तस्भादयोऽवि्चिधिलीष्ेव्य विधारयामो विस्पष्टं धारयामः । मयेवेकेनायं सद्धातो ध्रियत इत्थेकैक- १० 

स्याभिप्रायः ॥\ २५ 

तानेवमभिमानवते वरिष्ठो मुख्यः प्राण उचाचोक्तवान् । मा मेवं मोहूमपद्थाविवेकतयाऽभिमानं मा कुरुत 
यस्मादहमेवेतद्राणमवष्टम्य विधारथामि पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्य प्राणादिवुत्तिभेदं स्वस्य कृत्वा विधारयामीति । 
उक्तवति च तस्मिस्तेऽश्रहधाना अप्रत्ययवन्तो बभूबुः कथमेतदेवमिति ।॥ ३ ॥ 

चित्तैकाग्र्यं विना वक्ष्यमाणात्मन्नानासिद्धेस्तदथं मन्दानां फरूविशेषार्थं च प्राणोपासनार्थं प्रदनद्यारम्भः । तत्रापि १५ 

्रेषठत्वाच्तृतखप्रजापतित्वादिगुणनिर्धारणार्थं द्वितीयः प्रस्नः । तदुत्पत्यादिनिर्धारणपूरवंकं त्दुपास्तनविधानाथं तृतीयः 
प्रश्न इत्यपि द्रष्टव्यम् । प्रजाशब्देन शरीरमेव गृह्यते न जीवस्तस्य प्राणधाखत्वेन तद्धार्यत्वाभावादित्याह-- 
शरीरेति \ विभक्तानामिति निर्धारणे षष्ठ । स्वमाहात्म्यख्यापनमिति । अवकाशदानादिकमाकारादीनां माहात्म्यं 
तस्य द्यापनं तस्य खोकान्प्रति प्रकटनं तत्परकाशयन्ते कूवन्तीत्यथं; । पाकं पचत्तीत्तिवत् । अवकाशञदानादिक 

स्वस्वकार्य सवलोक प्रकटं यथा तथा कतरे कवंन्तीत्यथंः ।} १ ॥ २० 

एष देव इति ! वक्ष्यमाणाभिवदनादिव्यवहारसिद्धवर्थं चेतनत्वं संभावयितुं दैव इति विरोषणम् 
-'अभिमानिन्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्" इति न्यायेनाऽऽकाशाययभिमानिदेवत)ग्रहणाथंम् । तच्च विशेषणं 
वायवादिष्वपि सर्वत्र सम्बध्यते | वाग्ग्रहुणं कर्मेन्दरियोपन्षणाथं चक्षुरादिग्रहुणं ज्ञानेन्द्रियोपलशक्षणाथंमिति मत्वाऽऽ्ह- 
करसेन्धियेति । कार्यंलक्षणाः दारीराक्रारेण परिणता आकाश्चादयः करणलक्षणानीच्द्रियाणि । माहात्म्यमिति । 
आकारादीनामवकाश्चदानादिरूपं शरोरधारणेकदेनञात्मकं प्रकाश्यं स्वकायं प्रकाड्य सवंरोकप्रकटं यथा तथा ९५ 
कृत्वाऽभिवदन्ति, अभितः त्स्नं शरीरधारणं प्रत्येकं वयमेव कुमं इति वदन्तीत्यथेः । बाणमिति । वबयोरभेदाद्वाति 
कुत्सितं गन्धं वहतीति वा विनाशं गच्छतीति वा देशाहेशान्तरं गच्छतीति वा बणं बणमेव बाणं कायंकरण- 
सद्धातं शरीरमित्यथंः ।॥ २॥ 

कथमेतदिति । एतदहुमेवेतदित्यायुक्तम् । एवं यथाभूतं केथमिदत्यथंः | ३॥ 

१. बुद्धीन्द्रियत्वेन ज्ञानजनकेन्द्रियत्ेन विभक्तानि त्वक्चक्षुः श्रोचादीनि । कर्मेन्द्रियत्वेन विभक्तानि ३० 
वाक्पाण्यादीनि । 

२. अभिमानिन्यपदेलस्त्विति ब्रह्मसूत्रद्वितीयाध्याये प्रथमपादे पञ्चमं सूत्रम् । ममृदत्रवीद्' इत्यादि भ्रुत्या 
मृदादीनां न चेतनत्वसिद्धिः यततः अधिमानिग्यपदेश एषः । कुतः विरोषानुगतिभ्याम्--विशेषः चे्तना- 
चेतनविभागः विज्ञानं चाविज्ञानं चेति श्र॒तावुक्तः। अनुगतिः अग्तिर्वाग्मूत्वा मुखं प्राविशत्" इत्यादा ` 
वागाद्यसिमानिदेवतायाः तत्तदिन्द्रियेष्वनुगतिश्रवणम् । २५ 





१७२ ! सटीकशाद्धुरभाष्योपे्ता [ प्र०~२, म०-४-६ 

सोऽमिमानाद्ध्वेगु्कमत इव तस्मिन्युरामस्यथेतरं सवं एवोत्करामन्ते तस्मि थ प्रतिष्ठमाने 
सवे एव प्रातिष्ठन्त । तयथा मक्षिका मधुकरराजानदत्रामन्तं सर्वां एवोक्रामन्ते तस्मिं ष 
प्रतिष्ठमाने सवां एव प्रातिष्ठन्त एवं वाडमनधक्षुः शरोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४॥ 

रएपोऽग्निस्तपत्यष घय एष पञन्यो मथवानेष वाथुरेष परथिवी रपिर्दबः सदसचामृतं च यत् ॥ ५ ॥ 
५अरा इव रथनाभौ प्राणे सवे प्रतिष्ठितम् । छचो यज्. सामानि यज्ञः क्षरं रह्म च ॥ & ॥ 

स च प्राणस्तेषामश्वह्धानतामालक्ष्याभिमानादूध्वंसुत्रमत इवेदमूत्रान्तवानिव स रोषाल्चिरपेक्षः। तभ्मिन्नुत्करामति 
यदृवचं तद्दृष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति । तस्मिन्नुत्करामति सत्यथानन्तरमेवेतरे सवं एव प्राणाश्चक्षरादय उत्क्रामन्त 
उच्चक्रमिरे । तस्मिश्च प्राणे प्रतिष्ठमाने तुष्णीं भवत्यनुत्रामति सति सवं एव प्रतिष्ठन्ते तुष्णीं व्यवस्थिता अभूवन् । 
तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधुकराः स्वराजानं मधुकर राजानमुत्तामन्तं प्रति सर्वा एवोक्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने 

१० सर्वा एव प्रातिष्ठनते प्रतितिष्ठन्ति । यथाऽयं दृष्टान्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं चेत्यादयः ते उत्सुज्या्रहधानतां बुद्ध्वा 
प्राणमाहात्स्यं प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ॥ ४ ॥ 

कथम्--एष प्राणोऽग्निः संस्तपति ज्वलति । तथेष सूयः सप्रकाश्षते । तथेष पजन्य: सन्वषंति ! किञ्च 

मघवानिन्रः सन्प्रनाः प्यति निघांसत्यसुररक्षांसि \ एष वायुरावहूप्रवहादिभेदः२, कि चेष पृथिवी रयिर्देव 
सवस्य जगतः सन्परतंमसदमूतं च अमृतं यहेवानां स्थितिकारणम् ॥ ५ ॥ 

१५ कि बहुना-अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि नामान्तं सर्वं स्थिततिकारे प्राण एव प्रतिष्ठितम् । तथर्चो यजुषि 
सामानीति त्रिविधा मन्तरास्तत्साध्यश्च यज्ञः क्षत्त्रं च सवस्य पालयित ब्रह्य च यन्ञादिकमंकतंत्वेऽधिङृतं चेवेष 
प्राणः सवम् \\ ६ ॥ 

उत्रान्तवानिवेति । अव्यन्तोकक्रान्त्यभावाद्विश्ब्दः । निरपेक्ष इति । स्वयमेवेत्यथंः । दृ्टान्तेनेति । 
तद्यथेति वक्ष्यमाणेनेव्यथंः ॥ ४ ॥ 

२० सूयं सच्विति । तपतीत्यनुष द्धः सन्तापयतोत्यथंः । अवहूपरवहादीति । आवहादयः सप्त वायुगणास्तथाभूतः 
सन्मेघाञ्ज्योतिश्चक्रादींश्च वहतीति शेषः । एष देवः पृथिवी सन्सवंस्य जगतो धारयिता रयिश्चन्द्रः सन्सवं 
पुष्णाततीत्यथेः ।1 ५॥] 

श्रद्धादीति । प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योतिराप इत्यादिना वक्ष्यमाणषोडशकरात्मक इत्यथः । ब्रह्म चेति । 
ब्राह्मणजातिरित्यथः । चन्दाथंमाहु--यज्लादीति ! अधिकृतं सखवमेवेत्यन्वयः ॥ ६ ॥ 

२५ १. सोऽभिमानादित्ति-छान्दोग्ये बृहदारण्यके च प्राणानां स्वस्वश्वष्ठये विवदनम्, तन्निर्घारणाय प्रजा- 
पतिसमीपगमनं, प्रजापत्तिना "यस्मिन् व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरं भवति स वः श्रेष्ठ इत्युपदेशः, ततः 
प्रत्येकं वागाद्युक्रमणं, तदा शरीरस्य पापिष्ठत्वाभावः मुख्यप्राणोतक्रमणारम्भे इतरेषां भीतिः तेः 
मक्त्वा प्राण एव श्रेष्ठ इत्यभ्युपगमः प्राणस्तुतिः इत्याद्किस्य व्यवहा रस्योपरक्षणमिदम् । एतत्सर्वं 
प्ररनोपनिषदि अध्याहत्तव्यम् गुणोपसंहारन्यायेन प्रहंसाथेम् । सवत्रापि प्राणः नोत्करान्तः तथा सति 

३० शरीरपातप्रसङ्कात् । अपितु उत््रमितुं प्रवृत्तः तदेव चेतरेषां भीतिः “मोत््रमीरिति प्राथंनं च । 
२. हिरण्यगर्म॑स्य समष्िप्राणस्यवस्थाभेदाः अग्न्यादयः ततः तद्रूपतया प्राणस्तुतिः | 

२३. अवहुप्रवहादिभेदः- 
मावह: प्रवहश्चैव संवहुश्चोद्रहुस्तथा । विवहः प्रवहश्चैव परीवाहुस्तथेव च ॥ 
( इति पुराणोक्ता सक्च ) अभिमुखमागच्छन् आवहः । 

३५ ४. ब्रह्म-न्राहयणजातिः--यज्ञादिकमंकतुंतेऽधिकृतम् । आर्त्विज्यं ब्राह्मणस्यैव नेतरेषां वर्णानामिति पुव- 
मीमांसार्या( १२.४.१६) अधिकरणे निर्णीतम् । स्मृतेर्वा स्यादुब्राह्मणानामि'ति सूत्रम् (१२.४.४३) । 





प्र०-२, म०-७-१० 1] प्रदलोपनिषत् [ १७३ 

"प्रजापतिङशवरसि गमे खमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ 
देवानामसि वहवितमः पितृणां प्रथमा स्वधा | ऋषीणां चरितं सत्यमथवाङ्खिरसामसि ॥ ८ ॥ 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽपि परिरक्षिता । तमन्तरिक्षे चरसि घय॑स्तवं ज्योतिषां पतिः ॥ & ॥ 
यदा त्वममिवषेस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः। आनन्दरूपास्तिष्टन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥१०॥ 

किच्च-यः प्रजापतिरपि स त्वमेव गभे चरसि पितुर्मातुश्च प्रतिरूपः सन्प्रतिजायसे, प्रजापतित्वादेव ५ 
प्रागेव सिद्धं तव मातुपितुत्वं सवदेहदेह्याकृतिच्छदानेकः प्राणः सर्वात्माऽसोत्यथंः \ तुभ्यं त्वदर्थं था इमा मनुष्याद्याः 
प्रजास्तु हे प्राण चक्षुरादिद्वारेर्बोलि हरन्ति । यस्त्वं प्राणे्चक्षुरादिभिः सह् प्रतितिष्ठसि सवंशषरीरेष्वतस्तुभ्यं बलि 
हरम्तीति युक्तम् । भोक्ता हि यतस्त्वं तवेवान्यत्सवं भोज्यम् ॥। ७ ॥ 

किच्न-देवानामिन्द्रादीनामसि भवति त्वं वह्नितमो हविषां भरापयितृतमः। पितृणां नान्दीमुख श्राद्धे या 
पितृभ्यो दीयते स्वधाऽ्रं सा देवप्रदानमपेक्ष्य प्रथमा भवति \ तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता त्वमेवेत्यथेः । १० 
किच्चर्षोणां चक्षुरादीनां प्राणानामद्धिरसामद्धिरसमूतानामथवंणां तेषामेव श्राणो वा अथर्वा इति श्रुतेः । चरितं 
चेष्टितं सत्यमवितथं देहधारणाद्युपकारलक्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ 

किञ्च--इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण ! तेजसा वीयेण, रुद्रोऽसि संहरञ्जगत् ! स्थितौ च परि समन्ताद्रक्षिता 
पालयिता *परिरल्षिता त्वमेव, जगतः सौम्येन रूपेण \ त्वमन्तरिक्षेऽजखं चरसि उदयास्तमयाभ्यां सूयंस्त्वमेव च 
सर्वेषां ज्योतिषां पतिः \ ९॥। १५ 

यदा पन्यो मूत्वाऽभिवषेति त्वमथ तदाभ्नं प्राप्येमाः प्रजाः प्राणते प्राणचेष्टां कुवेन्तीत्थथः । अथवा प्राण 
ते तवेमाः प्रजाः स्वात्मभुतास्त्वर्संर्वाधितास्त्वदभिवषेणदश्चंनमात्रेण चाऽऽनन्दशूपाः सुखं प्राप्रा इव सत्यस्तिष्ठन्ति । 
कामायेच्छातोऽच्चं भविष्यतीत्येवमभिप्रायः ।॥ १० ५ 

किञ्चेति \ यः प्रजापतिविराट्सोऽपि त्वमेवेत्यन्वयः । पितुगभे रेतोखूपेण मातुग॑में पूरत्ररूपेण यङ्चरति 
पदचात्तयोरेव प्रतिरूपः सन्सदशः सन्यः प्रजायते स त्वमेव प्रजायस इत्यन्वयः | प्रतिशब्दाथं उक्तः--प्रतिरूपः २० 
सन्निति ।! ननु प्राणस्य पृत्ररूपत्वमेवोक्तं न तु पितूमातुरूपत्वं तत्कस्मादत आह्-ग्रजापतित्वादेवेति । तस्य 
सर्वात्मत्वादित्यथः। निष्कृष्टाथंमाहु--सवंदेहेति । अत्रापि निष्क्रष्टाथंमाहू--भोक्ता हीति । अतस्तवेवे्यतः सब्दाध्या- 
हारेण योज्यम् ।॥ ७ ॥ ॥ि  _ | | 

हविषां प्रापयितृतम इति ! वल्लिशब्दो वहुनाद्रह्भिरिति यौगिक इत्यथ । प्रथमा भवतीति \ यज्ञादिदंव- 
केमंणि प्रथमं नान्दीमुखश्राद्धस्यावश्यकर्तव्यत्वात्सा प्रथमेत्यथंः । ऋष गताविति धातो्ञानाथंत्वाहपिशब्दस्य २५ 
ज्ञानजनकचक्षुरायथंत्वमित्यथः । अङ्किरसभूतानामिति \ प्राणाभावेऽद्धानां शोषदशंनात्तेषामद्भधिरसत्वमित्य्थः । 
मुख्यप्राणस्याथवंत्वं श्रुत्याऽभिहितं यद्यपि तथाऽपि चक्षुरादीनामपि तद॑शत्वादथवंशब्दाथेत्वमिति भावः । ८ ॥ 

इटन््रब्देत परमेडवरत्वमुच्यते मघवानित्यनेन सिविन्द्र उक्त इति भेदमाह्--इ्दरः परमेश्वर इति ! वीयंण संहार 

सामथ्यनेत्यथंः । सौम्येनेति । विषण्वादिषूपेणेत्यथं: ।। ९-१० ॥ 

१. प्रजापततिः विराट्पुरुषः। प्राणैः प्रतितिष्ठसि हिरण्यगर्मात्मकः समष्टिरेव तत्तदूतेषु व्यष्टिरूपेः प्रतिष्ठितः । ३० 

२. रुद्रोऽसि इत्यनेन घोररूपेण जगत्संहरन् इत्युक्तम् । 
३. नन्दन्त्यस्मिन्देवाः इति नान्दौ देवोदेश्यकं यज्ञादि तदथं क्रियमाणोपनयनविवाहादि च । तदारम्मे 

तन्मुखे क्रियमाणं श्राद्धं नान्दीमुखश्राद्धम् । अत्र सत्यवसुसंज्ञकौ विश्वेदेवौ, पितरश्च पितुकगः मातामह- 

वर्गश्च । नान्दीश्राद्धं कृत्वेव यज्ञादिकतव्यम् । अद्कि शरीरमङ्कविशिषट तस्य रसः सारः प्राणः । 
४, परिरक्षितापि रुद्र एव सौम्येन सूपेणेत्याह--सौम्येन रूपेणेति । श्रीरुद्रस्य दवे रूपे “घोरान्या रिवान्या” ३५ 

इति भुतः । तत्र शिवास्तनुवः “विराट् च स्वराट् च (त° श्रा० १-६-४) इत्यादयः, घोरास्तु “ स्निक 

च स्तीहितिर्च" इत्यादिना ते० आरण्यके अनुक्रान्ताः । एतेन रुद्रोऽसि परिरक्षिता इति सामानाधि- 
करण्यं समथितं भवति । ततश्च विष्ण्वादिरूपेणेत्यध्याह रोऽनावश्यकः । 





१७४ । सटीकशा द्र भाष्योपेता [ प्र०-ः, ३ म०-११-१३, १ 

व्रात्यस्त्यं म्रणैकरपिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः | वयमाद्यस्य दातारः पिता तं मातस्थि नः ॥११॥ 
#॥ स + । 

प्राणस्येदं वशे सवं भिदिवे यसरतिष्ठितम् । मातेव पुत्रानक्षख श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 
इट्यथवेवेदीयश्रहनोपनिषदि द्वितीयः षरडन 

५ अथ हैनं कौसन्यर्टाऽऽधलायनः धश्रच्छ ¦ भगवन्युत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिञ्छरीर 
आत्मानं उ प्रविभल्यं कथं प्रातिष्ठते केनोच्कमते कथं बाद्यमनभिधत्तं फएथमभ्यात्ममिति ॥ १॥ 

कच्च प्रथमजत्वारन्यस्यं घंस्कतुंरभावादसंस्छृतो व्रात्यस्त्वम् \ स्वभावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः है प्राणेक- 
ऋषिस्त्वमाथदणानां प्रसिद्ध एक्षिनामाऽर्निः सचता सवहूविषाम् \ त्वमेव विश्वस्य सवस्य सतो विद्यमानस्य यतिः 
सत्पतिः । साधुर्वा पतिः सत्पतिः । वयं पुनराद्यस्य तवादनीयस्य हविषो दातारः \ त्वं पिता मातरिश्व 

१० मातरिश्वत्नोऽस्माकम् । अथवा मातरिश्वनो वाथोस्त्वम् । अतश्च सवेस्येव जगतः पितृत्वं सिद्धम् \\ ११॥ 

कि बहुना--था ते त्वदीया तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन बदनचेष्टं कुवती \ या श्रोत्रे या च चक्षुषि 
या च मनसि सङ्कृल्पादिव्यापारेण सन्तता समनुगता तनृस्तां शिवां शान्तां कुर मोत्कमोः उत््रमणेनार्िवां मा 
काषोरित्यथंः ।\ १२॥ 

कि बहुना--अस्मिल्लेके प्राणस्यैव वश्च स्वमिदं यत्किच्दूपभोगजातं निदिवे तृतीयस्यां दिवि च 
१५ यत्प्रतिष्ठितं देवाद्युपभोगखक्षणं ठउस्यापि प्राण एवेिता रक्षिता । अतौ मातेव पुत्रानस्मात्रक्षस्व धारयस्व । 

त्व्निमित्ता हि ब्राह्मयः क्लाल्वियास्व धिथस्तास्त्वं रश्व धियस्च प्रज्ञां च स्वस्स्थितिनिमित्तां विषेहि नौ विघत्स्वे- 
त्यथः । स्वत्मितथा वागादिभिः प्राणैः स्तुत्या गमितमहिमा प्राणः प्रजापतिर्तेत्यवधुतम् ॥ १२ \\ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमद्गोविन्दभगवद्पूज्यपादरिष्यश्ीमच्छद्कुरभगवतः कृतं 
प्रदनोपनिष[्धाष्ये द्वितीयः प्रश्नः 

२० अथ हैनं कौसत्यश्चाऽऽश्वरायनः पप्रच्छ । प्राणो हेवं प्राणेनिर्धारिततस्वैशपरुम्धमनर्हिमाऽपि संहुतत्वात्स्थादस्य 

कायंस्वमतः पृच्छामि-भगवन्बुतः कस्मात्कारणषदेष यथावधूतः प्राणो जायते । जात कथं केन वृत्तिविशेषणाऽ 

असंस्कृत इति । संस्कारहीनो त्रात्य इत्ति स्मृतैरित्यथं; । अनेन स्वतःगुद्धत्वं विवक्षितमित्याहु-- स्वभावत 
एवेति मातरिश्वेति । मात्तरिद्व न इत्यत्र नलोपरछान्दक्त इव्यथेः। बायोस्त्वमिति। पितेत्यनुव ् ्खः। अस्मिन्त्याख्यानं 
वायुमात्रपितृत्वादस्मदादिसवंपितृत्वमनुक्तं स्यादत आह्--अतश्ष्चेति \ अस्मदादिसवजनकल्वाद्वायोस्तज्जनकस्थाऽऽ- 

२५ काडात्मनः प्राणस्य सवेजनकत्वं सिद्धमित्यथंः ॥ ११ ॥ | 

वाचि प्रतिष्ठितेति ¦ वाच्यपानरूपा तनूः प्रतिष्ठिता । श्चोत्रे व्यानरूपा । चक्षुषि प्राणरूपा । मर्तास समान- 

रूपा । स प्राणस्तच्चक्षुः स व्यानस्तच्छ्रोत्रं सोऽपानः सा वाक्स समानस्तन्मन' इति श्रुतैरित्यथंः । उक्र लणनेति 
प्राणोत्रमणे सत्यपाचाद्यात्मिका वागादिरूपा तनूर्वा कार्यायोग्या स्यादित्यथ: ॥ १२॥ 

 ब्राह्यच इति \ कऋगादिमन्त्रूपा ब्राह्ययः । “ऋचः सामानि यजुषि । सा हि शीरमुता सतामि""तिश्रुतेः । 
२० क्षाव्यः प्रसिद्धा धनाचैदवयंह्पाः । अस्मिन्प्रश्ने निर्धारितं गुणं संगुह्याऽऽह--इत्येवभिति । इदं वरिषठत्वदेरूप- 

लक्षणम् ।। १२॥ 

इत्यानन्दज्ञानविरचितभ्ररनोपनिषदद्धाष्यटीकायां हितीयः प्रद्नः 

एवं प्रज पततित्वात्तृत्वादिगुणजात्तं निर्धायं प्राणस्योत्पत््यादि निर्घास्यंस्तदपासनां विवातु प्ररनन्तरमव- 
तारयति --अथेति । वेदभिग्रष्नानन्तरमित्यथः । प्राणेरिति \ येवागिादिभ्राणे राकरा्ञादिभिश्च प्राणस्य तत््वमुपलब्धें 

३५ तेरित्यथंः । प्राणस्य पूर्वोक्तमहुमत्वादेवोत्पत्तिदाङ्काभावात्कुत इति प्रश्नानुषपत्तिमाश _्ुयाऽऽ्ह्--अपि संहतत्वादिति । 





प्र०-२, म०~२-४ ] रनोपनिषत् | [ १७५ 

तस्मे स होवाचातिग्रदनान्पच्छसि त्रहिष्ठऽसीति तस्मात्तेऽहं वीमि ॥ २॥ 
आत्मन एष प्राणो जायते । यथेषा पुरूपं छयेतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनाऽऽयात्यस्मिन्शररीरे ॥२॥ 

यथा सप्राडेवाधिकृतान्विनियुङक्तं । एतान्ग्रामानेवान्प्रामान- 
धितिषठस्वेत्येवमेवेष प्राण इतरन्प्राणान्प्रथक्प्रथगेव सन्निधत्ते ॥ ४ ॥ 

यात्यस्मिञ्शरीरे । किनिसित्तकमस्य शरीरग्रहुणमित्यथंः । अरविष्टञ्च शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य प्रविभागं कृत्वा ५ 
कथं केन प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति \ केन वा पृत्तिविेषेणास्माच्छरोरादुकतमत उक्तामति । कथं बाह्यमधि- 
भूतमधिदेवतं चाभिधत्ते घारयति कथमध्यात्ममिति ५ १॥ 

एवं पृष्टस्तस्मै स होवाचाऽऽ्वाये--प्राण एव तावद्ृदुवजयत्वाद्विषम्रदन्हुस्तस्यापि जन्मादि त्वं पृच्छस्य- 
तोऽतिप्रहनान्पच्छसि । ब्रहविष्ठोऽसीत्यतिक्षयन स्वं ब्रह्मविदतस्तुष्टोऽहं तस्माच तुभ्थं अ्रनीमि ॥ २५ 

यत्प श्पुणु--आत्मनः परस्मात्पुरुषादक्नरात्सत्थादेष उक्तः प्रणी जायते ! कथमित्यत्र दुष्टन्तः । यथा छोके १० 
एषा पुरषे धिरःवाण्यादिलिक्षणे निभितते छाया नैमित्तिको जायते तदेतस्मिन्बरह्यण्येतत्प्रणाख्यं " छायास्थानीयमनृत- ` 
रूपं तत्वं सत्ये पुरुष आततं सर्मापतमित्येदत् । छयेव देहे, रमनोष्ेतेन मनःसङ्धुल्येच्छादिनिष्पस्चकमनिमितेनेत्येतत्। 
वक्ष्यति हि पुण्येन पुण्यमित्थादि । तदैव सक्तः सह् कमंणेति ईति च श्रुत्यन्तरात् । आयात्धागच्छत्यस्मिञ्सरोरे ।।२॥ 

यथा येन प्रकारेण लोके राजा स्राव ग्रामादिष्वधिकृतान्विनिथुङ्क्ते। कथम् ? एतान्प्रासानेतान्म्रामानधि- 
तिष्ठस्वेति । एवमेव यथा दृष्टान्तः \ एष मूख्यः प्राण इतरान्प्राणांश्चध्षुरादीनात्मभेदांश्च पथक्पुथगेव यथास्थानं १५ 
सत्निधत्ते विनियुङ्क्ते \\ ४ ॥ 

अनेकात्मकत्वात्सावयवत्वादित्यर्थः। शरीरग्रहुणमिति। शरी रप्रवेशा इत्यथः । प्रातिष्ठत इति आडप्रदटेषादीषत्वम्।।१॥। 
विषमेति ! विषमं दु्॑टं यथा तथा प्ररनाहुं इत्यथः । अतिप्रश्नानिति ! त्वदन्येषां प्रदनानतिक्रान्तानत्य- 

दोयप्ररनागोचरान्सुष्षमप्रश्नान्प्रषटव्यार्थानित्य्थंः । अतिशयेनेति । अपरब्रह्मपिक्षयाऽत्तिशयितमुख्यत्रह्मविदसि स्मिति 
परोव्साहाथं स्तौतीति भावः ॥ २॥ २० 

"दन्यो ह्यमृतः परुषः, अक्षरात्परतः परः" “एतस्माज्जायते प्राणः'' इति मन्त्रावत्र सम्वादयितुं तद्गत- 

विशेषणान्याह-परस्मादिति ! अत्रे दृष्टान्त इति । तस्यानृतत्वार्थं दृष्टान्त उच्यत इत्यथः । छायेति । प्रतिबिम्बादि 
रूपेत्यथेः । एतस्मिल्चिति \ प्रकते जनक ॒ आत्मनि ब्रह्मणीत्य्थः । केथमायात्तीत्यस्योत्तरमाहू-मनो्तेनेति । 
न्धि राषैः | तदेव सक्त इति) अस्य कर्मिणो मनो ग्रसिमिन्फले निषक्तं संसक्तं असक्तः संस्तदेव फं कमणा सहैतीति 

श्रुतौ च शरीरग्रहणं कमंसाध्यमुक्तमित्यर्थः ।। ३ २५ 
आत्मानं वा प्रविमन्येत्यस्योत्तर दृष्टन्तेनाऽऽह--यथेति 1 इतरानिति । इतरांस्वक्षुरादीन्यथास्थानमक्ष्यादि- 

१. यथा आदश जले वा पुरषछाया बनृता न सत्या तथा आत्मनश्छायारूपः प्राणः मिथ्येत्यथः | अत एव 
जीवस्वरूपं ब्रह्मसूत्रेषु “अतत एव चोपमा सूर्यकादिवत्" “आभास एव च" इति सूत्रयोः प्रतितिम्ब- 
रूपमिद्युक्तम् । तच्च जीदोपाधिभूतप्राणस्यवेत्युक्तं भवतति अनेन मन्तरेण । जौषस्वरूपस्य शुद्धस्य 
ब्रहमाभिन्नत्वात् तस्य प्रतिविम्बत्वाभावात्। ३० 
यत्तु रामानुजीयेः--यथा छाया पुरुषेण गच्छति तथा प्राणः आत्मना सहु गच्छति इत्यथं इत्यु चुः \ 
तन्न | “कुत एष प्राणो जायते'' इत्यस्य प्रतिवचनं हि प्रक्रान्तम्--अत्मन एष प्राणो जायते यथेषा 
पुरुषे छाया इति ह्युक्तम् । तत्र पुरषेण सह् गच्छतीति वितरणमयुक्तम्। तदपि च न सम्यक् कग्नं रात्रौ 
छायायाः पुरषेण सह् गमनामावात्। अततः अनृतत्वोपपादनाय छायासाह्योक्तिः । एतस्मिन् एतदातत- 
मि'त्यत्र मतान्तरीयेः जीवे प्राणः आतत्त इति व्याख्यातं तन्न एतच्छब्दस्य सवंनामत्वात् पूव्रकृतपरमात्म- ३५ 
परत्वस्येव स्वरसतत्वात् | अस्माकं तु परमात्मनि प्राणः आततः व्याप्तः, तेनात्मनी जीवभावः इत्यथ । 

२. मनोकृतैन--मनः सङ्कुल्पादिक्ृतकमंणा प्राणः शरीरे प्रविष्टः । मतान्तरे--मनौऽकृतेन = अयत्नतः 
दूत्यथः कृतः । तच्च । तथा सत्ति अक्रतेनेति वा अयत्तेनेति वा वक्तव्यं मनःपदं व्ययम् । 
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५ 

१० 

९ | 

। ९ । 

पायुपस्थेऽपानं चक्षुः त्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये 
तु समानः । एष श्ेतदरुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्राचिषो भवन्ति ॥ ५॥ 
हृदि द्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकेकस्या 
दापप्रतिदरसिप्रतिः प्रतिशखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्वरति ॥ ६ ॥ 

तत्र विभागः-पायुपस्थे पायुश्चोपस्थदच पायूपस्थं तस्मिन् अपानमात्मभेदं मृत्रपुरीषाद्यपनयनं कुर्वस्तिष्ठति 
सन्निधत्ते! तथा चक्षुःोत्रे चक्षुस्च शरोत्रं च चश्षुःभोत्रं तास्महचक्षुःधोत्रे । मुखनासिकाभ्यां च मुखं च नासिका 
ताभ्थां मुखनासिकाभ्यां च निर्गच्छनप्राणः स्वयं सस्राटुस्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । मध्ये तु प्राणापानयो 
स्थानयोर्माभ्याम् ! समानोऽशितं पतं च समं नयतीति समानः! एष हि यस्माददेतद्धुतं मुक्तं पीतं चाऽऽत्माग्नौ 
प्रकिप्रमन्नं समं नयति, तस्माद्शितपीतेन्धनादग्नेरोदर्याद्धुद्यदेशं प्राप्तादेताः सप्तसंस्याका अचिषो दीप्रयो निगंच्छन्त्यो 
भवन्ति श्ीर्घण्धाः । पाणद्रारया दशंनश्रवणादिलक्षणरूपादिविषयप्रकाक्षा दत्यभिप्रायः \) ५॥ 

हदि द्येष पुण्डरीकाकारमांसपिण्डपरिच्छि्ये हुक्याकान् एष आत्माऽऽत्मना संयुक्तो लिङ्कात्मा, 
अन्रास्मिन्हूद्य एतदेकद्ातमेकोत्तरशंतं संस्यया प्रधाननाडीनां भवतीति । तासां शतं शतमेकैकस्याः प्रधाननाडघा 

भेदाः \ पुनरपि हासप्ततिद्सिप्रतिद्रे दे सहस्रे अधिके सप्रतिषहच सह्राणि । सहस्राणां दासप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 
सहस्राणि प्रतिप्रतिनाडीशतं संख्यया प्रधाननाडीनां सहस्राणि भवन्ति । असु नाडीषु व्यानो वायुश्चरति । व्यानो 

गोलकस्थाने सचनिधत्ते सत्निधापयत्ति |! आत्मभेदान्मुख्यप्राणस्य वृत्तिभेदान्प्राणापानादीन्पाय्वादिषु नियुङ्क्त इति । 
भचर श्रत्या नेत्रादीनां चक्षुरादिस्थानानां स्पष्टत्वात्तानि नोक्तानीत्ति द्रष्टव्यम् ॥ ४ ॥। 

यः क्व स्तिष्ठति तं सच्चिघत्ते विनियुक्त इत्यथ; । मध्य इति । प्राणापानयोमध्ये या नाभिस्तस्यां समान 
प्रतितिष्ठतीत्यन्वयः । समानशब्दाथंमुक्तं श्रत्यारूढं करोत्ति-एष हीति । आत्माग्नाविति \ आत्मनि शरीरेऽग्नि- 
जाठराग्निस्तस्मिच्चिव्यथं :। एवं हुतपदबलादन्नस्य हविष्ट्वं जाठराग्नेराहवनीयत्वं श्रक्षेपस्य होमत्वं चोक्त्वा शौषण्य- 
सपद्रारा्निगंतानां ज्ञानानाम्विष्ट्वं वक्तुं तस्मादेता इति वाक्यं व्याचष्ट-तस्मादिति ! प्रापघ्नादिति। अग्ने 
रौदयद्धितोः प्राप्तपरिपाकादन्नरसादन्ननाडीदारया देहं प्राप्तं नाडीस्थानं हृदयं प्राप्ताद्वरसादिति शेषः | दशंनद्रयं 
श्रवणद्रयं घ्राणद्रयं मुखं चेक रसनामिति सप्ताचिषः । जाटराग्निपाकजन्यान्नरसबलेन दशंनादीनां प्रवृत्तेस्तेषु 
तदचिष्ट्वारोप इत्यथः ॥ ५॥ 

व्यानस्य नाडीरूपं स्थानं दशयित नाडीनामुत्पत्तिस्थानं वक्तुमाहु--हूदीत्यादिना । हदयस्य लिङ्खात्म- 
स्थानत्वोकतेः । प्रयोजनं तु केविद्योगिनो नाभिकन्दस्य नाडयुत्पत्तिस्थानत्वं वदन्ति तन्नि राकरणं, तत्रैव लिङ्गात्मन: 
सञ्चरणार्था नाडयः नाडीभिः प्रत्यवसुप्येत्यादिश्नुतेः । ततश्च लिङ्खात्मनो हृदयस्थानतवे तत्सञ्चारमागंभूतनाडीनामपि 

 तदेवोत्पत्तिस्थानमन्यथा प्रदेशान्तरस्थनाडीनां तन्मागंत्वायोगादद्रासप्ततिसहस्राणि हूदयात्पुरीततममिप्रति्ठन्त 
इति श्रुतेश्चेति । छि ङ्धशरी स्स्याऽऽत्मत्वमात्मोपाधितवेन तद्योगादित्याह--आत्मना संयुक्त इति ! यस्माच्लिद्घात्मा 
हृदि वत्तते तत्सच्चा रमां भतनाडीनामपि तदेव स्थानमित्याहु--अश्रेति ! नाडीनां शरीरविधारकत्वेन प्रसिद्धत्वं 
वक्तुमेतदिति विरेषम् । तस्य स्पष्टत्वाद्धाष्ये न व्याख्यातम् । एकेकस्या नाड्याः शहाखानाडयः शतं शातं 
भवतीत्याह-तासामिति ! ततश्च शतोत्तरमय॒तं शाखानाडय इत्यथः । शाखानाडीनां च प्रत्येकं दयधिकसप्तति- 
सहखाणि प्रतिशाखानाडयस्सन्तीत्याह्-पुनरपीति। सप्ततिरितिपदस्य संख्या प्रधाने सहस्राणीत्यस्य तेन सामानाधि 
करण्यायोगात्षष्ठयन्ततया व्याचष्--सहस्राणामिति। प्रतिशाखेति । प्रतिशाखाभ्यो निगंता अत्पशाखाः प्रतिशाखाः। 
द्वासप्तत्तिरिव्यत्र वीप्सा्थंमाहू--प्रतिप्रतीति । प्रतिप्रतिनाडीश्तमित्यनन्तरमेकंकस्या इत्यनुषङ्कः । तथा च प्रतिप्रति- 

२५ १. शिरसि वत्त॑मानप्राणसहायेन दर्शनादयः सप्त विषयप्रकाश्ा भवन्तीत्यथंः शीषंण्यसप्तद्वाराणि द चक्षुषो 
ढे श्रोत्रे द्रे नासिके एका वागिति सप्त | 

२. आत्मना संयुक्तः = आत्मप्रतिनिम्बयुक्तः लिद्धात्मा लिङ्शरीरम् । 
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अथेकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पाषमुभास्यामेव मनुष्यलोकम् ॥ ७॥ 
आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुश्हमानः। 

परथिर्व्या या देवता सेषा पुरुषस्यापान 'मवष्टभ्यान्त्रा यदाकाशः स समानो ग्वायु््यानः ॥ ८॥ 

व्यापनात्  आदित्यादिव रहमयो हुद्यात्सवेतोगामिनीभिर्नाडीभिः सवदेहं ंव्पाप्य व्यानो वतते । सन्धिस्कन्य- 
मर्म॑देशेषु विेषेण प्राणापानवृत्योदच मध्य उद्भूतवृत्तिर्वोयंवत्कमेकर्ता भवति ॥ ६ ॥। ५ 

अथ या तु तत्नेकश्तानां नाडीनां मध्य उध्वंगा सुषुम्नास्या नाडी तयेकथोध्वेः सन्धु्नो बायुरापादतल- 
मस्तकवृत्तिः सच्चरन्पुण्येन कंमंणा शास््विहितेन पुण्यं खोक देवादिस्थानलक्षणं नयति प्रापयति । पेन तद्विपरीतेन 
पापं नरकं ति्ग्योन्यादिलक्षणम् ! उभाभ्यां समव्रधानाभ्यां पुण्यपापाम्यामेव मनुष्यलोकं नयतीत्यनुवतंते ।॥ ७ ॥ 

आदित्यो ह वै प्रसिद्धो ह्यधिदेवतं बाह्यः प्राणः स एष उदयत्धुद्गच्छति \ एष ल्येनमाध्यात्मिकं चक्षुषि 
भवं चाक्षुषं प्राणं प्रका्ञोनानुगृह्णानो रूपोपरन्धो चक्षुष आलोकं कुवंचित्यथंः । तथा पुथिग्यामभिमानिनौ या देवता १० 
प्रसिद्धा सैषा पुरुषध्यापानमपानवृत्तिमवष्टम्याऽकृष्य॒वक्षोकरत्याध एवापकषणेनानुग्रहं कुवती वतत इत्यथैः । 
अन्यथा हि शरीरं गुरुत्वात्पतेस्सावकान्े वोदुगच्छेत् ¦ यदेतदन्तरा मध्ये चावापृथिव्योयं आकाशस्तत्स्थो वायुराकान्च 
उच्यते । मच्चस्थवत् । स समानः समानमनुगृह्भयनो वतत इत्यथः! समानस्थान्तराफाश्षस्थत्वसामान्यात् । सामान्येन 
च यो बाह्यो वायुः स व्याप्तिसामान्याच्यानो व्यानमनुगुह्यानो वतत इत्यभिप्रायः \\ ८ ॥ 

नाडीशतमेकेकस्या नाडा प्रतिशाखानाडीनां द्वासप्तत्तिसहुस्राणि भवन्तीत्यर्थः । तथा च मूटलाखप्रतिशाखानाडयो १५ 
मिखत्वा हासप्ततिकोट्यो द्रासप्ततिलक्षाणि दशसह च राप्तद्यमेका च भवन्तीति द्रष्टव्यम् । एवं नाडीरुक्त्वा 

व्यानस्य तस्स्थानत्वमाह-आस्विति \ सृक्ष्मायु नाडीषु विद्यमानस्य व्यानस्य कथं व्यापकत्वमित्याशङ्कय नाडीनां 
सवदेहग्याप्तेस्तत्स्थस्यापि व्यानस्य तद्द्रारा व्याप्तिरित्याह्--आदित्यादिवेति । यथाऽऽदिल्याहिनिगंत्य रश्मयः 

सवंतो गतास्तथा हूदयात्सवंतोगामिन्यो नाडयस्ताभिरि्ति योज्यम् । सामान्येन सवंशरोरव्याप्तावपि विदोषस्थान- 

माह-सन्धीति \ प्राणेति \! उच्छवासनिरश्वासयोः प्राणापानवुत््योरभावे व्यानवृत्तिषद्धवतीत्यथः । चीयंवदिति । २० 

अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स वणान इत्युक्त्वा यानि वीयंवन्ति कर्माणि बरुटता पुरुषेण साध्यानि धनुरायमना- 

दीनि तान्यप्राणन्ननपानत्करोतीति श्रुव्यन्तरोक्तेरित्यथः ॥ ६ ॥ 

इदानीमुदानस्य स्थानं वदन्मेनोक्रमत इत्यस्योत्तरमाह्--या त्विति । उभाभ्यां समप्रधानाभ्यासिति । 
अनेन पुण्याधिक्ये देवलोकं पापाधिक्मे नरकलोकं नयतीति पूवं व्यास्यात्तं भवति । ७॥। 

कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममित्यस्योत्तरमाहु-आदित्य इति ! या देवता प्रसिद्धेति \ अग्निदेवत्ता २५ 

“पृथिव्येव यस्याऽध्यतनमग्निर्लोक'' इति ्रुतेरग्निसम्बद्धावगमादित्यथं; । अवश्टभ्येत्यनन्तरमध्याहारेण वाक्यं पुर- 
यति--अध एवापकषेणेनेति । वृ[धु]स्यर्थं स्तस्भादेरूष्वंमुखेन निखातस्य परितो विद्यमानरज्जुभिरध एवाप्केषणेन 
पतनाभाववदध एवापकषंणेन शरीरस्य पतनाभावः सिष्यतीत्यथंः । अनचुग्रहुमिति \! शरीरधारणलक्षणमित्यथंः | 
अन्यथेति । पृथिवीदेवत्तया विधारणाकरणे गुरुत्वादपानेनाध आकषंणाच्च सावकाशे भूम्यादिपतनप्रतिबन्धका- 
भावस्थले पतेदित्यथं; । अन्तरा यदाकाश इति वाक्यं व्याचष्ट--यदेतदिति । यदिति क्छोबत्वं छान्दसमित्याह्-- ३० 
प आकाल इति । मच्छस्थवप्िति \ मञ्चाः करोशषन्तीत्यत्र मञ्चराब्देन मच्चस्था यथा रक्ष्यन्ते तथाऽऽकाशशब्देन तत्स्थो 
वायुकषवत इत्यथः । स समान इति \ सामानाधिकरण्यमनुग्राह्यानुप्राहकयो रमेदोपचारादित्याहू--समानमनुगृह्भयन 

इति । एवमुत्तरत्राप्यनुग्रहे दैतुमाहु--समानष्येति \ शरीरान्तराकाशस्थत्वं समानस्य द्यावापुथिव्यन्तराकाशस्थत्वं 
बाह्यवायोरिव्यन्तराकाशस्थत्वं तयोस्तुल्यमित्यथं; । वायुर्व्यान इत्यत्र त्वन्त राकाशस्थत्वं विरेषरहितं वायुसामान्येन 
समुच्चीयत इति न पूर्वाभिद इत्याह्-सामान्येनेति । ८ ॥ ३५ 

१. अवष्टभ्येत्यनन्तरमनुग ह्लातीत्यध्याहारः । 
२. वायुर्व्यान इत्यस्य सामाल्यवायुः व्यानमनुगृह्भातीत्यर्थः। 

२३ 
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तेजो ह षा उदानस्तस्मादुपश्चान्ततेजाः पनर्भवमिम्दरियेमंनसि सम्पद्यमानैः ॥ & ॥ 
यचित्तस्तनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहाऽऽत्मना यथासङ्कल्पितं रोकं नयति ॥ १० ॥ 

यद्वाह्यं ह वै प्रसिद्धं सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदानः उदानं वायुमनुगृह्णाति स्वेन प्रकाशनेत्यभिप्रायः \ 
यस्मात्तेनःस्वभावो बाह्यतेजोनुगृहीत उत्कान्तिकर्ता तस्माद्यदा रोकिकः पुरुष उपशान्ततेजा मवति \! उपशान्तं 

५ स्वाभाविकं तेजो यस्थ सः) तदा तं क्षीणायुषं मुमूर्षुं विद्यात् । स पुनव क्षरीरान्तरं प्रतिपद्यते । कथम् ? सहेन्द्रियै- 
मनसि सम्पद्यमानैः प्रविश्नदर्वागादिभिः\\ ९॥ 

{मरणकाङे यच्चित्तो भवति तेनेव चित्तेन सङ्तल्पेनेन्रयेः सह प्राणं मृख्यप्राणवुत्तिमायाति । मरणकाले 
क्षीणेन्दरियवृत्तिः सन्धुख्यया प्राणवृत्यैवावतिष्टत इत्यथः \ तदाऽभिवदन्ति ज्ञातय उच्छ्वसिति जीवतीति! स च 

तेजो ह वा इति वाक्यं व्याचष्ट--यद्भाद्यमिति ! पुवंमादित्यात्मकं विरेषतेज उक्तमत्र तेजःसामान्यमुच्यत 
१० इति न पौनस्वत्यमित्याह--सामान्यं तेज इति! एवमादित्यादिना रूपेण मुख्यप्राणस्य प्राणापानसमानोदान- 

व्यानानुग्राहुकत्वोक्त्याश््यात्मं प्राणादिवृच्यनृग्राहकत्वमुक्तम् । आदित्याग्याकाशसामान्यवायुतेनोरूपी सन्बाह्यमधि- 
देवमादिव्यादिकं घारयत्तौदयुक्तम् । तद्रपेणावस्थानमेव तद्धारणं प्राणापाना्नुग्रहेण चक्षुराद्यनुग्रहोक्तेस्तदद्रारा 
तद्ग्राह्याधिभूतविधारकेत्वमुक्तम् | "स प्राणस्तच्चक्षुः सोऽपानः सा वाक्स व्यानस्तच्छोतरं स समानस्तन्मनः स 
उदानः स वायुरिति भ्रुव्यन्तरे चक्षुरादीनां प्राणाद्यात्मत्वोक्तेश्चक्षुराचनुग्राहुकत्वोक्त्या चक्षुरादिरूपाध्यात्मविधार- 

१५ कत्व चोक्तमिति कथं बाह्यमभिधत्तं कथमध्यात्ममित्यस्योत्तरमुक्तमिति द्रष्टव्यम् । तेजस उदानवास्वनुग्राहूकत्वं 
 व्यत्तिरेकेप्रदशंनेन साधयति--पस्मादिति । यस्मात्तेजःस्वभाव उकतक्रान्तिकृदप्युदानवायुर्बाह्यतेजोनुगृहीतः सन्नेव 
शरीरे वत्ते तस्माज्जीवजीवनहैतुकर्मोपरमे बाह्यतेजोनुग्रहाभावेनोपशान्ततेजा मुमृषुभेवतीन्वयः । स्वाभाविक- 
मिति ! जाठराग्निकृतं हस्तादिना स्वशरीरस्पे सत्युष्णत्वेनोपलभ्यमानं तेज इत्यथः । भवत्युत्द्यत इति भवः 
श रीरमित्यथंः । शरीसान्तरप्रतिपत्तिरात्मनोऽक्रियस्य न भवतीति शङ्ते--कथमिति \ ईन्द्रियोपाधिवशादित्याह-- 

२० सहेति ! मनसि सस्पद्यमानैरिन्दरियेः सह् शरीरान्तरं प्रतिपद्यत इति पूर्वेणान्वयः । ९ ॥ 

उक्तशरीरान्तरप्राप्िमेवोक्रान्तिक्रमप्रदरोनेन स्पष्टीक यच्वित्त इत्यादि वाक्यं तव्पेक्षित्ताध्याहारं 
कु वन्न्याचष्टे-मरणेति । यच्चित्त इति । यदेव देवत्तियंगादिकशरीरं सम्यगित्ति चित्ते यस्य स यच्चित्त इत्यथः | 
प्राणं प्रत्यागमनं छोकव्यवहारेण प्रथयति-- तदेति \ तेजसा तेजोनुगुहीतयोदानवृ्त्येत्यथंः । एवंभूतो भोकतरुदान- 

१. ““सोध्यक्षे तदुपगमादिभ्य'' इति सूत्रेण “अस्य पुरुषस्य प्रयतो वाड्मनसि सम्पद्यते मनःप्राणे प्राणस्तेजसि 
२५ तेजः परस्यां देवतायां” इति श्रुतौ, वागुपलक्षितेन्दरियाणां मनसि लयो मनोवृत्तिम त्रेणावेस्थानं मनसः 

| प्राणे ख्यो मनोवुत्तिकयानन्तरं प्राणस्य श्वासमात्रेणावेस्थानं, ततः प्राणस्य जीवे उपसंहारः जीवस्य 
तेजसि तेजसः परमात्मनीति लयक्रम उक्तो भाष्ये । अस्या; श्रुतेः छोकसिद्धलयक्रमानुसारित्वात्; 
मुमूर्षोः रोके आदौ इन्द्रियव्धापारोपरमे मनोन्यापारस्थित्तिः । ततो मनोव्यापारोपरमः प्राणव्यापार- 

 मात्रेणावस्थितिश्च हृद्यते । ततस्तस्याप्युपरमः शरीरे उष्ममान्नोपलम्भश्च | अत्र एवमेवेममात्मान- 
३० मन्तकाले सवे प्राणा अनुसमायन्ति* इति श्रुत्यनुरोधात् प्राणानां जीवे ख्य उक्तः । 

प्रश्नोपनिषदि तु न खोकसिद्धोक्रमणमनुसृत्तं (तस्मादुपद्ान्ततेजाः'' इति तेजसः प्रथममेवोपरम 
उक्तः । यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति इत्यनेन क्षीणसकटेन्द्रियवुत्तिः भोक्तन्यफलस्फुरणमात्रयुक्तः प्राण- 
व्यापारमात्रावशेषस्तिष्ठति न तु प्राणाधिकरणकवृत्तिलयं प्राप्नोतीत्यथः । अत्र तेजःशब्द उदानपरः 
पुवसन्दर्भानुसारात् । प्राणस्तेजसीत्यत्र तु तेजस्सह्चरितपच्चभृतसूक्ष्मपरः । भरुतिद्वयेऽपि नाथभेदः । 

३५ जीवः पञ्चभूतसृक्ष्मांशेः परिवेष्टितो रंहति परलोकं गच्छतीद्यक्तत्वात् प्राणादिसदहितस्तेजस्सहचरित- 
पञ्चभूतसूक्ष्मेषु स्वोपाधिभूतेषु वततत इति छान्दोग्याभिप्रायः। 

अत्र तु 'श्राणस्तेनसायुक्तः” इत्यनेन इन्द्रियसहितः भूतपूक्ष्मवििष्ट प्राणो जीवेन सह् वतमानः जीवं 
यथासङ्धुत्पित्तं लोकं नयतीदयुक्तम् । अवर तेजः उदानः उत्क्रान्तिहेतुः । सवंथापि उपाधिसहितो जीवो 
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य॒ एवं दरिद्रान् प्राणं वेद न दास्य प्रजा हीयतेऽमृतो मधति तदेष श्ोकः॥ ११॥ 

उत्पत्तिमायतिं स्थानं विमुत्वं चेव प्श्वधा। 
अध्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञायाभ्रतदयुते षिज्ञायामृतमश्षचुत् इति ॥ १२॥ 

इत्यथववेदीयप्ररनोपनिषदि तृतोयः प्रहनः 

प्राणस्तेजसोदानवुच्था युक्तः सन्सहाऽऽत्मना स्वामिना मोक्ता स एवमदानवृत्येव युक्तः प्राणस्तं भोक्तारं पुण्यपाप- ५ 
कमेवलाद्यथासङ्त्पितं यथाभिप्रेतं लोकं नयति प्रापयति \\ १० ॥\ 

यः कष्िचदेवं विद्टान्यथोक्तविशेषर्णेविशिष्टसुत्पच्यादिभिः प्राणं वेद जानाति तस्येदं फलमेहिकमासुष्मिकं 
चोच्यते ! न हास्य नैवास्य विदुषः प्रजा पुत्रपोादिलक्षणा हीयते छियते ।! पतिते च शरीरे प्राणसायुज्यतयाऽमृतोऽ- 
मरणधर्मा भवति \ तदेतस्मिन्नर्थे संक्षेपाभिधायक एष शोको मन्त्रो भवति \॥ १९ ॥ 

उपात्त परमात्मनः प्राणस्याऽऽयतिमागमनं मनोकरतेनास्मिञ्छारीरे, स्थानं स्थिति च पायूपस्थादिस्थानेषु 
विभुत्वं च स्वाम्यमेव सस्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां पच्चधा स्थापनम् । बाह्यमादित्यादिरूपेणाध्यात्मं चेव चक्षुराद्या- 
कारेणावस्थानं विज्ञायेवं प्राणमम्रतमहनुत इति \ विज्ञायामृतमशनुत इति द्िक्चनं प्रर्नाथेपरिसमाप्त्थेम् ।\ १२।। 

इति श्रीमत्परमहंसपरितव्राजकाचायंश्चीमद्गोविन्दभगवत्पुज्यपादक्िष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
| प्रह्नोपनिषद्धाष्ये तुतीयः प्रश्नः 

संयुक्तः प्राणः कं नयतीत्पेक्षायां तमेव भोक्तारं नयनीति वदन्वाक्याथेमाह्-सं एवमिति \ एवकारस्य तमेवेत्यन्वयः। 
थथासङ्कल्पितमिति । कमंज्ञानादिसाघनानृष्ठानदशायां सङ्कल्पितं मरणकाले वासनारूपेण पुनरभिन्धक्तं रोकं 
देवादिशरीरमिद्यथंः ।॥ १० ॥ 

एवं प्राणस्वरूपं निर्धायं तदुपासनं विधत्ते--यः कश्चिदिति ! उत्पत््यादिभियंथोक्तविरेषणेविरिष्टम् । 
आत्मनः प्राणो जायते, मनःकृताम्यां धर्माधर्माभ्यां शरीरं गृह्णति । आत्मानं च पञ्चधा विभज्य पायपस्थयोरपानं 
स्वस्वरूपं प्राणं चक्षुःशोत्रयोः, नाभौ समानम्, नाडीसमृहे व्यानम्, उदानं च सुषुम्नायां स्थापयति । उदाने 

नोत्करामत्ति, बाह्यैः प्राणापानन्यानसमानोदानानुप्राहुकं रादित्यपृथिवीदेवताकाशवायुतेजोरूपेरधिदेवमादित्यादिक- 
मादित्याद्क्रितानुग्रहैरध्यात्मं चक्षुवक्श्नो्तमनस्त्वक्चक्षुरादिग्राह्यमधिभूतं च धारयति । स एवोदानवृच्या भोक्त्रा 
च युक्तो भोक्तारं लोकान्तरं नयति । स एव च वरिष्ठः प्रज(पत्िरत्ता चेत्येवं प्राणं वेदेत्यथंः । एेहिकफलमुक्तवाऽऽ- 
मुष्मिकफलमाहू- पतित इति । अमृतत्वं च तात्र मुख्यं किन्तु प्राणसायुज्यमेवेव्याहु-प्राणेति । इदं तु कामिनः, 
निष्कामस्य तु चित्तेकाग्रयम् । तच्छुदधद्वारा मुख्यमेवामृतत्वं भवतीति द्रष्टव्यस् । ११ ॥ 

आयतिमिति । आयात्तिमित्य्थः । ह्रस्वत्वं छान्दसम् ।। १२॥ 

इति श्रीमदानन्दज्ञानविरचितप्रर्नोपनिषःडूाष्यटीकायां तृतीयः प्रश्नः 

गच्छतीत्यत्र न वैषम्य । बृहदारण्यके उपहितप्राधान्यमाश्चित्य इममन्तकाले प्राणा अभिस्रमायन्ती 
त्यक्तम् । छान्दोग्ये प्राणस्य च जीवे ख्य उक्तः, प्रदनोपनिषदि च प्राणस्तेजसायुक्तः नयतीद्युक्तेः उपाधि- 
प्राधान्यमाधित्तम् । उपहितो जीवो गच्छत्येव नात्र विप्रतिपत्तिः । अतः श्नुतिसूत्रयोः श्रुतीनां च 
सामरस्यम् । अचर रामानुजीयाः अस्य प्रनोपनिषद्गतस्थोक्रान्त्यादि प्रपञ्चस्य प्राणप्रशसापरत्वात् 
जीवस्य प्राणोपगमोपपत्तिरित्युक्तम् । तन्त । कैनोत्रमत इति शिष्यप्रदनप्रतिवचनरूपत्वादस्य न 
परशंसापरत्वं युक्तम् । छान्दोग्यगतस्यैव तु प्रडनोत्तरत्वाभावात् प्रशंसापरत्वं युक्तम् । अतः उभयो 
श्रुत्योः एकवाक्यत्वे सम्भवत्ति एकस्याः श्रतेस्त्यागोऽयुक्तः | 

१५ 

१५ 

२५ 

9५ 
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अथ हनं सौर्यायणी माग्येः पप्रच्छ | भगवन्नेतस्मिन्पुस्पे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिज्ञाग्रति 
कृतर एष देवः स्वप्नान्पश्यति कस्येतत्सुखं मवति कस्मिन्यु स्वं सम्प्रतिष्ठिता भवन्पीति ॥ १॥ 

अथ हैनं सौर्यायणी गायः पद्रच्छ । प्हनत्रयेणापरविद्यागोचरं स्थं परिसमाप्य घंसारं व्वाक्ुतविषयं साध्य 
साधनलक्षणमन्त्पिम् अथेदानीमसाध्यसएधमरश्षणसप्राणमसनोगोद्रसतीन्धियविषथं {वं शपम्तमविकृतमक्षरं सत्यं 
परविद्यामम्धं पुरषास्थं सबाह्याभ्यन्तरमजं वक्तव्य भि्युत्तरं प्रहनत्रयसारम्यते । 

तत्र चुदीप्रादिवानेयंस्मास्परादक्षरात्सर्वे भावा विस्फुलिङ्धा इव जायन्ते तत्र चेवापियन्तीत्युक्तं द्वितीये 
मुण्डके, के ते सर्वे माका अक्षशाष्धिभज्यन्ते! कथं घा विभक्ताः सन्तस्तत्रेवापियन्ति किलक्षणं वा तदक्षरमित्ये- 
तद्टिवक्षयाश्घुना प्रदनानुप्धावयत्ति-भगवन्नेदस्मिन्पुरूषे हिरःपाण्धादिसति कानि करणानि स्वपन्ति स्वापं कुवन्ति 
स्वव्यायारादुपरमन्ते कानि चास्मिञ्ञाग्रति जागरणसमनिद्राषिस्थां स्वव्यापारं कुव॑न्सि। कतरः का्ंकरणलक्षणयोरेष 
देवः स्वप्नान्पहयति । स्वप्नो नाम जाग्रहशंनाचिवृत्तत्य जाग्रहदन्तःशरीरे यदुश्षंनम् ! तत्कि कायंलक्षणेन देवेन 
निवेत्यते किवा करणलक्षणेन केनचिदित्यभिप्रायः \ उपरते च जाग्र्स्वप्नव्यापारे यत्प्रसच्ं निरायासलक्षणमनाबाधं 

एवं कमेविद्यागतिश्रवणेन विरक्तस्य प्राणविद्या चित्तेकाग्ग्रयतच्छद्धिमतोऽत एव साधनचतृष्टयवतो 
मुख्याधिकारिणः परविद्योक्त्यर्थं प्रदनत्रयमारभते--अथ हैनमिति । पुवं विययेवामृतत्योक्तेरुततरप्रहनारम्भो व्यथं 
इत्यत आह्-प्रश्नच्रयेणेति । संसारमिति । अतो न तन्मुख्यममुतत्वमित्यथंः । तस्य संसारत्वे व्याकृतत्वं हेतुम।ह- 
व्याक्कतविषयमिति । व्याकरृताश्नयं तदन्तगंतमिव्यथंः । साध्यसाधनलक्चषणमिति । सव्यसाधनसम्बघेन ठक्ष्पतेऽभि- 

व्यज्यत उत्पद्यत इति तथा । यद्ाऽपरब्रह्मणः प्राणस्य साध्यसावनोमयात्मकत्वाद्रा तथा । तस्मादनि्यमिव्यतोऽपि 
संसारत्वमित्यथंः । वक्ष्पमाण सात्मा तु न तथेव्याहू--असाध्येत्थादिना । अतीच्दियविषयसिति । इन्द्रियविषयत्व- 
मतिक्रान्तमित्यव्याक्रतमक्ायंमित्यर्थः । तत्र हितुः--अभ्राममिति \ प्राणागोचरत्वेन तदात्मककर्मेन्दरियागोचरत्वं 
मनोऽगोचरत्वेन ज्ञानैन्द्रियागोचरत्वमुक्तम् । सुखरूपतामाह-क्चिबमिति । निवृत्तानथेत्वमाह-शान्तमिति । तत्र 
भावविकाररहितत्वं हेतुमाहू--अविक्रृतमिति । अनेनोत्पतिर्परणमवृद्धयो निषिद्धाः अक्षरमित्यपक्षयविनाशौ 
निषिद्धौ । उत्पत्तिनिषेधेन तदनन्तरभाव्यस्तित्वं निषिद्धम् । अत्र सवत्र हेतुः--उल्थमिति । कालत्रयेऽप्येकरूप- 
मिव्यथंः | तत्र “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यतत' इत्यादि वाक्यं मानमाहू--परविद्यागस्थमिति । दन्यो ह्यमृतः 
पुरुष इति मन्त्रमप्याहू-पुरुषाख्यमिति । कथं पुरुषशब्दोदितं पूणत्वं बाह्याभ्यन्तरवस्तुभेदादत आह्-सबाह्येति । 
स एव बाह्याभ्यन्त रात्मकस्तद्वयतिरेकेण तदुभयं नास्तीत्यथंः । प्रष्न्रयमिति \ यद्यपि पञ्चमः प्रश्नोऽपरविद्याविषय 
एव प्रणवोपासनविषयत्वात्तथाऽपि तस्य क्रममुक्तिफर्त्वेन निविशेषात्मन्येव सविशेषन्रह्यप्राघनिद्रारा पयंवसानात्सोऽपि 
परविषय एवेति भावः| 

एवं सामान्येन प्रहनचयस्यापि सम्बन्यमुक्त्वा चतुथंप्रश्नस्प प्रातिस्विकसम्बन्धमाहू--तत्रेति \ यस्मादित्यस्य 
किलक्षणं वा तदक्षरमिति तच्छन्देनान्वयः | उक्तमिति! यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलि ङ्गाः सहस्रशः प्रभवरं 
सरूपास्तथाऽक्चराद्िविधाः सोम्थ भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्तीति मन्त्रेणेत्यथं --एतद्विवक्षयेति । मन्वोक्तार्थ- 
विस्तरानुवादित्वादस्य ब्राह्मणस्येति भावः | अत्राक्षरस्वरूपस्येव विवश्षितत्वात्तन्निणंयार्थं कानि स्वपन्तीत्यादि- 
प्ररनो जागरितादीनां धमिविशेषतिर्धारणाथः, अन्यथा तेषामात्मधमत्वशङ्कायां तत्निविद्ेषत्वनिणंयासिद्धेः । भावान 
स्वरूपविभागादिविवक्षा तु ताः पुनः पुनरूदयतः प्रचरन्तीति हृष्टान्तबलाद्यत्रेकी भावस्ततो विभागेन निगंमन- 
मिद्यक्षर एकीभूतानां पृथिव्यादिकायंकरणानामक्षयादिभागप्रतीतेस्तावन्मा्रेण भाष्य उक्तेति द्रश््यम् । तताऽऽ्य- 
प्ररमेन जागरितस्य धर्मी पृष्टः । स्वप्ने यस्य व्यापारोपरमे जागरितं नास्ति स तस्य धमं इति(धर्मात्ति?) निश्चेतुं 
शवयत्वात्। द्वितीयेनावस्थात्रयेऽपि शरीररक्षणं कस्य धमं इति पृष्टम् । जाग्रतोज्चुपरतभ्यापार्स्य प्राणस्य देहुरक्षकत्वोप- 
पत्तेः । त॒तीयेन स्वप्नस्य धर्मी पृष्टः । चतुर्थेन सुष॒प्तिधर्मी, सुखमहमस्वाप्समिति सुप्तोत्थितस्य परामश सुखस्य 
सुषुिसम्बन्धावगमात् । पञ्चमप्रशनेनावस्था्यविनिमुंक्तमवस्थात्रयपयेवसानभूमिरूपं तुरीयमक्षरं पृष्टमिति विवेकः | 
कार्येति \ कायं ह्रीरं प्राणो वा, करणानि मनभादीनि । पदार्थानुक्त्वा वाक्याथ पिण्डीकृत्याऽऽहु- तत्किमिति । 
तत्पदं पूर्वापरयोः सम्बध्यते । प्रसन्नमिति । विषयसस्पकंकङ्ष्यराहित्यम् । निरायासेन विक्षेपाभावमात्रेण 
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तस्मे स होवाच । यथा गाग्ये मरीचयोऽकंस्थास्तं गच्छतः सरथा एतर्मिस्तेजोमण्डर 
एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनसुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सवं परे देवे मनस्येकीभवति | 
तेन त्येष पुरूषो न भृभोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृक्षते नाभि 
वदते नाऽष्त्त नाऽऽनन्दयते न षिसूजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षृते। २ 

सुखं कष्येत-दूवति तस्मिन्कारे जाग्रस्स्वप्नम्यापारदुपरताः सन्तः कस्मिन्नु सवे सम्थगेकोभूताः सम्प्रतिष्ठिताः । ५ 
मधुनि रसवत्सयुद्रं प्रविष्ट नद्यादिवच्च विवेकानर्हाः प्रतिष्टिता भवन्ति सद्धताः सम्प्रतिष्ठिता मवन्तीत्यथेः \ ननु 
ग्यस्तदा्रादिकरणवत्स्वव््रापारादरपरतानि पृथक्पृथगेव स्वात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतदयुक्तं कृतः प्रधिः वुषुप्रपुरुषाणां 
करणानां कस्मिश्िदेकोसावगमनःश्रङ्कायाः प्रष्टुः । युक्तव त्वाश्षद्धूा । यतः संहृतानि करणानि स्वास्यर्थानि 
परतन्त्राणि च जाब्रहिषयै ; सस्मत्स्वपिऽपि संहतानां पारतन्त्येणेव कस्मिश्ित्सङ्कतिन्य्येति । तस्मादाशशङ्कानुरूप 
एव प्रनोऽन् \ अत्र तु कयथंकरणसङद्खातो यस्मिश्च प्रलोनः पुधुप्रप्रल्यकालयोस्तद्विशेषं ब्ुभुत्सोः स को नु स्यादिति १० 
कस्मिन्सरवे सस्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १५ 

तस्मै घ हौव्चाऽऽचायेः । श्यणु है गाग्यं धतत्वया पष्टम्-यथा मरीचयो रद्मयोऽकस्याऽऽदित्यस्यास्तमदशंनं 
गच्छतः सर्वा अक्ञेषत एर्तस्मिस्तेजोमण्डले तेजोराशिरूप एकी भवन्ति विवेकानहत्वमविकेषतां गच्छन्ति, 
मरीवधस्तस्येवाकिप्य ताः पुनः पुनरुदयत उदुगच्छतः प्रचरन्ति विकोथन्ते । यथायं दृष्टान्तः । एं हु वे तत्सवं 
विषदन्द्ियाहिजतं परे प्रकृष्टे देवे योतस्दति मनसि चक्षुरादिदेवानां मनस्तन्त्रत्वात्परो देवो मनस्तस्सिन्स्वप्नकाल १५ 
एको भवति, णण्डले मरी{चवदविल्लेधतां गच्छति जिजागरिषोश्च रक्िमिवन्मण्डलान्मनस एव परचरन्ति(ति) स्वव्यापा- 
राय प्रति्ठन्द(तै) \ पस्मास्स्वप्नकार श्रोत्रादीनि शब्दायुपरल्धिकरणानि मनस्येकोमूतानीव करणव्यापासादुपरतानि 

लक्ष्यतेऽभिव्यज्यते निर्वातस्थापितदपालोकवदनाव्राधं विनाशरहिततं सत्यमात्मस्वरूपमित्यधंः । एतदिति ! सृषृप्ते 
प्रकाशमानं सुखमहमस्वाप्समितिपरामशंमूटमभूतर्मित्यथः । तस्मिन्काल इति । यद्यपि पञ्चमेन प्रश्नेन तुरीयं 
पृच्छयते न सुषुप्निस्तथाऽपि संसारदशायां स्रौपाधिरह्ततुरीयावस्थामावेन विवेकत एव तस्य प्रदक्षनीयत्वात्त- २० 
त्पुषप्तावज्ञाने सरपतरोपाधिरादहिव्येन तत्रैव सर्वोपराधिविवेककेरणेन तुरीयप्रदशेनस्य सुकरत्वात्तस्मिन्काटं तुरीय- 
प्रदशेनार्थं सवेसम्प्रतिष्ठोकतेति । सम्थगेकोभूता इति । तदात्मभावप्राप््या विर्यं गता इत्यथः । मधुनि रसवदिति ! 
यथा नानापुष्परसा मधुन्धेको भवन्ति तद्रदिव्यथंः । विवेकाभावमात्रेण दष्टान्तावुक्तौ, तत्र सर्वाद्मिना रकयाभावा- 
दिव्याह्--विषेकानरह इति । पूव विवेकानर्हीः सन्तः परच।त्सम्प्रतिष्ठिना इत्यथः । नं चानेनापि प्रहनेनाविद्या- 
वासनाभिरविविक्तः सौषुप्त एव पृष्ट इति शङ्कयम् । पर आत्मन्यक्षरे सम्प्रतिष्ठन्त इति वक्ष्यमाणत्वात्सुपुप्ते चाज्ञान २५ 
एव सम्प्रतिष्ठानादेष हि द्रषटे चज्ञानप्रतिविभ्वितस्य मोक्तुरदपि सम्प्रतिष्ठाया अभिधास्यमानत्वादच्छायमिव्यज्ञाना- 
भावोक्तेश्च तुरीयमेव पृष्टमिति भावः । ननु कायंकारणव्यतिरिक्ति समभ्प्रतिष्ठानाधिकरणे सामान्येन कस्मिश्चदवगते 
कस्मिन्म्प्रतिष्ठिता इति विरोषप्रश्नो घटते । न च तस्यावगत्तिरस्ति। न च सम्प्रतिष्ठानस्य साधिकरणत्वेन 
सामान्येनाधिकरणावगतिरस्तीति वाच्यम् । तत्तदुपादानानामे व्राचेतनानां तदधिकरणत्वेन तदतिरिक्तस्य चेतनस्या- 
सिद्धेरिति राद्धुते--नन्विति । दात्रं नाम सस्यादिरुवनाथंः शस्वविशेषः । स्वात्मनीति । स्वोपादान इत्यथ; । ३० 
पुषुप्पुरषाणां करणानामिति । सृषुप्पुरुषाणां यानि करणानि तेषामित्यथंः । एष हि द्रषटेत्यादिना पुरुषाणामप्येकी 
भावस्य वक्ष्पमाणत्वा्रा पूरषाणामित्य॒क्तम् । अस्मिन्पक्षे करणानां चेति चकारो द्यः । प्रष्टु; राद्धुयाः कुत 
प्ा्िस्त्यन्वयः। संहतानां पराथंत्वेन व्यापुतत्वास्संहततवेन हितुना परस्मिशषवे्तते सामान्येनावगते प्रष्टु विशेष प्रश्नो 
युक्ते इत्याह्-युक्तंव त्विति । स्वाम्यर्थाति सङद्काताभिमान्यर्थानीत्यथंः | आश्षद्कूानुरूप इति \ मनसि विद्यमाना- 
शङ्कानुल्पो वाचिकः प्रन इत्यथः | अत्र॒ सम्प्रतिष्टानविशिष्ट आत्मा न पृष्टः किन्तु तदुपलक्षितः केवल आत्मा ३५ 
पष्ट इति वक्यतात्पयंमाह्--अच्र त्विति । भवन्तीत्यनन्तरं पृष्टमिति शोषः । १॥ 

यत्त्वया पृष्टं तच्छण्विव्यन्वयः । तस्यैवाकंस्य ता मरीचय इत्यन्वयः । विकीरयंन्त इति । दशदिक्षु क्षिप्यन्त 
इत्यथः । स्वप्तेऽपि चश्षुरदिव्प्रापासेपरन्धरेकोभावोऽसिद्ध द्या द्रु वासनाममेन्द्रियन्यापारोपरुन्धावपि बाह्य 
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श्राणाग्नय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गाहेपत्यो ह वा एषोऽपानो 
| ग © 

व्यानोऽन्वाहायेप्चनो यद्गाहेपत्यास्मणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 

यदुच्छवासनिःधासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । मनो ह वाव 
यजमानः । इष्टफरमेवोदानः सर॒एनं यजमानमदरहरेड गमयतिः ॥ ४ ॥ 

तेन तस्मारत्ताह तस्मिन्स्वापकार एष देवदत्तादिलक्षणः पुरुषो न श्युणोति न पद्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते 
नाभिवदते नाऽऽदत्ते नाऽऽनन्दयते न दिसुजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते खोकिकाः ॥ २॥ 

सुप्रवत्सु श्रोत्रादिषु करणेष्वेतस्मिन्पुरे नवद्वारे देह प्राणाग्नयः प्राणादिपच्चवायवोऽग्नय इवाग्नयो जाग्रति । 

अग्निसामान्थं द्याहु-- "गाहपत्यो ह वा एषोभ्पानः । कथमित्याहु--पस्माद्गाहंपत्यादण्नेरग्निहोतच्रकार इतरोऽग्नि- 
राहुबनीयः प्रणीयते प्रणयनालप्रणीयतेऽस्मादिति प्रणयन्पे गाहुपत्योग्निः ! तथा सुप्रस्यापानवृत्तेः प्रणीयत इव प्राणो 
मुखनासिकाभ्यां सञ्चरत्यत अआहुवनोयस्थानीयः प्राणः । व्यानस्तु हूदयाहक्षिणसुषिरहारेण निगंमाटक्षिणदिक्- 
सम्बन्धादःवाहुःथंपचनो र दक्षिणाग्निः ।\ ३ ॥ 

अत्र च हताऽग्तिहोत्रस्य यद्यस्मादुच्छूवासनिश्वासावग्तिहोत्राहुती इव नित्यं दित्वसामान्यादेव त्वेतावाहूती 

शब्दादिश्चवणादिन्यापारामावेन तं साधयितुं तेनेति वाक्यं व्याद्याति--यस्मादिति ! श्रोच्रादीनमेकीमावो नाम 
स्वस्वव्यापारं विहाय मनस्तन्त्रतयाऽवस्थानमात्रं न तु मुख्यमेकत्वं तेषां मनःप्रकृतिकत्वाभावेनः प्रकृतौ तदनु- 
पपत्तेरित्यभिप्रव्येवकारः प्रयुक्तः । नेयायत इति } इणो गत्यथंस्य यङन्तस्य रूपमेतन्न गच्छतीत्यर्थः ।। २॥ | 

कानि स्वपन्तीत्यस्य सविषथाणि बाह्यकरणानि स्वपन्त्युपरमन्तेऽतस्तेषामेव जागरणं धमं इत्युत्त रमुच्त्वा 

कानि जाग्रतीत्यस्योत्तरमाह--सुप्रवस्स्विति । प्राणनामग्नित्वं गौणमित्याहु--अग्नय इवेति \! अपानस्य गाहंपत्यत्वे 
यद्गाहपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादितीदं वाक्यं व्यवहितमपि हेतुतेन योजयत्ि-यस्मादिति \ प्रणयनादिति पदं 
गाहंपत्यविरोषणमित्याहु--प्रणयनो गाहंपत्य इति \ तत्सहशमाहवनीयः प्राण इति वाक्यं साहश्याभिधानपूर्व 
व्याचष्टे--तथेति ! गाहंपव्यव्वेनो क्ेऽपानेऽन्तगच्छति सति बहिगंच्छन्प्राणस्ततो निगंत इव लक्ष्यत इति प्राण 
आहुवनीय इद्यथंः । परिव्यक्त व्यानोऽन्वाहायंपचन इति वाक्यमिदानीं व्याचष्टे--ग्यानस्त्विति \ छान्दोग्ये 
गायत्रीवियायां त्स्य वा एतस्य हदयस्य पञ्च देवसुषय इत्युपक्रम्थाथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र- 

व्यानोऽन्वाहायेपचन इत्यथः ॥ ३ ॥ 

अत्र चेति । अग्निहोत्रस्य होता होमस्य कर्ता, ऋत्विगुच्यत उत्तरवाक्येनेति शेषः । अत्रोच्छवास- 
तिःश्वासयोराहृतित्वस्य पुवंमसिद्धववेन सिद्धवन्निदशायोगात्स समान इति तच्छब्दानन्वयाच्च वाक्यत्रयं कृत्वाञन्व- 
यत्रयेण योजयति--यद्यस्मादिति । उनच्छवासनिःदवासावित्यनन्तरमाहूती इतिपदं भाष्येऽध्याहृत्येतावृच्छवास- 

२० 

२५ 

१. उदानः ब्रह्य यजमानं अह स्ह॒गंमयतीत्ति, अचर उदानः देहान्तस्सञ्चरन् यदा मनः सुषम्नां प्रवेशयति 
तदा मनोऽविद्यायां रीयते जीवस्तु ब्रह्मणा सह् भेदकोपाघेः मनसो ख्यात् तदा ब्रह्मरूप एवेति 
तस्मिन् रीन इवेति स्वाप्यात्' इति सूत्रभाष्योक्तं स्मतंव्यम् । मतान्तरे तु--मनसः पुरीतद्गमनात् 
तद्गतब्रह्म गमयतीत्युक्तमिति व्याख्यातस् । अस्मिन् मते ब्रह्मणः सवंगतत्वेन पुरीतद्रहिदिशपक्षया 
अन्तैदेशे ब्रह्मणि विशेषाभावात् तदव ब्रह्यगमयत्तीत्यक्तेविरोषो वक्तव्यः | 

२. गाह पत्याग्निः अभ्निहीत्रिणा सवंदा संरक्षणीयः । प्रातरग्निहोतरादपर्वे गाहुपत्यं काष््रक्षेपेण वधंयित्वा 
ततः प्रज्वलन्तं काचं नीत्वा अआहुवनीयस्थाने स्थाप्यते । सः आहवनीयो भवति, तदनन्तरं ज्वङन्तं 
काष्ठान्तरं परिगृह्य दक्िणाग्निस्थाने स्थाप्यते । सः दक्षिणाग्निभवति । गाहंपत्यादछने्नंयनं प्रणयनम् । 

३. अन्वाहायं नाम ईषदुष्णीक्ृतास्तण्डुलाः दक्षिणाग्नौ तण्डकाः उष्णीकृत्य ऋत्विग्भ्यः दक्षिणात्वेन 
दीयते । अतः दक्षिणाग्नेः अन्वाहायंपचन इति नाम | 
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समं साम्येन हारी रस्थितिभावाय नयति यो वायुरग्निरपरानीयोऽपि होता चाऽहुत्योनेतृत्वात् \ कोऽसौ स समानः । 
अतश्च विदुषः स्वापोऽप्यग्निहोच्रहुवनमेव ! तस्मा्टद्रात्नाकर्मीत्यिवं मन्तव्य इत्यभिप्रायः \ सवदा सर्वाणि भूतानि 
विचिन्वन्त्यपि स्वपत इति हि वाजसनेयके \ अत्र हि जाग्रत्यु प्राणाग्निषूपसं हृत्य बाह्यकरणानि विषयांश्चाग्तिहोत्र- 
फलमिव स्वगं ब्रह्म जिगमिघुमंनो ह॒ वाव यजमानो जागति यजमानवत्कायंकरणेषुं प्राधान्येन संन्यवहारात्स्वगंमिवं 
ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाद्यजमानो मनः कल्प्यते \ इष्टफरं थागफलमेवोरानो वायुः \ उद्मननिभित्तत्वादिष्टफलप्रापेः । ५ 
कथम्, स उडानो मन्यं यजमानं स्वप्नवुद्धिरूपादपि प्रच्याव्याह्रहः सुषुप्रिकाले स्वगंमिव ब्रह्याक्षरं गमयति । 
अतो यागफलस्थानीय उदानः ! एवं विदुषः श्रोत्राद्युपरमकालादारभ्य यावत्युप्नोत्यितो भवति तावत्सवंयागफलानुभव 
एव नाविदूषामिवानथपिति विद्रत्ता स्तयते \ न हि विदुष एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्नयो वा जाग्रति जाग्रतस्वप्न- 
यो्मनःस्वातच््यमनुभवद्हरहः युधुप्तं वा प्रतिपद्यते ! समानं हि सवप्राणिनां पययिण जाभ्रस्स्वप्नसुुप्रिगमनमतो 
वित्तास्तुतिरेवेयसुपपद्यते \\ ४ ५ १० 

निःशवासावाहूती आहवनीयाधिकरणाग्निहोत्राहुती इव द्वित्वसाम्यादेवेत्येकोऽन्वयः । अनन्तरं भाष्ये तुशब्दस्चार्थे । 
श्रतिगत इतिशब्दस्तस्मादित्य्थे । यस्मादेतावाहृती यस्माच्चे्तौ समं नयति शरीरस्थितिभावाय साम्येन नयति 
परवत्तंयति यो वायु्यंथाऽग्तिहोतरे होमकर्तऽशटुतिदहयमाहुवनीयं प्रति समं नयति प्रापयति तद्रत्तस्मादाहूत्योरनेतुत्वात्स 

वायुहतिति यच्छब्दहोतुशब्दाध्याहारेण द्वितीयोऽन्वयः । कोऽसौ वायुरिति तद्विशेषप्रडने स होता वायुः समान इति 
तत्तीयोऽन्वय इति विभागः । ननु प्राणाग्नय इत्यत्र स्वेषां प्राणानामग्नित्वोक्तेः कथमिह समानस्य होतृत्वमुच्यत १५ 
इ्त्यारङ्योक्तम्--अग्निस्थानीयोऽपीति ! अग्नित्वेनोक्तोऽपीति भावः । होता चेति । चकारोऽवधारणे, होत्ेवेत्य्थः | 
आहृतिनेतुत्वादधोतृतवे स्थितेऽग्नित्वोक्तिश्छत्रिन्यायेनाग््यनग्िसमुदाये सन्षणिकी्यथेः । अवस्थात्रयवतिनामुच्छ्ृवास- 
निदवासप्राणानां चाग्निहयेत्रावयवत्वसम्पादनस्य नोपासनं प्रयोजनं निविश्ेषा्मप्रक रणत्वात्तद्िध्यदशनाच्च, कि 
विवन्द्रियाण्युपरमन्ते प्राणा जाम्रतीत्येवं त्वंपदाथंशोधनरूपस्य ज्ञानस्य स्तुतिरेवेत्याहू--अतश्चेति । सवंदेति । 
वाजसनेयके हि वाक्चितः प्राणचितश्चक्षुस्वित इत्यादिना सवंप्राणव्यापारेषु प्रत्येकमग्निचित्तत्वहष्टि विधायैवं- २० 
हष्टिमतः सर्वाणि भूतान्यस्य स्वापकालेऽपि चयतं कुवेन्तीति सा हृष्टिः स्तुता तद्रदिहापीव्यथंः । अन्न हीति । भत्र 
मनो यजमानः कल्प्यत इति व्यवह्तान्वयः । तत्कल्पनायां हितुद्यमाह--यजमानवदिति । हितुद्रयं साघयत्ि-- 
जाग्रस्स्विति ।! अत्र स्वप्नकाले विषयान्करणानि चोपसंहुलय मनो जागति प्राधान्येन स्वव्यापारं कुवंद्रतंते | 
अग्निहोत्रफलं स्वगं जिगमिषुयंजमान इव सुषृप्निकाले स्वगरूपनब्रह्म जिगमिषु च मन इत्यन्वयः । भाष्ये यजमान 
इ्व्यनन्त रमिवशब्दो द्रष्टव्यः । हु वावशब्देन तत्प्रसिद्धमिव्युक्तम् । इष्टेति \ उदाननिमित्तकमरणानन्तरं यागादिफल- २५ 
प्रापतेस्तस्य तच्िमित्तत्वात्कारणे कार्योपचाराददान इष्टफरत्वेन कल्प्यत इत्यथः । न केवरं मरणद्रारा यागफल- 
प्रापकत्वमुदानस्य कि त्वेतस्येवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजौवन्तीति भ्रूतेः सवं्रागफकानामपि ब्रह्यात्म- 
कत्वात्तद्त्रह्प्रापकत्वादपि अहुरहुरिष्टफलप्रापरकत्वमुदानस्येति प्रनपूव॑कमाह--कथमिति । स्वगंभिवेति । स्वगं- 
मेवेत्य्थं; । सवेयागफलात्मकस्वरूपमेव ब्रह्माक्षरं गमयतीत्य्थं: । यद्यप्यदहरहुबहाप्राप्तिनं यागसाध्या यागरहित्ताना- 
मपि तसप्राप्तेस्तथाऽपि ब्रह्मण एव सवंयागफल्व्वेन तत्प्रापकस्योदानस्येष्टफलप्रापकत्वमस्तीति भावः । न चोदानस्य ३० 
कथं तत्प्रापकत्वमिति शङ्कयम् । तस्य सृषुम्नानाडीचारितवेन स मनस्तन्नाडीं प्रवेशयंस्तद्गततं ब्रह्य प्रापयती्युपपत्तेः। 
ननु गाहूपत्यो वा एषोऽपान इत्यारभ्य मनो ह वाव यजमान इत्यन्तेन ग्रन्थेन विद्वानकर्मी न भवतीति स्तूयते 
इयुक्तमस्त्ेवं तत्राग्तिहोत्रादिकमंश्रतीतेसदानस्य पागफलस्थानीयत्वोक्तंस्तु न तत्फखत्वं तत्र कर्मप्रतीतेरत आह-- 
एवे विदुष इति । विहरत्तेति। श्रोत्रादीनि स्वप्न उपरमन्ते प्राणा एव जाग्रतीव्येवंरूपा विदयेत्य्थः । अस्याश्च विद्याया 
जागरणं श्रोत्रादिबाद्येन्द्रियधमं; क्ञरोररक्षणं प्राणधर्मो नाऽऽत्मधमं इत्येवं व्वंपदाथेविवेकरूपत्वात्स्तातव्यत्वो पपत्तिः। ३५ 
अत एव प्राणजागरणस्याविद्रत्साधारणत्वाक्रथं विहत्तास्तुतिरिव्यपि शङ्का निरस्ता त्स्येवंमूतविवेकाभावा- 
दिति । ननु विद्याप्रकरणत्वादस्य विदुषः श्रोत्राद्युपरमादिकं सर्व॑ भवतीति विधीयतां कि स्तुत्येव्याश द्य विदद- 
विद्रत्साधारण्येन स्वयमेव भवतो न विधेयत्वमिव्याहू--न हीति, विद्रत्तास्तुतिरेवेति! श्ोत्रादिकं परे देवे मनस्येकी- 
भवति प्राणाग्नयो जाग्रतीत्यत्र पदाथंविवेकरूपं ज्ञानं विवक्षितं तज्ज्ञानं गाहुपत्यो वा एषोऽपान इत्यादिना स्तूयत 
उक्तप्रकारेणेव्यथः ॥ | ४० 
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“प्रेष देषः खप्ने महिमानमनुभवति । यद्ष्टं शृष्टमनुपहयति भुतं श्रतमेवाथं मनुप्रुणोति 
देशदिगन्तरे्च प्रस्यनुभूतं पुनः पनः प्रत्यनुभवति दष्टं चष्ष्टं च शरुतं 

चाश्रुतं चालुमूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सवं पश्यति सवेः पर्यति॥ ५॥ 
यत्पष्ठं छतर एष देवः स्वप्नान्पश्यतोति तदाहु--अत्रोपरतेषु भोत्रादिषु देहरक्षाये जाग्रत्सु प्राणादिवायुषु 

प्राक्युषुप्निप्रतिषत्तेः एतस्मिघ्नन्तराल एष देबोऽकरष्िमिवत्स्वात्मनि संहूतश्नोत्रादिकरणः स्वप्ने महिमानं विमति 
विषयविषयिलक्षणमनेकात्मभावगमनमनुभवति प्रतिपद्यते । 

ननु सहिमानुभवने करणं सनोऽनुभवितुस्तत्कथं स्वातन्त्येणानुभवतीत्युच्यते \ स्वतन्त्रो हि कषेत्रत्तः । नेष 
दोषः । श्ेत्रज्तस्य स्वातन्त्यस्य मनउपाधिकृतत्वाच हि क्षेचज्ञः परमाथतः स्वतः स्वपिति जागति वा! मनउपाधि- 
कृतमेव तस्य जगरणं स्वप्नश्वेत्युक्तं वाजसनेयके--“सधीः स्वप्नो मूत्वा--ध्यायतोव लेलायतीव इत्यादि । 

१० 

१५ 

२० 

९५ 

२०. 

२५ 

तस्मास्मनसो विभूष्यनुभवे स्वात्यवचनं स्याय्यसेव \ मनञउपाधिसहितत्वे स्वप्नकाले कषेत्रस्य स्वयंज्योतिष्ट् वं 
बाध्येतेति केचित् । तन्न ! भरुव्यर्थापरिन्नानकृता ओान्तिस्तेषाम् । यस्मात्स्वयन्योतिष्ट्बादिव्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः 
सर्वोऽविद्याविषय एव भनञादुपाधिजनितः । 

श्यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्' “माज्रासंसगंस्त्वस्थ भवति" “यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभूत्तत्केन 
कं पयेत् \* इत्यादिश्नुतिभ्यः । अतो मन्दब्रह्मविदामेवेयमाशद्धम न त्येकात्मविदास् । जन्वेवं सत्यत्रायं पुरुषःस्वयं- 

तृत्तीयप्रदनोत्तरत्वेन कृतर एष इत्यादि सवः पश्यतीत्यन्तं व्याचष्टे-यदिति । कतर इति \! अत्रेति श्रौतं 
पदं गृहीत्वा व्याचष्--उपरतेष्वित्यादिनाऽन्तराल इत्यन्तेन । अनेकेति । विषयिविषयाद्यनेकभावगमनमित्य्थैः । 
इदं च महुत्वव्यास्यानस् । 

(स्वप्नद्रषटर्जीवस्य स्वातन्त्ये वक्तव्ये देवशब्दितमनसस्तदुक्तिः स्वप्नो मनोधर्मो नाऽऽत्मधमं आत्मनि तु 
तदारोपमात्रं लोकस्येति ख्यापनाथंत्ति शङ्कापरिहा राभ्यामाह्- नन्विति । मनउपाचिकृतमिति ! बाद्येन्दरिययुक्तमन- 
उपाधिकृतं जागरणं केवरमनउपाधिकरतः स्वप्न इत्यथः । स्वप्नस्य धीशब्दवाच्यमनःपरिणामस्वात् स्वप्नो भव्वेति- 
श्रुतौ सामानाधिकरण्यनिरदेश इति द्रष्टव्यम् । नन्वियं श्रतिविभूत्यनुमवेन मनःस्वातन्त्यं वक्तुं न शक्नोति श्रुत्यन्तर. 
विरोधापत्तैः । अत्तोऽत्र देवशब्देन क्षेत्रज्ञ एवोच्यते । तस्येव स्वतः स्वातन्त्यमिति शङ्धुते-मन इति । स्वय 
ज्योतिष्ट्वमिति ! स्वयंज्योतिष्ट्वबोधकश्रुततिरित्यथंः। अन्यथा द्वितीयसत्तरेऽपि दीपादीनामिव वास्तवस्य तस्य बाधा 
भावादिति। अत्र कि मनसः सत्वे ज्योतिरन्तरस्य मनसो विद्यमानत्वादात्मनः स्वयंज्योतिष्टवबोधनं न शक्यमित्ति 
श्रुतेः कायस्य बोघनस्य बाधोऽभिग्रेत उत्त तद्राधनरूपकायंसिद्धय्थं मनसोऽभावोऽपि विवक्षितः श्रुतौ ततश्च तत्सत्ये 
श्रुत्यथंबाध इति वा । नाऽऽद्यः। मनसि सत्यप्येवं तर्हीति वक्ष्यमाणरीत्या मनसो हृदयत्वेन ज्योतिष्ट्वायोगेनाऽऽलन 
एव स्वयज्योत्तिष्ट्वस्य बोधयितुं शक्यत्वादिव्याह- तन्नेति | न द्वितीयः, तदानीं मनसोऽभावस्तु श्रुत्यर्थं एव न 
भवतीव्याह-शरुद्यर्थेति ! आत्मनि ज्योतिष्ट्वबोधनात्मकव्यवहारस्य प्रकार्यादिसापेक्षत्वात्तस्मिन्सत्येव तद्रोध 
साधने मनञदो च सत्येव तद्रोधयित्ं शक्यते नान्यथेति मनआद्यभावो न श्तौ विवक्षितः, यथा सति तद्रोधना- 
शक्तेरित्याहु--यस्मादिति । ` 

| तत्र मानमाह्--यत्र वेति । द्वितीणाभावे व्यवहारो नास्तीद्यत्रापि मानमाह-मात्रेति ! दृश्यं मात्रा- 
रब्दाथेः । असंसगं इति च्छेदः । हश्यासंसर्गे सुषुप्तौ विशेषविज्ञानाभावोक्त्या द्ितोयाभवे व्यवहारो नास्तीत्यथं; । 
अतो न द्वितीयः कल्पः सम्भवतीत्याहु--अत इति! ननु यदि स्वयंज्योतिष्ट्वबोधनार्थं मनञद्यभावो नापेक्षितो 
जागरितेऽपि तहि तद्रोधनसम्भवादतरेत्ति स्वप्नवाचिविशेषणमनथंकमिति शङ्कते---नन्विति । कि विरोषणबला- 
न्मनसोऽभावः सिषाधयिषित्तः । उत्त विशेषणस्य गतिमात्रं पृच्छयते । नाऽभ्यः । मनसोऽभावाङ्खीकारेऽप्यन्तहंदया- 
काशस्य रत्ृतपरिच्छेदस्य च श्ुतिसिद्धत्वेन त्वन्मतेऽपि तत्र स्वयंज्योत्तिष्ट्दबोधनासम्भवाद्विरोषणानथंक्यं 

१. अत्रैष देवः--अच्र देवः मनः एव पुवंमन्त्रे परे देवे मनसीष्युक्तेः मनसः प्रकृतत्वात्] अत्र जीवः परो देवं 
इति परोक्तिः सन्दभ॑विरुद्धा, स्वप्नदशंनं तु मनसः स्वप्ने तस्य प्राधान्थादित्ति भाष्ये उक्तमेव । 
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ज्योतिरिति विशेषणमन्थंकं भवति । अच्रोच्यते । अत्यत्पसिदमुच्यते “य एषोऽस्तहुदय जकाास्तस्मिञशेत" इत्यन्त- 
हंदयपरिच्छेदे सुतरां स्वयंज्योतिष्ट्वं बाध्येत, सत्यसेवमयं दोषो यद्यपि स्यात्स्वप्न केवलतया स्वयंज्योतिष्ट्वेनार्घ 
तावदपनीतं भारस्येति चेन्न \ तत्रापि पुरीतति नाडीषु शेष इति श्रुतैः पुरोततिनाडीसम्बन्धात्तत्राि पुरुषस्य 
स्वयंज्योतिष्ट्वेनाधंभारापनयाभिप्रायो सषेैव। कथं वद्यत्राथं भर्घः स्वथंज्योतिर्यिति । अन्य्सात्वादनदेक्षा 
सा श्चतिरिति चेन्न । अर्थेकत्वस्येष्टत्वादेको ह्यात्मा सवेवेदान्तानामर्थो विभिज्ञापयिशितो बुभुत्सितश्च । तस्मादुक्ता 
स्वप्न आत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्बोपपत्तिवंक्तुम्, भरतेर्थथाथेतस्वप्रकांशकत्वात् । एवं ताहि श्युणु श्रुत्यं हित्वा 
सर्वमभिमानं न त्वभिमानेन वषंशतेनापि श्रुत्यर्थो स्नातुं शक्यते सः पण्डितंमन्यः । 

यथा हृदयाकाशे पुरीतति नाडीषु च स्वपतस्तत्सम्बन्धाभावाततो विविच्य दश्षयितुं शक्यत इत्यात्मन 
स्वयंज्योतिष्टवं न बाध्यते \ एवं मनस्यविद्याकामकमंनिमिचोद्भूतवासनावति ! कम॑रिलित्तवाघना अविद्ययाऽन्य- 

दरस्त्वन्तरमिव पषटयतः सवेंका्यंकरणेभ्यः प्रविविक्तस्य द्रष्टर्वासनाभ्यो दुरयरूफाम्पऽन्यत्वेन स्व्यज्योतिष्ट्वं 

त॒ल्यमिव्याह--अच्रोच्यत इति \ परिच्छेदोऽधिकोत्त्रेति तरपः प्रयीगः | स्वथंज्योतिष्ट्वमिति । तद्धौधनमिद्यथंः | 
यथाश्रते वास्तवस्य तस्य बाघस्यानाङद्धुयत्वादिति । यद्यपि स्वप्नेऽन्तहूंदय।काशसत्तवात्सम्यक्स्वयंज्योतिष्ट्वं 
बोधयितुं न शक्यमिति दोषस्तुल्यस्तथाऽपि स्वप्ने मनसोऽभावेन तद्रोधनप्रतिबन्धकस्याभावाददू विप्रकर्षेण स्वयं- 
ज्योतिष्ट्वं स्वप्ने बोधयितुं शक्यमिति तद्विशेषणमयंवदिति शद्धुते- सत्यमिति । स्यादित्यनन्तरं तथाऽपीति शेषः । 
केवरुतयेति । मनसोऽभावेनेत्यथंः । भारस्येति \ प्रत्तिबन्धकस्येत्यथेः । शेषवोधनं तु सुषप्ते मविष्यतीत्यमिप्रायः । 
एवं तहि सृुषप्ते सवंस्याप्यभावमाध्रित्य सम्यग्बोधनं विवक्षणीयं न च तत्सम्भवति । तत्रापि वहुप्रतिबन्धकस्य 
विद्यमानत्वादिव्याह-न तत्रापीति । सुषप्तेऽपीव्यथंः । तत्रापीति \ स्वप्नेऽपीत्यथः । सुषुप्ते चेत्सवंभारापनय 
स्यात्तदा स्वप्नेऽघभारापनयाभिप्रायो वर्णं यितुं शवप्रते न च तदस्ति । अतोऽ्त्रेति विशेषणं तदाऽप्यनथंकमित्यथः । 
तहि विशेषणस्य गतिवंक्तव्येतति द्वितीयं शङ्खुते--कथं तर्हीति \ अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुमभवतीत्यथवंशाखा- 
वाक्याथंकथनावसरे काण्वश्रुतिगतविदोषणस्य गतिनं वक्तव्या प्रकृतानुपयोगादिति सिद्धान्द्येकदेशौी कश्चिन्मन्दः 
शङ्कते-अन्थेति । सवेवेदान्तप्रत्ययन्यायेनाथवंश्रुत्यविरोधेनेकवाक्यतया श्रुदयथंस्य वणंनौयत्वात्तदवि रोधोऽपि 
वक्तव्य इति पूवंवाद्याहु-नारथेकत्वस्येति \ तदि काण्वश्नुतिरर्थाभावाच्यज्यतामत आह् -श्रुतेयंथाथेति । स्वा- 
ध्यायोऽध्येतग्य इत्यध्ययनविधेरर्थावबोधफलकत्वात्तल्यं च साम्प्रदायिकमितिन्यायाच्चाक्षरमात्रस्याप्यानथत्यायोगा- 
दित्यथंः । एवमेकदेशिनि दूषिते सिद्धान्दयुत्तरमाह्-एवं तर्हीति 

त्यादाविव मुख्यश्नुत्यथं उच्यतां कि पूर्वोक्तरीत्या पक्षान्तराशङ्कात्तचिराकरणाभ्यामित्यश्ङ्खुय पाण्डित्या 
भिमानवतो यथावदथंबोधेऽनधिकारात्तस्य तदमिमानावत्तारविकोषंया तदीयनानापक्षा निर क्रृता इति वक्त सवं- 
रभिमानं निरस्येत्यादयुक्तम् । स्वयंञ्योतिष्टवश्नुतेरनत्तिशङ्कयत्वात्तद्रलात्स्वप्नादौ हूदयाकाश्चादिसत्तवेऽपि तत्सम्बन्ध- 
प्रत्तीत्यभावाद्िद्यमानस्याप्यविद्यमानतुल्यत्वेनाऽऽत्मनः केवरत्वात्प्रकाशदशेनाच्च स्वयंज्योततिष्ट्वमिति बोधनीयं 
मनसोऽभाववादिनास्प्येवं सनसि सत्यपि तस्य वासनामयगजतुरगादिविषयतया परिणासादुदृश्यत्वाच्च द्र्टुस्ततो 
भेदेन विवेकतः श्रुत्या स्वप्रकाशत्वं बोध्यत इत्याहू-यथेत्यादिना । मनसीति \ सत्यपीति दोषः । ननु मनद्वेद- 
विद्यानिमित्तवशाद्गजतुरगादिरूपेणाभिव्यक्तवासनावर्ताह् जाग्रतोव तस्याहुंतयेव प्रतीतिः स्यान्नेदन्तयाऽत आहू-- 
कम॑निमित्तेति \ तथा प्रतीति विना स्वप्ने भोगासिद्धेः स्वप्नमोगप्रदकमंनिमित्तवश्चाज्जाग्रति गजादीनामिदन्तवाऽ- 
नुभवेन तद्रासनानामपि तथेवानुभवाहत्वेन तद्रासनारूपाविद्यावश्ञाच्च वासनाश्रयस्य मनस इदंतयेव वस्त्वन्तरवत् 
प्रतीत्िरित्यथंः । इदं च विशेषणं मनसो विषयस्वेन विषयित्वासम्भवाद्विषयिण आत्मन एव प्रकादारूपत्वमिि 
वक्तुम् । जाग्रत्यादित्यादिकायंज्योतिषां चक्ुरादिकरणज्योतिषां च सत्त्वेन तत्संकीणंत्वेनाऽऽत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वं 
दुर्बोधं स्वप्ने तु तदभावात्सुबोधमिति वक्तुं सवकरार्येत्यादि विशेषणम् । स्वप्नं बादित्यादिकायंकरणनज्योतिषां 
भासमानत्वेऽपि तेषां वासनामात्रत्वाद्हृश्यस्वाच्च विषयप्रकाशनासामथ्यंमिति वक्तं वासनाभ्य इत्यादि विशेषणम् । 
एतंस्च -विशेषणेः स्वप्न एवेवम्भूते स्वयंज्योतिष्ट्वस्य बोधयितुं शक्यत्वादत्यत्रासम्भवादत्रायमितिश्वतौ स्वप्न- 
विरोषणग्रहणमथं वदिल्युक्तमिति द्रष्टव्यम् । स्वयंज्योतिष्ट्बमिति ! सिद्रमित्ति शेषः । अतः काण्वश्नृतौ स्वप्ने 
र 
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“स यदा तेलसाऽभिभूतो मवति। अग्रे देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ तदेतस्मिज्शरीर एतस्सुखं मवति ॥ ६ ॥ 
सुपितेनापि ताक्रिकेण न वारयितुं जक्यते । तस्मात्साधूक्तं मनसि प्रलीनेषु करणेष्वप्रलोने च मनसि मनोमयः 
स्वप्नान्पहयतीति । 

कथं महिमानमनुभवतीव्युच्यते--यन्मित्रं पुत्रादि वा पूर्वं दृष्टं तद्ासनावासितः पुत्रसित्रादिवासनासमुदुभूतं 
५ पुरं मित्रमिव वाभऽविद्यया पदयतीत्येवं मन्यते, तथा श्ुतमथं तद्वासनयाऽनुश्पुणोतीव, दे दिगन्तरेश्य देशान्तरेदिगन्तरेश्च 

प्रत्यनुभूते पुनः पुनस्तस्रत्यनुभवतीवाविद्यया, तथा दृष्टं चास्मिञ्जन्मन्यदृष्टं च जस्मान्तरह्टमित्यथंः । अत्यन्तादृष्टे 
वासनानुपपत्तेः\ एवं श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चारिमञ्जन्मनि केवलेन मनसाऽननुभूतं च मनसेव जन्मान्तरेऽनुभूत- 
मिव्य्थः । सच्च परमार्थोदकादि । असच्च मरीच्युदकादि ! कि बहनोक्तानुक्तं सवं परयति सवः पश्यति सवेमनो 

 वासनोपाधिः सच्रेवं सवेंकरणात्मा मनोदेवः स्वप्नान्पश्यति ॥ ५॥ 

९० 

१५ 

२० 

२५ 

स यदा मनोरूपो देवो यस्मिन्कारे सौरेण पित्ताख्येन तेजसा नाडीक्षयेन सवंतीऽभिभूतो भवति तिरस्कृत- 
वासनाद्रारो भवति तदा सह करणैमंनसो रहमयो हचुपसंहूता भवन्ति \ यदा मनो -दावंग्निबदविशेषविज्ञानरूपेण 
कृत्स्नं शरीरं व्याप्यावतिष्ठते तदा सुषुप्रो भवति \ अत्रेतस्मिन्काल एष मनञस्यो देवः स्वप्नाच्च परयति दशेनदारस्य 

मनसोऽभावविवक्षाकारणाभावेन तद्िरोधाभावादत्र देवशब्देन परे देवे मनस्येकी भवत्तीत्य॒क्तं मन एवोच्यत 

इव्य॒क्तमुपसंह रति- तस्मादिति । 

नन्विन्द्रियाणामुपरतत्वाद्विषयसम्बन्धाभावात्कथं मनसो महिमानुभव इति शङ्कुते- कथमिति । पूर्वं 
ज्ञातस्येव स्वप्ने ज्ञानात्तस्य वासनामात्रत्वमतो नेन्द्रियापक्षेत्याहु--उच्यत इति! यदिति । यन्मित्रं पुत्रं वा पूवं 
दृष्टवांस्तदेव ॒हृष्टपुत्रमित्रादिविषयवासनासमुदमूतं मित्रं पुत्रं वाऽविद्यया पश्यतीति दृष्टवानिव्यादिपदाध्याहारेण 
वाक्यं योज्यम् । अन्यथा पत्रमिति द्वितीयाया यच्छब्दस्य चानन्वयः स्थादिति । चक्षुरभावेन दशंनायोगान्मन्यत 
इत्युक्तम्। तथेति। अत्रापि योऽधैः श्रुतस्तमेव श्रुतमथंमित्यध्याहारेणेव श्रुतिर्योज्या। देशो नदीत्तीरादिः। दिक्प्राच्यादि- 
रिति भावः | प्रत्यनुमूतं प्रतिवारमनुभूतं पूनः पुनरनेकदिनेष्वनेकस्वप्नेष्वनुभवतीत्यथंः । जन्मान्तरदृष्टमिति 
व््राख्याने हैतुमाह्--अत्यन्तेति । अनुभूतं चेत्यस्य प्रव्यनुभूतमित्यनेन पूनरक्तिमाशङ्कुयाह्- केवलेनेति । पुवंमिन्द्िय- 
ढा रकानुभव उक्त इत्यपौनरुक्त्यमित्यथं : । सवंदरने हेतुमाह-सवं इति ।। ५॥ 

कस्येतत्सुखं भवतीत्यस्योत्तरं तदपेक्षितं वदल्नाहु--स यदेति ! पित्तास्थेनेति । इदमुपलक्षणं चिद्रूपेण 
ब्रह्मणा चेत्यपि द्रष्टव्यम् । तन्मनः प्राणमेवोपश्रयत इतिश्रुत्यन्तरेण प्राणशब्िते ब्रह्मणि तस्य लयाभिधानात्। 
तिरस्कृतेति । वासनामिव्यक्तौ द्वारं स्वप्नभोगप्रदं कमं यत्तत्तिरस्कृतं तच्रोपरतं भवति तेजःशब्दितन्रहाचेत्तन्य- 
सम्बन्धादित्यथंः । रदमय इति । वासना इत्यथः । अविेषविन्नानेति । सामान्यचेतन्यल्पेणेत्यथंः । चेतनाशब्दित- 
सामान्यवृत्तिरूपेण वा । अनेन सुषुप्तमुक्तमित्याह-- तदेति । नन्वथेतत्सुखं भवतीत्युक्तं जन्यसुखस्य तदानीम- 
सम्भवात्स्वरूपसुखस्य पूवंमपि सत्वेन तदा भवतीत्यनुपपत्तेरित्यादादङ्य स्वरूपसुखमेव विशेषविज्ञानरूपविक्षेपाभावे 

१. अत्र पित्ताख्यतेजसाऽमिभूतो भवति । तेन पित्तेन विषयोपरुन्धिस्थानानामावृतत्वात् विशेषविज्ञाना- 
भावः| सुखं तु स्वरूपयसुखमेव आत्मसूखस्यानावृत्तत्वात् । अपरिच्छिन्न शस्त्वावृत्तः अविद्यानिवृत्तौ 
स्वयंप्रकाराते । इदानीं तु मेघावृततसूयंवत् अविद्यावृतमेव सुखं प्रकाराते । 

अत्र तेजसा ब्रह्मणा अभिभूतः सम्पन्नः सम्परिष्व्रक्तः इति व्याख्या परेषां; तत्राभिभवकशब्दो न 
ङ्च्छते, सम्पच्चशब्दस्स्याच्चेत् समञ्ञसः 1 अथेत्तस्मिन् शरीरे सुखं भवति अत्र परेषां विषयसुखस्येव 

सुखत्वात् शरीरस्यव विषयसुखहेतुत्वस्य तंखिखिनात् युषुप्तिकारे विषयाभावाच्च तत्काले सुखं कथ- 
मित्युपपादनीयस् । 

२. द्यवंग्निः--अक््वत्थादिकाष्टे सवं काषठमभिव्याप्याग्निवंत्तते। सस्थरण्डेन यत्र वा मथनं क्रियते तत्राग्निरभि- 

व्यज्यते तद्त् मनःकृत्स्नशरीरं व्याप्य तिष्ठति युषप्तिकाले । 
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स॒ यथा सोम्य वयांसि वासोषष्षं सम््रतिष्ठन्ते | एवं ह वे तत्सवं पर आत्मनि सम्भ्रतिष्ठते ॥७॥ 
प्रथिवी च परथिवीमात्रा चाऽऽ्पश्चाऽऽ्पोमात्रा च तेजथ तेजोमात्रा च वायु बायुमात्रा 
चाऽऽकाशाऽऽकाशमात्रा च चक्ष द्रष्टव्यं च शरोत्रं च श्रोतव्यं च घराणं च घ्रातव्यं च रसश्च 
रसयितव्यं च त्वक्च स्पर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तो चाऽभ्दातव्यं चोपरस्थथानन्दयितव्यं 

च पायुश्च विसजेयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च वुद्धिच बोद्धव्यं चादङ्कारस्वा- ५ 
हङ्कतव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजद्च विद्योतयितव्यं च प्राण्य विधारयितव्य च ॥८॥ 

"एप हि दरश स्ष्टाभ्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कत 
विज्ञानात्मा पुरषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रहिष्ठते ॥&॥ 

 निश्ढत्वाचतेजसा \ अथ तदेतरिमञ्क्चरीर एतत्युखं भवति यदहिज्ञानं निराबाघमविक्ञेषेण शरीरव्यापकं प्रसन्नं 
भवतीव्यथंः \\ ६ ॥ १० 

एतस्मिन्कालेऽविद्याकामकमेनिबन्धनानि कायंकरणानि शान्तानि भवन्ति ! तेषु शान्तेष्वात्मस्वरूप- 
मुपाधिभिरन्यथा चिभाव्यमानमद्रयमेकं शिवं शान्तं भवतीत्येतामेवावस्थां पुथिव्याद्यविद्याङृतमात्रानुप्रवेशेन दज्ञयितु 
हृष्टान्तमाहू-स हष्टान्तो यथा थेन प्रकारेण सोभ्य प्रियदश्ञंन वयांसि पक्षिणो वासार्थं वक्षं प्रति सम्प्रतिष्ठन्त 
गच्छन्ति । एवं यथा हष्टान्तौ हू वे तद्रकष्यसाणं सवं पर आत्सन्यक्षरे सम्प्रतिष्ठते \\ ७ ॥, 

कि तत्सवेम्-पथिवी च स्थला पच्चगुणा तत्कारणा च पृथिवीमात्रा च गन्धतन्मात्रा, तथाऽऽपश्च ऽऽपो- १५ 
मात्रा च } तेजश्च तेजोमात्रा च \ वायुश्च वायुमात्रा च । आकाराश््चाऽऽकाश्सात्रा च । स्थूलानि च सृक्ष्माणि च 
भूतानीत्यर्थः ! तथा चक्षुश्चेन्धियं रूपं च द्रष्टव्यं च ! श्रोत्रं च भरोतव्यं च \ घ्राणं च घ्रातव्यं च) रसश्च 
रययितव्यं च । त्वक्च स्पशंयितव्यं च । वाक्व वक्तव्यं च । हस्तो चाऽऽडातव्यं च ! उपस्थः चाऽऽनन्दधितव्यं च ! 

पायुश्च विसजंयितव्यं च ! पादौ च गन्तव्यं च ! बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तदर्थाश्चोक्ताः । मनङ्च पूर्वोक्तम् । 
मन्तव्यं च तद्विषयः बुद्धिश्च निश्चयात्मिका । बोद्धव्यं च तद्विषयः! अहङ्ारस्चाभिमानलक्षणमन्तःकरण- २० 
महङ्तग्यं च तद्विषयः! चित्तं च चेतनावदन्तःकरणम् । चेतयितव्यं च तद्विषयः । तेजरच त्वगिद्दियन्पतिरेकेण 
प्रकारविशिष्ठा या व्वक्तया निर्भास्यो विषथो विद्योतयितन्यम् \ प्राणश्च सूत्रं यदाचक्षते, तेन विधारयितब्यं 
संग्रथनोयं, सर्वं हि कायंकारणजातं पारार््यन संहतं नामरूपात्मकमेतावदेव \ ८ ॥ 

अतः परं यदात्मरूपं जलमुयेकादिव-दुोक्त॒त्वकतेत्वेनेहानुप्रविष्टम्--एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता 

निर्वातिस्थदीपप्रभावत्सम्यक्परकाराते तव्पेक्षमेतद्रचनमित्याह--यद्िज्ञानमिति ! विज्ञानरूपं स्वर॑रूपसुखमित्यथंः । २५ 
अनेनाऽऽनन्दमयकोशराब्दितमनमिष्यक्तमनञदिवासनावदज्ञानं सुषुप्तधर्मीस्ुक्तम् ।। ६ ॥। 

पञ्चमप्ररनस्योत्तरं तुरीयस्वरूपं विवेकसौक्यद्धिविच्यात्रेवोच्यत इ्याहु--एतस्मििति । अन्यथेति । 
पूवंमभ्यथा विभाव्यमानमित्यथंः । माच्रानुप्रेरेनेति । मात्राणां विवेकतोऽक्षरेभ्नुप्रवेशेनेत्यथंः ।॥ ७ ॥ 

आपोमात्रा इत्यत्र विभक्त्यलोपश्छान्दसः । स्थूलानि चेति ! पञ्चोकृतानि वेत्यथ: | ततस्च पञ्चोकरण 
मेतच्छतिसिद्धमिव्य॒क्तम् । अन्यथाऽऽकाशाकारमात्रयोः पृथगुक्त्यनुपपत्तेरिति ! यद्यपि मन्तव्यादयो मनञदिचतुष्टय- ६० 
विषया अपि द्रश्यादिविषया एव न पृथक्तथाऽपि मन्तव्यत्वादिरूपेण पृथगिति पृथङ्निदिष्टा इति द्रष्टव्यम् । प्रकारा 

विशिष्टा या त्वगिति \ त्वगाश्चयं चमं तस्रकाशनिर्भाष्यिं च तदेवेत्यथंः । पुथिवौ चेत्यादिना विधारयिततव्यं 
चेत्यन्तेनाऽऽत्मव्यतिरिक्तं तदुपाधिभूतं सवं चोक्तमित्याह-सवं हीति । ८ ॥ 

एष हि द्रष्टत्यादिनोपहितस्वरूपमुच्यत इत्याह-अतः परमिति ! दष्टेति ! उपाधिङकतमपि द्रष्ट्त्वादिक- 

१. अत्र द्रषेत्यादिविशेषणानि जीवस्य । तस्य स्वयं ब्रहूयरूपत्वेऽपि अवस्थावतोऽतरानुक्रम्यमाणत्वात् तस्य ३५ 
च मन उपाधिकद्रष्टुत्वाद्युपपत्तेः । स च सुषुप्तौ परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते । स्वमपीतो भवतीति श्रत्यन्त- 
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स्टीककशाङ्कुरभाष्योपेत्ता [ प्र~-४, म०-१० 

परमेवं प्रतियते स॒ यो ह बै तदन्छायसक्षरीरमरोहितं 

शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सवंज्ञः ` सर्वो मवति। तदेष शोकः ॥१०॥ 

ररःथिता सन्ता बद्धा कर्ता धिक्ानात्मा विज्ञानं विज्ञायतेऽनेनेति करणभूतं बरुदधयादीदं तु विजानातीति विज्ञानं 
कतुकारन्ठरूपं तदात्मा तत्स्वभावो चिन्ञातुस्दभाव इत्प्रथः । पुरुषः कायंकरणसङ्खातोक्तोपाधिपुणंत्वात्पुरुषः। स च 
जटसूर्यकादिप्रतिनिस्स्य सूर्यादिप्रवेशशवञ्जगदाधारशेषे परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ 

तदेकत्वविदः फलमाषहू-परमेवाक्षरं व्ष्थमाणविशेषणं प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते स॒ यो ह वै तत्सर्वेषणा- 
विनिभृक्तोऽच्छायं तस्नैर्वजितम् । अशरीरं नामरूपसर्वेपाधि्षरीरर्बालितस् । अोहितं रोहितादिसवंगुणर्वाजतम् । 
यत एवमतः श्चुश्रं शुद्धम् \ सव॑विश्नेषणरहितत्वादक्षरम् । सत्यं पुरुषाख्यम् । अप्राणममनोगोचरम् । शिवं शान्तं 
सबाह्याम्थन्तरमं वेदयते विजानाति, यस्तु सवेत्यागी सोम्य स स्वजो न तेनाविदितं किच्ित्सम्भवति \ पू्वंम- 
विद्ययाऽसवेन्न आसीत्युनविद्यथाऽविद्यापनये सर्वा भवति तदा \ तत्तस्मिन्नथं एष इरोको मन्त्रो भवति उक्ताथं- 
संग्राहकः ।\ १० ॥ 

मुपाधिन्यतिरिक्तेऽनुपहिति आत्मन्यारोपित्तं स्फटिके रौदहित्यवदस्तीद्युपाधिभिन्नोऽप्यात्मा द्रष्टेव्यादिनोक्तः विज्ञानात्मे- 
त्यत्र दरष्त्यादाविव कतुंवाचकतुचोऽमावाद्विज्ञानं यज्ञं तनुत इत्यादाविव बृद्धेरमिधाने पौनसक्त्यमाशङ्कयाऽऽह-- 
विज्ञानमिति! करणभूतसिति ! विज्ञानमय इत्यादावित्यर्थः । एष हीति हिशब्दद्वशब्दाथंकः स च सम्प्रतिष्ठत इति 
क्रियानुकषंणाथं इति वदन्द्रष्टु रात्मनः पृथिन्यादिवत्स्वरूपेणाक्षरे लयो न सम्भवतीत्याश द्धुयोपाधिलय उपहित- 
रूपामाव एवास्य कय इत्याहू-स येति । ९॥ 

एवं जाग्रदादोनामन्यधमत्वोक्त्या शोषिततुरयात्मानुवादेन तस्याक्षरेक्याभिधानपुरःसरं तज्ज्ञानस्य फल- 
मुच्यत उत्तरवाक्येनेत्याहू-तदेकत्वेति । वक्ष्यमाणलक्षणमक्षरं प्रतिपद्यत इत्येवंरूपं फरमाहेत्यन्वयः । उत्तर- 
वाक्यमित्ति दोषः । उक्तमथ श्रुवयक्षरारूढमाह्--एतदच्यत इति \ स इत्यस्याथंमाह्--सर्वेति । अत्राधिकारिणो 
दृलंभत्वं स यो ह् वा इत्यनेनोक्तम् । स यः कद्चिदेवापूवंवत्तदच्छायादिविशेषणमक्षरं वेदयत्त इत्येकं वाक्यं समाप- 
नीयम् । यस्तु वेदयते स सवंज्ञ इति वाक्यान्तरं कायंमन्यथा यच्छब्दद्यानन्वयात् । भआद्यवाक्येऽच्छायादिविशेषण- 
त्रयेण कारणसृक्ष्मस्थूरशरीरत्रयनिराकरणेनावस्थात्रयनिराकेरणेनावस्थात्रयराहित्यमनूद्यते । रोहितादिसवंगुण- 
वजितमित्यनेन तद्गुणकस्थुरररीरवजितमिति प्रतीतेः । शु्रमित्यनेन तमेव तुरीयमनरद्य तस्याक्षरसामानाधिकरण्ये- 
तेक्यमुक्तमिति विवेकः | अवराक्षरमित्यनेनाक्षरं पुरुषं वेद सस्यं सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति 
मन्वोक्तानि सर्वाणि विरेषणान्यात्मोपलक्षणान्यात्मोपलक्षणा्थं संगुहीतानीव्याहु--सत्यमित्यादिना ! यस्तु सवं- 
त्यागीव्यत्रापि वाक्ये वेदयत इत्यस्यानुष द्धः] अत्र सवंज्ञ इत्यनेन कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति 
प्रतिज्ञातं सवविन्ञानमुक्तम् । सर्वरत्मत्वस्य ज्ञानजन्यत्वेऽनित्यत्वं स्यादत आहू--पूवेमिति ! एवं चाऽऽरोपनिवुत्ति- 
द्वा राऽभूतत्त-इावो विव्षित इत्याह्- सर्वो मवतीति । १०॥। 

२५ 

राच्च | यत्रोपनिषद्याख्यात्ता परः “जीवस्य ज्ञानत्वमेव न ज्ञातुत्वमिति वदन्तो मृषावादिनः एतेन 
निरस्ता इति वदत् स्वस्येव मृषावादित्वमङ्खीकरोति। ब्रह्मवादिभिः ओौपाधिकद्रष्टत्वादेः यावत्संसार- 
मभ्युपगमात् । स्वमते उभयोपगमङ्व अद्रेतिवदेव परोपाधिकव्वेनेव समथंनीयः | यथा भवतां धमभूत- 
ज्ञानवानात्मा कर्ता स्वयं ज्ञानरूपः तथा ममापि मनोधमंभूतनज्ञानकर्ता ज्ञाता, स्वयं च ज्ञानरूपः । अत 

एव धीरि्येतत्सवं मन एवेति श्रत्तिः | 

१. सर्वो भवति--इति सवंकामयुक्तो भवतीति मतान्तरे गौणम्, अस्माकं तु उपादानव्यतिरेकेणोपादेया- 
भावात् सवं: सवंतादात्म्यवानित्यथेः समञ्ञसः । 
सवंमाविवेश कामनातं--इति परमतं तदपि गौणमु 1 अस्माकं तु ब्रह्मभावाविर्भावात् सवंतादात्म्य- 
प्राप्त्या सवमाविरतीत्ति यथाश्रत एवाथः । 





ध्र० ४, ५, म०--११, १ | प्रश्नोपनिषत् 

िज्ञानारमा सह दवेश्च सर्वेः प्राणा मृतानि सम्प्रतषष्ठन्ति यतर | 
तदक्षरं॑वेदयते यस्तु सोम्य ^स स्व्ञः सवमेवाऽऽबिवेरेति ॥११॥ 

इत्यथवेवेदीयप्रनोपनिषदि चतुथः प्रहनः 

"अग्र हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । सयोह वै तद्धगवन्मनुष्येषु 
प्रायणान्तमोङ्कारमभिभ्यायीत कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति॥ १॥ 

विज्ञानात्मा सह देवैश्चाग्न्यादिभिः प्राणाश्वकषुरादयो भूतानि पृथिव्यादीनि सम्प्रतिष्ठन्ति प्रविशन्ति यत्र 
यस्मिन्नश्चरे तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य प्रियदश्चंन स सर्वज्ञः सवंमेवाऽऽविवेलाऽऽविश्षतीत्यथः \\ ११ \\ 

इति श्रीमस्परमहसपरित्राजकाचायंश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कतौ 
प्ररनोपनिष्धाष्ये चतुथः प्रस्नः 

अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । 

अग्न्यादिभिरिति। ततदच चक्षुश्च द्रष्टव्यं चेत्यत्रापि चक्षुरादिभिर्दवा अप्युपलक्षिता इति व्याख्यातम् ।११॥ 

दूट्यान्दज्ञानविरचित प्रदनोपनिषद्धाध्यटीकायां चतुथः प्रन: | 

| एवं चतुथंप्ररेनोत्तमाधिकारिणः पदाथ॑शोधनपूवंकवाक्याथंज्ञानेनाक्षरप्रप्िमुक्त्वात्ानधिकारिणो मन्द 
वेराग्यवत्त ओमिव्येवं ध्यायत आत्मानं प्रणवो धनुरि्यादिमन्वसुचितं ब्रह्मरोकप्रा्िद्ठारा क्रमेणाक्षरप्राप्त्यथ- 
मोद्धायेपासनं वक्तुं पञ्चमप्ररनमवतारयति--अथ हैनमिति । 

१. मध्वमते तु स सर्व्ञः-ईश्वरदशंनात् सव॑ज्ञ इव तत्सहशः, अथवा कमदिस्सवंस्य ज्ञानवान् इत्यथः । 
एवं सर्वो भवति इत्यस्य सव॑ ब्रहम तदमृत इव भवति इति व्याख्यानं इवशब्देन गौणत्वमापादयति । 

२. अत्र ओङ्कारे ब्रह्मदृष्टिरेव विवक्षिता, अतः प्रतीकोपासनमेवेदम् । यद्यपि प्रतीकोपासकानां ब्रह्मलोक- 
प्राप्तिनिवारिता “विद्यया तदायेहति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वसस्तपस्विनः"' 
इति श्रुतेः । अप्रतीकारम्बनाच्यतीति बादरायणः इति सूत्राच्च । तथापि भत्र वचनबलात् ब्रह्मो- 
पासकानां ब्रह्मछोकः श्रूयमाण उपपद्यते, न्यायस्तु तत्र वचनं नास्ति तत्र प्रवतत इति परिमले 
उत्तम् | निर्गणस्यापि शुद्धब्रह्मणः उपास्यत्वं युक्तमिति श्रीविद्यारण्यश्रौचरणेः यत् ध्यानदीपे निर्णतिं 
तत् ोग्यप्रनम् रकमेव । | 

अत्र ईक्षतिकमेव्यपदेशात् सः इत्यधिकरणे त्रिमतरे प्रणवे उपास्यत्वेनोक्तं ब्रह्य शुद्धं परमेव 

५ 
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न हिरण्यगभंशन्दितमपरं ब्रह्मेति निर्णीतम् । यतो हि अत्र एतस्मात् परात्परं पुरिशयं पुरषमीक्षते २५ 
इति वाक्येन परत्रह्योपासको ब्रह्यरोकं प्राप्य परं ब्रह ईक्षते इति श्रुतम् । ईक्षणस्य च पारमाधथिकेमेव 
वस्तु विषयः । शुद्धमेव च ब्रह्य पारमार्थिकं, अत एव ईक्षणविषयः शुद्ध ब्रह्म । स एव च ध्यानविषयः, 
ईक्षणध्यानयोः समानविषयकत्वनियमात् । अन्यत् ध्यायति अन्यदीश्चते इत्यसम्भवात् । यद्यपि 
''ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं" इत्यत्र ब्रह्यध्यानात् क्तिसाक्चात्कतार उक्तः, तथापि अयं 

अदृष्टद्रारकः । तयोः समानविषयकतवं तु अदृष्ट्वा रकध्यानजन्यसाक्षात्कारे बोध्यः । निगरणस्य यद्यपि 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते-इत्यनेनोपास्यत्वं प्रतिषिद्धं, तथाप्यत्र प्रणवगत्रिमात्रत्वादि- 
रूपकल्पितगुणाः ब्रह्मण्या रोप्यन्त एवेति नानुपपत्तिः । 

भत्र परेः परं चापरं च ब्रहेति वाच्यवाचकभावे सामानाधिकरण्यं न तु प्रतीकत्वे इ्युक्तम्, 
अस्माकमपि काठकमुण्डकयोः ओङ्कारे उच्चायंमाणे ततिष्ठस्य यतु शुद्ध ब्रह्म स्फुरति तदेवाहमिति 
ध्यायेदित्युक्तत्वात् न विरुद, अवाच्यमपि ब्रह्म लक्षणया तेन प्रतिपाद्यत एव । यतो वाचो निव॑तन्त २५ 
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तस्म सप होषाच। पते सत्यकाम परं चापरं च जह्य 
यदोङ्रः । तस्मादिद्वानेतेनेवाऽऽयतनेनेकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 

अथेवानीं परापरब्रह्यप्राप्रिसाघनत्वेनोङ्ारस्योपासनविधित्सया प्रह्न आरभ्यते-स यः कथिद्ध वै 
मगवन्मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तदधूतमिव प्रायणान्तं मरणान्तं यावज्जीवमित्येतरोङ्कारमभिध्यायीताऽऽभिमुख्येन 
चिन्तयेत् । बाह्यविषयेभ्य उपसंहूतकरणः समाहितचित्तो भक्त्यावेशितब्रह्मभावे ओङ्कारे । आत्मप्रत्ययसन्ताना- 
विच्छेदो भि्चजातीयप्रत्ययान्तराचिलीकृतो निर्वातस्थदीपशिखासमोऽभिध्यानशब्दाथंः । सत्यन्नह्यचर्याहिसापरिग्रह्याग- 
संन्यासशौचसन्तोषामायावित्वाद्यनेकयमनियमानुगृहीतः स एवं यावज्जोवव्रतधारणः। कतमं वाव अनेके हि ज्ञानकमं- 
भिर्जतव्या लोकास्तिष्ठन्ति तेषु तेनोद्धाराभिध्यानेन कतमं स रकं जयति ॥ १ ॥ 

इति पृष्टवते तस्मे स होवाच पिप्पलादः । एतद्र सत्यकाम । एतद्भहूय वै परं चापरं च ब्रह्य परं सत्यमक्षरं पुरुषाख्य- 
मपरं च प्राणाख्यं प्रथमनं यत्तदोङ्ार एवोङ्धूा रात्मकमोद्धमरप्रतोकत्वात् \ परं हि ब्रह्य शब्दाद्यपलक्षणानर्ह सवधम 

इदानीमिति । गाग्यंप्रश्ननिणंयानन्तरमिल्यथंः । परेति । अपरन्रह्मलोकप्रापिक्रमेण परत्रहालोकप्रापि- 

साधनत्वेनेत्यथंः । तददूतमिवेति । तदिति क्रियाविशेषणं ताहरमभिध्यानमित्ति, तेन विशेषणेन तत्वं दुष्करत्वं 
मात्तील्य्थंः । अभिध्यानेन तत्पुवंकालीने प्रत्याहारधारणे सूचिते इत्याह--बाह्येति । भक्त्याऽऽदरेणोपचारेणेवाऽऽ- 
वेरित आरोपितो ब्रह्मभावो यस्मिन्नोङ्कारे तस्मिन्समाहितचित्तः इत्यन्वयः । अनेन धारणोक्ता । ध्यानजब्दाथंमाहु- 
आत्मेति । सन्तानाविच्छेद इत्यविच्छिन्नसन्तान इत्यथः । प्रत्ययान्तरेण विजात्तीयप्रत्ययेनाखिरीकरृतोऽनन्तरितः। 
चित्तस्याऽऽत्मविषयस्येव सत एकदेशेन विक्षेपं वारयत्ति-निवबतिति । ध्यानेनैव यमादिसाधनजातमपि सूचित- 
मित्याह्-सत्येति ! कतममितिडतमचोऽ्थं बहुषु निर्धारणं दशंयत्ति-अनेके हीति ! ओङ्का यमिध्यानं ध्यानत्वाहहु- 
राद्युपासनवदपरप्राप्षिसाधनमेवोत परप्राक्षिसाधनमपीति प्रष्टुरसिप्रायः ॥ १॥ 

तदभिप्रायज्ञः पिप्पलादोऽपरालम्बनतया ध्यानं चेदपरप्राप्तिमात्रसाधनं परारम्बनत्वेन चेत्रमेण परप्राप्ि- 
साधनमि्युत्तरमाह-एतद्वा इति । एतयच्छब्दयोनंपुंसकयो रो द्कारविशेषणत्वायोगादुब्रह्यविशेषणत्वमाह--एतद्- 
ब्रह्मेति ! कि तद्ब्रह्येत्यत्त आह-परं चेति \ यदेतत्परं चापरं च ब्रह्यास्ति तदुभयमोङ्कार इति वाक्यान्वय इत्यथ; | 
न चेवं ब्रह्मोहेशेनो ङ्कारत्वविधाने ब्रह्मण्यो ङ्कारदष्टिः प्रसज्येतेति शङ्कयम् । ब्रह्मदष्टिरुत्कर्षादिति न्यायेन लोकेषु 
सामोपासीतेत्यादाविव निङ्ृष्ट ओङ्कार एव ब्रह्मदृष्टिः सिध्यतीति भावः । तयोर्भेदात्कथमेक्यमित्याशङ्कबोपचा रादि- 
त्याह-ओङ्धूःरप्रतीकत्वादिति ! अनेन सामानाधिकरण्येन दारस्य प्रतीकत्वमुपदिश्यत इत्ति भावः | ननु कि 
प्रतीकोपदेशेन, साक्षादेव ब्रह्याभिधोयतामत्त आह्-परं हीति ! शब्दादीति । शब्दादिभिः साक्षाद्रोधनान्हंमित्यथंः । 

३५ 

भादिशब्देनानुमानादि गृह्यते । प्रवृत्तिनिमित्तस्य धमंस्य लि ङ्घस्य चाभावादिति तत्र हेत॒माहु--सर्वेति। न शक्य 

व इत्युक्तत्वात् परेरपि एवमेव स्वोकायंम् । सगुणं चेदुपास्यं श्रीशिवरूपं ब्रहयव ध्येयम् । “नमस्ताराय 
" इति हद्राध्याये शिवनामत्वेन तारश्ञब्दितघ्रणवस्य स्पष्टमुक्तत्वात् । 

अत्रे प्रदनोपनिषदि प्रतीकोपासनमेवाभिप्रेतं परं चापरं च ब्रह्मः 'एकमात्रमसिध्यायीते'त्यादौ 
विरोष्यतवेन प्रणवाभिधानात् । या त्रिमात्रेण इतति करणत्वबोघकश्रुतिः सा द्वितीयाप्रयोगप्राचूरयात् 
दितीयाथंति निर्णीतम् । 

` यत्तु परेः “परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते” इत्यत्र पृरुषशब्दशरतेः परपुरुषो विष्णुरेवेति । तत् पुरुषं 
कृष्णपिङ्टमिति रिवेऽपि पुरुषशब्दध्रयोगात्, पुरुषशब्दस्य कुत्रचिद्रूढतवे अन्तस्तद्धर्मोपदेशादिल्यधिकरणे 
भादिल्ये हिरण्यमयः पुरुषः श्रूयमाणः कः इत्ति संशयानुपपत्तेः विचारवेयथ्यंप्रसङ्गाच्चायुक्तम् । 

१. ब्रह्महष्टिरुकर्षात् इति व्धासयूत्रम् । अव्र किमादिव्यादिदृष्टयः ब्रहण्यध्यसनीयाः उत ब्रहमह्टिरा- 
दित्यादिषु इति सन्देहे निष्ट उक्कृष्टष्टिः कतंव्या न तु उक्कृष्टे निङृष्टहष्टिः, तथा सति प्रत्यवाय- 
प्रसन्गात् राजामात्यादिषु राजृष्टेः साफल्यात् राजनि अमाव्यृष्टेः प्रत्यवायकारित्वात् इति ौकिक- 
न्यायात् आदित्यादिष ब्रह्महष्टिः कारयतयुक्तम् । तन्न्यायेनेत्यथं; । 



| | | 
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स॒ यद्येकमात्रमभिभ्यायीत स तेनेव सम्बेदितस्तूर्णमेव जमगत्याममिसम्प्यते। 

तमृचो मवुष्यलोकयुपनयन्ते स तत्र तपसा जह्यचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ २३ ॥ 

विञेषवजितमतो न शक्यमतीन्दरियगोचरत्वात्केवलेन मनसाऽवगाहितुमोङ्ारे तु विष्ण्वाद्प्रतिमास्थानीये भक्त्या- 
वेरितब्रह्यभावे ध्यायिनां तत्प्रसीदतीत्यवगम्यते शाखप्रामाण्यात्तथाऽपरं च ब्रह्य ! तस्मात्परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार 

इत्युपचयंते । तस्मादेवं विद्वानेतेनेवाऽऽत्मप्राप्निसाघनेनेवोड्ूाराभिध्यानेनेकतरं परमपरं वाऽन्वेति ब्रह्यानुगच्छति 
नेदिष्ठं ह्यालम्बनमोङ्धारो ब्रह्मणः ॥ २ ॥ 

स यद्यप्योङ्कारस्य सकलमात्राविभागज्ञो न॒ भवति तथाऽप्योद्खाराभिध्यानप्रभावाद्विश्षिष्टामेव गति गच्छति 
एतदेकदेश्न्ञानवैगुण्यतयोङरश्षरणः कमंन्नानोभयश्रष्टो न दुर्गति गच्छति कि तहि यद्यप्येवमोङ्ारमेवेकमात्रा- 
विभागन्ञ एव केवलोऽभिध्यायीतेकमात्रं सदा ध्यायीत स तेनवेकमात्राविशिष्टोङ्काराभिध्यानेनेव संवेदितः सम्बोधित- 
स्तूर्णं क्षिप्रमेव जगत्यां पथिव्यासभिषम्पदयते । क, मनुष्यलोकम् । अनेकानि हि जन्मानि जगत्यां सम्भवन्ति तत्न 
तं साधकं जगत्यां मनुष्यलोकमेवचं उपनयन्त उपनिगमयन्ति ऋषवः। ऋभ्वेदरूपा ह्योद्धुारस्य प्रथमेकमात्राभिध्याता । 
तेन स तत्र मनुष्यजस्मनि द्विजाग्रचः सन् तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च सम्पन्नो महिमानं विभूतिमनुभवति न 
वीतश्वद्धो यथेष्टचेष्टो भवति योगश्चष्टः कदाचिदपि न दुगंति गच्छति ॥ ३ 

मित्यवगाहितुमित्यन्वयः। तर्हीन्द्ियेमंनसा वा तद्श्रहोऽस्त्विव्यत आह--अतीद्धियेति) मनसेतीन्दरयेरवेत्यपि द्रष्टव्यम्| ` 
तहि तथाविधस्योङ्कारेऽप्यवेशासम्भवाक्किञ्चिद्दिशेषमारोप्याऽभवेशो वक्तव्यः। अत एव सूर्यान्तगंतत्वं विशेषं वक्ष्यति 
ओद्धुारतादाम्यं च तत्कथं निविदेषत्वलाभोऽत आह्-ओद्धारे त्विति । प्रसीदतीति । तदुपासनेन चित्तस्य नेम॑स्ये 
सति निविशेषं स्वयमेव प्रकारात इत्यं: । तत्र मानमाह्--शासरेति । अन्यथा परब्रह्मा्थिनस्तदुक्तिवंयर्थ्यादित्य्थंः । 
तथाऽपरं चेति ! प्रसोदतीव्यन्वयः । तस्मादिति \ प्रतीकत्वादित्यथंः । तस्मादेवं विह्ानिति । ब्रह्मत्वाद्ब्रह्यत्वाह 
मिति विद्वानित्यथंः । एतेनेवे्यनन्तरमायतनेनाऽऽछम्बनेनेति पदद्वयं प्रमादतो गखितमिति द्रष्टव्यम् । तस्य पदस्य 
पिण्डिताथेमाह-ओंकारेति । न त्वेतच्छन्दाथंकथनमेतदित्ति द्रष्टव्यम् । अभिध्यानस्याऽप्यत्तनत्वाभावादितीतरो- 
पासनवदस्याप्युपासनत्वात्परप्रापकत्वं न सम्भवतीत्यत आह-नेदिष्ठमिति ! मनञयपेक्षयेदं नेदिष्ठं समीप- 
वत्यंन्तरद्घं ेष्ठमालम्बन"भेतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परमि'"त्यादिभरुतेरित्यथंः ।॥ २॥ 

नेदिष्ठत्वमेव संस्तुवन्नुत्तरवक्येण साधयति--स यदीति । विकेडस्यापि फक्जनकल्वान्ेदिष्त्वमिव्यथं; | 

१५ 
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सकलेति ! भकारादिमात्राच्रयात्मक भोङ्कारः स चोपासितन्य इति न जानाति कि त्वकारमात्तमुपासितव्यं ` 
जानातीत्यथंः । तथाऽप्येकदेशन्ञानवेगुण्यतया दुर्गति न गच्छति कि तर्योकारामिध्यानप्रभावात्तदेकदेशध्यान- 
प्रभावाद्विशिष्यमेव गति गच्छतीत्यन्वयः । तात्पर्याथंमुक्त्वेदानीमक्षराथंमाह--यद्यप्येवमिति । यदिशब्द यद्यपीत्यथें 
व्याख्यातः । एवं च स तेनेवेत्यतः प्राक्तथाऽपीत्ि पदं द्रष्टव्यम् । एकमात्रभिति । एकमात्रात्मकमोद्धुारमकार- 
मित्यथं; । एकमावराविशिष्टेत्यत्रप्येकमात्रात्वविशिष्ठेत्यथंः । ओङ्कारेति । तदवयवेत्यथंः । एकमात्राप्रधानम- 
प्रधानीभूतमात्राष्रयं कृत्स्नमोङ्कारमिति केचिद्व्याचक्षते । दीपिकायां वाचस्पत्ये चाकारमात्रमिव्येव व्याख्यातम् । 
सम्बोधित इति । तन्मात्राध्यानेन तन्मात्रासाक्नात्कारवानियथंः । पृथिव्यां किमभिसम्पद्यत इति कर्माऽऽकाङ्क्षते- 
किमिति । मनुष्यलोकमितिपदमिहाऽज्कृष्याऽऽक्राङक्नां पूरयति-मनुष्यलोकमिति । मनुष्यशरीरमित्यर्थः । पुथिव्यां 
मनुष्यलोकस्यैव नियमात्तदुक्तिवेयथ्यंमत आहु--अनेकानि हीति । पश्वादीनि दीव्यथः । तर्हि तस्य नियमेन कथं 
मनुष्यत्वप्राप्तिरत आह-तत्र तमिति । ऋष्वेदल्पा हीति \ पथिव्यकारः स ऋग्वेद इति भ्रुतेरकारस्य तद्रूपत्व- 
मिव्यथंः | अभिध्याताऽकाररूपा मात्रा चछग्वेदरूपेत्यन्वयः । तेनेति ! येनग्वे दरूपत्वं तस्य तेनर्चो मनुष्यलोक- 
मुपनयन्त इव्यथः । वीतश्नद्ध इति । श्रद्धावि रहितः सचिव्यथं: । योगश्चष्ट इति । एकदेवाज्ञानविकक इत्यथ; । अनेन 
न हि कल्याणक्रत्कश्चिदिति गीतावाक्यसम्बादः सूचितः । ३॥ 

२५ 

३० 

२५ 



क्री 
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अथ यदि दिमत्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तस्धिं यजुरभिरूमरीयते 
सोमलोकम् । स॒ सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावतेते ॥ ४॥ 

ध्यः पुनरेतं त्रिमव्रेणोमिस्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि यं सम्पन्नः | 
यथा पादोदरस्त्वचा विनिश्ुच्यत एवं ह वेस पाप्मना विनियुक्तः स सामभिर्न्ीयते 

५ ब्रह्मलोकं स पतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ छोकौ मवतः ॥ ५॥ 

अथ पुनयंदि दहिमात्राविभगनलो द्विमात्रेण विशिष्टमोद्धुारमभमिध्यायीत स्वप्नात्सके सन्ति मननीये यजु्॑ये 
सोसदेवत्ये सम्पदयत एकाग्रतयाऽऽत्मभावं गच्छति । स एवं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिक्षमन्तरिक्षाधारं द्वितीयमात्रारूपं 
दितीयमात्रारूपेरेव यजुभिरुन्नीयते सोमलोक सौम्यं जन्म प्रापयन्ति तं यजुषीत्यथः। स तत्र विभूतिमनुभूय सोभलोके 
मनुष्यलोकं प्रति पुनरावतंते ॥ ४॥ 

१० यः पुनरेतमोद्धारं त्रिमात्रेण त्रिमात्राविषयविन्ञानविगिष्टेनोमिव्येतेनेवक्षेरेण परं सूर्यान्तगतं पुरुषं प्रतीके 
नाभिध्यायीत, तेनाभिध्यानेन, प्रतोकत्वेन ह्यालम्बनत्वं प्रकृतमोद्धारस्य परं चापरं च ब्रहमेत्यभेदभ्रुतेरोङ्ारमिति च 
दितीयाऽनेकशः श्रुता बाध्येतान्यथा ! यद्यपि त॒तीयामिधानत्वेन करणत्वमुपपद्यते तथाऽपि प्रकृतानुरोधात््रिमाघ्न 

द्विमात्रेण विशिष्टमिति । द्ितीयमाचस्वेन विरिष्टमोज्कारं तद्गतमुकारमित्यथः। न तु मात्राद्रयमकारस्य 
पुवंमेवोक्तत्वादत एव द्ितोयमात्रारूपमिति वक्ष्यति । श्रुतौ तृतीया द्वियीयार्थे, ओङ्कारममिध्यायीतेस्युपक्रमादिति 

१५ भवः । अत्राभिध्यानं तादात्म्यामिमानपयंन्तमिति वक्तुं मनसि सम्पद्यत इति वाक्यं, तत्र साक्षान्मनःसम्पत्तेः | 
` - साधनत्वेन त्रा फर्त्वेन वाऽनन्वयान्मनःरब्देन तत्परिणामस्वप्नादिलक्षणाद्वारा स्वप्नयजुराद्यात्मत्वेन श्रत्यन्तरे 

शरुतोद्धुार एव लक्ष्यत इत्याहु-स्वप्नात्मक इति \ उकारे सम्पत्तिपयंन्तमभिध्यानं यः करोततीत्ति वाक्याथ इत्यथ: । 
अत्र केचित्स यदीत्यादियंः पुनरिव्यन्तं न स्तुततिः । कि तुक्तफलायाकारे विदवाभिन्नत्रिराडपासनमुकारे तंजसाभिन्न- 
हिरण्यगर्भोपासनं च विवक्षितमित्याहुः । तन्मते मन:शब्देनाण्डपरिणामस्वप्नाभिमानी हिरण्पगरभ उच्यत इति वक्तु 

२० स्वप्नात्मक इत्यादिविशेषणानीति बोध्यम् । दीपिकायां तु माच्राद्रयस्य मिल्तिस्योपासनं मनसि सम्पत्तिश्र मन- 
 संकाग्रतया चिन्तनमिति च व्याख्यातम् ।॥ ४॥। 

एवमोङ्कार स्तुत्वा तदुपासनं परव्रह्मविषयं विधत्ते--पः पुनरिति \ विज्ञानविशि्ेनेति । विज्ञानविषयी- 
कृतेनेत्यथंः । मात्रात्रयात्मकन्ञानेनेति यावत् । पुवंवदच्रापि चिमात्रेणेत्यत्र तृतीया मात्रा मकार उच्यत इति भ्रमं 
वारयितुमोमित्येतेनेवाक्षरेणेव्यक्तम् । पूर्वत्र तत्तन्पात्राप्रवान ओङ्कार एवोच्यत इति मत इहैवेदं विशेषणमनुपपन्न 

२५ पवत्राप्योद्कारस्यवोक्तत्वादिति तन्मतमनुपपन्नमिव भातीति । तिमात्रेणेति तुतीयाश्रवणादोद्कारो न प्रतीकं तथा 
सति विषयत्वेन कमंतया द्वितीया स्याक्कि त्वभिध्यायकत्वेन करणत्वमेव तृतीयावलादिति भ्रमं वारयति-- 
प्रतीकेनेति । तस्य कम॑त्वेऽमि कारकत्वेनामिध्यानक्रिय निवंतंकत्वेन हितुत्वात्तन्मात्रविवक्या तुतीयोपपद्यत इत्यथः 
एवं व्याख्याने हेतुमाह-प्रतीकत्वेनेति । अभेदेति ! प्रतीकत्वे द्यधिष्ठानाध्यस्यमानयोस्तादास्यायेपादभेदधवण- 
मुपपद्यते करणत्वे तु न तदुपपद्यत इत्यथ; । अनेकश इति \! ओङ्कारमभिध्परायीत स यद्येकमात्रमभिध्यायीतेति 

३० द्विवारं भरतेत्यथंः । अन्यथ्त्यस्य बाध्येतेत्यनेनान्वयः | अथ यदि द्विमात्रेण यः पुनरेतं त्रिमात्रेणेति च तृतीयाऽपि 
द्विवारं श्रुता हेतुलपिक्षया करणत्वेन स्वरसा च कारकविभक्तित्वात्ततस्तस्या अपि बाधो न युक्त इति शङते- 
यद्यपीति । द्वितीयाद्वयस्यापि कमेत्वे स्वारस्यादुपक्रमस्थत्वाच्चर तस्यैव प्राबल्यमित्याहु--तथाऽपीति ! प्रकृतेति । 

१. अत्र एकमाव्रद्िमात्रप्रणवोपासनं न विधिस्सितमिति परिमलेऽभिहितम्--स्व॑स्यापि परब्रह्माभेदविलिष्ट- 
| त्रिमात्रोपासन विध्यथेवादतयाऽन्वयेन एकवाक्यत्वात् । ओङ्कारस्यायं महिमा, यत् मात्रावेगुण्येनोपास्य- 

३५ मानोऽपि मनुष्यलोकान्तरिक्षछोकप्राप्निफलो भवति । अतोऽल्पफलं हेयमपरं ब्रह्म विहय पसरह्यतया 
॑ त्रिमात्र एवोपासनीय इत्ति स्तुतिः । 

२. एतेन पूवंमीमांसास्थः उपक्रमन्यायस्भूचितः ( ३-३-१) | 
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तिस्रो मात्रा मद्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविग्रयुक्ताः। 
क्रियासु बा्यास्यन्तरमध्यमासु पम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः।॥ ६॥ 

१९ पि ष 

ऋग्भिरेतं यजर्भिरन्तरिक्षं स साभभियत्तत्कबयो वेदयन्ते । तमो- 
ङ्ारेणैवाऽऽयतनेनान्वेति विदान्यत्तच्छान्तमजरममृतममयं परं चेति ॥ ७ ॥ 

इत्यथघंतरेदीषप्रनोपनिषदि पञ्चमः प्रहनः ५ 

१० परं पुरुषमिति हितीयेन परिणेया त्यजेदेकं कुरस्याथं इति ग्यायेन, स तृततोयमात्रारूपस्तेजसि सूर्यं सम्पर्मे भवति 
ध्यायमानः । मृतोऽपि सूर्यात्सोमलोकादिवत् पुनरावतते कितु सूये सम्पन्चमाच्र एव ! यथा पादोदरः सपस्त्वचा 
विनिमृंच्यते जीणत्वग्विनिमृक्तः स पुननंवो भवति! एवं ह वा एष यथा दृष्टान्तः स पाप्मना सर्पत्वक्स्थानीयेनाशुद्धि- 
रूपेण विनिभुंक्तः सामभिस्तुतीयमात्रारूपेरूष्लेसुचीयते ब्रह्मलोकं हिरण्यगभस्य ब्रह्मणो लोकं सत्यास्यम् । स हिरण्य 
गर्भः सर्वेषां संसारिणां जीवानामात्मभूतः ! स ह्यन्तरात्मा लिद्धरूपेण सव॑भूतानां तस्मिन्हि छिङ्कात्मनि संहताः सवे १० 
जीवाः \ तस्मात्स जीवघनः 1 स विद्रंसिमा्रोद्खारपभिनज्न एतस्माज्जीवघनाद्धिरण्यगर्भत्पिरा्परं परमात्माख्यं पुरुष- 
मोक्षते पुरिशयं सवंशरीरानुप्रविष्टं परयति ध्यायमानः \ तदेतौ एतस्मिन्यथोक्ताथंप्रकाशकौ मन्त्रौ भवतः \\ ५ ।। 

| तिल्लसिसंख्याका अकारोकारमकाराख्या ओङ्कारस्य मात्राः । मृत्युमत्यः, मूत्यर्यासां विदते ता मृत्यु- 
मत्यो मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता सद्युगोचरा एवेत्यथंः \ ताः आत्मनो ध्यानक्ियासु प्रयुक्ताः ! किच्चान्योन्यसक्ता 
इतरेतरसम्बद्धाः । अनविप्रयुक्ता विकेषेणेकेकविषय एव प्रयुक्ता विगप्रयुक्ताः । न तथा विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता १५ 
नाविप्रयुक्ता अनविपषरयुक्ताः कि र्ताहि विशेषेणेकस्मिन्ध्यानकारे तिघृषु क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्स्वप्न- 
सुषुप्रस्थानपुरुषाभिध्यानलक्षणासु योगक्रिथायु सम्यक्रधुक्तासु सम्यण््यानकाटे प्रयोजितासु न कम्पते न चरुति जो 
योगी यथोक्तविभागन्न ओङगरस्येत्यथः । न तस्यैवंविदश्चलनमुपपद्यते । यस्माज्जाग्रतस्वप्नसुषुप्तपुरुषाः सह् स्थानेमत्रि- 
त्रधरूपेणोङ्ारात्मरूपेण दृष्टाः स ह्येवं विद्वान्सर्वात्मभूत ओदारमयः कुतो वा चरेत्कस्मिन्वा ।॥ ६ ॥ 

सर्वाथंसंग्रहार्थो दहितीयो मन्त्रः-ऋग्भिरेतं लोकं मनुष्योपलक्षितम् ! यजुभिरन्तरिक्नं सोमाधिष्ठितम् । २० 

प्रक्रमानुरोधादित्यथंः । किञ्च द्वितीयाद्यमुक्ताभेदशरुतिः एतेनेवाऽऽयतनेनेकतरमन्वेति अएयतनेनेवान्वेतीत्यालम्बन- 
वाच्यायतनश्रुतिद्वयं चेति बहु्रुत्यतुरोधेन तुतीयाद्वयं व्पाज्यमित्याह्--स्यजेदेकमिति । तुतीयमात्रारूप इति । 
यद्यपि मात्रात्रयध्यानान्मात्रात्रयरूपित्वमेव तस्य तथाऽपि तुततीयमात्राया एवेहासाधारण्यात्ततपराधान्येन तिर्देश इति 

बोध्यम् । तृतीयमात्रारूप इति सप्म्यन्तपाठे तत्सूयंविदोषणं मकारस्याऽऽदित्यात्मकत्वादिति । हिरण्यगभस्य जीव- 
घनत्वमनागतावेक्षणन्यायेनोपपादयति--से हिरण्यगर्भं इति \ लिङ्करूपेणेति । समश्टिलिद्धरूपेणेत्यथः। तस्मिन्हीति । २५ 
समष्टिलिङ्खात्मनि हिरण्यगभे व्यषटिलिद्घामिमानिनः स्वँ जीवा गोत्वसामान्ये "खण्डमुण्डादय इव संहता इत्यथः । 
इदानीं वाक्यं योजयति-स विद्वानिति ! स विद्धानिदानीं ध्यायमानः पञ्चाद्ब्रह्मलोकं प्राप्तः । तत्र ब्रह्मलोके 
स्थावरज द्गमेभ्यः पराज्जीवघनात्परं पूरुष पश्यतति ततो मुक्तो भवत्तीत्यन्वयः ॥ ५॥ 

तत्र यः पुनरेतमिव्यादिनोक्तेऽ्थे आदं मन्त्रं योजयति- तिस्र इति \ सत्युगोचरा इति ! प्रत्येक ब्रह्म 
च विना तदुपास्कानां मृत्य्वनतिक्रमादित्यथंः । ब्रहुमहषटया संदिर्टत्वेन च सम्भूय च प्रयुक्ताइ्चेन्नायं दोष इत्याहु-- ३० 
किञ्चेति ! जाग्रदिति \ जाग्रत्पुरुषो वेश्वानराभिन्नो विश्वस्तत्स्थानं स्थूलशरीरं जागरितं च 1 स्वप्नपुरूषस्तु हिरण्य- 
गर्भाभिन्नस्तेजसस्तत्स्थानं लि द्गशयरं स्वप्नश्च । पुषुप्तावीदवरात्मा प्राज्ञस्तस्स्थानमन्याक्रतं सुषुश्िर्च । तेषा- 
मकारादितादात्म्येन यदभिध्यानं तत्लक्षणासु योगक्रियासु प्रगुक्तास्वन्योन्यसक्ता अनविप्रुक्तास्तिस्रो मात्राः 
प्रयुक्ताश्चेन्न कम्पत इत्यन्वयः । अनेन सर्वात्मके परब्रह्मणीशवर ओोद्काराभेदेन ध्यानमुक्तम् । यथोक्तेति । तिस्रो 
माचा इति इरोकोक्तविभाग इत्यर्थः । कुतो वेति । चलनं विक्षेपः स्वस्य स्वात्मत्वेन स्वव्यतिख्ताभावाच्चलनं ३५ 
त सम्भवतीति कुतो हेतोः कस्मिन्वा विषये चलेदित्यथंः ॥ ६॥ 

१. त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुरं त्यजेत् । ग्रामं जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ 
इति न्यायः । भूयोलनूग्रहुन्थाय एवायम् । सुख्यन्यायश्च । _ 

२. खण्डः विकलाद्धः मुण्डः पमु द्भृहीनः | 
९५ 
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अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पम्रच्छ | 
'भगवन्दिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मध्पेतयेतं प्रनमप्रच्छत । पोड्लकरं भारदाज 

परुषं बेत्थ तमहं मारमनुवं नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं थं ते नावक्ष्यमिति 
समूरो घा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्नाहम्पनृतं वक्तु 

५ स तूष्णीं रथमारुदय प्रव्राजन | तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुर इति॥ १॥ 

सामभि्य॑सङ्भह्यलोकमिति ततीयं कवयो मेधाविनो विद्यावन्त एव नाविदहवंसो वेदयन्ते ! तं चरिविधं लोकमोङ्धारेण 

साधनेनापरब्रह्मलक्षणमन्वेत्यनुगच्छति विदान् । तेनेवोङ्ारेण यत्तत्परं ब्रह्माक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं शान्तं विसुक्त 
जाग्रसस्वप्तसुषुष्त्यादिविक्ञेषसर्वप्रपञ्चविर्वाजितमत एवाजरं जरार्बाजतममृतं मृत्यु्बाजतमत एव यस्माऽ्जराविक्रिया- 

` शुहितमतोऽभयम् । यस्मादेवाभयं तस्मात्परं निरतिशयम् । तदयप्योद्धुारेणाऽऽयतनेन गमनसाधनेनाल्वेतीत्यथः 

१५ 

२५ 

२० 

दुतिक्षष्टो वक्यपरिसमाप््यथंः ।॥ ७ ॥ 

इति श्री मत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमदगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
प्ररनोपनिषःड्ाष्ये पञ्चमः प्रश्नः 

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ, समस्तं जगत्कायकारणलक्षणं सहं विज्ञानात्मना परस्मिच्चक्षरे सुषुप्नि- 
काले सम्प्रतिष्ठित इत्युक्तम् । सामभ्यत्परिलयेऽपि तस्मिच्वेवाक्षरे सभ्प्रतिष्ठते जगत्तत॒एवोत्पद्यत इति सिद्धं भवति 
न ह्यकारणे कांस्य सम्प्रतिष्ठानमुपपदयते \ उक्तं च--"आस्मन एष प्राणो जायते" इति \ जगतश्च यन्मु 
तव्परिज्ञानात्परं श्रेय इति सर्वोपनिषदां निश्चितोऽथंः । अनन्तरं चोक्तं स सवंज्ञः सर्वो भवतीति । वक्तव्यं च क्व तह 
तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं विजेयमिति । तदर्थोभ्यं प्रन आरभ्यते । वृत्तान्वास्यानं च विज्ञानस्य दुलंभत्वख्यापनेन 
तत्लब्ध्यथं मुमुक्षृणां यर्त्नावज्ञेषोत्पादनाथम् । 

है भगवन्हिरण्यनाभो नासतः कोसलायां भवः कौसल्यो राजपुत्रो जातितः क्षत्त्रियं मामुपेत्योपगम्येतमुच्य- 
मानं प्रहनमपृच्छत । षोडसरकरं षोडशसंख्याकाः कला अवयवा इवाऽऽत्मन्यविद्याघ्यारोपितरूपा यस्सिन्पुरुषे सोऽयं 

अपरब्रहुप्राप्त्यथं य ओङ्कारः प्रयुक्तस्तेनेव न पुथकप्रयुक्तः परमपि प्राप्नोति; ब्रह्मलोक उत्पस्रनिविशेष- 
बरह्मसाक्षा्तरेणोक्तस्योङ्कुारस्य क्रममुक्तिफरुत्वादित्याहु-- तेनैवेति! येनापरमन्वेत्ि तेनव परमप्यन्वेत्तीत्येवकाराथं 
इत्यथ: । तदध्यो छ्कारेणेत्यायतनविरेषणाथं पूनरोङ्कारग्रहुणमित्ति न पनरवितिरिति बोध्यम् ॥ ७॥ 

इति श्रीमदानन्दज्ञानविरचितप्रह्नोपनिषदाष्यटीकायां पच्चमः प्रहनः | 

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः कर्माणि विज्ञानमयश्चेत्ति मन्त्रे कमभि: सह् षोडश्कलानां परस्मिन् टयमुक्तवा 
यथा नद्यः स्यन्दमाना इति मन्त्रेण हृष्टान्तोक्तिद्रारा परप्राप्निरुक्ता। तन्मन््रयोविस्तरामिधानार्थ षष्टं प्रदनमारभते- 
अथ हैनमिति । तस्य पूर्वेण संगतिमुक्तार्थानुवादपूवंकमाहू--समस्तमित्यादिना। अक्षरस्य कारणत्वसिद्धघर्थं प्रखयेऽपि 
तस्मिन्नेव लयमाह्- सामर्थ्यादिति । लयाधारत्वेन कारणत्वमाह् --तत इति ! तदुक्तेः प्रयोजनमाह-- जगत इति । 

` यद्यप्यष्टितीयात्मज्ञानान्मक्तिनं कारणज्ञानात्तथापि तस्य कारणत्वे तद्यतिरेकेण कार्याभावात्तदद्वितीयत्वज्ञानं 
सिध्यतीति तादृशात्मज्ञानात्परं श्रेय इति । आत्मा वा इदमेक एव । स एत्तमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत् । प्रज्ञानं 
ब्रह्म । स एतेन प्रजञेनाऽऽत्मनाऽमृतः सममवत् । सदेवेकमेवाटहित्तीयमिद्युपक्रम्याऽऽचायंव न्पुरषो वेद, अथ सम्पत्स्ये 
तमेवेकं जानथ । अमृतस्यैष सेतुः, अहं ब्रह्मास्मीति त्स्मात्तत्सर्वमभवदित्यादिषु निस्वितमिव्यथंः । इहापि 
ताहगाद्मज्ञानादेव सर्वात्मभावः श्रेय उक्त इत्याह्--अनन्तरमिति । वृत्तमनूद्य वत्तिष्यमाणमाह-- वक्तव्यमिति । 
तदर्थोभ्यमिति । तस्य शरीरान्तःस्थत्वोक्तिद्वारा तस्य प्रत्यगात्मत्वनज्ञानायंमिव्यर्थः । ग्रहनमिति! प्रष्रव्यमित्यर्थः । ` 

३५ अनप १. अत परः षोडशकलः पुरूषो जीव एवेति व्याख्याय तेन प्राणादिकलाः कथं सृज्यन्ते ईश्वरः खलु तेषां 
सष्त्याशङ्खय अहृष्द्रारा जीवस्य ईश्वरङकृतककलासुष्टिहेतुत्वमित्ति परिहूतम् । ततः इमाः कलाः पुरषं 
प्राप्यास्तं गच्छन्तोद्यत्र पुरुषं महाविष्णुं प्राप्यास्तं गच्छन्ति | तत्राप्यस्तगमनं न नाकः अपितु 
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तस्मे सहोवाच । इहैवान्तःश्यैरे सोम्य स पुरूषो यस्मिनेताः षोडशकराः प्रभवन्तीति ॥ २॥ 

-घोडल्यकलस्तं षोडशकलं है भार्टराज पुरुषं वेत्थ विजानासि । तमहं राजपुत्रं कुमारं पृष्टवन्तमन्रुवमुक्तवानस्मि 

नाहमिमं वेद यं त्वं पृच्छसीति । एवसुक्तवत्यपि मय्यज्ञानमसम्भावयन्तं तमन्ञाने कारणमवादिषम् । यदि कथञ्िदह्- 
मिमं त्वया पृष्टं पुरुषसवेदिषं विदितवानर्मि कथमत्यन्तरशिष्यगुणवतैरथने ते तुभ्यं नावक्ष्यं नोक्तवानस्मि न 
ब्रूयामित्य्थंः । भूयोऽप्यप्रत्ययमिवाऽऽलक्ष्य प्रत्याययितुमनरुवम् । समूलः सह मुखेन वा एषोऽन्यथा सन्तमात्मान- ५ 
मन्यथा कुवे्चन्तसयभराभूतायंसभिवदति थः स परिशुष्यति शोषमुपेतीहरोकपरलोकाभ्यां विच्छिद्यते विनश्यति । 
यत एवं जाने तस्माचार्हाम्यहृसनुतं वक्तु मूढवत् । स राजपुत्र एवं प्रत्यायितस्तुष्णीं त्रीडितो रथमार््य प्रवव्राज 
प्रगतवान्यथागतसेव ! अतो न्यायतत उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्येवानूतं च ने वक्तव्यं सर्वास्वप्य- 
वस्थास्वित्येतत्सिद्धं भवति ! तं पुरुषं त्वा त्वां पृच्छामि मम हदि विज्ञेयत्वेन श्व्यमिव मे हदि स्थितं क्वासो 
वतते विज्ञेयः पुरुष इति ॥ १ ॥ १० 
॑ तस्मै स होवाच! इहैवान्तःशरीरे हृष्यपुण्डरोकाकाशमध्ये है सोम्थ स पुरुषो न देशान्तरे विज्ञेयो यस्मिन्रेता 
उन्माना: षोडश कलाः प्राणाद्याः प्रभवन्त्युत्पद्यन्त इति, षोडशककामिरुपाधिभूताभिः सकल इव निष्कः पुरुषो 
रक्ष्यतेऽविद्ययेति तदुपायिकरषध्यारोषापनयेन विद्यया स पुरुषः केवलो दशेयितव्य इति कलानां तत्प्रभवत्वमुच्यते 
प्राणादीनाम्, अत्यन्तनिविेषे ह्यय शुद्धे तत्त्वे न शक्योऽध्यारोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपादनादिव्यवहारः कतुंमिति 
कलानां प्रभवस्थित्यप्यया अआसेष्यन्तेऽविद्याविषया्चेतन्याव्यतिरेकेणेव हि कला जायमानास्तिष्ठन्त्यः प्रलोयमानाश्च १५ 
सवंदा लक्ष्यस्ते \ अत एव खान्ताः फेचिदग्तिसंयोगादृधुतमिव घटाद्याकारेण चेतन्यसेव प्रतिक्षणं जायते नश्यतीति । 
त्लिरोघे शृन्यमिव सवंभिल्यपरे ! घटादिविषयं चैतन्यं चेतथितुनित्यस्याऽऽव्मनोऽनित्यं जायते विन्यतीत्यपरे । 
चेतन्यं भुतधमं इति लोकायतिकाः । 

अज्ञाने कारणमिति । अज्ञानसम्भावनायां कारणमिद्य्थंः । अप्रत्ययमिति \ अविद्वासमित्यथः । अन्यथा . 
सन्तमिति \ ज्ञानिनं सन्तमन्यथा कुव॑चज्ञानिनं कुवंन्नारोपयच्निव्यथंः । कथं ते न यवक्ष्यमित्यनेन सुचितमथंमाहु -- २० 
अत इति । समूरखो वा इत्यनेन भूचिततमाहू--अनृतं चेति । स्वरूपेण शल्यत्वाभावादाह् -विन्ञेयत्वेनेति । 
यावज्जिन्ञासितं न ज्ञायते तावत्तद्धुदि शल्यवनासत इति शल्यमिवेत्युक्तमु ॥ १॥। | | 

पुरुषस्य षोडशकलत्वं न साक्षात्सावयवत्वेन किन्तु कराजनकत्वेन तदुपाधिमतयादिति वक्तु यस्मिन्नेता 
इति वाक्यमिति तत्तात्पयंमाह--षोडशककूभिरिति \ ननु केवल आत्मा प्रदश्येतां क्रि वक्ष्यमाणकलोक्त्येव्यत . 
माहु-तद्षाधीति । तथेव स प्रदर्शानीय इत्यत्र हेतुमाह्-अत्यन्तेति । अविद्याविषया इति । अविद्याधीना इत्यथः } २५ 
कालत्रयेऽपि तासां चैतन्यरूपाधिष्ठानाव्यतिरेकाद्रज्जुसपंवन्मुषात्वमित्यविद्याविषयत्वं साधयति--चैतन्येति । चेतन्या- 
व्यतिरेकेण रक्ष्यमाणत्वं हेतुं विज्ञानवादिभान्व्या दृटीकरोति--अत एवेति । वुत्तं यथाऽग्निसंधोगादद्र्ावस्थां 
प्रतिपद्यत एवमहमाकारमार्यविज्ञानमेव वासनावशाद्विषयाकारेण जायत इति वदतां तेषां भ्रमो विषयस्य च्॑न्या- 
व्यतिरेके प्रत्ययं गमयत्ति, अन्यथा तथाश्रमानुपपत्तेरित्यथेः । विषयाणां चैतन्याव्यत्तिरेकंण प्रतीतिनियमदेव 
विषयविज्ञानरूपेण चे्न्याभावे सुषप्त्यादौ रून्य्रमो जतः केषांचिदिति तदीयश्रन्त्याऽपि चैतन्थाव्यतिरिक्तप्रतौति ३० 
हढीकरोति-तच्चिरोध इति । चैतन्यस्यानित्यस्य कलारोपाधिष्ठानत्वं न सम्भवति ककाकायंत्वादिति नैयायिके- 
पन्लोक्तिव्याजेन शङ्कुते--घटादीत्ति । भूतधमं इति । देहाकारेण संहतभूतधमं इत्यथः । 

भोगानायायकत्वम् । तत्त पुरुषं जीवमा रम्भे उक्त्वा तस्यैव पुरुषायणा इत्यत्रोक्तिसम्भवे शाखान्तर. 
धावनं न शोभावहुम् । स एषोऽकलः अमृत इत्यपि परमात्मपरम् इत्युक्तम्, एवं सति ब्रह्म परिद्रष्टुः 
जीवस्य फलवचनं नास्तोत्यायातम् । अपि च मरा दृदेत्यादि श्टोकोऽपि परमात्मपरतयेव व्याख्यात्तः । ३५ 
तत्रैवं सति षोडशकलः पुरूषो जीवः य उपक्रान्तः तस्य केटाप्रतिष्ठात्वं पुरुषत्वं मृद्युपरिहा राय वेद्यत्वं 
च प्रतीयमानं सवंमपटपितं भवतति । अपि च षोडशकर्पुरुषवेदनाय प्रस्नः, न तु परमात्मकेदनाय | 
स च मध्ये परित्यक्तः । अद्धेतेऽन्यदपि स्वारस्यम्, यतु नौवमुपक्रम्य एतावदेवाहुमेतत्परं ब्रह्य वेद 
इति सह्षिणा ब्रह्मणि समापनम् । तेनेव द्रेतवादोभर विवक्षित इति स्पष्टम् । 
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अनपायोपजनधसंकचतन्धमात्मैव नामरूपाद्युपाधिधर्मेः प्रत्यवमासते । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म \ प्रज्ञानं ब्रह्य 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्य । विज्ञानघन एवेत्यादिभुतिभ्यः ! स्वरूपव्यभिचारिषु पदार्थेषु चैतस्यस्याव्यभिचाराद्यथा यथा 
यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य चेतन्यस्याग्यभिचारित्वं, वस्तुतच्वं भवति किच्छ 
जायत इति चानुपपस्नम् \ 

रूपं च दृष्यते न चास्ति चक्षुरिति थथा । व्यभिचरति तु जेयं ज्ञानं त व्यभिचरति कदाचिदपि ज्ञेयम् । 
नेपाभावेऽपि ज्ञेयान्तरे माबाज्ज्ञानस्य । त हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति कस्यचित् । युपुपेऽदश्ंनाज्ज्ञानस्यापि 
सुषुप्तेऽमावाञ्जेयवञ्ज्ञानस्वरूपस्य व्यभिचार इति चे \ ज्ञेयावभासकस्य ज्ञानस्याऽऽलोकवज्जेयाभिष्यञ्जकत्वात्स्व- 
व्यद्धुःाभाव आखोकाभावानुपपत्तिवत्सुषुप्ते विज्ञानाभावानुपपनत्तैः \ 

न ह्यन्धकारे चक्षुषा रूपानुपलन्धो चक्षुषोऽभावः हव्य कल्पयितुं वेनाशिकेन \ वैनाकिको जेयाभावे 
ज्ञानाभावं कल्पयत्येवेति चेद्येन तदभावं कत्पयेत्तस्याभावः केन कल्प्यत इति वक्तव्यं वैनारषिकेन । 

तदभावस्यापि जेयत्वाञ्ज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः । ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वाज्जेयाभावे ज्ञानाभाव इति चेच्च । 

चतन्यस्याऽऽरोपाधिष्ठानत्वसिद्धचर्थं नित्यत्वमेकस्वं च वदंस्तान्तिराक रोति -अनपायेति । प्रत्यवभासत 
इति । नानात्वेन कायंत्वेन चेति शेषः । सत्यं ज्ञानमिति \ तथा च श्रुतिविरोधात्ते पक्षा हैया इत्यर्थः । किञ्च ज्ञान- 
कार विषयाणां सद्धावनियमाभावाद्विषयकारे च ज्ञानस्य सद्धावनियमात्तयोर्भंद इति विज्ञानवादिपक्षं निराकवंत्- 
व्यभिचा रादेव ज्ञानस्य नित्यत्वं सावयन्नेयायिकादिपक्षमपि निराकरोति--स्वरूपेति । घटज्ञानकाङे पटाभावस्तम्भवा- 
दिषयाणां ज्ञानव्यभिचारित्वं ज्ञानस्य तु विषयकाेऽवश्यंभावनियमादव्यभिचारित्मित्य्थंः । पटक्राटे घटज्ञानमपि 
नास्तीत्ति घटज्ञानस्यापि पटविषयग्यभिचारित्वं तुल्यमिव्याशङ्कव स्वरूपेत्युक्तम् । ज्ञानस्य विषयविशिष्टत्वरूपेणेव 
व्यभिचारः । विषयस्य तु स्वरूपेणेवेति विशेष इत्यथः । ज्ञानस्याव्यभिचार्वमुपपादयत्ति-यथा यथेति । ननृत्प्च- 
विनष्टदेमेरुगुहान्तवंतिनश्चाज्ञायमानत्वाञ्ज्ञानस्यापि ज्ेयाग्यभिचायोऽसिद्ध इत्याश क्य त्स्याज्ञाने तत्सदद्धावा- 
सिद्धेस्तथाभूतपदार्थोऽसिद्ध इ्याह--वस्त॒तत््वेति 

अनुपपत्तिमेव दृष्टान्तेन स्फुटीकरोति--रूपं चेति । ज्ञेयस्य ज्ञानव्यभिचारित्वं ज्ञानकाले सतत्वनियमाभावरूपं 
स्पष्टमित्याह-- व्यभिचरति त्विति। घटज्ञानकाङे कदाचिद्पटाभावादिव्यर्थः। पटकाङे घटज्ञानस्यापि व्यभिचारस्तुल्य 
इत्यारङ्खय विशिष्टरूपेण व्यभिचारेऽपि स्वरूपेणान्यभिचारं पूवंवत्पुचितमाह-न व्यभिचरतीति । ज्ञान- 
मिद्यस्येहाप्यनुष द्धः । पुवंवाक्ये द्वितीयान्तमिह् तु प्रथमान्तमिति विशेषः । भावादिति \ स्वरूपेणेत्यथंः । ज्ञानस्य 
स्वरूपेण सत्तामेव ज्ञेयान्तरस्य ज्ञेयत्वादेव साधयति-न हीति \ स्वरूपेणाप्यभावं शङ्कुते--सुषुप्न इति । कि तदानीं 
लेयाभावेन ज्ञानाभावः साध्यत उत ज्ञानस्यादशंनाद्राऽऽदेऽपि ज्ञेयस्य व्यद्खयत्वात्तदभावाद्व्यञ्जकाभाव इति 
वोत तयोरेक्यादेकाभाव इतराभाव इति । नाऽऽ्यो व्यभिचारादित्याह्-न जयेति । 

२० 

व्य द्खघज्ञानैककल्प्यस्य व्यद्याभावेऽभाव उच्यत भरोकस्य प्रव्यक्षसिद्धत्वाचैवमिति ज्ञानानुमेयत्ववादिनं 
प्रति दृष्टान्तान्तरमाहु-न हीति । वैनारिकमते विज्ञानव्यतिरिक्ताटोकाद्यभावान्न व्यभिचार इति शङ्कुते--वेनाशिक 
इति। कल्पयत्येवेति ¦ उक्तव्यधिचारस्थलाभावेन व्यभिचा रयाभावादित्यथंः । एवमपि ज्ञानाभावकल्पकस्य ज्ेयाभावस्यं 
ज्ञानमङ्खीक्रियते न वा। आद्ये न ज्ञानाभावसिद्धिस्तस्येवाभावन्ञानस्य सच्वादित्याह--येनेति \ येन ज्ञेयाभाव- 

` ज्ञानेन तदभावं ज्ञानाभावं कल्पयेत्तस्य ज्ञानस्याभावः केन कल्प्यते न केनापि कस्पयिततं शक्य इत्यथः । 

न द्वितीय इत्याहू--तदभावस्यापीति। ज्ञेयाभावस्याप्यज्ञातस्य ज्ञानाभावकल्पकत्वासम्भवाद वश्यं ज्ेयतात्त- 
उज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः कल्पनानुपपत्ेर्ानानङ्खीकारपक्षो न युक्त इत्यथः । आद्यकोरौ द्ितीयकस्पं शङ्खुते-- 
जयेति । वैनारिकमतेऽप्यभावस्य ज्ञेयत्वाभ्युपगमादलुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं च तदिति प्रतिसंख्याऽप्रति- 
संख्यानतिरोधाकाशरूपत्रयव्यत्तिरिक्तस्येव ९ क्षणिकत्वेन निरोधशब्दितस्याभावस्य निव्यत्वाद्खीकारेण तदभिन्नस्य 

ज्ञानस्यापि सुषप्ते स्वं नित्यत्वं च प्राप्तमित्याहू--नाभावस्येति \ ज्ञानस्याभावामित्नत्वेनाभावत्वमेव स्यच तु 

१. प्रतिसंख्यानिरोधः बुद्धपुवंकृतो नाशः । भप्रतिसंख्यानि रोधः तद्विपरीतः एतद्दयमाकाशदच-नित्यत्वेन 
बौद्धा मन्यन्ते | | | | | | 





प्र०-६, म०-२ 1 प्रर॑नोपनिषत् { १९७ 

अभावस्यापि जेयत्वाभ्युपगमादभावोऽपि ज्ञेयोऽभ्युपगम्यते वैनारिकैनित्यश्च तदव्यतिरिक्तं चेज्ज्ञानं नित्यं कल्पितं 

स्यात्तदभावस्य च ज्ञानात्मकत्वादभावत्वं वाडमात्रमेव न परमाथंतोऽभावत्वमनित्यत्वं च ज्ञानस्य 1 न च नित्यस्य 

ज्ञानस्याभावनाममात्राध्यारोपे किञ्िन्नदिछम् ! | 

अथाभावो ज्ञेयोऽपि सन् ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्, न ताहि जञेयाभावे ज्ञानाभावः \ जेयं ज्ञानव्यतिरिक्त न तु 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेच ! शब्दमात्रत्वादविोषानुपपत्तेः \ ज्ञेयज्ञानयोरेकत्वं चेदभ्युपगस्यते जेयं ज्ञानव्यतिरिक्त 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तं मेति तु श्षब्दमात्रमेतद्रह्भिरग्निव्यतिरि क्तोऽग्निनं वह्लिव्यतिरिक्त इति यद्रदभ्युपगम्यते, जेय 
व्यतिरेके तु ज्ञानस्य जेयाभावे ज्ञानाभावानुपपत्तिः सिद्धा । 

नेयाभाकेऽदशनादभावो ज्ञानस्येति चेच्च । सुषुप्ते ज्ञप्त्यभ्युपगमात् । वैनाकषिकेरभ्युपगम्यते हि सुषुप्तेऽपि 
ज्ञानास्तित्व, तत्रापि जेयत्वमभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेनैवेति चेश्न ! भेदस्य सिद्धत्वात् । सिद्धं द्यभावविज्ञेयविषयस्य 
जानस्याभावज्ञेयव्यतिरेकाज्ज्ञेयन्ञानयो रन्यत्वम् 1 

न हि तस्सिद्धं म्रतभिवोज्जीवयितुं पुनरन्यथा कर्तु शक्यते वैनाक्िकशशतैरपि । ज्ञानस्य ज्ञेयत्वमेवेति तदप्यन्येन 
तवप्यन्येनेति स्वत्पक्ेऽतिप्रसङ्कः इति चेन्न ! तद्विभागोपपत्तेः सवस्य । यदा हि स्वं जेयं कस्यचित्तदा तद्व्यतिरिक्तं 
ज्ञानं ज्ञानमेवेति द्वितीयो विभाग एवाभ्युपगम्यतेऽवैनाहिकेनं तूतोयस्तद्विषय इत्यनवस्थानुपपत्तिः \ 

भावत्वेन सत्वं नित्यत्वं च स्यादित्याशद्ुयाभाव्रस्यापि ज्ञानाभिन्नस्वेऽमावत्वमेव न स्यादित्याह्--तदभावस्येति । 
अनित्यत्वं चज्ञानस्येति वाङ्मात्रमेव स्यादित्यनुष दकः । वाङ्माव्रेणाप्यभावस्याभावत्वेन ज्ञानानित्यत्वेन चास्मत्सिद्धान्त- 
पिद्धिरत्याशद्कय नाममात्रेण तेन वास्तवनित्यत्वादिविरोधामावान्नास्माक क्षतिरित्याह--न चेति । अभावनामेति। 
अनित्यनाभेव्यपि द्रष्टव्यम् । 

एतदहौपपरिहा सार्थ ज्ञेयस्यापि सतोऽभावस्य ज्ञानाभेदो नाङ्गीक्रियत इति शङ्धुते--अथेति । तहि ज्ेया- 
भिन्नत्वेन हेतुना सृषुप्ते ज्ञानाभावो न सिध्यति घटाद्यभावेन तज्ज्ञानाभावसिद्धावप्यमावज्ञानाभावासिदधस्तस्या- 
भिन्नत्वाभावादित्याहू--च तर्हीति \ यद्राऽभावस्य ज्ञेयस्य ज्ञानाद्धेदे भावस्यापि तथात्वं स्याद्िशेषहैत्वभावात्तथाच 
न जेयाभावाज्ज्ानाभावसिद्धिरित्याहू-न तर्हीति ! ननु ज्ञेयस्म ज्ञानव्यतिरिक्तत्वम द्खीक्रियते तथाचाभावस्य ज्ञान- 
व्यतिरिक्तत्वादभावत्वादिकं सिध्यति । ज्ञानस्य तु न ज्ञेयव्यतिरिक्तत्वम् । तथा च ज्ञेपाभावे ज्ञानाभावसिद्धिरिति 
निरुद्धगतिकः शङ्खुते ज्ञेयमिति । ज्ञानस्य जञेयाव्यत्तिरेके ज्ञेयस्यापि तदन्यतिरेकावश्यंभावादल्यथोभयोरव्यन्तभेदं 
एव स्याद्धेदामेदयोवि रोघादनुपपत्तेरिति दूषयति---न शब्दमात्रत्वादिति ! इदमुपलक्षणम् । ज्ञानस्याभावाव्यतिरेकेण 
नित्यत्वादिकं च स्यादेवेत्यपि द्रष्टव्यम् । यच्येतहोषपरिहाराय तस्यापि भेद एवाङ्खीक्रियते तहि न सुषुप्तौ ज्ञाना- 
भावसिद्धिरितयुपसंहरति-ज्ेयव्यतिरेके त्विति , 

सुषुप्ते ज्ञानस्यादंनादेवाभाव इत्यादे द्वितीयं शद्धते-नेयाभाव इति । आलय विज्ञानसन्ततेनिव्यत्वाद्खी- 
कारेण त्वया तदाऽपि तदभावो वक्तं न शक्यत इत्याह--न सुषुप्र इति \ अस्तित्वमिति । त्तथाच ज्ञानस्यादशंनम- 

१५ 

सिद्धं सुषुप्तेऽपि तद ङ्खोका रादित्यथंः। ननु ज्ञेयाभावेन त्धिरूप्यस्य ज्ञानस्यादशंनमित्युच्यते मया। सृषप्ते च स्वस्येव 
स्दन्ेयत्वाञ्ज्ञानदशंनमुपपद्यतेऽस्मन्मते । त्वन्मते तु स्वज्ञेयत्वानद्खीकारात्सुषुप्ते चान्यस्यामावा्लिरूपकाभावान्न 
ज्ञानदशनास्तित्वमुपपयते इति शद्धुते-तत्रापीति \ अभावस्थले ज्ञानज्ञेययोर्भेदस्य साधितत्वात्तदृष्टान्तेन सर्वत्र 
जानज्ञेययोर्मेदसाधनान्न स्वज्ेयत्वं ज्ञानस्येत्याह्--न भेदस्येति! अभावरूपो ज्ञेयो विषयो यस्य तस्य ज्ञानस्याभावरूपो 
यो जञेयस्तदृव्यतिरेकादित्यथः | ` ~ 

अभावस्थे भेदेऽपि न सवंत्रे्यादा ङ्क न्यायस्य तुल्यत्वान्न तदन्यथा कतुं ̀ शक॑पमित्याह्- न हीति। ज्ञानस्य 
स्वग्यत्िरिक्तज्ेयत्वनियमपक्षेऽनवस्थां वेनारिकः शद्धुते--ज्ञानस्येति \ ज्ञेयस्य ॒स्वन्यतिरिक्तज्ञेयत्वनियमाङद्खी- 
कारादस्मन्मते च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वानद्धोकारान्न दोष इत्याह--न तदिति \ सर्व॑स्य वस्तुजातस्य विभागोऽसङ्कुरो ज्ञानं 
ज्ञानमेव न सेयं, ज्ञेयमपि ज्ञेयमेव, न कदाचिदपि ज्ञानमिध्येवंहूपस्तस्योपपत्तेरित्यथं; । अथवा द्विभागोपपत्तरिति 

३० 

३५ 

च्छेदः । ज्ञानज्ञेयरूपभागद्वयमेव रादिद्रयभेवाद्धीक्रियते न तुततीयो ज्ञानविषयकज्ञानरूपो भावराशिरङ्खीक्रिय्त 
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१५ 

६ ~ 

२० 

२१५ 

ज्ञानस्य स्वेनेवाविजेयत्वे सवंञलस्वह्ानिरिति चेतसोऽपि दोषस्तस्येवास्तु कि तल्निधहणेनास्माकमनवस्था- 
दोषश्च, ज्ञानस्य जेधत्वाभ्युपगसादवहं च वेनाश्चिकानां ज्ञानं जेयम् । 

स्वात्मना चाविज्ञेयत्वेनानवस्थाऽनिवार्था ! समान एवायं दोष इति चेन । - स्लानस्येकल्वोपपत्तेः । सवेदेश- 
 कालपुरुषाद्यदस्यमेकमेव ज्ञानं नामरूपाद्यनेकोपाधिभेदात्सवित्रादिजलादिप्रतिदम्बवदनेकधाऽवभासत इति नासौ दोषः। 
तथा चेहेदसुच्यते । 

ननु शरतेरिहैबान्तःशरीरे परिच्छिन्नः कुण्डबदरवल्पुरुष इति; न \ प्राणादिकलाकारणत्वात् । न हि शरोर- 
मात्रपरिच्छिलस्य प्राणश्रद्धादीनां कलानां कारण्यं प्रतिपत्तुं इवनुयात् ! कलाकायंत्वाच्च शरीरस्य \ न हि पुरष- 
कार्याणां कलानां कार्यं सच्छरीरं कारणकारणं स्वस्य पुरुषं कुण्डबदरमिवाभ्यन्तरोकुर्थात्, बीजवृक्षादिवत्स्या- 
दिति चेत् । यथा बीजकार्यं वृक्षस्तत्का्यं च फलं स्वकारणकारणं बोजमभ्यन्तरीकरोत्या्रादि तद्रत्पुरुषमभ्यन्तरी- 
कुर्याच्छरीरं स्वकारणक्षारणमपोति चेच । अन्यत्वात्सावयवत्वास्च । दृष्टान्ते कारणवबीजाद्वृक्षफखसंवुत्तान्यन्यान्येव 
बीजानि दार््न्तिके तु स्वकारणकारणमुत्तः स एव पुरषः शरीरेऽभ्यन्तरीकृतः श्रूधते । 

द्त्यथंः | तामेवाऽऽह॒-- पदा हीति । यस्मिन्पक्षे ज्ञेयं स्वं स्वव्यतिरिक्तस्य कस्यचिज्ज्ञानस्य ज्ञेयमित्य ङ्गोक्रियत 
इति ज्ञेयपदावच्या स्वव्यतिरिक्तस्येतिपदाध्याहूरेण च यदा हीति वाक्यं योज्यम् । अवेनारिकरिति च्छेदः। 
तद्विषय इति । ज्ञानविषयकनज्ञानात्मक इत्यथंः | 

तर्हि त्व्प्षे ज्ञानात्मकस्य ब्रह्मणः सवज्ञत्वं न स्यात्स्वेन स्वस्याज्ञानादिति शङ्ुते-- ज्ञानस्येति । ज्ञातुं 
योग्यस्य सर्व॑स्यान्ञाने हि स्व्॑ञत्वह्मनिः, अन्यथा शशविषाणादेरन्नानात्स्व॑लत्वं कस्यापि मन्ते न स्यादतो नास्मन्मते 
तस्य दोषस्य प्राप्तिः किन्तु वेनारिकस्य॑व, तेन ज्ञानस्थावदयज्ञेयत्वा द्गौकारात्स्वेन स्वस्य ज्ञेयत्वस्य सिद्धं हीति 
पूवंग्रन्थे दूवितत्वादन्यज्ञेयत्वस्य चानद्धीका रात्सवज्ञत्वायोगादिलयाह्-सोऽपीति \ तहि तव मते कथं सवंज्ञत्व- 
निर्वह् इत्याशङ्धुयास्मन्मते तस्य मायिकत्वेन तदनिवद्िऽपि न दोष इत्याहु--कि तदिति । वस्तुतस्तु सवस्य 
व्यवहा रहैतुज्ञानवच्वं स्वेज्ञत्वं तत्त ज्ञानस्यापि स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवहारहेतुत्वादस्ति, ज्ञात योग्यसव॑ज्ञानाद्रा 
तदस्तीति भावः | पूर्वोक्तानवस्थादोषोऽपि तस्येवेत्याहु--अनवस्थेति । 

॥ि ननु तेन स्वेनेव ज्ञेयत्वा क्का रान्नानवस्थेत्यत आह्--स्वात्मना चेति! सिद्धं हीत्यत्र स्वज्ञेयत्वा- 
सुम्मवस्योक्तत्वात्परिरोषादतन्यज्ञेयत्वे तस्थ ॒तस्ाप्येवमिव्यनवस्थाऽनिवायेत्यथंः । ज्ञानस्याज्ञेयत्ये तद्रयवहा रासिद्धि- 
्लानान्तरज्ञेयत्वे चानवस्था तवापि स्यादिति शङ्खुते--संमान एवेति । स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवहारसिद्धर्लन- 
भेदस्येवास्माभिरनङ्धोकारादनवस्थायाः प्रसक्तिरेव नास्तीति परिहरति-न द्ानध्येति \ एकत्वपक्षे मेदप्रतीति- 
मुपपादयति-नामशूपेति ! एवं च चैतन्यस्येकत्वेन नित्यत्वाञ्जगद्धिन्रत्वेन तस्य सत्यत्वःच्चाधिष्टानत्वौ- 
पपत्तेस्तस्मिन्कलानामध्यारोप आत्मप्रतिपत््यथंमिहीच्यत इत्याहु-तथा चेहैति ! चैतन्यस्य नित्यत्वे नाधिष्ठानत्वे 
संतीह् शरुताविदं करानामध्यारोपणमुच्यत इत्यर्थं: | | 

, ननु चेतन्यस्य न नित्यत्वं परिच्छेदश्नृतेः परिच्छिन्नस्य च घटादिवदनित्यत्वादिति शङ्ते- नन्विति 
ररीरान्तःस्थत्वं प्रत्यक्तवविवक्षयोच्यते न परिच्छद विवक्षया तथा सव्युत्तरवक्यविरोषादिस्ाहु--नेति । अयोग्यत्वा- 
दपि सोर्थो न विवक्षित इत्याहु--ककेति । स्वोत्पच्चैः पूवं स्वस्याभावात्तत्कारीनपृरषं परिच्छेत्तं न शक्नोतीत्यथं;। 
बीजकायंस्य वृक्षस्य कार्यं फं स्वकारणवृक्षकारणं वीजमभ्यन्तरोकरोतीति दृष्टमिति नायोग्यत्वमिति शङ्धुते-- 
बीजवृक्लादिवदिति । तद्धिवृणोति-- यथेति ! दृष्टान्ते वीजव्यक्तिमेदादविरोधेऽपीह् पुरूषव्यक्त्येक्यात्का रणत्वाभ्यन्तरो- 
भावयोविरोध इत्याहू- रेति \! सनु कारणोभूतबीजस्येव वृक्षफलतदन्तगंतबीजखूपेण परिणामात्तयोः कारणकार्य- 
वीजयो रेक्यमाश्चङ्कुबेवमपि तस्य सावयवत्वादुवृक्षवत्फलाकारेण परिणतावयवेभ्यो भिन्चावयवानामेव तदन्तगंततवीज- 
रूपेण परिणामात्तयोभेदेनाऽऽधायध्ेयभादः स्यादिह तु निरवयवत्वान्न तथात्वमित्याहू-सावयवत्वाध्चेति \ आदं 
हेत विवृणोत्ति--दृषटान्त इति । श्रूयत इति । यस्मिन्नेताः पोडश कला इति यच्छब्दोक्तस्येव पृरुषस्यान्तःशरीरं 
सोभ्य स पुरूष इति तच्छब्देनाभिधानादित्यथंः | 
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स दक्षां चक्र । करिमन्न्वहपुत्कान्त उक्करान्तो भविष्यामि करिमिन्वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ 
दीजवुक्षादीनां सावयवत्वाच्च स्यादाधाराघेयत्वं निरवयवश्च पुरुषः सावयवाश्च कलाः शरीरं च, एतेनाऽ- 

काशस्यापि शरीराधारत्वमनुपपच्रं किमुताऽऽकाशकारणस्य पुरुषस्य, तस्मादसमाने दृष्टान्तः । कि दृष्टान्तेन 
वचनात्स्यादिति चेन्न \ वचनस्याकारकत्वात् \ न हि वचनं वस्तुनोऽन्यथाकरणे व्याप्रियते ! कि तहु यथाभूतार्थाच- 
चोतने \ तस्मादन्तःशरीर इत्येतद्वचनमण्डस्यान्तव्यमितिवच्च द्रष्टव्यम् । उपरुन्धिनिमित्तत्वाच्च । दश्षंनश्रवण- ५ 
मननविज्ञानादिलिद्धैरन्तःज्ञरीरे परिच्छिन्न इव ह्युपलभ्यते पुरुषः, अत उच्यतेऽन्तःशरीरे सोम्य स पुरुष इति \ न 
पुनराकाशकारणः सन्कुण्डबदरवच्छरीरपरिच्छिन्न इति मनसाऽपीच्छति वक्तुं मूढोऽपि किमुत प्रमाणभूता भरति: ॥२॥। 

यस्मिच्ेताः षोडश्ञ कलाः प्रभवन्तीत्युक्तः पुरुषविशेषणाथं कलानां प्रभवः स चान्यार्थोऽपि श्चुतः केन क्रमेण 
स्यादित्यत इदमुच्यते चेतनपुविका च सृष्िरिव्येवमर्थं च--पुरुषः षोडशकलः पृष्टो यो भारद्वाजेन स ईक्नाचकर ईक्षणं 
दशनं चक्रे कुतवानिव्यथंः । सृषटिफलक्रमादिविषयम् ! कथमित्युच्यते, कस्मिन् कतुविक्ञेषे देहादुल्क्ान्त उत्क्रान्तो १० 
भविष्याम्यहुमेवं कस्मिन्वा शरीरे प्रतिष्ठितेऽहं प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः स्यामित्यथंः 

स्तार्यस्नत्तस्त् 

नन्वात्माऽकर्वा प्रधानं कतु, अतः पुरुषार्थं प्रयोजनमुररोक्कत्य प्रधानं प्रवतेते महदाद्याकारेण । तच्रेद- 
मनुपपन्चं पुरुषस्य स्वातन्त्येणेक्लायुवकं केतृत्ववचनं, सत््वादिगुणसाम्ये प्रधाने प्रमाणोपपन्चे सृष्टिकतरि सति, 

दवितीयं हेतुं विवृणोति--बीजेति । निरवयवश्चेति ।! तथा चेकदेशेन कलारदिरूपेण परिणाम एकदेशेन १५ 
तत्रावस्थानं बीजवन्न सम्भवतीव्यथंः । किञ्च कलानां सावयवत्वेन परिच्छेदाद्पुरुषस्य तद्विपरीतत्वादपरिच्छिन्नस्य 
न परिच्छिन्नाधारकत्वं सम्भवतीव्याह्-सावयवाश्चेति) यद्रा सावयवत्वेन कायंतया मुषात्वाच्चिरवयवतया परमाथं- 
सत्यपुरुषाधारत्वं नोपपद्यत इत्याह्-सावयवाश्चेति । नन्वाकाशकायंशरीर आकाशस्यापरिच्छिन्चस्याभ्यन्तरी- 
भावो दृष्ट इत्याशङ्कय तस्यापि शरीराकारेणावस्थानमेव च्छिद्रादिविरिषटस्येव शरोरत्वान्न तु त्दन्तःस्थत्वमित्याहु-- -“ 

एतेनेति । युक्त्यसहमपि वचनप्रामाण्यादद्खीकायंमिति रङ्खते--क दृषटान्तेनेति । वचनस्यापि व॑स्तुनोऽन्यथाकरणे २० 

सामर्थ्याभावाद्रस्तुस्वरूपाविरोधेनव बोधकत्वादन्यथा विचारवेय््याष्विरदवर्थो न वोधा इत्याहु--व्नस्येति । 
तद्यन्तःशरीर इति श्रुतेः कथमुपपत्तिरित्याशङ्कुय पुरुषस्य शरी रोपादानत्वेन तदनुस्य॒तस्य तदन्तगंतवतप्रतीतेस्तदमि- 
परायेयं श्रुतिरिति सदृष्टान्तमाहु--तस्मादिति । अण्डेति ! अण्डकारणस्य व्योम्नो यथा तदनुस्यतत्वेन त्दन्तगंतत्व- 

प्रतीतिस्तददिव्यथंः। यद्वा खोकश्रमसिद्धं परिच्छिन्चत्वमनूद्यते श्वुत्येत्याह--उपरुष्धीति। तत्राभिव्यक्तेरवा तदन्तगैतत्व- . : 
व्यपदेश इत्याहु-- उपरम्यते चेति । २॥ २५ 

ननु यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तोत्यनेनाध्यारोपस्योक्तत्वात्स रईक्षामित्यादिना पुनः सृषकिथनमधिक- 
मित्यत आह--यस्मिन्निति अत इति । क्रमप्रतिपतत्यथं स ईक्नामित्याच्युच्यत इत्यथः । तत्परतिपत्तिश्च कलोत्पत्ति- 
प्रतिपत्तिसौकर्यथिं विपययेण तु क्रमोऽत उप्रपयते चेति न्यायेन ° कायंस्य स्वस्वकारणक्रमेणापवादसौकर्यर्थि चेत्यथं;। 
दक्षणोक्तेः प्रयोजनमाह्--चेतनेति । सृष्टीति ! सृष्टिः प्राणदः सृष्ठिः, तस्या उक््रान्त्यादि फलं, क्रमः प्राणाच्छुद्धा- ... 
मित्यादयक्तानन्तयंम् । आदिशब्देन लोकेषु नाम चेत्याधाराधेयविरेषो गृह्यते | २३० 

नन्वीक्षणोक्त्या न चेतनपूवकत्वसिद्धिन्ययिन चेतनस्याकतुंत्वेनाहैतुत्वेऽचेतनस्य प्रधानादेविक्रियावत्त्वेन 

हेतुत्वे च सतीक्षणस्यान्यथा नेयत्वादिति साङ्ख्याः राङ्कन्ते--नन्वात्मेति ।! अकर्तेत्यस्य तत्रेदमित्यनेनान्वयः । 
आत्माऽकर्ता तत्र तथा सतीदं कतुंत्ववचनमनुपपन्नमित्यथंः । किच्च तस्य करतुत्वाद्खीकारेऽपि कर्तुः कुलालादेरिव 
सहकारिसा -नान्तराभावादात्मनो दूःखादययनयंहेतुपराणादिसंसारकतंत्वानुपपत्तेश्चानुपपच्चं लछष्टत्ववचनमित्याहु-- 
आतत्मनोऽपीति \ कतुत्वेऽपीत्यपिशब्दान्वयः । ताहि कि कत्र॑त आहू--प्रधानभिति । कन्रिति । क्रियाशक्तिमदतः ३५ 
प्रवतत इत्यन्वयः । ननु प्रधानस्याचेतनस्य प्रयोजनापेक्षाभावास््वुच्यनुपपत्तिरि्यतत माह्-पुरुषाथंमिति । पुरुषस्य 

१. विपययेणेति--येन क्रमेण सुष्टिर्जाता तद्विपरीतक्रमेण पृथिव्यादीनां योऽवगन्तव्यः पृथिव्या अप्तु अपां 
तेजसीत्यादिक्रमेण ब्रह्मणि प्रपञ्चल्यः ( ब्र ° सु° २-३-१४ ) 
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ईभ्वरेच्छानुवतिषु वा परमाणुषु सत्सु ! आत्मनोऽप्येकत्वेन कतृत्वे साधनाभावात्, आत्मन आत्मन्यनयकतृत्वानुपपत्तेशच। 
न हि चेतनावान्बुद्धिपुवंका्यत्मिनोऽनरथं कुर्यात् । तस्माघ्पुरुषा्थेन प्रयोजनेनेक्षापकेकमिव नियतक्रमेण प्रवर्तंमानेऽचेतने 
प्रधाने चेतनवदुपचारोऽयं स ईक्नाचक्र इत्यादिः \ यथा राज्ञः सर्वाथंकारिणि भृत्यो राजेति तदत् । 

स्तांख्यप्वक्ल्तिरास्तः 

५ न, आत्मनो भोकतुत्ववत्कतंत्वोपपत्तेः । यथा साल्यस्य चिन्सात्रस्यापरिणासिनोऽप्यास्मनो भोक्तत्वं 
तददेदवादिनामीक्षादिपुवंकं जगत्कतृत्वमुपपन्चं शरुतिप्रामाण्यात् । 

तच््वान्तरपरिणाम आत्मनोऽनित्यत्वाश्रुद्धत्वानेकत्वनिमित्तः न चिन्मात्रस्वरूपविङ्रिमा, अतः पुरुषस्य 
स्वात्मन्येव भोक्तृत्वे चिन्मात्रस्वरूपविक्रिथा न दोषाय, भवतां पुनदेदवादिनां ृष्टिकतंत्वे तस्वान्तरपरिणाम 
एवेत्यात्मनोऽनिव्यत्वादिसवदोषप्रसद्ध इति चेन्न \ एकस्याप्यात्मनोऽविद्याविषयनामरूपोपाध्यनुपाधिङृतविङेषाभ्युप- 

१० गमात्,अविद्यच्रतनामरूपोपाधिकृतो हि विशेषोऽभ्युपगस्यत आत्मन बन्धमोक्षादिशसकरतसंञ्यवहाराय, परमार्थ॑तोऽनु- 
पाधिकृतं च तत््वमेकमेवाद्वितीयमुपादेयं सवंताकिकबुद्धचनवगाह्यमभयं शिवमिष्यते । न तत्र कतंत्थं भोक्तृत्वं वा 
क्रियाकारकफरं च स्याददेतत्वात्सवंभावानाम् । सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितमेव पुरुषे कर्तत्वं क्रियाकारकं फर चेति 
कल्पयित्वाऽऽगमबाद्यत्वा्पुनस्ततस्चस्यन्तः परमाथत एव भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति तच्वान्तरं च प्रधानं पुरुषात्पर- 
माथंवस्तुभूतमेव कल्पयन्तोऽन्यताकिककरतनुद्धिविषयाः सन्तो विहन्यन्ते । 

१५ चेतनस्य भोगापवगंरूपमर्थं प्रयोजनमुदिष्य प्रवतंते वत्सविवृद्धयथंमचेतनस्य धेनदेहगतक्षीरस्य सस्यादिविवृद्धयथं- 
मम्बुनरचाचेतनस्य प्रवृत्तिदशंनादित्यथंः । ननु प्रधानस्याप्येकत्वेन सहुकायंभावात्तारणत्वानुपपत्तावगत्या चेतन- 
स्येव कथंचित्कतंत्वं वाच्यमित्यत आाह--सत्वादीति । सत्तवादिगुणत्रयस्य साम्यावस्था प्रधानमिति सांख्यमत्तम् । 
तत्र॒ सत्त्वादिगुणेरनेकात्सके प्रधाने कारणे सति पुरुषस्य कतृंत्ववचनमगतेरभावादनुपपन्नमित्यन्वयः । यदि 
चेतनानधिष्ठितस्याचेतनस्य प्रवृत्तिनं दृष्ेति मन्यसे तहि परमाणुकारणवादोऽस्तु तत्रेश्वरस्यायिष्ठातुः सतत्वादित्याह्- 

२० ईश्वरेच्छेति । अत्रापि सस्स्वित्यस्यानुपपन्नमिति पूर्वेणान्वयः । 
तर्टक्िणश्चवणस्य का गत्तिरत्त आह-तस्मादिति \ पुरुषा्थेनेति । पुरुषस्य भोगापवगर्थेव्य्थः । मुख्य 

ईकितरि विद्यमानेन नियततक्रमेण प्रवत्तंमानत्वेन गुणेन योगादेक्षतेति गौणः प्रयोगो माणवके पेङ्कस्यगुणयोगेनाग्नि- 
राब्दप्रयोगवदित्यथंः । नन्वेवमपीक्षितरि प्रधाने पुरुषाब्दः कथमत आह्--यथा राज्ञ इति ¦ तद्रदिति ! पुरुषस्य 
भोगापवगंकारिणि प्रधाने पुरुषशब्द ओपचारिक इत्यथ; । स्वतोऽकर्तुरप्यात्मनो मायोपाधिककतुंतवं सम्भवतीति 

२५ हदि निधाय प्रथममापाततः प्रतिवन्या परिहुरति-नेति । बुद्धिः कर्व मोक्ता पुरुष इत्ति वद्धिः सास्य रात्मनो 
भोक्तृत्वमुक्तमिद्यथंः । श्वुतिप्रामाण्यादिति । श्रु्युक्तजगत्कतृंत्वमविकारिणोऽपि कथच्चि्निर्बाह्यमित्यथंः | 

साख्यः प्रतिबन्दिपर्हिरं चङ्खते- तच्वान्तरेति । भोगो नाम सुखदुःखानुभवः स च पुरुषस्य स्वरूपभूत 
इति न तत्तवान्तरापत्तिछक्षणपरिणाम इत्यथ; । परिणामो हि पूवंूपपरिव्यागेन रूपान्तरापत्तिः । सा च सजातीय- 
रूपान्तरापत्तौ विजात्तीयरूपान्तरापत्तौ वाऽनित्यत्वादिकमावहेदेवेति भोज्याविवेकोपाधिकं भोकतुत्वम द्गीकतंन्यम् । 

२० तेन तदात्मककतुत्वेऽपि तुल्यमित्यमिप्रेत्य मुख्यपरिहारमाहू- नेति ! एकस्य वस्तुतोऽसहायस्याकतुराप्तकामस्या- 
पीत्यपेरथंः । उपाधिकृतकतुत्वसम्मवादविद्यारूपसहायस्य सम्भवादृभ्रान्त्या स्वस्माद्धिन्नजीवानामनाक्तकामानां 
सम्भवात्तत्पूरुषार्थाय सष्टत्वं तथाविघस्याप्युपपद्यतत इत्ति नाचेतनस्य चेतनानधिष्ठितस्य तदयुक्तमिति भावः | नाम- 
रूपेति । अनभिव्यक्तनामरूपेत्यथंः । बन्धमोक्षादीत्यादिशब्देन तत्साधनमुच्यते । मोक्षस्यापि बन्धप्र्तियोगित्वेन 
सोपाधिकत्वमुक्तम् । परमाथंस्य शरुत्येकगम्यत्वमाह- सर्वेति \ एवंभूततस्याऽऽत्मनो न स्रष्टृत्वमित्याह्-न तत्रेति । 

२५ कल्पयित्वेति । कल्पयितुं प्रवृत्ता इत्यथः । परुषस्य निविशेषत्वेन तस्मिन्वस्तुतः कतुंत्वा्ययोगात्तदारोपितमेवेति 
कल्पयितु प्रवृत्ता मपि सवंविरोधनिरासकागमप्रमाणैकशरणत्वाभावास्प्व्यक्नादिवि सोधापत््याऽऽरोपितत्वानङ्गीका राच्च 
वरस्यन्तः सवं परमाथंत एवेच्छन्ति । तत्राप्यचेतनस्य भोक्तुत्वायोगात्तन्मात्रमात्मनोऽद्धीकुवं न्ति । कतुंत्वादिक वु 

प्रथानस्याङ्धीकुवेन्तीत्यथः । तट तस्य को दोष इत्या ङ्य भोक्तुत्वाङ्खीकारे तथेव तस्यैव कतृंत्वमपि स्यादित्यन्यं 
रिक्षिताः सन्तः स्वमताल््च्यवन्त इत्याह-अन्येति । कृतायाः रिक्षिताया वुद्धेविषया अधीनाः शिक्षितवुद्धय इत्यथः। 
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तथेतरे ताकिकाः सास्थैरित्येवं परस्परविरदधाथंकल्पनात् आमिषार्थिन इव प्राणिनोऽन्योन्यविरूदमानाथं- 
दशित्वात्परमाथंतत्तवादुदूरमेवापङ्कष्यन्तेऽतस्तन्मतमनादृत्य वेदान्ताथंतच्वमेकत्वदशनं ्रत्यादरवन्तो सुभुक्षवः स्थुरिति 
ताक्रिकमतदोषप्रदशानं किञ्चिदुच्यतेऽस्माभिनं तु ताकिकवत्तात्पर्येण । तथेतदप्रोक्तम् - 

“विवदत्स्वेव निल्लिप्य विरोधोद्ूवकारणम् 1 तैः संरक्षितसदूबुद्धिः सुखं निर्वाति वेदवित्" ॥ 

किच्च भोक्तुत्वकतृत्वयोविक्रिययोविज्ञेषानुपपत्तिः । का नामासौ कतंत्वाज्जात्यन्तरभूता मोक्तुस्वविशिष्टा 
विक्रिया, यतो भोक्तंव पुरुषः कल्प्यते न कर्ता प्रधानं तु कत्रेव न भोक्निति । 

ननूक्तं पुरुषञ्िन्मात्र एव स॒ च स्वात्मस्थो विक्रियते भुञ्जानो न तच्वान्तरपरिणामेन। प्रधानं तु तत्वान्तर- 
परिणामेन विक्रियतेऽतोऽनेकमशुदधमचेतनं चेत्यादिधमेवत्तद्विपरीतः पुरषः 1! नासौ विशेषो, वाङ्मात्रत्वात्, 
प्राग्भोगोत्पत्तेः केवखचिन्मात्रस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वं नाम विशेषो भोगोत्पत्तिकारे चेज्जायते निवृत्ते च भोगे पुनस्त- 
द्विकेषादपेतध्िन्ान्न एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य पुनः प्रधानं स्वरूपेणावतिष्ठत 
इत्यस्यां कल्पनायां न कथिट्टिशेब इति वाङ्मात्रेण प्रधानपुरषयोविशिष्टविक्रिया कल्प्यते । 

अथ भोगकाेऽपि चिन्मात्र एव प्राग्वस्पुरुष इति चेत्, न ताह परमाथतो भोगः पुरुषस्य \! भोगकाले 
चिन्मात्रस्य विक्रिया परमाथव तेन भोगः पुरुषस्येति चेच । प्रधानस्यापि भोगकाले विक्रियावस्वाद्धोक्तुत्वप्रसङ्धः 
चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्तत्वमिति चेदौषण्यादयसाधारणधमवतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे हेत्वनुपपत्तिः । 

तहि सांख्यशिक्षकस्य ताकिकस्य मत्तं ग्राह्यमत आह--तथेति । तस्यापि सांख्येन शिक्षितत्वान्न तदपि 
ग्राह्यमिव्यथंः । ताहि कस्य ताकिकस्य मत्तं ग्राह्यमित्याश दभु न कस्यापीत्याहु--इत्येवमिति । तहि त्वया ताकिक- 
मतं किमथं दृष्यते । परस्परमेव तरदूषितत्वात्तव तद्देव देषादिमत्त्वप्रसङ्गाच्चेत्यत आह--अत इति । विरोधोद्धूव- 
कारणमिति । पारमाथिकतया भेददशंनमिद्यथेः । संरक्षितेति \ भेददशंनस्य परस्परोक्तदोषग्रस्तत्वादद्वेतमेव निर्दषट- 
मिति निर्चितवुद्धिः सन्निर्वाति सवंविकत्पेभ्य उपशान्तो भवत्तीतयथंः । दोषप्रदशंनं किञ्चिर्क्रियत इति यदुक्तं तदेव 
प्रपञ्चयन्कतुंत्वादेरारोपितत्वमेव परेणापि वक्तव्यमित्याह्--किच्चेत्यादिना \ तत्राऽऽदौ मोक्तुत्वकतुंत्वयोविशेषस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्तयोराश्चरयव्यवस्था न सम्भवतीत्याहु-भोक्तुत्वेति । 

माशयमविद्राञ्शङ्कावसरोक्तं विशेषं शङ्ुते-नन्विति  स्वात्मस्थो विक्रियत इति । चिद्रूपेण वित्रियत 
इत्यथंः । तस्वान्तरेति \ अनेकत्वाशुद्धयादियुक्तस्वविलक्षणमहदादिरूपेणेद्यथंः । पुरुषस्य चिद्रपेणेव परिणामाच्न 
रूपान्तरापत्तिरशुद्धयाद्किं वा । प्रधानस्य व्वाकारान्तरेण परिणामास्पवंरूपत्यागादशुदढधयादिकरं स्यादित्यथ; | 
किच्िद्रपेण परिणाम आगन्तुको चा नवा? आद्य आगन्तुकविरेषवत्त्वेनानित्यत्वाद्यापतत्या प्रधानादविहेषः | 
भोगानन्तरं पूनः स्वरूपावस्थानाच्चानित्यत्वादिदोषर्चेद्परधानस्यापि प्रलये तथात्वाद्धीकारात्न तयो्िश्ेषः स्यादिति 
दूषयति--नासाविति । संग्रहवाक्यं विवृणोति--ः्रागिति \ अस्यां कल्पनायामिति । चिद्रूपेण तत्वान्तररूपेण विक्रिया- 
कल्पनायामपि विचायंमाणेऽथेततो न कश्चिदपि विदोषौ लम्यत इति तयोविरिष्टवित्रियेति वाडमात्रेणैव कल्प्यत 
उच्यत्त इत्यथंः | 

दितीयं श द्ुते--अथेति । चिन्मात्र एवेति । न त्वागन्तुकं रूपान्तरमिद्यर्थंः । तहि कमंजन्यः कादाचिक्तो 
भोगो न सिध्येदित्याह-न तर्हीति । एतरोषपरिहारायाऽगन्तुकं परिणाममङ्ीकरत्य भोगकारीनविक्रियामातरं 
भोगः। स च पुरुषस्येव न प्रधानस्येति भोगसदसत्वविशेषमात्रेण शङते--भोगकाल इति ¦ तत्रापि कि भोग- 
कालीनविक्रियामात्रं भोग उत तत्काटीनचिन्मात्रगतविक्रिया भोग इति विकल्प्याऽऽ्चे भोगकाले प्रधानस्यापि 
सुखादाकारेण विक्रियाव्ा दभो स्थादित्याह--नेति । दितीयं शद्ुते--चिन्मा्रस्थेवेति । चिन्मात्रस्यैव विक्रियेत्येव- 
कारेण धम्येन्तरगतविक्रियानपेक्ना चेतन्यविक्रिया भोग इत्युच्यते वा चेतन्यमात्रगता तदसाधारणा विक्रिया भोग 
इति वा । नाऽऽयः, सुखादिरूपप्रधानविक्रियां विना भोगासिदधेः । न द्वितीयः। चेतन्यासाधारणविक्रियैव भोग इत्यव 
हेत्वभावास्स्वासाधारणविक्रिया भोग इति वक्तव्यम् । तथा चातिप्रसङद्धः। सवंस्यापि स्वासाधारणविक्रियावक्वात्। 
भोगकालीनासाधारणविक्रियावत््वं तु प्रधानस्याप्यस्ति । तक्तारीनभुखादिविक्रियावत््वादिति दूषयत्ि-ओष्ण्येति । 
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प्रधानपुरुषयोद्ंयोयुगपइोक्तत्वमिति चे । प्रधानस्य पारार्थ्यानुपपत्तेः । न हि भोक््रोहंयोरितरेतरगुण- 
प्रधानभाव उपपद्यते \ प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने । भोगधसंवति सत्वाद्धिनि चेतसि पुरुषस्य चेतन्यप्रतिषिम्बो 
दयोऽविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तत्वमिति चेन्न । पुरुषस्य विज्ञेषाभावे भोक्त॒त्वकल्पनानथंक्यात् । 

भोगरूपश्चेदन्थः पुरुषस्य नास्ति सदा निविरेषत्वाप्पुरुषस्य कस्यापनयनार्थं मोक्षसाधनं शाखं प्रणीयते ? 
अविद्याध्यारोपितानर्थापनयनाय कशास्रप्रणयनमिति चेत्परमा्थंतः पुरुषो भोक्तैव न कर्ता प्रधानं कन्रैव न भोक्त 
परमा्थंसदस्त्वन्तरं पुरुषाच्चेतीयं कल्पनाऽऽगमबाह्या व्यर्था नि्हतुका चेति नाऽऽदतंग्या मुमृक्षुभिः 

एकत्वेऽपि चास््रप्रणयनाचानयंक्यमिति चेन्न, अभावात् । सत्यु हि शख्प्रणेत्रादिषु तत्फर्खाथषु च शास्रस्य 
प्रणयनसनथंकं सायकं ॑वेति विकल्पना स्थात् 1 न ह्यात्मेकप्वे ्ञाखप्रणेत्रादयस्ततो भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 
विकल्पनेवानुपपन्चा \ अभ्युपगत आत्मेकत्वे प्रमाणाथेश्चाभ्युपगतो भवता यदात्मेकत्वमभ्युपगच्छता । तदभ्युपगमे 
च विकत्पानुपपत्तिमाह् शाखं “अन्र त्वस्य सवंसात्मेकाभूत्तत्केन कं पथेत्" इत्यादि । शास्रप्रणयनाद्युपपत्ति 
चाऽऽहास्यत्र परमाथंवस्तुस्वेरूपादविराविषये, “यत्र ह टतमिव भवति" इत्यादि विस्तरतो वाजसनेयके 1 

अञ्च च चिभवते विद्याविद्ये परापरे इत्यादावेव श्ासखरस्यातो न ताकफिकचाटभटश्रवे्ञो वेदान्तराजप्रमाण- 

तनु भोगकाटीनासाधारणविक्रियेव भोगः } न चारन्यादेस्तत्काले नियमेन विक्रियाऽस्ति। न चप्रधान- 
स्यापि प्रसङ्घ इष्टापत्तेरिति शङ्ते-प्रधानेति \! भोक्ता हि देषी, उभयोरपि भोक्तृत्वे शेषशेषिभावो न स्यादित्याह्- 
तेति! ननु भोगः सत्वगुणप्रधानचेतोरूपेण परिणतप्रकृतेरेव धमंस्तस्था विक्रियोपपत्तेनं पुरुषस्य तस्थाविक्रिय- 
त्वात् । न च तस्य भोगाभावप्रसङ्स्तस्य तथाविधचित्तप्रिविम्बितत्वमात्रेण भोक्तुत्वव्यपदेश इति शङ्खते- 
भोगधमेवतीति ¦ सत्तवाद्धिनीति । सत्वगुणोऽङ्ख प्रधानं यस्य तर्रिमस्वेतसीत्यथंः । तहि चित्तगतमोगेन चैतन्ये 
विरोषो जायते वा न चेति विकल्प्य न द्वितीय इ्याह्--नेति । 

किञ्चास्मिन्पक्षे स्वकीयशास्तरप्रणयनं च व्यथं स्यादित्पाहू-भोगरूपश्चेदिति ! आये सं विरोषः सत्यो 
वाऽसत्यो वेति विकठ्प्य सत्यविरोषवत्त्वे पुरुषस्य विकारित्वं स्यादिति मनसि सन्निघायास्याऽऽरोपित्तविशेषवत््व- 
मस्तीत्याद्यं शङ्धुते-अवि्येति। अनर्थेति) मोगरूपेत्यथं:। तहि भोक्तृत्व विशेषवत्कतृंत्वादिविदोषस्य प्रधानदेश्वाऽ- 
रोपत्वमेवाद्धीकर्तुः युक्तं नाधं'वेशसमस्मदुक्तरीत्या बन्धमोक्षव्यवहारसिद्धयुपपत्तेः । तथा कल्पनायां प्रयोजना- 
भावास्प्रमाणामावात्प्रव्युत सवंश्रतिवि रोधापत्तंश्चेद्याहु--परमाथंत इति ! पुरुषाद्रस्तवन्तरं च प्रधानमिव्यन्वयः | 
उक्तदोषजातं सांस्यस्य मतं मोक्षकामिणां नाऽऽदततव्यमित्ति ज्ञापनाथंमुक्तं न तु द्रेषपक्षपातादित्याशयेनाऽ्ह-- 
इति नाऽऽदतन्येति । 

आत्मकत्वपक्षेऽपि निरसनीयबन्धाभावाच्छास्तरप्रणयनानथंक्ष्यमिति राङ्ुते--एकत्वेऽपीति ! किमात्मेकत्व- 
निश्वयवन्तं प्रति तस्याऽऽ्नथक्यमुच्यते तद्विपरीतं प्रति वेति विकल्प्याऽऽ्यं प्रति प्रणयनाभावादानथंक्यदोषाभाव- 
माह्-नाभावादिति ! दोषापादनाभावादित्यथंः । संग्रहुवाक्यं विवृणोति--न ह्यात्मेकत्व इति । निदिचत्त इति 
रोषः । तदभावे सास्वप्रणेत्राद्यभाव एवं विकल्पनेवाथंवदनथेकं वेति विकल्पनेवानुपपन्तेव्यथः । नेवानुपपन्नेति 
पाठे तु तदभाव इत्यनेनेकव्वनिश्चयाभावोऽभिधीयते । तदानीं निरसनीयबन्धादिसत्वादियं कल्पना बन्धनिवृर्यथं 

शास्त्रप्रणयनकल्पना नानुपपन्तेति योज्यम् 1 किञ्चाऽऽत्मेकत्वनिङ्चये जाते तचिद्वयजनकत्वेन शास्त्राथं वतत्वस्य 
स्वानुभवसिद्धत्वात्तनेयं शद्धा कतुंमपि न शक्येत्याह्--अभ्युपगत इति । प्रमाणाथं इत्ति \ प्रमाणस्य शस्त्रस्याथः 

प्रयोजनमित्यथंः । एकत्वनिरचयवन्तं प्रति शास्वानथक्यकल्पनाभावः भुत्याप्युक्त इत्याह्--तदभ्युपगमे चेति । 
अत्राभ्युपगमो निश्चयः | एकत्वनिश्चवयाभावदशशायां तु निरसनीयारोपितबन्धसस्वान्नाऽऽनथंक्यं तदपि श्रत्योक्त- 
मित्याहू--श्ाखप्रणयनेति । अनेन द्वितीयकल्पो निरस्तः । श्रुतिगतं यत्रपदं व्याचष्टे--अन्यत्रेति 

आथवंणीयमन्त्रोपनिषदि दे विद्यं वेदितव्ये इत्युपक्रम्यापरविद्या ऋकेदादिूपा, परा त्वहद्यत्वादिगुणक- 
प्रवयस्तमितसवद्रेतवस्तुविषयेस्युक्त्या विद्याविद्ययोविषयभेदः दास्वस्याऽष्दावेव सुचित्त इत्याह-अत्र चेति! अद्रेत- 
वादे सवंशङ्कानां श्नुतिप्रामाण्येनैव निरासात्ताकिकोस्प्रेक्ितशङ्कादूकस्यापि नात्र प्रवेश इत्युपसंहरति 1 अत इति । 
राजप्रमाणेति ! प्रमाणराजेत्यथः । राजदन्तादित्वात्परनिपातः । वेदान्तप्रमाणमेव राजेव राजा तद्वाहुवस्तदुक्त- 

9 १. यथा कुक्कुटाण्डस्य अर्घं पाकाय, अधं प्रसवायेव्यनुपपन्नं तथेत्यथ: । 
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स प्राणसस्ूनत प्राणच्छृद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः परथिवीन्दरियं मनः। 
अन्नमन्नाद्रीयं तपो मन्वाः कमं लोका रकेषु च नाम च॥४॥ 

बाहु गुप इहात्मैकत्वविषय इति । एतेनाविदयाकृतनामरूपाद्ुपाधिकरतनेकशक्तिसाधनकृतभेदवच्वाद्रह्यणः यृष्टयादि- 
कतुत्वे साधनाद्यभावो दोषः प्रत्युच्छो वेदितव्यः परेसक्त आत्मानथंकतुत्वादिदोषश्च । 

यस्तु दृष्टान्तो रालः सर्वाथंकारिणि कर्तयुंपचाराद्राजा कर्तेति सोऽत्रानुपपल्चः 1 ईश्षपंचक्र इति धरुतेमुख्याथं- 
बाधनासप्रमाणभूतायाः । तत्र हि भोणौ कल्पना श्म्दस्य यत्र मुख्यार्थो न सम्भवति । इह त्वचेतनस्य मुक्तबद्धपुरुष- 
विशेषवेक्चया कतंकसेदेश्कालनिमित्तापेश्नया च अन्धसोक्षादिफलार्था नियता पुरुषं प्रति प्रवृत्तिर्नोपपद्यते \! यथोक्त- 
सवेजेश्वरकतंत्वपक्षे तुपपल्चा 11 ३॥ 

ईश्वरेणेव सर्वाधिकारी भ्रणः पुरुषेण सृज्यते । कथं, स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षिस्वा प्राणं हिरण्यगर्भस्य 
सर्वंप्राणिकरणाघधारमन्तरात्मानमयूजत सृष्टवान् । अतः प्राणाच्छृद्धां सवप्राणिनां श्ुभकमंप्रवृत्तिहेतुभुतास् \ तत 
कमंफलोपमोगसाधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि महामूतान्यसूजत । खं शब्दगुणस् । वायुं स्वेन स्पश्ेन कारणगुणेन 
च विशिषं द्विगुणम् ! तथा ज्योतिः स्वेन सर्पेण पूर्वाभ्यां च विशिष्टं त्रिगुणं ज्ब्दस्पर्घाभ्याम् । तथाऽ्पो रसेन 
गुणेनासाधारणेन पुवंगुणानूप्वेक्ेन च चतुगंणाः । तथा गस्घगुणेन पूर्वगुणानुप्रवेश्चेन च पच्चगुणा पृथिवी । तथा तैरेव 
भूतैरारम्यमिन्दरियं दि प्रकारं बुद्ध चरथं कर्मं च दशसंख्यस् । तस्य चेश्चरमन्तःस्थं संश्यसङ्कल्पलश्चणं मनः \ एवं 

त्यायास्तेगप्र आट्ेकत्वमेव विषय इव दश्च इव देशो रक्षणीयत्वात्स त्ाकिकचाटभटे्योधेनं प्रवेश्य इत्यन्वयः । पूवे- 
वाद्यक्तं दोषं निराक रोत्ति--पतनेति \ उपाधिकरता अनेकाः शक्तयः साधनानि च तत्तस्य मेदस्ानेकत्वस्य सतवा 

दित्यथः । आचस्मेति । आत्मनो योऽनथ॑ः संसारस्तत्कतंत्वामित्यथंः । आदिशब्देनाऽऽप्तकामत्वेन प्रयोजनपेक्षानुपपत्ति 
संगृहीता । केल्पनया स्वव्यतिरिक्तस्य जीवस्य सत्त्वात्तस्य संसारो नाऽऽत्मनः। तदीयकमंफर्दानाथ चाऽऽप्तकामस्यापि 

सुष्यादिप्रवृत्तिः सम्भवति । सवंव्यवहारस्यापि स्वप्नतुल्यत्वाद्रा स्वप्न इव सवंमप्युपपद्यत इति सूत्रभाष्यादावेव 
परिहूत इत्यथः | 

सस्येन स्वपक्षे पुरुषराब्दस्यक्षणस्य चोपपत्तिरुक्ता, तामनूद्य निराकरोति--यस्त्विति \ यजमानः प्रस्तर 
इत्यादावुपचारो दष्ट इत्याशङ्कुयाऽऽहू--तत्न हि गोणीति  प्रघानपक्षे न केवरमीक्षणश्रुव्यनुपपत्ि्वस्तुतस्तस्य 
लष्टत्वसपि न सम्भवतीत्याह्--इह् त्विति । मुक्तान्धजंयित्वा बद्धान्प्रस्येव प्रवृत्तिः कतंक्मापेक्षया बन्धमोक्षादि 
शब्दितभोगापवर्गार्था व्यवस्थिता प्रवृत्तिर्नीपिपयत इत्यथः । अनेन पुरुषार्थं प्रयोजनमुररीक्ृत्य प्रधानं प्रवतं 
इति यदुक्तं शङ्कावसरे तन्निरस्तम् । ईदवरकारणवादे तु न कोऽपि दोष इत्याहू--यथौक्ते्ि । ३ ॥ 

एवं परपक्षं निराकृत्य प्रकृतश्रुतिव्याख्यानं कुव॑न्ख॒प्राणमसुजतेत्यस्य ता्पर्थाथं माह --ईश्चरणेवेति ¦ 
राज्ञेवेत्यथंः । अक्षरां प्ररनपूवेकमाहू--कथमिति \ हि रण्यगर्भष्थिमिति ! हि रण्यगभं इत्याख्या येनोपाधिनाऽऽ््मनो 
भवति तं बुद्धयभि्चं सवं प्राणं समष्प्राणमित्यथं; । यथाश्रुते कस्मिन्न्वहुमुत्करान्त इत्यादिनाऽऽत्मन उत्करल्तयाचुपाधि- 
सृष्टः प्रस्तुतत्वाद्धिरण्यगभंस्य जीवस्यात्तथात्वादुपक्रमविरोधापत्तेः हिरण्यगर्माख्यसिस्युक्तिस्स्वात्मनो हिरण्यगर्भीदि- 
संस्ारिभावोऽप्येतदुपाधिक इति सूचयितुमिति बोध्यम् । तस्य समष्टित्वमाह-- सर्वेति \! अन्तरात्मानमिति \ सवं- 
स्थूकश री रान्तरत्वादात्मनुद्धिगोचरत्वाच्चान्तरात्मा स इत्ययं: । तत इत्यानन्तर्यार्थेऽयं पञ्चमी । एवमुत्तरत्रापि । न च 
भूतका्य॑त्वात्प्राणस्य कथं ततः पूवंकालोनत्वमिति वाच्यम् । सत्यम् । सृष्षमभूतसृष्टयनन्तरं प्राणमसुजतेति कल्पनीय- 
त्वात् । न चेतदनन्तरं भूतसृष्टथुक्तिविरोधकश्धा । तस्याः पञ्चीक़ृतस्थूलमभूतविषयत्वोपपत्तेः । अत एव भोग- 
साघनाधिष्ठानानीदयुक्तम् । सृक्ष्माणां तथात्वायोगात् । न चैवमपि स्थृरूभूतसुष्टयनन्तरमि्दरियमनःसृष्टयुक्तिविरोधः। 
भूतारब्धदेहाधिषठितानामेव तेषां का्ंश्नमत्वेन तेषां त्दनन्तरत्वोक्तिरिति भावः । भोगसाघनाधिष्ठानत्वं भूतानां ; 
तत्कारणत्वादिद्याहु-कारणभूत्तानीति । तेषां भूतानां लक्नषणत्तया खं शब्दगुणमित्यादिनाऽसाधारणगुणा उक्ताः । 
पूवपूवंगुणानुवुत्िस्तु पूव॑पूवंस्योत्तरोत्त रोपादानत्वसूचनार्थं स्थौल्यत्तारतम्यसिद्धवयथं चोक्तेति बोध्यम् । वायमिति । 
श्रुतौ वायुरित्याद्प्रिथमा द्वितीयार्थाः । प्राणमसुजतेत्ति द्ितीययोपक्रमात् । तैरेवेति । अपच्चीकरतावस्थायामिव्यथंः | 

१५ 

६4१ ~न 
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स॒ यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः सद्रायणाः सुरं प्राप्यास्तं गच्छन्ति सिघेते तासां नामस्पे 
समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडश्चकलाः पुषायणाः पुसं प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिदेते चाऽऽसां नामरूपे पृसष इत्येवं प्रोच्यते स एपोऽकरोऽश्रतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ५ ॥ 

प्राणिनां कार्यं करणं च सृष्ट्वा तस्स्थित्यथं त्रीहियवादिलक्षणमन्नम् । ततश्चाच्नादद्यमानाष्रीरयं बरं सामर्थ्यं सवकं 
५ प्रवृत्तिसाधनम् \ तदरीय॑वतां च प्राणिनां तपो विशनुद्धिस्ाधनं सङ्कीय॑माणाना, मस्त्रास्तपोविशुद्धाम्तबंहिःकरणेभ्य कमं- 

साधनभूता ऋस्यलुःसामधर्बा्धिरसः। ततः कर्माग्निहोत्रादिलक्षणम् । ततो लोकाः कमणां फलम् । तेषु च सृष्टानां 
प्राणिनां नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि \ एवमेताः कलाः प्राणिनामविद्यादिरोषबीजपिक्षया सृष्टास्तैमिरिक- 
दृष्टिसृष्टा इव दिचन्दरमश्चकमक्षिकाद्याः स्वप्नदुक्सुष्टा इव च सव॑पदार्थाः धुनस्तस्मिन्ेव पुरुषे प्रीयन्ते हित्वा 
नामरूपादिविभागम् ।॥ ४॥ | 

१० कथसम्--स दुष्टान्तः । यथा लोक इमा नयः स्यन्दमानाः सलवन्त्यः समुद्रायणाः ससूदरोऽयनं गतिरात्मभावो 
यासां ताः समुद्रायणाः समद्र प्राप्योपगम्यास्तं नामरूपतिरस्कारं गच्छन्ति \ तासां चास्तं गतानां सियेते विनश्यते 
( इयतो ? ) नामरूपे गद्धमयमुनेत्यादिलक्षणे । तद्भेदे सुद्र इत्येवं प्रोच्यते तदस्तरुदकलक्षणमेवं यथाऽयं दृष्टान्तः । 
उक्तलक्षणस्य प्रङृतस्यास्य पुरुषस्य परिदरष्टुः परि समन्तादुद्रष्टुदंशंनस्य कतुः स्वरूपभुतस्य यथाऽकः स्वात्मप्रकाशस्य 
कर्ता सवंतस्तद्रदिमाः षोडन्ञ कराः प्राणाद्या उक्ताः कलाः पुरुष्ायणा नदीनाभिव समुद्रः पुरुषोऽयनमात्मभावगमनं 

१५ यासां कानां ताः पुरुषायणा पुरुषं प्राप्य धुरुषात्मभावयुपगम्य तथेवास्तं गच्छन्ति । भि्ेते चाऽऽसां नामरूपे 
कलानां प्रणाच्यास्या सूघ च यथास्वम् । भेदे च नामरूपयोयंदनष्टं तत्वं पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मविद्भिः । 

तस्य चेश्चरमिति । नियामकमिव्यथंः । सङ्कीयंमाणानामिति ।! अविशुद्धसच्वतया पापाचरणेन तैः पपे: सद्धीरय- 
माणानां सङ्कुरपरिहाराय चित्तशुद्धिसाधनं ; तपोऽसृजतेत्यथंः । फरमिति । लोक्यते भुज्यत इति लोकः फल- 
मित्यथः । नाम चेति । ब्राह्मणादिनाम्नोक्तन्यवेहा रासङ्धुराथंमित्यथंः । नन्वीहवरसृष्टत्वोक्स्या कलानां सत्त्वम ङ्गी- 

२० कतंव्यम् । आरोपे शुक्तिरजतादौ सृष्टत्वव्यवहा राभावादित्याशङ्कुचाङ्गल्यवष्टम्मनेत्रमदनादिना प्रयत्नेन सृष्टस्य 
दविचन्द्रमशक-मक्षिकादेरारोपत्वदकशंनात् । अथ रथान्रथयोगान्पथः सुजत इति सृष्टत्वेनोक्तस्वप्नपदा्थंस्य च 
भ्रमत्वदशेनान्मेवमित्याहू--एवमेता इति \ अविद्याकामकर्मादिदोषरूपं यद्रीजं तदपेक्षया तत्साधनीक्रवेत्य्थः। 
तेमिरिकिशब्दो नेकरऽङ्गल्यवष्टम्भादयुपलक्षणाथंः । एवमाल्सप्रतिपत्यथंमप्यारोपमुक्त्वा तदपवादमवतारयति-- 
पुनस्तस्मिन्नेवेति ।। ४ ॥। 

२५ ग्रामादिवेन्धदेन गन्तव्यत्वश्रमं वारयति-भात्मभाव इति ! अस्तशब्देन नाशो नाभिधीयते भेदकोपाधि- 
तामरूपयोनशिऽपि स्वरूपस्य समुद्रात्मना विद्यमानत्वादित्याहु--नामरूपतिरस्कारमिति \ पुवंरूपति रस्कारमित्य्थंः। 
तद्रस्त्विति \ नामरूपनाश्चानन्तरं परिशि्टमुदकलक्षणं वस्तु समुद्र इत्येवोच्यते इत्यन्वयः । पुरुषस्येति क्मंणि षष्ठी | 
पुरषं स्वात्मरूपम् । परितः सवं स्वरूपत्वेन पश्यत इत्यथंः । द्रष्टुरिव्युक्त आगन्तुकस्य दशंनस्य कर्त प्रतीयत 
इत्यत आहु--दशनस्य कतुः स्वरूपभूतस्येति । स्वरूपत्वे दशेनस्य तत कतृंत्वानुपपत्तेस्तदथंकतुचप्रत्ययविरोध ` ` 

२० इत्याश ङ्धुयाकः सवतः स्व प्रकाशक इत्यत्र यथा कत्रथंकस्थ प्रत्ययस्योपचरितत्वं तद्रदिहापीत्याट्--यथाऽकं इति 
नदीनामिवेति } इवराब्दस्तथाराब्दाथं । यथा नदीनां समुद्रोऽयनं तथा पृरुषोऽयनमित्यन्वयः। अस्तगमनस्वरूपमाह-- 
भिद्येते इति । नामरूपमेद एवास्तगमनमिहत्यथं; । यथास्वमिति । यस्य यत्स्वरूपं प्राणायात्मकं तदपि भिद्यत 
इत्यन्वयः । पुरुष इत्येवं प्रोच्यतत इत्यस्याथंमाहू--भेदे चेति । यदनष्टमिति ! कानां हि खूपमारोप्याधिष्ठानो- 
भयात्मक सत्यानृतमिथुनरूपं, तत्राऽऽरोप्यस्य नामरूपात्मकस्य भेदेऽधिष्ठानात्मक रूपं पुरुषात्मनोच्यत इत्यथः । 

२५ यथा समुद्रस्वरूपभूत्तं जलं मेषेरा्ृष्याभिवृष्टं ग ज्गादिनामरूपोपाधिना समुद्राद्धि्मिव व्यवह्हियमाणं तदुपाधिः 
विगमे समुद्रस्वरूपमेव प्रत्तिपद्यत एवमविद्याकृतनामरूपोपाधिवश्ादात्मनो भिन्नमिव स्थितं सर्वं जगद्धिययाऽविद्या- 
कृतनामरूपविगमे ब्रह्यमात्रतयाऽवरिष्यत इत्यथः । एवं प्राणादिकलोपाधिक आत्मन उत््रमणादिशब्दितमरणादि- 
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अरा एव रथनाभो कला यस्मिन्प्रतिष्डिताः। तं वेधं पुरुषं वेद यथा मा बो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ 
तान्होवाचेताबदेवाहमेतत्परं बह्म बेद । नातः परमस्तीति ।॥ ७॥ 
ते तमचेयन्तस्तवं हि नः पिता योऽस्माकम विद्यायाः परं पारं 
तारयसीति नमः परमच्छपिभ्यो नमः परमच्छषिभ्यः॥ ८॥ 

ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शन्तिः ॥ ५ 
इत्यथवेवेदीयप्रहनोपतिषदि षष्ठः प्रहनः 

इत्यथववदीया प्रहनोपनिषत्समप्रा 

य॒ एवं विहन्गुरुणा प्र्दशितकलाप्रल्यमागंः स एष विद्यया प्रविलापितास्वविद्याकामकमंजनितायु प्राणादि 
कृलास्वकरोऽविद्याकृतकरानिमित्तो हि मृत्युस्तदपगमेऽकरुत्वादेवामृतो भवति, तदेतस्मिन्चथं एष इखोकः ॥ ५॥ 

अरा रथचक्रपरिवारा इव रथनाभौ रथचक्रस्य नाभो यथाप्रवेशितास्तदाश्रया भवन्ति यथा तथेत्यथंः । १० 
कलाः प्राणाद्या यस्सिन्पुरुषे प्रतिष्ठिता उत्पत्तिस्थितिलयकारेषु तं पुरुषं कलानामात्सभूतं वेद्यं केडनीयं पुणंत्वास्पुरुषं 
पुरि शयनाद्रा वेद जानीयात् । यथा हे शिष्या मा वो युष्मान्मृत्युः परिग्यथा सा परिव्यथयतु । न चेद्वि्ञायेत 
पुरषो मूत्थुनिमित्तां व्यथामपन्ना दुःखिन एव ययं स्थ । अतस्तन्मा मुदयुष्नाकमित्यभिध्रायः ।॥ ६ ॥\ 

तानेवमनुिष्य श्लिष्यांस्तान्होवाच पिप्पलादः किलेतावदेव वेद्यं परं ब्रह्य वेद विजानाम्यहुमेतत् \ नातोऽस्मा- 
स्परमस्ति प्रकरष्टतरं वेदितव्यमित्येवमुक्तवाच्न्राष्याणामविदितश्चेषास्तित्वा्चङ्ानिवत्तये कृताथबुद्धिजनना्थं च\। ७।॥ १५ 

ततस्ते शिष्या गुरुणाऽनुशिष्टास्तं गुर कृतार्थाः सन्तो विद्यानिषक्रयमपषयन्तः क कृतवन्त इत्युच्यते-- 
अचंयन्तः पुनयन्तः पादयोः पुष्पाञ्लिप्रकिरणेन प्रणिपातेन च शिरसा, किमूचुरिर्याह्- त्वं हि नोऽस्माकं पिता 
ब्रह्मशरोरस्य विद्या जनयितृत्वाच्नित्यस्याजरामरस्याभयस्य \ यस्त्वमेवाद्माकमविद्याया विपरीतज्ञानाज्जन्भमजरा- 
मरणरोगडुःखादिश्राहादविद्यामहोदधेविद्याप्लवेन परमपुनरावृत्तिलक्षणं मोक्षाख्यं महोदधेरिष पारं तारयस्यस्मानित्यतः 
पितृत्वं तवास्मान्परत्युपपन्नमितरस्मात् । इतरोऽपि हि पिता शरीरमात्रं जनयति तथाऽपि स प्रपुज्यतमो रोके किमु २० 
वक्तव्यमात्यन्तिकाभयदातुरित्यभिप्रायः । नमः परमऋषिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदयकतुभ्यो नमः परमच्षिम्य इति 
दिवचनमादरा्थंम् \\ ८॥\ 

इति प्ररनोपनिषदि षष्ठः प्रदनः 

इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचायंश्रीमद्गोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रोमच्छङ्कुरभगवच्छृतं 
प्रश्नोपतिष{द्धाष्यं समाक्षिमगमत् २५ 

व्यवहार इत्युक्तेः प्रयोजनं प्राणादिनिवत्तावुत्रमणादिसवंसंसारधमेरहितात्मस्वरूपावस्थानरूपं दशंयततुं स एष इति 
वाक्यं व्याचष्टे--य एवं विद्ानित्यादिना ।॥ ५॥। 

परिवारा इति ! नाभेः परितो नाभौ नेम्यां च प्रोतास्तियेक्काष्ठविरशेषा इत्यथंः । यथाप्रवेश्िताः इति । 
यथावत्सम्यक्प्रवेशिता इत्यथंः । माडोऽथं व्यतिरेकप्रदशंनेन स्पष्टयत्ि- न चेदेति ।। २ ॥ 

रिष्याणां कृताथताबुद्धिजनना्थं तानित्यादि वाक्यं व्याचष्टे-~ तानेवमिति ॥ ७॥ २० 
प्रकिरणेनेति । प्रक्षेपेणेत्यथंः । अतः पितुस्वं तवेति । 

“जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति । अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः ' ॥ 
इति स्मृतेरित्यथैः । योऽस्माकमितिहैतृ्तस्तात्पयं वदन्पितृत्वोक्तिमात्रेण विद्यानिष्क्रयाथं कि दत्तमिद्य- 

पक्षायां स्वशरीरमेव परिचारकतया दासभावेन गुरवे दत्तमित्याह्--इतरस्मादिति ! पितृत्वादेव कि पूञ्यतरतवं 
परिचायंत्वं स्वामित्वं किमु वक्तव्यमित्यथंः । अत एव वाजक्षनेयके मां चापि सहं दास्ययेतीत्युक्तमिति भावः ॥ ८ ॥ ३५ 

इत्यानन्दज्ञानविरचितप्रश्नोपनिषङ्ाष्यटोकायां षष्ठः प्रस्नः 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायंश्रीमदानन्दज्ञानविरचिताऽऽधवंणम्रदनोपनिष द्भाष्यटीका समाप्ता 



। + 



#२.॥ 
ॐ 

अथवंवेदीया 

माण्डुक्योपनिषत् 
स्वगौ्डप्नाद्दीयच्छारिच्छा 

ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पष्येमाक्षमियेजत्राः । 
र्थिरैरङगसतष्टवां पस्तनभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 

भद्रं नो अपि वातय मनः॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

कनीमच्छङ्करभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् ५ 

प्रज्ञानाुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य रोकान् 
भुक्त्वा भोगान्स्थवि्ठान्पुनरपि धिषणो्धूसितान्कामजन्यान् \ 

पीत्वा सर्वान्विशेषान्स्वपिति मधुरभुडमायया भोजयन्नो 
ह > म 

मायासंस्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि॥ १॥ 

श्रीमदनुभूतिस्वरूपाचायंविरचिता साण्डूक्योपनिषद्दुाष्यरीका १० 

नित्सत्तामात्ररूपस्य पूणंस्येव ममात्मनः । प्रकारास्सवं एवेते कल्पनेव द्विचन्द्रवत् । १॥ 
गौडपादीयभाष्यस्य टिप्पणं क्रियते स्फुट् । चिरोञ्क्ितागमास्यातुचित्तसन्तापशान्तये । २॥ 

नन्वत्राद्यश्लोकदढयमयं्स्तुरीयन्रह्ममाचप्रतिपादनपरत्वात्, द्वितीये च द्खोके चतुथं एव पादेऽक्षरा- 
धिक्यात्, समवृत्ताद्यसमविषमवृत्तलक्षणाभावत्, लक्षणदुष्टत्वादन्याख्येयत्वम् । तत्र न तावत्यौनस्क्त्यम् । प्रक्रिया- 
विभागप्रदशंनाथंत्वात् । द्विधा खट वेदान्ते प्रति पादतप्रक्रिया । क्वचित्तदथंस्वेनोपक्रम्य त्वमर्थनेक्यमुपदिकष्यते । यथा १५ 

श्रीमदानन्दगिर्याचिायक्रता साण्डूक्योपनिषनदूाष्यटीका 

परिपूणपरिज्ञानपरितृप्तिमते सते । विष्णवे जिष्णवे तस्मे कृष्णनामभृते नमः ॥ १॥ 
शुद्धानन्दपदाम्भोजद्न्द्मदन्तासदम् । नमस्कर्वे पुरस्तु तत्वज्ञानमहोदयम् ॥ २ ॥ 

१. “ओमित्येतदरक्षरमिदं सवमिः "त्यारभ्य "एवमोङ्कार आत्मेव संविशव्यात्मनात्मानं य एवं वेद" इत्यन्ता 
द्रादशखण्डात्मिका माण्ड्क्योपनिषत्। तस्याः विवरणरूपाः गौडपादीयकारिकाः प्रथमप्रकरणस्येकोनविशत्- २० 
संख्याकाः । वेतथ्याद्रत्तारुतरान्त्याद्यानिः प्रकरणानि चोपनिषदथविवरणपराणि गौडपादाचायं- 
प्रणीतानि--इति सम्प्रदायः । अचर मध्वाचार्यः प्रथमप्रकरणस्थाः एकोनत्रिशत्कारिकाः श्रुत्यन्तगंता 
एवेति मन्यन्ते व्याकुवन्ति च । रामानुजसम्ब्रदाये व्याख्यातारः रङ्खरामानुजास्तु कारिकाः न 
व्याकुवंन्ति । तन्मतव्याख्याता क्रूरनारायणस्तु प्रथमप्रकरणगतकारिका अपि व्याकरोति तासामुप- 
निषदन्तर्भावं स्वीकुर्वाणः। २५ 

एवं स्थिते विधुेखरभटराचायंनामा करिचत् प्राध्यापको वदति--प्रथमप्रकरणगताः श्लोका 
एवोपनिषद्घटका उपनिपद्रूपाः, ओमित्यादिवाक्यानि तु त्दथंप्रतिपादकानि पौरुषेयवाक्यानि । कृत 
इति चेतु, कारकाणां व्याख्यानत्वेनाभिमतानां मृकावेक्षया अधिकार्थाप्रतिपादकत्वात् मूलस्यैव तथा- 
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१५ 

१५ 

९० 

अनुभूतिस्वरूपाचाथंटीका 

छान्दोग्ये "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्टितीयमि'ति तत्पदा प्रक्रम्य स आत्मेति तस्यैवान्ते प्रत्यगात्मत्वं दशंयति। 
क्वचित्त, त्वमर्थेनोपक्रम्य तस्यासंसारिज्रह्यात्मव्वं निरूप्यते । यथा बृहदारण्यके “सोऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति 
प्रक्रम्य, ध्यायत्तीव लेकायत्तीवे"ति त्तस्यासंसारित्वमुक्त्वा, अन्ते स वा एष महानज आत्मे ति ब्रहा्वं निरूपयति । 
तथैव प्रक्रियाद्ेविध्यं श्खोकाभ्यां सूचयति । तत्रायेन यत्परं ब्रह्म तन्नतोऽस्मीत्यस्मदथंस्य तदेक्यस्मरणमेव 

नमनम्। सूत्रे यथा ब्रह्मणः प्रत्यक्त्वप्रतिपादनपरत्वं सूचितम् । द्वि्तीयश्छोकेन च विश्वादिशब्दवाच्यस्य मोक्तुस्तुरी- 

आनन्दगिरिटीका ` 

गोडपादीयभाष्यं हि प्रसन्नमिव लक्ष्यते । तदथंतोऽतिगम्भीरं व्याकरिष्ये स्वशक्तितः ।! ३ ॥ 
१पूरवे यद्यापि विद्वांसो व्याख्यानमिह् चक्रिरे । तथाऽपि मन्दवृद्धीनामुपकाराय यत्यते । ४॥ 

श्रीगौडपादाचौयस्य नारायणप्रसादततः प्रतिपन्चान्माण्ड्वयोपनिषदर्थाविष्करणपरानपि दलोकानाचार्थ- 
प्रणीतान्व्याचिस्यासुम॑गवान्भाष्यकाररदिचिकीषितस्य भाष्यस्याविषघ्नपरिसमाप्त्यादिसिद्धये परदेवतात्वानुस्मरण- 
पवक तन्नमस्काररूपं मद्धलाचरणं शिष्टाचारप्रमाणकं मुखतः समाचरनर्थाद्पेक्षितमभिधेयायनुबन्धमपि सूचयत्ति- 
्रज्ञानेत्यादिना । तत्र रविधिमुखेन वस्तुप्रततिपादनमिति पक्रियां प्रदशंयति--ब्रह्म यत्त्नतोऽस्मीति ! अस्मदथंस्य 
तदेक्यस्मरणरूपं नमनं सूचयता ब्रह्मणस्तदथंस्य प्रत्यक्त्वं सूचितमिति तत्वमथंयो रेक्यं विषयो ध्वनितः। यच्छब्दस्य 
परसिद्ार्थावयोतकत्वद्ेदान्तप्रसिद्धं यद्ब्रह्म तच्नतोऽस्मीति सम्बन्धेन म ङ्गलाचरणमपि श्रुत्या क्रियते । ब्रह्मणोऽ- 
द्वितीयत्वादेव जननमरणकारणाभावादमृतमजमित्युक्तम् । जननमरणप्रबन्धस्य संसारत्वात्तन्िषेधेन स्वतोऽसंसारित्वं 
दशंयता संसारानथनिवुत्तिरिह प्रयोजनमिति योतितम् \ यद्द्वितीयं स्वतोऽसंसारि ब्रह्म वेदान्तप्रमाणकं तहि 
कथमवस्थात्रथवििष्टा जीवा भोक्तारोऽनुभूयन्ते भोजयित्ता चेश्वरः श्रूयते भोज्यं च विषयजात्तं पृथगपकभ्यते | 
तदे्तददरते विरुष्येतेत्याश द्कुय ब्रह्मण्येव जीवा जगदीरव रश्चेति सर्वं काल्पनिकं सम्भवतीत्यभिप्रेत्याऽऽ्ट-प्रल्ानेति । 
प्रकृष्टं जन्मादिविक्रियाविरहितं कूटस्थं ज्ञानं जञपिरूपं वस्तु प्रज्ञानम् । तच्च ब्रह्म । प्रज्ञानं ब्रहेति हि श्रते | 

त्वात् । मूलस्थानं “सपरङ्धः एकोनविंशतिमुखः" इत्यादिकठिनिपदानां कारिकाभिरव्यास्यानात् । 
 मृलस्थवेश्वानरपदं विहाय विश्वपदप्रयोगात्। जागरित्तस्थानः, स्वप्नस्थानः, सुषुप्तस्थान, इत्यादिपदानां 

"^ˆ ~  `कारकिास्वव्याख्यानात् | ' । 

१५; ` 

२ ५ १,०.६५ | 

वैतथ्याद्रेताखातश्चान्तिप्रकरणानि मित्वा अथवा पृथगेव ग्रन्थान्तराणि ? न तेषां -प्रथम- 
` ` : प्रकरणेन सम्बन्धो वक्तव्यः, पृथवग्न्थव्वेऽपि बाधकाभावात् कारिकासु भदौ प्रथमप्रकरणविवरणार्था 

दमाः कारिका इत्यनुक्तत्वास्चेत्ति | . 
 ततरेदमुच्यते-सम्प्रदायागतो महत्या धरद्धया परिपाछित्तो भारतवषं सवत्र एकरूपेण प्रवृत्तो ग्रन्थ 
 स््िवेशः कथं वा केनचिदाधुनिकेन सम्प्रदायानभिज्ञेनान्यथयितुं पायते । वयं तु पृच्छामः-यथाश्रुत- 
 सम्प्रदायावरम्बनेन प्रवृत्तायाः श्रीभगवत्पादीयकारिकान्यास्याया अवरूम्बने कानुपपत्तिः ? को वा 

` ग्रह्वेषस्तस्य महाभागस्य ? यदुक्तम्, गद्यभागगतानां केषाञ्चित्पदानां कारिकासु व्याख्या न कृतेति, तच्च । 
 , उपनिषदर्थानसन्धानकुशलानां तदुक्तपदार्थाः प्रसिद्धा एवेति न व्याख्यपिक्षा तेषाम् । यदपि वेतथ्यादि- 

` , प्रकरणानां पुथग्म्रन्थत्रमेवास्त्विति, तन्न । आगमप्रकरणगतप्रपञ्चमिथ्यात्वस्य विस्तरेण निरूपणाय 
`" द्वितीयं प्रकरणम् | अद्धेतं चतुर्थं मन्यन्ते, स आत्मा सर विज्ञेयः इत्यत्र विज्ञेयव्वेनोक्तादतस्य 

 युक्त्याप्युपपादना्थं तृतीयमद्रेत प्रकरणं, तत्प्रतिपक्षधूतानां निराकरणा्थं चतुर्थ॑मिति भगवत्पादोक्त्य॑व 
| ्तदुराक्षेपार्णां समाधानं भवत्येवेति विजानीहि । अपि चं सोऽयमात्मा चतुष्पात्ः-रत्यारभ्य 

परवृत्ता सर्वाप्युपनिषत् नुसिहोत्तरतापिन्यामपि हश्यते । यदि वाक्यात्मिका उपनिष्यच्वेन प्रसिद्धा 
` : -कैनच्रिद्रचितरीका अभविष्यत् कथमुपनिषदि हृष्यते । तस्मात् सैवोपनिषत्, श्लोकास्तु तत्राहश्य- 

 “ मानलात् पौरुषेया एवेति निणंयः। 
१. पूवे विद्रांसः--अनुभूतिस्वरूपादयः। २. स्वरूपप्रदशंनद्रारा । यथा--सत्थं ज्ञानमनन्तं ब्रह्येति । 
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अनुभूतिस्वरूपाचायंरटीका 

यत्वेनासंसारिब्रह्यत्वप्रतिपादनपरत्वं सूत्रितम् । यद्वा, आद्येन कृतस्य नमस्कारस्य फर विध्नोपप्छवाद्रक्षणं, द्वितयेन 
याचते -पात्विति । अथवा विधिमुखेन निषेधमुखेन च ब्रह्यप्रतिपादनमिति प्रक्रिया विध्यं इछोकाभ्यां सूचयति । 

नन्वनयोः प्रक्रिययोः को भेदः ? उच्यते--लौ किकेष्वन्तःकरणवुत्तिशबरेषु ज्ञानानन्दादिषु व्यु्पत्चाश्शब्दाः 
सामानाधिकरण्येन वेदे प्रयुज्यमाना विरेषणविशेष्यभावबलेन सम्भावितानृतजडपरिच्छेददुःखानात्मविरोधिस्वरूपं ५ 
नरहात्वेन लक्षयन्तः सविरसाविद्यानिवृत्तिफलावसाना भवन्ति| तदेतद्विधिमुखेन बोधनं सूत्रितम्- ब्रह्य यदिति \ 
स्थूला्थंषु व्युतन्नानां स्थूकादिशब्दानाममाववाचकनजा सह् प्रयुज्यानानां नैसगिकस्थूलाद्यभावबोधनेनाध्यस्त- 
निवृत्तिफलावसानत्वम् । यथा स्वाभाविकासपंत्वबोधेन नायं सपं इत्याप्तवाक्यस्य सर्पाध्यासनिवृ्धिफकत्वम् । 
तदेतन्निषेधमुखेन बोधकत्वं सूचितम्--पीत्वा सर्वान्विजेषानिति । ननु नैसगिकस्थौल्याद्यभावः किं सन् उत्तासन्, 

आ सद्वितीया, अन्त्ये असत्ति वेदान्ताः प्रमाणं स्युः । ततो ब्रह्मण ओौपनिषदत्वविशेषणमसमञ्जसं स्यात् । 
सच्नसन्निति कोऽथः ? यदि भावोऽभावो वेति, नेवं विकल्पस्सम्भवत्ति। प्रतिपन्ते धर्मिणि विसद्धानेकविशेषोपनिपाता- 
भावात् । नो खलु घटः कि घटोऽघटो वेति विकल्पस्सञ्जाघटीति । यदि बाध्योऽबाध्यो वेति | तत्राय इति ब्रूमः । 
तदालम्बनस्थेव प्रमाणस्य इतराध्यस्तनिवत्तंकत्वात् । न सद्वितीयता भावाेताभ्युपगमात् । सम्बन्धानिरूपणादि- 
युक्तिबाधाच्च न हद्यत्वमनेकान्तम् । न चौपनिषदत्वव्याघाततः, वाचकशक्त्या स्थूलाद्यभावमभिधाय तदुपक्षिते 
पयंवसानात् । ननु अभावनोधस्य अध्यस्तदुःखनिवृत्तिफरुत्वे सत्यपि किमित्यद्रेते पयंवसानमिष्यते, अजिज्ञासित्त- 
प्रतिपादनप्रसङ्गात् । परमानन्दं हि कामयमानः सुमुक्षुर्रेतानन्दं ब्रह्य जिज्ञासते । अभावज्ञानाच्च मोक्षः प्रसज्यते 
तदा च तरति शोकमात्मविदिःत्युपक्रम्य, (तस्मे मृदितकषायाय तमसः पारं दशंयतती 'त्युपसंहारो विरुध्यते । 

ये तु, निषेधशास्तरं निवत्ंकमेवेति वदन्ति, तेषां मुद्गराभिघातवत् कारकत्वप्रसेद्धः, किञ्चिदनाङम्न्य 
स्व्रभावविशेषाचिवत्तंकस्वे सदा निवत्तंकत्वप्रसद्धोऽपि । तस्मात् तात्पयंवृत्या अद्वैतस्य ओौपनिषदत्वं निषेधपश्षेऽपि 
सिद्धम् 1 अथवा प्रकरणचतुष्टयात्मकस्यागमस्य वेदान्तेकदेशसम्बद्धत्वख्यापनाय निगृणवाक्यप्रतिपाचं ब्रह्म आद्- 
दरतरेकेन सूत्रितम् । माण्डकयश्रुत्तिवाक्यव्याख्यानरूपेण भआदप्रकरणेन ओङ्कास्मात्राणामात्मपादानां चैकीकरणेन 
प्रतिपाद्यं तुरीयं ब्रह्म सूचितं द्वितीयश्लोकेन । न च तस्य लक्षणदुष्टत्वं गाथालक्षणोपेतत्वात् । तदुक्तम्- 

विषमाक्षरपादं वा पादेरसमं दशघमंवत् । यच्छन्दो नोक्तमत्र गाथेति तत्सूरिभिः प्रोक्तम् । वृत्तरत्नाकरे इति । 

आनन्दगिरिटीका 

तस्थांशवो रश्मयो जीवाश्चिदामासाः सूयंप्रतिबिम्बकल्पा निरूप्यमाणा बिम्बकल्पादुत्रहमणो भेदेनासन्तस्तेषां 
प्रताना विस्तारास्तेरपर्यायमेवाशेषशरीरव्यापिभिः । तदेवाऽऽ्ह- स्थिरेति । स्थिर वृक्षादयः । चरा मनूष्यादयः । 

तेषां निकरः समूहस्तं व्याप्तुं शीलमेषामिति त्था तैरिति यावत् । लोका लोक्यमाना विषयास्तान्ब्याप्येत्ि विषय- 
सम्बन्धोक्तिस्तत्फरं कथयति-भुक्त्वेति ! भोगाः युखदुःखादिसाक्षाका रास्तेषां स्थविषठत्वं स्थूरुतमत्वं देवतानुगुहीत- 
बाह्येन्दरियद्वारा बुद्धेस्तत्तद्विषयाकारपरिणामजन्यत्वं त्तान्भुक्त्वा स्वपितीत्ति सम्बन्धः । एतेन जागरितं ब्रह्मणि 
कल्पितमुक्तम् । तत्रैव स्वप्नकल्पनां दशंयत्ति- पुनरपीति । जाग्रदधेतुधर्माधिमंक्षयानन्तयं पुनःशब्दाथंः । स्वप्नहेतु- 
कर्मोद्धवे च सतीत्यपिनोच्यते। न च तत्र बाह्यानीन्द्रियाणि स्था विषयास्च सन्ति कि तु धिषणाशब्दित- 
बद्धयात्मानो स्वासनात्मानो विषया भासन्ते त्ताननुभूय स्वपितीत्यथंः । तेषां प्रापकमुपन्यस्यति--कामजन्यानिति । 
कामग्रहुणं कर्माविद्योसपलक्षणाथंप् । अवस्थाद्रयकल्पनां ब्रह्मणि दशंयित्वा तत्रैव सुषुधिकल्पनां दशंयत्ति-- 
पीत्वेति । सवे विशेषाः सर्वे विषयाः स्थूलाः सूक्ष्माश्च जागरित्तस्वप्नरूपास्तान्पीत्वा स्वात्मन्यज्ञाते प्रविकाप्य 

१. प्रतिविम्बा बिम्बव्यत्िरिक्तो न वेत्ति विचारे, न तावदत्तिरिक्तः, आदर्शान्तिस्तत्परिमातु प्रदेशाभावात् | 
नाप्यभिन्नः, उपाघावन्तगंतत्वेन प्रतीतेः । अतः भेदेन वा भभेदेन वा निरूपयितुमशक्यः प्रातिभासिकः 
इत्येकः पक्षः, बिम्ब एवादशंतलममिहुव्य परावृत्तेश्वक्षूरदिमभिः अभिमुखत्वेन गृह्यते । तत्राभिमुख्यं 
दपेणस्थत्वं च कल्पितं, स्वरूपं तु बिम्ब एवेति विवरणकाराः | 

२. वासनाजन्याः प्रातिभासिकाः | | 
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यो विश्वात्मा चिधिजविषधासप्राहय भोगान्स्थविष्ठा- 
| स्पश्चच्चन्यान्स्वमतिविभवाञ्ज्योतिषा स्वेन सुक्ष्मान् । 
सवनितास्पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा 

हित्वा सर्वाभ्विेषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः॥ २॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

` मादयदलोको मूाचायंस्य द्वितीयो भाष्यकारस्येत्यसाम्प्रदायिकं सम्बन्धानभिधानात् । ओमित्येतदारभ्यतं 
इति आदिग्रहणविरोधाच्चेति | 
, = अत्रैवं पदान्वयः--यच्छन्दस्य प्रसिद्धावद्योतकल्वात् वेदान्तप्रसिद्धं यदद्र॑तं ब्रह्म तच्रतोऽस्मीति मङ्खलमा- 
चरति । अद्ितीयत्वादेव जन्ममरणकारणाभावात् अमृतमजम् } जन्ममरणप्रबन्धो हि संसारः तिषेधेन स्वतोऽ 

` संसारित्वं दशितम् । 

यदि स्वतोऽसंसायंद्वितीयं ब्रह्म वेदान्तवे तहि अवस्था्तयविरिछराः जीवा भोक्तारो हृश्यन्ते भोजयिता 
चेश्वरः श्रूयते ।. तद्विरुध्येत इत्याराङ्कय ब्रह्मण्येव काल्पनिकं स्वं सम्भावयत्ति--प्रन्ञानांभ्चित्यादिना । प्रज्ञानं 
ब्रह्म तस्यांशव इवांशवो . जीवाश्चिन्मात्रं तत्राना्यनिर्वाच्याज्ञानेषु आवरण विक्षेपशक्तिमत्यु म्या व्यष्टि प्रति- 
विम्बि्तं तदेव चैतन्यं अनन्तजीवन्यवहारास्पदमिति बहुवचनम् । तेषां प्रताना विस्तारार्चिदाभासाः तैः युगपत् 
सकटशरीरब्प्रापिवेदनानुसन्धानानुपपत्या . स्थावरज जगम रीरव्यापिभिः लोकान्विषयान् प्राप्य स्थुलतमान् सुख- 
दुःखादिभोगान् भुक्त्वा स्वपितीति सम्बन्धः| जागरिते हि अहृष्टेन्दरियादिसहकृतं मनो दी्ंप्रभाकारेण गवाक्ष- 
निस्सृतप्रदीपप्रभावत् विषयपयन्तं सञ्चरत् तानू व्याप्नोति तदुपहितं चैतन्यं तत्र चिदाभासहैतुभवत्ति । य॒था जले 
प्रत्िबिम्बित्तस्सविता तत्र प्रकाशाभासोदयहेतुः एषः स्थूलो मोगः। स्वप्ने तु धिषणोसितान् जाग्रद्बुद्धिवासनानिमि- 
तानु कामग्रहणस्पौपलन्नणाथत्वातु कामकर्माविद्यानिमित्तान् भुक्त्वा पनरपि क्रमेणाक्रमेण वा स्वपिति स्थानद्रयोदभृत्- 
श्रुमेण परिश्रान्तं पीत्वा सर्वान् विह्ेवान् सधुरमुगानन्दभुक् स्वापं मौढयलक्षणमनुभवति । चिदाभासोदयेनेत्यथं । 

एतदुक्तं भवति--ब्रह्येव व्यष्युपाधिः तथा द्वारेण जीवभावपन्तं भोक्ता । समष्टिरूपमायायां प्रत्तिबिभ्विततं 
नोऽस्मान् घटाकाशकल्पान् जीवान् मायया मोहयत् भोजयति । अतो साद्रंतविरोध इत्ति । | ष 
 ; ननू चतुर्णा पूरणस्तुरीय इति व्युत्पत्तेः ब्रह्मणस्तुरोयव्वेन श्रुत्या निरदेशात्सद्वितीयतवं प्राप्तम् । तत्राह- 

मायासंष्येति । कल्पितस्थानत्रयसंख्यपिक्षया तुरीयत्वं नतु सदयतयेत्यथंः । मायावित्वेन प्राप्तं निकरुष्टत्वं निराचष्टे- 
परमिति ' चित्तन््रापि माया स्वप्रतिबिम्बित्त एव चंतन्ये संसगंव्यवहारं जनयति । दपंणाद्यपाघीनामेवंस्वभाव- 

" ` तीदहांन। त्; नतु विम्बकत्पे ब्रह्मणोत्यधं । ९.॥ 

यो विश्वात्मेति\ विधीयत इत्ति विधिः धर्मोऽविधिरिति पदच्छेदेनाधर्मोऽपि गृह्यते। तदुपस्थापितादित्यादि- 

| ` आनन्दगिरिटीका 

स्वपिति कारणभावेन तिष्ठतीद्यथः | तत्राऽऽनन्दप्राघार्यममिप्रेवय विकषिनषि--मधरभगित्ति \ अवस्थाचयस्य माया- 

कृतस्य मिथ्याभूतस्य प्रतिविम्बकल्पेष्वस्माधर सम्बन्धिततामिवाऽऽ्पाय्यास्मान्भोजयद्नब्रहय वत्तते। अतो ब्रह्मण्येवावस्था- 
त्रयम् | तद्वन्तो जोवा मायाचि ब्रह्म च ब्रह्मणि परिशुद्धे परिकल्पितं सर्व॑मित्याह--माययेति । तस्येव ब्रह्मणोऽवस्था- 
चयातीतत्वेन विज्ञपिमात्रत्वं दशंयति--तुरीयमिति । चतुर्ण पुरणं तुरीयमिति ब्युत्पत्ते्रह्यणस्तुरीयत्वैन निर्देशा- 
स्प्राप्तं सद्वितीयत्वमिव्याश ङ्कुय कत्पितस्थानव्रयसंख्यापेक्षया तुरीयत्वं न सद्वितीय्वेनेव्याह--मेति । मायावित्वेन 
निदृष्त्वमाश द्खयोक्तम्-परमिति । मायाद्वारा ब्रह्मणस्तत्सम्बन्धेऽपि स्वरूपदरारा न त्त्सम्बन्धोऽस्तीति कुतो 
निक्र्टतेव्यथेः ॥ १ ॥1 

विधिमुखेन वस्तुप्रतिषादनप्रक्रियामवटम्ब्य तद्थनोपक्रम्य तस्य त्वमथ प्रस्यगात्ममात्रत्वम॒क्तम् । अभिधेय- 
` फलोकत्या सम्बन्वाधिकारिणौ च सुचितौ। सम्प्रति *निषेधद्वारा वस्तुप्रतिपादनप्रक्रियामाध्रित्य त्वमर्थेनोपक्रम्य त्य 
-तदर्थासंसारित्रह्ममात्रत्वं प्रत्याययति--यो विश्वात्मेति । तत्र त्वमथंः स्वतः सिद्धदिचद्धातुः स्व॑नाम्ना परामुश्यते । 

9 

निषेधद्वारा वस्तुप्रतिपादनम्-यथा नेति नेती"ति प्रपञ्चं निषिध्य अन्यत्परमस्तीति ब्रह्य प्रतिपादितम् । 
एवमत्र विगतगुणगणत्वप्रतिपादनपूवक तुरीयं ब्रह्य प्रतिपायते । 





आं° प्र०, म०-१ 1 माण्ड्वयोपनिषत् [ २११ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

प्रकाशानुगुहीतेन्द्रियसम्बन्धेन मायामयमहाभृत्तपरिणामत्वेन स्थुरुतमान् प्राश्य यो विवासा भवति समग्रस्थूल- 
भोगसाधनाधिमानात् । पश्चाच्च स्वप्नावस्थायां वासनामात्रमयतरेन सूक्ष्मान् स्वेन ज्योतिषा उपरभ्य यस्तंजसो 
भवति । पुनरपि क्रमेण सुषुप्ते सर्वान्विशेषप्रत्ययान् स्वात्मनि संहृत्य यः प्रज्ञानघनः प्राज्ञो भवति, ' स एव चयवस्थो 
जीवो "नान्तः प्रज्ञं न बहिःप्रज्ञमि'््यादिनिषेधशास्त्रजनितप्रमाणोपरूढस्सर्वानध्यस्तविशेषान् हित्वा निगुणपरमात्स- ५ 
शूपेण सम्प॒क्तो नोऽस्मान् व्याख्यातन् श्रोत स्व विघ्नाभिभमवात् पातु रक्षतु इत्यथः ।) २॥ ॥ 

0 ६ | 

आचन्द्ामास्टकका 

तस्मिञ्चागरितमारोपित्तं तम॒दाहरि--विश्वात्मेति \ विश्वं पञ्चीकृत्तपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकं स्थूलं जगदे राजं 
शरीरम् । तस्मिञ्लागरिते चाहं ममेव्यभिमानवानितव्यथः । तस्ाथैक्रियामुपन्यस्यति--विधिजेति ! विधीयत इति 
विधिघं्मो नजाऽनुबन्घेन ततो व्यतिरिक्तोऽविधिरधमंस्ताभ्यां धमधिर्माभ्यामविद्याकामप्रसूताभ्यां विषयाः शब्दादयो १० 
जन्यन्ते । तान्भोगयोग्यत्तया भोगङब्दितानादिव्यायनुगुहीत्तबाद्ये्द्रियद्ारकवुद्धिपरिणामगोच रतया स्थूकतमान्प्राश्य 
साक्षादनुभूय स्थितोऽयं प्रव्यगाल्ेत्यथंः। तच्रैव स्वप्नावस्थामध्यस्यति--पश्चाच्चेति ! जाग्रद्धेतुकमंक्षयानन्तरं स्वप्न- 
हेतुकर्मोद्धिवे च सति स्थलेभ्यो विषयेभ्योन््यानस्मादेव हेतोः सृक्ष्मान्बाह्येन्द्रियाणासुपरतत्वादविद्याकामेकमं- 
प्रररितात्मीयमतिप्रभावादेव प्रसूृतानन्तःकरणात्मनो वासनामयानादित्यादिञ्योतिषामस्तमित्तत्वादात्मभूतेनेव ज्योतिषा 
विषयीक्रताननुभूयापञ्चीकृतपच्चमहामभततत्कार्यात्मक सृकष्मप्रपच्चं है रण्यगमें दारीरं स्वप्नस्थानं चाभिमन्यमानस्तेजसो १५ 
भवतीत्यथः। तत्रैव सुपुप्तकल्पनां दशंयति--सर्वानिति । स्थृटसृक्ष्मविभागेन स्थानदयावच्छितनान्ध्रकृतानेतानशेषानपि + , 
विशेषानुपाधिदयभूतानुपाधिद्रयदारकस्थानट्रयसञ्चा रप्रयुक्तश्रमोूवानन्तरं तस्यापि परिजिहीर्षायां दनेरनुक्रमेणा- 
क्रमेण वा स्वात्मन्यन्ञाते कारणात्मनि स्थापयित्वोपसंहूव्याग्याकृतप्रधानः सन्प्राज्ञो भवततीत्यथंः । तस्येव प्रत्यगात्मनः 
स्थानचयविरिष्टस्य नान्तःप्रज्ञ न बहिःप्रज्ञमिव्यादिप्रतिषेधरास्वरप्रसूतप्रमाणज्ञानसमारूढस्य सर्वानप्यनथंविशेषा- 
न्कायंकारणरूपान्प्रमाणन्ञानप्रभावादेव हित्वा निरूपाधिकपरिपुणंपरिज्ञानपरमात्मस्वकूपेण परिनिष्पन्चं तत्त्वं कथ~ २० 
यत्ति--हित्वेति , प्रथमङ्छोकेन प्रदशितप्रणामस्य प्रत्यूह प्रवाहूप्रशमनात्मकं प्रयोजनं स्थानत्रयप्रकल्पनातीत्तपरवस्तु- 
प्रयुक्तं प्राथंयते दिततीयेन--पात्विति । नोऽस्मान्व्याख्यातुत्वेन श्रोतृत्वेन च व्यवस्थितान्पुरूषाथंपरिपन्थिभूतकारण- 
निरासपुरःसरं परमात्मा पराकृताश्ेषकल्पनो नित्यविज्ञप्षिस्वभावो सोक्षप्रदानेन तद्धेतुज्ञानप्रदानेन च परिरक्नता- 
दित्यथः। केचित्तु प्रकरणचतुष्टयात्मनो म्रन्थस्य वेदान्तेकदेशसम्बद्धत्वज्ञापना्थं निष्प्रपञ्चं वाक्यप्रतिपाद्यं ब्रहम 
प्रथमश्छोकेन सूचितम् । द्वितीयेन माण्ड्क्यन्नुतिव्याख्यानरूपेणाऽ्यप्रकरणेन प्रणवमात्राणामात्मपादानां चेकोकरणेन २५ 
प्रतिपादं ब्रह्म सूचित्तमिति सन्यन्ते। न च द्वितीयररोके चतुथंपादे वुत्तलक्षणाभावादसा द्ध गत्यमादाङ्कुनीयम्। "गाधा- ` 
लक्षणस्य तत्र सुसम्पादत्वादिति द्रष्टव्यम् । अन्ये त्वाद्यश्छोकं मूरुदलोकान्तर्भतमभ्युपगच्छन्तो द्वितीयदलोकं ' ` 
ष्यकारग्रणीतमभ्युपयन्ति । तदसत् । उत्तरश्छोकेष्विवाऽऽ्येऽपि शोके भाष्यकृतो व्यास्यानप्रणयनप्रसज्घात् । 

ओमिव्येतदक्षरमित्यादिभाष्यविरोधाच्चर । अपरे पुनरायेन श्लोकेन शास्वग्रतिपाद्यषरदेवतातच्वानुस्मरणद्वारेण 
नमनक्रिया प्रकरण प्रारम्भोपयोगित्वेन क्रियते । परदेवताभक्तिवदपरदेवताभक्तेरपि विदयाप्राप्तावन्तरद्धत्वस्य श्ञास्त्री-.३० 
यस्य॒ शिष्यरिक्षाये ज्ञापनाथंमवस्थात्रयातीतान्निव्यसिद्धविज्ञानमतते सचार्यन्मोक्षौपयिकन्ञानप्राप्षिराचायेवान्पुरुषो 
वेदेत्यादिश्रत्यवष्टम्मेन मुमुक्षुणा प्राथ्यंते दितीयश्छोकेनेति कल्पयन्ति ।॥ २॥ | 

१. गाथालक्षणेति- तदुक्तं वृत्तरत्नाकरे-- 

विषमान्नरपादं वा पादरसमं दशवम॑वत् ¦ यच्छन्दो नोक्तमत्र गाथेति तत्सूरिमिः प्रोक्तम् ॥ 

अत्र दशधर्मा भारते प्रोक्ताः । प्रकृतश्छोके विषमाक्षरपादत्वमात्रम् | ३५. 
` . "मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः कद्धो बमक्ितः । व्वरमाणरच भीरूर्व जन्यः कामी चतेदक्ष।" ` 

भाष्ये ओमित्यारम्य व्याद्यानविरोधात् । 





२१६ | टीकाद्रयोल्लसित्तशञाङ्कुरभाष्योपेतता [ आ० प्रण, म~! 

ओपित्येतदक्षरमिदे सवं तस्योपव्याख्यानं भृतं भवद्ध पिष्यदिति 
सवे मङ्कार एव यच्चान्यसिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ 

ओमित्येतदक्षरमिदं सव तस्योपव्याख्यानम् । वेदान्ताथेसारसंग्रहुभुतमिदं प्रकरणचतुष्टयमोमित्येतदक्षर- 
भित्याद्यारम्यते ! अत एव न पुथक्सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि ! यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धाभिषेय- 

५ प्रयोजनानि तान्येवेह् भवितुमहन्ति \ तथाऽपि प्रकरणव्याचिस्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि ! तच प्रयोजनवत्साधनाभि- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंरीका 

व्याख्येयस्य प्रतीकमादत्त--ओभिल्येतदक्षरमिदं तस्योपग्यास्यानमिति । प्रकरणलक्षणाभावादव्यास्येयत्वं 
नाशङ्नीयमित्याह-वेदान्तार्थति \ वेदान्तानामर्था निष्प्रपञ्चब्रह्यात्मेकत्वस्गुणब्रह्योपासनकायंब्रह्मोपासनादिविषया- 
स्तेषां मध्ये सारमाव्यन्तिकपुरुषाथवत्तया निविशेषब्रहयात्मेकत्वं तस्य शास्त्रे विस्तरेणोक्तस्य संक्षेपाभिधायकमिदम् । 

१० अतोऽवान्तरप्रयोजनसद्धावाद्रवाख्यातुमारभ्यत इत्यथंः। 

 निविषयत्वासम्बन्धत्वापिप्रयुक्तापि अव्याष्येयत्वाशद्धुा प्रकरणत्वादेव पय॑हा रीत्याह--अत एवेति । 

श्रोतुप्रवृत्यथंमवश््यं वक्तव्यानीत्ति चेत् त्राहु--यान्येव त्विति । ननु प्रयोजनं मोक्षाख्यं ब्रह्मज्ञानस्य, न वेदान्तानां 
तस्येव च विषयेण ब्रह्मणा सम्बन्धोऽपि, अतः कथमुच्यते-- वेदान्ते सम्बन्धाभिधेयप्रयोजवानीति । तत्राऽऽहू--तत्रेति । 
प्रयोजनस्य मोक्षस्य साधनं ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानं तस्य जनकत्वेन शास्वमपि ब्रह्मसम्बन्धं भवति । तदभिधानमन्तरेण 

१५ आनस्दगिरिटीका 

यदुदिश्य मद्धखाचरणं कृतं तचिदष्टुमादौ व्याख्येयस्य प्रतीकं गृह्यति-भोमित्येतदिति \! गमित्ये्त- 
दक्षरमित्यादिघ्रकरणचतुष्टयविरिष्टमिदमारभ्यते ग्यास्यायतेऽस्माभिरिव्युहेश्यं प्रतिजानीते । किमिदं शास्वत्वेन वा 
प्रकरणत्वेन वा व्याचिद्यासितम् | नाऽऽ्यः। शास्त्रलक्षणामावादस्याशास्त्रत्वात् । एकप्रयोजनोपनिबद्धमशेषाथं- 
प्रतिपादक हि शास्वम्। अत्र च मोक्षलक्षणेकप्रयोजनवत्वेऽपि नारोषाथंप्रत्तिपादकत्वम्। न द्वितीयः | प्रकरणलक्षणा- 

२० भावादित्याशङ्कुयाऽध्- वेदान्तेति । शास्त्रं वेदान्त्न्दाथंः । तस्यार्थोऽधिकारिनिणयगुरूपसदनपदाथंदयत देक्य- 
विरोधपरिहारसाधनफलराख्यः । तत्र सारो जीवपरेक्यं तस्य सम्यग््रहुः संग्रहः संश्यविपर्यासादिप्रतिबन्धव्युदासेन 
तदुपायोपदेशो यस्मिन्प्रकरणे तत्तथेति यावत्। तथा च~'"शस्त्रेकदेशसम्बद्धं रास्वकार्यान्तरे स्थितम्” ° । इद प्रकरण- 
त्वेन व्याख्यातुमिष्टम् । निगणवस्तुमात्रप्रतिपादकत्वात् । तत्परतिपादनसंक्षेपस्य च कार्यान्तरत्वात्प्रकरणलक्षणस्य 
चात्र सम्पूणत्वादित्यथंः। प्रकरणत्वेऽपि निविषयत्वादिप्रयुक्तमव्यास्येयत्वमाशङ्कुयाऽऽह्-अत एवेति! प्रकरणत्वादेव 
प्रकृतशास्त्राद्धदेन सम्बन्धादीनामवाच्यत्वेऽपि प्रकरणप्रवृत्यद्धतया तानि त्ववद्यं वक्तव्यानीत्यारङ्कव शास्त्ीय- 
सम्बन्धादीनां तदीये प्रकरणेऽरथातपाप्तत्वान्नास्ति वक्तव्यत्वमथंपूनस्क्तेरित्याहु--यान्धेवेति । श्रोतारो हि शास्त्रीयं 
प्रकरणं प्रतिपद्यमानाः शास्त्रीयाण्येव सम्बन्धादीन्यत्र वचनाभावेऽपि बुध्यमानाः प्रवृत्ति तरसिमन्प्रकुवंन्तीत्यथंः | 
तहि प्रकरणकतुंवदेव तद्धाष्यकृताऽपि विषयादीनामत्रावक्तव्यत्वा ाष्यकरृतो विषयाद्यपन्यासायासो वथा स्यादित्या 
गङ्धुयाऽऽहु--तथाऽपीति । प्रकरणकर्तुरवक्तव्यान्यपि त द्धाष्यकृता तानि संक्षेपतो वक्तव्यानीति व्याख्यातूणां मतम्। 

३० द्वाभ्यामनुक्तत्वे तेष्वनाश्वासाशङ्कावकासादित्यथंः | 

भाष्यकृता प्रयोजनादीनां वक्तव्यत्वे सिद्धे शास्त्रप्रकरणयोमेक्षलक्षणप्रयोजनवत्वं प्रतिजानीते--तत्रेति । 
पयोजनवच्छास्त्रमिति सम्बन्धः । शास्तरग्रहणं प्रकरणोपलक्षणाथंम् । मोक्षलक्षणं फ ब्रह्यज्ञानस्येष्यते न शस्व 
प्रकरणयोरित्याज्ञङ्कयाऽश्ट॒ू- साधनेति । सत्यं मोक्षस्य साधनं ब्रह्मात्मेकत्वज्ञानस् । तस्य जनकः शास्त्रादि तद्धावेन 
ज्ञानव्यवेघानेन मोक्षफलव {दवति शास्व्रादीत्यथंः । तथाऽपि ब्रह्मणा विषयेण सम्बन्धो वेदान्तानामेवेष्यते तत्कथ- 

३५ मभिधेयसम्बद्धं शास्वादीत्याल ङ्कुय ब्रह्मविचा रमन्तरेण तज्ज्ञानजनकत्वायोगात्तज्जञानजननद्वा रा विषयसम्बन्धसिद्धि- 

२५ 
अटक 

१. “आहुः प्रकरणं नाम प्रन्थभेदं विपरदिचतः'” इत्युत्तराधंम् | 





आं० प्रं, म०-१ 1 माण्ड्क्योपनिषत् [ २१३ 

व्यञ्जकस्वेनाभिधेयसम्वद्धं शाखं पारस्प्यण विरिष्टसम्बन्धामिधेयप्रयोजनव-दूवति ! कि पुनस्ततप्रयोजनमिस्युच्यते । 
रोगातंस्येवं रोगनिवृत्तौ स्वस्थता ।! तथा दुःखात्मकस्याऽऽत्मनो दतप्रपच्चोपश्षमे स्वस्थता अदेतभावः प्रयोजनम् । 
देतप्रपच्चस्याविद्याकृतत्वाद्वि्यया तदुपशमः स्यादिति ब्रह्यविद्याप्रकाङनायास्याऽऽरम्मः क्रियते । “यत्र हि दैतमिव 
भवति" ! “त्र वाऽन्यदिव स्पात्तत्रान्योऽन्यत्पदयेदन्योऽस्यद्विजानीयात्' \ “यन्न त्वस्य सकमास्मेवाभुत्तत्केन कं 

अनुभूतिस्वरूपाचार्थटीका 

जनकत्वासम्भवात् ज्ञानद्वारेण तत्फटेनैव फट्वच्चैत्यथंः। शास्त्रीयं प्रथोजनमाक्षिपति-- पुनरिति। सिद्धत्वे नास्य 
प्रयोजनं, साध्यत्वे स्वगंवदनित्यत्वमित्ति भावः| स्वस्वरूपत्वेन सिद्धस्यापि अद्र॑तानन्दस्याभिनव्यक्तिप्रतिबन्धक- 
निवृत्त्यौपाधिकसाध्यत्वेन प्रयोजनत्वं घटत इति परिह रति--उच्यत इति) तथापि बन्धस्य सत्वात् कममणैव निवुतिनं 
ज्नेनेदयाराङ्कयाह--दरेतप्रपच्चस्येति । बन्धस्याविद्यात्मकत्वेऽन्वयन्यतिरेकगर्भां श्रुतिमाह--यच्र हीत्यादिना । एवं 

आनन्दगिरिटीका 

रिव्याहू-अभिधेयेति ! उक्तं ज्ञानव्यवहितं प्रयोजनादि चास्तादेरूपसंहू रति--पारम्पर्थेणेति \ तत्र सम्बन्धो ब्रह्यज्ञानं 
१शाखरादिना जन्यमेवेत्ययोगव्यवच्छेदादुक्तः । सास्वादिनेव जन्पमित्यन्ययोगन्यवच्छेदाद्विषयोऽपि दितः । 

यदुक्तं प्रयोजनवत्वं तदाक्षिपति--कि पुनरिति । साध्यत्वे स्वगंवदनित्यत्वं नित्यत्वे साधनानधीनत्वान्न 
तादर्थ्येन शास्त्रादि प्रयोक्तव्यमित्यथैः । सोक्षस्याऽऽत्मस्वरूपत्वाच्चा सत्यत्वं नापि साघनानथंक्यम् । स्वरूपमृतमोक्ष- 
प्रतिबन्धनिवत्तकत्वेनाथंवच्वादिदयुत्तरमाहु--उच्यतन इति \ यथा देवदतस्य ज्वरादिना रोगेणाभिभूतस्य स्वस्थता 
स्वरूपादप्रच्युतिरूपा स्वरूपभूतेव प्रागपि सती रोगप्रतिबद्धाऽसत्तीव स्थित्ता चिकित्साशास्तीयोपायप्रयोगवशास्रति- 
न्धभूतरोगापगमे सत्यभिव्यज्यते। न हि तत्रोपायव्यथ्यं प्रतिबन्धप्रध्वंसाथंत्वात्। च चानित्यत्वं स्वस्थतायाः शङ्धुचेत। 
तस्यास्तदसाध्यत्वादित्युक्तेऽये ृष्टान्तमाह--रोगातस्थेवेति ! यथोदितृष्टन्तानुरोधादात्मनः स्वतःसमुत्खातनिखिल- 
दुःखस्य निरतिशयानन्देकतानस्यापि स्वाविद्याप्रसताह द्धा रादिद्वैतप्रपश्च सम्बन्धादात्मनि दुःखमारोप्याहं दुःखी सुखं 
मया प्राप्तव्यमिति प्रतिपद्यमानस्य परमकारुणिकाचार्योपदिषटवाक्योत्थाद्वैतविद्यातौ द्वेतनिवुत्तौ प्रतिवल्धप्रध्वंसे 
स्वभावभूता परमानन्दता निरस्तसमस्तानयंता च स्वारस्येनाभिन्यक्ता भवति । सा च स्वस्थता परिपुणवस्तु- 
स्वभावाच्चातिरिच्यते | तदिदं शास्त्रीयं प्रयोजनम् । तस्य स्वरूपत्वेनासाध्यत्वान्नानित्यत्वं शङ्कितम्यम् । न च 
साधनवेय््यं प्रदशितप्रतिबन्धनिवृत्तिफरत्वादिति दारछन्तिक माह--तथेति \ ननु देतस्यांह दा सद्यात्मनो वस्तुत्वा- 
दस्तुनश्च विद्यानपोह्यत्वाच्ित्यतेमित्तिककर्मायत्तत्वात्तन्निवृत्तेरं विद्या्थेन प्रकरणारम्भेणेति तत्राऽऽ्ह्-दैतेति । 
आत्माविद्याकृतस्य द्वेतस्याऽऽत्मविद्यया कारणनिवृत््या निवृत्तेयत्मविद्याभिव्यक्तये लास्वारम्भो युज्यते। न च 
देतस्याविद्याकृतस्य विद्यमानदेहत्वे प्रमाणमस्तोत्याश ङ्कय।न्वयग्यतिरेकानुविधायिनीं श्रुतिमुदाहरति--यत्र हीति । 
र्ट्वराब्दाभ्यामविद्यावस्थायां प्रतिभातद्वेतस्य तत््रतिभानस्य चाऽऽमासत्वेनाविद्यामयत्वमुच्यते--आत्मेवाभूदिति । 
विदुषो विद्यावस्थायां कतुंकरणादिसवंमात्ममावं नातिरिक्तमस्तीस्युक्त्या विद्याद्रारा सवस्य द्वेतस्याऽऽत्ममात्रत्व- 
वचनाद्धि्यानिमित्ता कायंकारणात्मकद्रेतनिवृत्तिरात्मेवेत्यमिखप्यते । त्था च विद्यातो द्वैतनिवृत्तिनि्दशात्तस्या- 
विद्यात्वमवद्ोत्यते । आदिशब्दान्नेह् नानेत्यधिष्ठाननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं द्वेतस्याभिदधद्वाक्यं वाचारम्भणः- 
वाक्यं च गृहीतम् 1 अस्याथस्येति । द्ेतगताविद्याक्रृतत्वस्येत्यथंः । 

विषयप्रसोजनायनुबन्धोपन्यासमुखेन ग्रन्थारम्भे स्थिते सत्यादौ प्रकरणचतुष्टयस्य प्रव्येकमसङ्कीर्णं प्रमेयं 

१. गास्वादिना जन्यमेवेत्यत्रायोगव्यवच्छेद एवकाराथं; विशेषणसङ्खत्वात् शङ्क: पाण्डुर एवेत्िवत् । 
अन्न यथा एवकारेण श द्कुत्वव्यापकत्वं पाण्डुरत्वे प्रतीयते तथा शास्वव्यापकत्वं तत्त्वज्ञानजनकत्वे 
प्रतीयते । शास्त्रादिनेव जन्यमिति एवकारस्य विशेष्येण सम्बन्धे 'पाथं एव धनुधंरः' इतिवत् शास्त्राद- 
स्येन न जन्यत इत्यथः । तेनासाधारणविषयसिद्धिः । क्रियासद्खतस्तु एवकाये नीलं सरोजं भवत्येव 
त्यादौ तत्रायोगे सरोजे नीछायोगे सरोजत्वन्यापकत्वव्यवच्छेदो बोध्यत इति ज्ञेयम् | 

२, इव सब्दाभ्यामित्ति-यत्र हि ठेततमिव' इत्यादौ कल्पितत्वरूपमाभासत्वमिवशब्दाथं इत्यथः । 
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२१४ टोकाटयोल्कसितशषाङ्करभाष्योपेता [ आ० प्र०, म०~ १ 

पद्रयेत्केन कं विजानीयात्" इत्यादिश्नुतिभ्योऽस्याथंस्य सिद्धिः तत्र तावदोड्धारनिणंयाय : प्रथमं प्रकरणमागसप्रधान 
मात्मतत््वप्रतिपत्युपायभूतम् । यस्य देतप्रपञ्चस्योपश्षमेऽदवेतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पीदिविकत्पोपश्मे रज्जुतस्व- 
प्रतिपत्तिः तस्य द्वैतस्य हैतुतो वेतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम् । तथा्रेतस्यापि वैतथ्यप्रसङद्धप्राप्रौ युक्ति- 
तस्तथात्वद्शनाय तृतीयं प्रकरणम् । अद्धेतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्षभूतानि यानि बवादान्तराण्यवेदिकानि तेषा- 
मन्योन्यविरोधित्वादतत्वाथत्वेन तद्ुपपत्तिभिरेव निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम् । कथं पुनरोङ्ारनिणंय आत्सतत्तव- 
प्रतिपततयुपाथत्वं प्रतिपद्यत इति। उच्यते । “ओोमित्येतत्”। “एतदारम्बनम्'" । “एतद सत्यकाम" । “भोमित्यात्मानं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

प्रयोजनादिमत्वाद्रचास्येयत्वमुपपाय प्रकरणचतुष्टयस्य संक्षेपतोऽथंविभागमाह--तत्र तावदित्यादिना । आगमप्रधान्- 
मिति । माण्डूक्यश्नुतिव्याख्यानरूपत्वाच्र युक्तिप्रधानमिव्यथंः । अद्रेतस्यापि व्यवस्थानुपपत्यादितक विरोधात् द्वेतवत् 
वेतथ्यप्रसक्तौ सत्यामित्यथं; । तदुपपत्तिभिरेव निराकरणे हेतुः अन्थोन्यविरोधित्वादिति । निराकायंतवहतु 

 अतच्वाथंत्वेसेति ! मिथ्य द्रैतनिषएठत्वेनेव्यथंः । 
आादप्रकरणाथंमाक्षिपति--कथं पुनरिति! अन्यज्ञाचं ह्यविनाभावादिबलेनान्यप्रततिपत्तौ हेतुयंथा घूमादि- 

ज्ञानं वह्वयादप्रतिपत्तेः, न चोदका रस्याविनाभावादिरस्तीत्यथंः । परिहुरत्ति-उच्यत इत्यादिना । “सवं वेदा 

आनन्दगिरिटीका | 

प्रतिपत्तिसौकर्या्थं सुचयितव्यमित्याहु--तंत्र तावदिति । यो ङ्कुारप्रकरणस्यासङ्कोणं प्रमेयं संगृ ह्लात्ि-ओङ्ारेति । 
` तन्तिणंयाय प्रकरणमारन्धमित्ययुक्तम् । तन्निणये प्रमाणाभावात्तस्य चानुपयोगित्वात्। आत्मप्रतिपत्तिहि परुषार्थोप- 
 योगिनीत्याशङ्कयाऽऽगमेत्यादिविशेषणद्यस् । तदुपदेशप्रधानं माण्ड्क्योप्तिषदव्याख्यानरूपम् । तेन तत्र प्रमाण्या- 

दृक्तो निणेयः सेत्स्यति न त्विदं युक्तिप्रधानं युक्तिरेशस्य सतोऽपि गुणत्वादप्रधानत्वात् । न चायमोङ्कारनिणेयो 
नोपयुज्यते । यदात्मनस्तत्ततमना रोपित्तरूपं तत्प्रतिपत्तावुपायत्वात् । तस्परतिपत्तेश्व गुक्तिफलत्वात् । अतस्चाऽऽ््यं 
प्रकरणमोङ्कारनिणंयावान्तरफलद्रारेण तत्वज्ञाने परमफले पयेवस्यतीद्युपदेशवन्ादधिगन्तन्यमित्यथः । वेतथ्य- 

`  प्रकरणस्यावान्तरविषयविश्लेषं दशंयत्ति--पस्येति) आरोपितनिषेधे सत्यनारोपितप्रतिपत्तिः स्वाभाविकीत्यत्र हृ्ान्त- 

२५ 

माह--रज्ञ्वामिवेति । हेतुतो इस्यत्वाद्न्तवत्त्वादियुक्तिवशादित्यथंः । अद्वेतप्रकरणस्यार्थंविरोषमुपन्यस्यति-- 
तथाद्ेतस्यापीति \ तस्यापि द्वेतवद्व्यवस्थानुपपच्या मिथ्यातवप्रसङ्घः शङ्कयते । तस्यां सत्यामौपाधिकमेदादढ्रय- 
वस्थायाः सृस्थत्वादव्यभिचारादि प्युक्तिवशाददरेतस्य परमाथंत्व प्रतिपादयितुं तृत्तोयं प्रकरणमित्य्थः। अलातरान्ति- 
प्रकरणस्याथंविशेषं कथयति--अदेतस्येति ! तस्य तथात्वमबाधितत्वेन वस्तुत्वं तत्प्रतिपन्तत्वं पक्षान्तराणामिव्यत्र 

` ` हेतुमाह--अवेदिकानीति । तेषां निराकायंत्वे हितुमाह--अतत््वा्त्वेनेति \ मिथ्यादरेतनिष्ठत्वनेत्यथंः । तद्पपत्ति- 
भिरेव निराकरणे हैतुमाह्--अन्थोन्येति । पक्नान्तरप्रतिषेधमुखेनादेतमेव द्रढयित॒मन्त्यं प्रकरणमित्यथंः | 

ओद्धुारनिर्णयद्वारेणाऽऽ्तमप्रतिपच्युपायभूतमादं प्रकरणमित्यमुक्तम् | तन्तिणयस्य तद्धीहेतुत्वायोगात् । न 
खल्वर्थान्तरज्ञानमर्धन्ति रज्ञाने व्यसिमन्तरेणोपयुज्यते । न चात्र धूमाग्न्योरिव व्यापिरूपरम्यते । न चाऽऽत्मकार्यत्व-ः 
मोद्धारस्य युक्तम् । आकाडादेरविशेषात् । तस्य च सर्वात्त्वेनाऽऽत्मवत्तत्कायंत्वन्याघात्तादिति मन्वानः सन्प्रथम-, 

: ; प्रकरणार्थं प्रागुक्तमाक्षिपति--क्थमिति । न वयमनुमानावष्म्भादोङ्कारनिणंयमात्मप्रतिपत्त्युपायमभ्युपगच्छामो येन 
व्याप्यभावो दोषमावहेत् । कि तु श्चतिप्रमाण्यात्तन्तिणंयस्तद्धीहैतुरिति परिहुरत्ति--उच्यत इति । तव मृत्युना 
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१. प्रथमं अागमप्रकरणमुपनिषदधंप्रतिपादनपरतवात् । द्वितीयम्--प्रप्चोपशमं' अद्वैतं श्ञाते द्रेतंन | 
विद्यते" इति वाक्यसूचितं प्रपञ्चमिथ्यात्वं युक्तिमिः प्रतिपादयति । तुतीयं, प्रपञ्चमिथ्यात्वे तदधिष्ठान- 
स्थापि मिथ्यात्वशङ्कायां तस्य सत्यत्वं बोधयति । चतुथं तु अद्वेतसमथंनाय देतवादिमतखण्डनमिति 
प्रथमप्रकरणशेषभूतं प्रकरणत्रयमपीति भावः| 

, २. अन्यभिचारादीति-शरी रादेभेदेऽपि अत्मनोऽमेदः; भेदप्रतीतेः उपाधिगोचरत्वात्। उपाधीनां मिथ्यात्वा- 
च्चेति । सद्बुद्धेः सवंत्रान्यभिचाराच्च | 

३. अकातदृष्टान्तघटितन्यायप्रयोगयुक्तं प्रकरणमलातन्लान्तिप्रकरणम् । 





भा० प्र०, म०-१ ] मण्ड्क्योपनिषत् | २१५ 

युञ्जीत" । “ओमिति ब्रह्य" । “ओङ्कार एवेदं सवम्" इत्यादिश्ुतिभ्यः \ रज्जञ्वादिरिव सर्पादिविकत्पस्याऽऽस्पदोऽ- 
हय आत्मा परमाथतः सन्प्राणादिविकतपस्याऽऽस्पदो यथा तथा सर्वोऽपि वाक्प्रपच्चः प्राणाद्यात्मविकलत्पविषय ओड्र 
एव । स चाऽऽत्मस्वरूपमेव । तदमिधायकत्वात् । ओङ्खारविकारशब्दासिघेयश्च सवः प्राणादिरात्मविकत्पोऽभि- 

अनुभूतिस्वसरूपाचायटीका 

यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ` यदिच्छन्तो ब्रहयचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ज्रवीम्योमित्येतदि'ति, 
मुद्युना नचिकेतसं प्रति ब्रह्मत्वेन ओोमिव्येतदुपदिष्टम् । तस्यायं भावः--उपसंहूतबाह्यकरणेन समादित- 
मनस्केनोद्धा येच्चारणे सति यच्चे्तन्यं स्फुरति तदोङ्कारसामीप्यात् शाखाचन्द्रन्यायेन "ओं शब्देन रक्ष्यते । अतो 
लक्षणयोद्कारनिणंयो ब्रह्यप्रतिपच्युपाग्र इति । यद्रा, वक्ष्माणेन वाच्यवाचकामेदन्यायेन सवंमोमित्ति प्रतिपद्य 
व्यवस्थितो यदेतदोमिति तद्ब्रह्मेति बावायां सामात्याधिकरण्येन बोध्यते योऽयं स्थाणुः पुमानेष इत्तिवदिति। यद्रा 
प्रतिमायां विष्णुहष्टिवत् परापरत्रह्यहष्ट्या ओङ्कार उपास्यमानो ब्रहयप्रतिपच्युपायो मवति । तदेतदमिप्रेव्य श्रुती 
पठति--एतदालम्बनमित्यादिना । अथवा, “भो ङकार एवेदमि''ति श्वुव्यन्तरेणो ङ्कारः सर्वास्पद उक्तः । सर्वास्पिदं 
च ब्रह्य । अत एकलक्षणत्वादन्यत्वमसिद्धमित्यंथंः । ` | 

| नतु प्राणादिः स्वानुगतप्रतिभासे वस्तुनि कल्पितः विभक्तत्वाद्य एवं सं एवं, यथा सर्पादिः, स्वानुगत- 
प्रतिभासे रञ्ज्विदमंशे कल्पित इत्यनुमानादात्मेव सर्वास्पदो गम्यते । सवस्य स्वंप्रकाशानुविद्धत्वात्, नोद्कारस्तस्य 

जगत्यनुगमादरोनादित्याल ङ्याऽऽह् -रज्ज्वादिरिवेत्यादिना। “प्राण इति प्राणविदः" इत्यादि दश््यमाणो यः प्राणादि 
आंत्मविकल्पस्तद्विषयः सर्वो वाक्प्रपञ्चः ओ द्धा सस्पदः “एवमोङ्कारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णे'' ति श्रुतैः । तदनुविद्धत्व- 
स्याघ्यवगंमादित्यथंः । ̀ तद्यंथंनातस्यऽऽत्माऽऽस्पदः सोङ्कारश्च वाक्प्रपञ्चस्याऽऽस्पद इत्यास्पदद्रयं प्राप्तमित्या- 
र _्ुयाऽऽह-स चोङ्धार आत्मनः स्वरूपमेव \ तस्याऽऽत्मनोऽभिधायकत्वात् । 

आनन्दगिरिटीका 

नचिकेतसं प्रत्योमिव्येतदित्यनेन वाक्येन ब्रह्मत्वेनोमिव्येतदूपदिष्टम् । समाहितनो द्धा रोच्चारणे यच्च्न्यं स्फुरति 
तदो द्ारसामीप्यादेव ° जाखाचन्धन्यायेनो द्ुारशब्देन लक्ष्यत । तेन छक्षणयो द्ुारनिणयो ब्रह्मधीहेतुरिति विवक्षित्वा 
श्रतिमुदाहुरति--ओभित्येतदिति ।! प्रत्तिमायां विष्णुबुद्धिवदोङ्कारो ब्रह्यवुद्धयोपास्यमानो ब्रह्यप्रतिपच्युपायो भव- 
तीत्यभिग्रेत्य वाक्यान्तरं पठति--एतदाखम्बनमिति । किं चायमोङ्कारो यदा परापरब्रह्यहृ्टयोपास्यते तदा तज्ज्ानो 
पायतामुपारोहतीति सत्वा पुनः श्रुति दरंयति--एतदा इति । कि च समाधिनिष्ठो यदा ओमि्युच्चार्याऽऽत्मानमनु- 
संधत्ते तदा स्थूलमकारमुकारे सृक्ष्मेतं च कारणे मकारे तमपि कायक्रारणात्तीते प्रत्यगात्मन्युपसंहूत्य तन्निष्ठो 
भवतीत्यनेन प्रकारेणो दारस्य तत्प्रतिपत््युपायतेति विधान्तरेणाऽऽहु-ओमित्थात्मानमिति । कि च योऽयं स्थाणु 
स पुमानितिवयदेतदोमिव्युच्यते तद्ब्रह्मेति बाधायां सामानाविकरण्येन समाहितो ब्रह्म बोध्यते । तथा च युक्त- 

मोङ्कारस्य ब्रह्यज्ञानहेतुत्वमिव्याह--ओमिति ब्रह्मेति । कि च सवास्पदत्वादाद्धुारस्य ब्रह्मणश्च तथात्वादेक- 
लक्षणत्वादन्यत्वासिद्धेरोद्कु रप्रत्िपत्तिनब्रहय प्रतिपत्तिरेवेत्याह्--ओङ्कार एवेति । ओमितीदं सवमित्यादिवाक्यान्तर- 

संग्रहाथमादिपदमित्यादिश्रततिभ्यो ब्रह्यप्रतिपत्युपायत्वमो द्धम रस्य प्रमितमिति शेषः । ननु स्वानुगतप्रतिभसे सन्मात्र 
चिदात्मनि प्राणादिविकल्पस्य कल्पितत्वादात्मनः सर्वास्पदत्वं न पूनरो दारस्य तदस्त्यननुगमादिति तत्राऽऽ्हु-रज्ज्वा- 
दिरिवेति | यथा रज्जुः शुक्तिरित्यादिरधिष्ठानविशेषः सर्पो रजतमिटपरादिपिकल्पस्थाऽऽस्पदोऽभ्युपगतस्तथाऽऽत्माऽ- 
दयत्वान्मिथ्यात्वहेत्वमावात्परमाथंसत्स्वभावो वक्ष्यमाणस्तस्य प्राणादिविकल्पस्याऽऽस्पदोऽभ्युपगम्यते यथेष हृष्टान्त- 
स्तथेव प्राणादिरात्मविकल्पो यस्तदिषयः सर्वो वाक्प्रपच्चों यथोक्तङ्कारमातात्मकस्तदास्पदो गम्यते । नच च 
जगत्योद्कारस्याननुगमः । ओङ्कारेण सर्वा वाक्र्संतुण्णेति श्रुतेः । अतो युक्तमो द्भुारस्य सर्वास्पदत्वमित्यथः। 

न 
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न्वथंजातस्याऽऽत्मास्पदत्वादोद्कुा रास्पदत्वाच्च वाकप्रपच्चस्य प्राप्तमास्पदद्वयत्वमिति नेत्याह्ू-स चेति \ . . 

चन्द्रसूचकत्वं हश्यते, द्रत ओङ्कारेण ब्रह्मणः स्फुरणम् गोद्धुा रावाच्यत्वेऽपि शुद्धन्रह्मणः युक्तम् । 
-२. सन्तुण्णा--व्याप्रा । अकारः सवंशब्दानुस्य॒तः । सभो ङारश्वाकारप्रधानः, तेन तदरयाप्तत्वं सर्वेषां 

राब्दानामिव्यथंः । 9 
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धानव्यतिरेकेण नास्ति । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं” “तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्यमभिः सर्वं सितम् 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ननु यो यस्यामिधायकः स तस्य स्वरूपमिति नास्ति व्याप्तिः । प्राणादेः आत्मविकल्पस्याधिधानात्तिरेक- 
दशंनादिव्याराङ्खच तस्याविवक्षितत्वाच्च व्यभिचार इत्याह्--ओङ्कुारेति। विमतश्शन्दस्तत्त्वतः स्वव्यतिरिक्ताभिधेय- 
दूल्यः रान्दत्वात्, शश्विषाणादिशब्दवत् । ननु प्रत्यक्षविरुद्धः पक्षः, न तावच्चाक्षुषं प्रत्यक्षं शब्दे ग्याप्यवति, 
कथ द्धुारं ततो व्यतिरेकं परिच्छिन्यात् । श्रावणं च न रूपे व्याप्यवति तदपि कथङ्धुारं तस्य व्यतिरेकं गोचरयेत् । 
मनस्वास्वतन्वरं बाह्ये । प्रत्यक्षस्य च वतंमानम्राहिणोऽत्यन्तबाह्यांशग्रहणे व्यापाराभावाच्च प्रकृतप्रतिपक्षता । ननु 
दाब्दार्थो न तत्त्वतोऽभिन्नौ विरुद्धघर्माक्रान्तत्वात्तमः प्रकारव दित्यनुमानविरुद्धः पक्षः । न । विरुद्धधर्माक्रान्तत्वस्य 
भेदसिद्धिपुवेकत्वेन हेतोरसिद्धत्वात् । नो खल्वभेदवादिनर्ब्दस्य निरवयवत्वमथंस्य सावयवत्वमित्ति विर्द्धधर्मा- 
क्रान्तत्वं संमतम् । ननु शब्दः प्रमाणं प्रमेयश्वाथं इति व्यवहा रान्यथानुपपत्या बाधः । न, स्नप्नवदुपपत्तेः। ने च 
साध्यविकलो दृष्टान्तः, विकल्पमाचत्वात् तदुक्तं--शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प इति । 

किञ्च, ताकिकाणां वनसेनाविरिष्टादि्चब्दा व्यतिरिक्ताभिधेयशून्या इति सुलभ एव दृष्टान्तः तान्प्रति । मथ 
वनादिकशब्दानामोपाधिकोऽथं आलम्बनम् । किम॒पाधिः तद्योगोऽथंश्चेति त्रयमालम्बनं ? कि वा रूपान्तरं ? नाद्य 
एकाकाराया बुद्धेरतेकालम्बनत्वे भ्रमत्वप्रसद्धादेककस्मिस्तदवुद्धयदशनाच्च । न द्वितीयः अनभ्युपगमादभ्युपगमे 

वा पदार्थात्तिरेकप्रस ङ्घ: । किञ्च, तत्कि प्रत्येकं समवेतं समुदितेषु वा ? नाद्यः, न हि प्रव्येकं तरुषु वनमिति मतिः। 
न द्वितीयो वस्त्वत्तिरेकेण समुदायानुपलम्भात् । भअनेकत्वविरिष्टेषु समवायेऽनवस्था । एतेन पञ्चावयवमनुमान- 
मित्यपि वाङ्मात्रं न हि तत्रापि प्रत्यवयवमनुमाबुद्धिः, न च समुदायोऽद्धीक्रियते | 

किञ्च, व्याप्तिपक्षधमंताविरिष्टात् धूमाद्या प्रमितिरुदेति तस्यास्तावन्न वर्भिपवंततत्सम्बन्धालम्बत्वं, परोक्ष- 
बुद्धेः प्रतयक्षारम्बनवि रोघान्नापि वद्िविशिष्टः पवंत्तः पक्षधमंताऽभावप्रसङ्कात्, न विशिष्टस्य विरिटन्तरे वत्ति 
पवंतस्य स्ववृतितापातात् | किञ्चाग्निधूमयोः वृत्तिः संयोगलक्षणा। तत्र यः प्रदेशोऽग्निसंयोगरुदस्तत्र धमसंयोगाप्रवेशाद- 
सिद्धिस्तथा विषयविषयिभावविशेषेणविशेष्यभावादयः सम्बन्धा नातिरिक्ताः सन्ति, दयाधारवस्त्वन्त यनुपलम्भात्, 
अतस्ते वाङ्मात्रा एव । कि बहुना--अन्योन्यदृष्टयपेक्षया सरवे पक्षा अन्योन्यस्य वाङ्माता एव । घातुवादादि- 
ग्रन्थार्च तत्तवतोऽथंशुन्था इति प्रसिद्धम् । त्तो दष्टान्तस्सुलभः । 

नन्विदं वैयाकरणमतं किमिति भाष्यकृता स्थापितं वेयाकरणानां शब्दः तत्तवं तत्राथ: परिकल्पित इति 
मतम् । ब्रह्मविदां तुं शब्दातिरिक्तार्थाभावे शब्दस्य शब्दत्वानुपपत्तौ निविकल्पं सन्मात्रं वस्त्विति मतम् । ततो 
महदन्तरं; यदि तेषामपि वाच्यवाचककल्पनास्पदं निविकल्पं वचित्सत्तामात्रं वस्तु तहि संवाद एवेति सन्तोष्टन्यम् । 
नास्माभिः वेयाकरणसिद्धान्त आशितः, किन्त्वयं श्रौत एव पन्था इत्यभिप्रेत्य श्रुति पठति--वाचारम्भणमिति । 
अस्य ब्रह्मण इदं सवं विकारजातं वाचा सामान्यरूपया त्या प्रसारितरणज्जुतुल्यतया नामभिः शब्दविशेषैः 

आनन्दगिरिटीका 

अत्मवाचकत्वेऽपि नास्त्योङ्कारस्याऽऽत्ममाच्रत्वं तद्वाचकस्य तन्मात्रत्वमिति व्याप्त्यभावात्। प्राणादेरात्मविकल्पस्या- 
भिधानव्यत्तिरेकदशंनादिव्याशङ्कुवाह--ओक्कारेति ! तस्य विकारः सर्वो वाग्विशेषः । (अकारो वै सर्वा वागिति 
श्रुतेः । ओङ्कारस्य च ततप्रधानत्वात्तेन प्राणादिशब्देन वाच्यः प्राणादि रात्मविकल्पः सवैः स्वाभिधानव्यत्तिरेकेण 
नास्ति। तच्चाभिधानं प्राणादिकशाब्दविशेषात्पकमोङ्का रविकारमूतमोङ्कारातिरेकेण न सम्भवतीत्योङ्कारमातरं सवं- 
मिति निश्चीयते । आत्मनोऽपि तद्वाच्यस्य तन्मात्रत्वाभिधानादित्य्थः । रब्दातिरिक्तार्थाभावे राब्दस्याथंवाचकत्वानु 

पपत्तेरेकत्र विष परविषयित्वायोगान्तिविकल्पं सन्मात्रं वस्तु वाच्यवाचकविभागन्यं पय॑वस्यतीत्यभिप्रेत्य कायस्य 
वस्तुतोऽसत्वे प्रमाणमाह--~वाचारम्भणमिति । कायंस्य सवंस्यैवं मिथ्यात्वेऽपि कथमोङ्कारनिर्णंयस्य ब्रह्प्रतिपच्यु- 
पायत्वसिद्धिरित्याश छ्याऽऽह--तदस्येत्ि । तदिदं विकारजातमस्य ब्रह्मणः सम्बन्धि वाचा सामान्यरूपया तन्त्या 
प्रसारित रज्जुतूल्यया सितं बद्धं व्याप्तमिति सम्बन्धः । शाब्दसामान्येनाथ॑सामान्यस्य व्याप्तावपि कथमथंविरेषस्य 

 शन्दविशेषव्पाप्तिरित्यारङ्खयाऽष्ह--नामभिरिति । शब्दविरोषेर्दामभिर्दमस्थानीयैविरेषरूपमपीदमथं जातं व्याप्तं 
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सवं “ हय तदुन्र्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ २॥ 

सवं हीदं नामनी" इत्यादिश्रुतिम्यः । अत आहु-ओमित्येतदक्नरमिदं सवंमिति । यदिदमर्थजातममिधेयभूतं तस्या- 
भिधानाग्यतिरेकात् अभिधानस्य चोद्धाराव्यतिरेकादोङ्कार एवेदं सवम् । परं च ब्रह्माभिधानाभिघेयोपायपुवकमेव 
गम्यत इत्योद्ार एव । तस्येतस्थ परापरब्रह्मरूपस्याक्षरस्थोमित्येतस्योपव्यास्यानम् । ब्रह्यप्रतिपस्युपायत्वाद्भह्य- 
समीपतया विस्पष्टं प्रकथनसुपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितम्यमिति वाक्यशेषः । भूतं भवद्दुविष्यदिति कालत्रयपरिच्छेदय 
यत्तदप्योङ्कार एवोक्तन्यायतः। यच्चान्यत्त्िकालातीतं कार्याधिगम्यं कारापरच्छियमव्याकृतादि तदप्योङ्कार एव \।१।। 

अभिधानाभिषेययोरेकरूपत्वेऽप्यभिघानप्राघाच्येन निर्देशः कृतः ओभिव्येतक्षरमिदं सवेमित्याद्यमिघानप्राधा- 

अनुभूतिस्वषूपाचायंटीका 

दामस्थानीयेः सित्तं बद्धं व्याप्तमित्यथंः । तत्र हेतुस्सव हीति--नाम्ना नीयते व्यवहारपथं प्राप्यत इति नामनी तथा 
च गोपारादयो व्यवहारासङ्कराय संज्ञां निवेज्ञयन्ति । तदनध्यवसये च वाक्सामान्यानुबद्धोऽपि अनध्यवसायो 
दृष्टः । तस्माद्रागनुरक्तबुद्धिविषयत्वात् स्वं वाङ्मात्रम् । वागृजात्तं सवंमो ङ्का रानुविद्धत्वादोङ्कारमात्म्। स च ओङ्कारो 
सक्षणादिद्रारेणात्मप्रतिपत्तेरूपाय इत्यादिना प्रकरणारम्भमुपपाद्य श्रुतिमवतारयत्ति-अत आहति । श्रुति योजयति । 
यदिदमित्यादिना ! वाच्यं सवं भवतु ओङ्कारमात्रं न परं ब्रह्मोत्याशङ्कुयाह्-परं चेति \ ब्रह्याप्यवगन्तव्यं चेत् 
तहि शब्दानुरक्तमेव । निविकल्पेऽपि पृक्ष्मा वागस्त्येव । यत्र तु नावगम्यावगन्तृविभागस्तत्र न शब्दानुरागोऽपि 
इति वाच्यस्य ब्रह्मण ओङ्कारतवे न वस्तुस्थित्तिरिति भावः । आदिशब्दात् सूत्रात्मा गृह्यते, काटस्थादित्योदयादि- 
क्रियाधमत्वात् न कारणपरिन्कछेदकत्वमिति द्रष्टव्यम् । १॥ 

सर्वं ह्येतद्ब्रह्म ति श्रुति वृत्तानुवादपुवंकमवत्तारयति--अभिधानेत्यादिना । एकरूपत्वेति । सति कल्पित- 
त्वेन सदेकरूपत्वेऽपीत्यथः | 

आनन्दमिरिरसीका 

वक्तव्यं न्यायस्य तुल्यघ्वादित्यथं; । उक्तमर्थं सम्थंयते--सर्वं हीति । इदं हि सवं सामान्यविशेषात्मकम्थजाततं 

सामान्यरूपेण नाम्ना नीयते व्यवहारपथं प्राप्यते तेन नामनील्युच्यते । तदेवं वागनुरक्तवुद्धिबोध्यत्वाद्राङ्मा्ं सर्वं 
वाग्नात्तं च सवंमोद्कारानुविद्धत्वादोद्कारमात्रम् । स चोद्कारो लक्षणादिनाऽऽत्मघीहेतुरिव्याद्यप्रकरणारस्भः 
सम्भवत्ीत्यथंः । तद्यथा शङ्कुनेतिश्नुतिसंग्रहाथंमादिपदं प्रतिज्ञात प्रथमप्रकरणाथं सिद्धिरिति रोषः । 

अथंमुपपाद्च तस्मिन्रथे शरुत्तिमवतारयति--अत आहेति । श्रुति व्याचष्टे--यदिदमिति ! तदिदं सतव्रंमोद्ार 
एवेति सम्बन्धः । अभिधानस्याभिघेयततया व्यवस्थितमथंजात्तमो दधार एवेत्यत्र हेतुमाहू--तस्येति । तथाऽपि पृथग- 
भिधानभेदः स्थास्यति नेत्याहू-अभिधानस्येति! वाच्यं वाचकं च सवंमोद्धारमावरमित्यभ्युपगभेऽपि परं ब्रह्य पृथगेव 
स्थास्यतीत्याशद्याऽऽह--परं चेति। यद्धि परं कारणं ब्रह्म तच्चेदवगम्यते तदा किञ्चिदभिघानं तेनेदमभिधेयमित्येव- 
मात्मकोपायपुवंकमेव तदधिगमोऽभिघेयं च स्वामिधानाव्यत्तिरिक्तं त्प्पुनरोद्कारमात्रमिलयुक्तत्वाद्वाच्यं ब्रह्मापि वाचका- 
भिन्नं तन्मात्रमेव भविष्यति यत्र तु कायंकारणातीते चिन्मात्रे वाच्यवाचकविभागो व्यावत्तते तत्र नास्त्योद्धुार- 

मात्रत्वमोद्कारेण लक्षणया त्तदवगमाङ्खीकारादित्यथंः। तस्येत्यादध्नुतिमवत्तायं व्याकरोति--तस्येति ! भृत्तमित्यादि- 
श्रुति गृहीत्वा व्याचष्टे-कारेति । वाच्यस्य वाचकाभेदात्तस्य चोङ्कारमात्रत्वादित्युक्तौ न्यायः । काटत्रयातीत- 
मोद्धारातिरिक्तं जडं वस्तु नास्त्येवं प्रमाणाभावादिव्याश द्धुयाऽऽहू-कार्याधिगम्यमिति । अव्याकृतं साभासमज्ञानम- 
निर्वाच्यं तन्न काठेन परिच्छिद्यते कारं प्रत्यपि कारणत्वाककरायंस्य कारणात्प्वाददाविनो न प्रागृभाविकारण- 
परिच्छेदकत्वं सद्गच्छते। *सृत्रमादिपदेन गृह्यते तदपि न काटेन परिच्छेतुं शक्यते। “स संवत्सरोऽभवन्च ह पुरा तत्तः 
संवत्सर आसे”ति सूत्रात्कारोत्पत्तिश्रुतेः तदपि सवंमोङ्कारमाच्रं वाच्यस्य वाचकाव्यतिरेकन्यायादित्यथंः । १॥ 

अभिधानाभिधेययोरेकस्मिन्नेव सति कल्पितत्वेन तदेकरूपत्वस्योक्तव्वाक्किमिति पुनः स्वं ह्येतद्ब्रह्मव्युच्यते। 
तत्र वृत्तानुवादपुवंकमुत्तरवाक्यस्य सफलं तात्पयंमाहू--अभिधानेत्यादिना । वाच्यस्य वाचकत्वोक्त्यैव तयोरेकत्व- 

१. सूव्रम्-सूत्रात्मा हिरण्यगमंः समष्टिसृक्ष्मक्ञरी राभिमानी । 
२८ 

१५ 

० 

२५ 

२५ 





२१८ 1 टीकाटगोल्छंदतयाङ्घुरमाष्योपेता ॥ भा० प्र०, म०-र 

१५ 

२५ 

'जागरितस्थानो वरिष्परज्ञः सप्ाङ्ग एकोनविशूतिदखः स्थुरमुगैशानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥ 

न्येन निद्ष्टस्य पुनरथिघेयप्नाधान्येन निरदे्ोऽभिषवानाभिषेययोरेकत्टप्रतिपत्ष्थः । इतरथा द्यधिधानतन्नाऽभिधेय- 
प्रतिप्तिरित्यभिधेयस्याभिघानत्वं गोणभित्याद्द्धुः स्यात् ।! एकस्वग्रतिषचेश्य प्रधोजरमभिधानासिधेययोरेकेनैव 
प्रयत्नेन युगपतप्रविलापयंस्तद्विखक्षणं ब्रह्य प्रतिपदेतेति । तथा च वक्ष्यत्ति-याडा मात्रा सान्नाश्च पादाः इति। 
तदाह--सर्वं द्येतद्ग्येति । सर्व यदुक्तमोदङ्खारमाच्मितति तदेतद्भल्य । तच्च ब्रह्य परोक्षःभिहितं प्रत्यक्षतो विशेषेण 
निदिकल्ति--अयमात्मा ब्रह्येति। अयमितिचतुष्ाच्वेन प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयाऽभिनयेन निरिश्ति-अथमात्मेति। 
सोऽयमात्मोङ्धाराभिधेयः परापरत्वेन व्यवस्थितश्चतुष्पात्कार्षापणवन्न भोरिकेति \ थाणां विश्वादीनां पुर्वपव- 
प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करणसाधनः पादशब्दः । तुरीयस्य पद्यत इति कसंसाधनः पादश्ञब्दः ॥ २॥ 

कथं चतुष्पास्वमित्याह-- जागरितं स्थानमस्येति जागरितस्थानः ! बहिष्परज्ः स्वात्मव्यतिरिक्तं विषये प्रज्ञा 
अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

नन्वाभधेयस्यामिघानतन्वत्वेऽभिहिते सिद्धमेकत्वं किमिति व्यतिहा रोपर इत्याशङ्कयाह्--इतरथा हीति । 
-प्रस्पसभेदोपदेत्तेनाभिधानाभिघेययीः एकत्व प्रत्तिपत्तर्वा किप्रयोजनमित्याल्ङ्कयाह--एकव्वप्रतिपसेश्वेति । सर्वं सति 
कत्पितं प्रव्येक तदनुविद्धत्वात् यत् पन॑ प्रत्येकमनुविद्ध तत्तत्र परिकल्पितं यथा जलत ङ चन्द्रमसरचन्द्रमसत्यनु 

मानानुगृहीतशरुत्तिसमपितत्वात् । परोक्षत्वं प्राप्तं निवत्तंयत्ति - तच्च ब्रह्येति । विवक्षितायंप्रतिपत्तये असाधारणः 
कायिको व्पापारोऽभिनयः | तेन कराग्रं हूदयदेशमानीय निदिदातीत्यथंः । परापरस्वेनेति । सर्वधिष्ठानतया परोक्ष- 
रूपेण परत्वं, प्र्यमुपेण चापरत्वं, तेन सर्वात्मनः व्यदस्थितश्चतुष्पात् कल्प्यते प्रतिपत्तिसौकर्ययित्यथः । कार्षापण 
इति । षोडशपणानां संञा देशविशेषे । तस्य था पादकस्पना व्यवहा रप्राचुर्याय तद्रदित्यथंः । न गौरिव चतुष्पात् 
निष्करत्वभ्रुतिनिषेधादित्यथंः । कथं तहि वरिडवादिषु पादशब्दप्रवृत्तिरिव्याशद्धुयाह्--अयाणामिति । २॥ 

सुतेजाः द्युटोकः दिदवरूप आदित्यः, पृथक् नानाविधं वत्मं सच्चरणमात्मा स्वभावो यस्य सः पुथग्वर्मात्मा 
९ ि | 

अआनन्द्(मार्टरका 

सिदधेग्यंतिहारनिर्देशो वृथेयाश _्खयाऽऽह्--इवस्थेति \ वाच्येन वाचवस्येवयमनुक्स्वा वाचकेनैव वाच्यस्येक्यवचने 
सत्ुपायोपियप्रयुक्तयेकत्वं न मुख्यमेक्यमित्याश ङ्कुचेत तच्िवृत्यथं व्यतिहारवचनमर्थवदित्ययंः। परस्पराभेदोपदेलाद- 
मिघानामिधेययोरेकत्वप्रतिरपत्तरस्तु साऽपि विफला ब्रह्प्रतिपत्यनुपयोगित्वादित्याशङ्कुयाऽऽह-एकत्वेति। अभिधाना- 
भिधैययोरेकत्व॑प्रत्तिपत्तेश्चेदं प्रयोजनं यदेकैनैव प्रयत्नेन यमपि विरपय्स्तुभर्यविलक्षणं ब्रह्य प्रतिपद्य निवृंणोतीत्ति 
योजना । ससिधानाभिघेययोव्यंत्िह्य योपदेश वाक्दोषमनुकख्यत्ि--तथा चेति ! उक्तं वाचकस्य वाच्याभिन्नतवे 
वाक्यमचत्तायं योजय्ति- तदाहेति) सव॑ कार्यं कारणं चेत्य्थः । ब्रह्मणः श्रूत्युपदिष्टस्य परोक्षव्वं व्यावत्तयति-तच्चेति। 
 यदुब्रहय श्रुत्या सर्वात्मकमुक्तं तच्च परोक्षमित्ति मन्तव्यं कि त्वयमात्मेति योजना । चतुष्पा्चेन विदवतेजसप्राज्ञ- 
तुरीयव्वेनेत्यथंः । अभिनयो नाम विवक्षित्ता्थप्रतिपत्यधंमसाधारणः शारीरे व्यापारस्तेन हस्ताग्रं हृदयदेशमानीय 
कथयतीत्यर्थः । सोऽयमित्यादिवाक्यान्तरमवतायं व्याकरोति--ओङ्ारेति ! स्वषधिष्ठानतया पराक्षकूपेण परत्वं 
प्रत्यग्रुपेण चापरत्वं तेन कायंकारणरूपेण सर्वात्मना व्यवस्थितः सन्नात्मा प्रत्तिपत्तिसौ तर्यार्थं चतुष्पाक्रल्प्यते तत्र 
हष्टान्तमाह--कार्षापणवदिति \ देशविशेषे काषपपणशब्दः षोडक्पणानां संज्ञा । तत्र यथा व्यवहा रप्राचुर्थाय पाद- 
कल्पना क्रियते तथेहापीत्यथंः । यथा गौश्चतुष्पाद्ुच्यते न तथा चतुष्पादादेष्टुं शक्यते निष्कलश्रुतिव्याकोपादि- 
त्याहु--न गौरिकेति । विर्वादिषु तुर्यान्तेषु पादशब्दो यदि करणब्यृत्पत्तिकस्तदा विश्वादिवत्तु्य॑स्थापि करणकोटि- 

निवेशे ज्ेयासिद्धिः । यदि तु पादशब्दः स्व॑र कम॑ब्युतपत्तिकस्तदा साधनासिद्धरिव्याश ङ्य विभज्य पादशब्दप्रवृत्ति 
२५ प्रक्र ट्य॒ति --अयाणामित्यादिना | करणसाधनः करणव्युत्पतिकः कमंसाधनः कमेव्युत्पत्तिक इति यावत् ।॥ २॥ 

आत्मनो निरवयवस्य पाददयमपि नोपपद्यते पादचतुष्टयं तु दुरोत्तारितमिति शद्धुते कथमिति \ परमाथत 

१. जागर्ति 'दक्लिणाक्षिमुखे विश्व' इत्युक्तेः जाग्रदवस्थाव्रत्तः स्थानं दक्षिणाक्षि । जाग्रदवस्था तु 
| तदभिमानविपय स्था-ञत्र विदववं एवःनरयोरेकत्य भिप्रायं जग रतस्थधानः स्थूलभुक् इति पदाभ्या 

चृश्वानरपदेनामिध्रानात् दुलेकरादिसप्ता कत्वाच्च द्योत्यते | 





आ० प्र०, म०-३ ] पाण्ड्क्योपनिपत् [ २१९ 

यस्य स बहिष्प्र्ः ° वर्हिवषयेव प्रज्ञाऽविद्याद्वाऽवभासत इव्यथः \ तथा सप्राद्धूमन्यस्य शतस्य हु वा एतस्यात्सनो 
वैश्वानरस्य मूर्धव सुतेजाश्चक्चुविश्वरूपः प्राणः पृथम्वत्मात्ना सन्देहो वटे बस्तिरेव रथिः पुयिध्येव पादौ" इत्य्नि- 

अनुमूतिस्वरूपाचापंटीका 

वायुः सन्देहः कायमध्यं बहुखो विस्तीणं आक्राशः । वस्तिः मूत्रस्थानम्, रथिरं लक्षणया तत्कारणभूत्ता अपं | 
इत्यथः । तद्य ्धक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोपीयसमित्यादिना प्राणाहूतिषु अभ्निहौतकल्यना करता । तच्छेपत्येनं आहवनीयो- १ 
ऽग्तिरस्य मुखत्वेन कल्पितः इत्ययं: । प्राणादिषु सस्स्मैव शब्दाचुपरुन्थिः रूम्मवति चोत्क्रान्तेष्वति परस्परयोप- 
रुब्िद्रारत्वं द्रव्यम् । विवे च ते नराङ्व विश्वानरः नरे संज्ञाा'मिस्यस्य विषयत्वा्निपाततात्पुर्व- 
पदस्य दीर्घता । विद्वान्न चन्प्रति अनेकधा कर्मानुसारेण सुखदुःखादि नयति प्रापयत्ति समष्टिरूप इति वैदवानरः | 

कतयंण्प्रव्ययः । अथवा, विश्वस्वासौ नरश्चेति विश्वानरः स॒ एव वैश्वानरः । स्वार्थेऽण् राक्षसवायसवत् । 
£ ि गि 

ानन्दमिरिटीका १० 

तद्चतुष्पात्वाभावेऽपि काल्पनिकमुपायोपेयमृत्तं पादचतुष्टयमविरुद्धमित्यभिप्रेत्याञञ्छं पादं ब्भूद्ादयत्ति--अहैत्या- 
दिना । स्थानमस्थेत्यभिमानस्य विषयमभूततसित्यथेः । प्रज्ञायास्तायदान्तरत्वप्रसद्धेरयुक्तमिदं विरेप्ममित्यराज्खुय 
व्याचष्टे- बहिरिति । चेतन्यलक्षणा प्रज्ञा स्वरूपभूता न बाह्ये विषये प्राततभ्रासते तस्या विपयनपक्षत्वात् बाह्यस्य 
च विषयस्य वस्तुतोऽभावादित्याल््कुयाऽऽह्--बहिविषयेवेति \ न स्वरूपप्रलला द स्तुतो पाह्यविपयेष्यत वुद्धिवृत्तिूपः 
त्वसावनज्ञानकल्पिता तद्विषया भवति । चं च साऽपि वस्तुतस्तद्टिषयातमनुभवत्ति । यस्तुतः स्वयममाव्राद्राह्यस्य १५ 
विषयस्य काल्पनिकल्धादतस्तद्िपयत्वं प्रा्तिमासिकमित्यथंः । पूर्वण विदहेपणेन वित्तेपणान्तरं समृच्चिनोत्ति-- 
तथेति । सप्ता द्धत्वं श्रूव्यवष्टस्मेन विश्वस्य वि्दयति--तस्येत्यादिना । प्रकृतस्य सच्ि्ितप्रसिदधस्य॑वाऽध्त्मन- 

अत्र॒ मतान्तरे--अकार-उकार-मकार-अधंमात्रात्मकपादचतुष्टयवति भ।द्भुरे अनिरुद्धप्रचयुम्न- 
सद्धुषंणवासुदेवापरपर्याय-विश्वते जसप्राज्ञतु रीयाख्यपादचतुष्टययुक्तन्रह्हर्िरह विधिस्ि्तात वदन्तः 
सवंमिदं पाच्चरात्रागममृकमित्ति वदन्ति । परन्त्वत्र वा एतत्समाचविपयनृर्षिहत्तरतापनीयोपानर्ाद घा २० 
वासुदेवव्यूहुपरत्वे किमपि गमकं नास्ति, केवरं शुद्धं ्रह्यव प्रतिपाद्यते प्रविकापनदारणेत्ि वज्लेयम् । 
एभिः सवत्मिकस्वं प्रणवस्य नोपपादितम् । तद्यथा शङ्कुना इत्यादिना ओङ्कारेण सर्वा वाक् सन्तुण्णा 
इत्यनेन सवंशब्दन्यापित्वमकारद्रा य ओङ्कारस्य भवेत्, न तु अथप्रपञ्चस्थ आं द्धुाररूपत्व 4 । 

अस्मन्मते तु ̂  वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" सवं हीदं नामना" इत्यादिशत्या अ्थंप्रपञ्चस्य 
शब्दप्रपञ्चव्यतिरेकेणाभावषः, सब्दप्रपञ्चस्य प्रणवेन व्याप्तत्वात् तहयतिरकंणाभावश्च निश्चेतुं श्लक्यत्। २५ 

अत्र च उत्तरत्र पादा मात्रा माराच पादा इति परस्पराभेदोक्तेः शद्ध रपादानामात्मपादानीां च 
विश्वादीनामभेदचिन्तनमुक्तं मवति] अभेदं चिन्तयित्वा तस्मोकारे प्रविर(पनं च चतुचपादे प्रपञ्धीप- 
शमं इत्यनेन सूच्यते । विदवतेजसप्राज्ञाः प्रपञ्चरूपा तेषामुप्मः चतुधपादर्पव्रह्मन्यतिरेकेणाभावः- 
ज्ञानम् । प्रविलापनं च क्रमेणेव । तच्च--““अकारं पुरुषं विद्वमुकारे प्रविलापयेत् । मकारं कारणं 
प्राज्ञं चिदात्मनि विखापयेत् ॥'* इत्यादिना पञ्चीकरणवातिक श्रोमुरेश्व यचार्यरुक्तम् | ३० 

विश्वतेजसप्राज्ञानामीदव राव्मकानिरुदढग्रद्यम्नादिपरत्वं 'सप्ताङ्कः एकोनविशतिमुखः स्युलमुक्' 
इत्यादिनां तेष अन्वयानुपपत्तिः । "जौवद्रारा इत्यथकरणे चाधिष्ठातुः जायिष्टेमगतदु.खादरप्याप।तेः | 

स्थुल भुक्त्वादिकं तु हेतुकतुत्वेनोच्यत इति बह्वसमञ्जसम् । जीदो नियम्यः नियम्पगतदोषा नियामके 
भवन्तीति तेषामभिप्रायः । भवतां नियामके नियस्येगुणा भवन्ति चेत् यलि चोरादत्यन्तभिष्र 
चोरत्वा्यापत्तिः । तथा चोत्कृष्टे निक्ृष्टगुणाध्यारोपात् प्रत्यवायः स्यात् । तदु रामानुजाचार्यः 'श्रह्म- ३५ 

रष्टिरुत्कर्षाद्"' इत्यत्र “उतने हि राजनि भृत्यहष्टिः प्रत्यवायकरी" ति (न्न० सू० ४-१-५) अतो विश्वादयो 
जीवा इत्ये युक्तम् । 

१. इवकारात् बुद्धिवृत्तः बहि्गिंमनःत् वृत्तिमदन्तःकरणसपि बहिगंतमेव । तत्र च प्रमातुचंतन्यं प्रति- 
बिम्बिततमिति आत्मा बह्िदिपयं उच्यते न तु स्वतः 
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१५ 

२० 

९५ 

२० 

३५ 

हकल्पनाशेषत्वेनाऽऽहुवनीयोऽग्निरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्राद्धानि यस्य स सप्राद्धः \ तथेकोनविक्षतिभंखाच्यस्य 
बुदधीन्दिथाणि कसंद्िथाणि च दल वायवश्च प्राणादयः पच्च मनो बुद्धिरहङ्ारधित्तमिति मुखानीव सुखानि तान्युप- 
छल्धिद्रारागीत्यथेः \ स एवंचिशिष्टो वेश्वानरो यथोक्तेदरिः शब्दादीन्स्थूखान्विषयानभुडक्त इति स्थूलभुक् ¦ विश्वेषां 
नराणामनेकघा नयनाद्रे्वानरः । यद्रा विश्वश्चासौ नरश्चेति विश्वानरो विश्वानर एव वैश्यानरः ! स्वंपिण्डात्मानन्य- 
त्वात्व प्रथमः पादः ! एतस्पुवंकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य प्राथस्यसस्य । कथमयसमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यगात्मनोऽस्य 
चट्ष्पात्तवे प्रकृते दयुलोकादीनां मूर्धा द्धुत्वमिति ! नैष दोषः । सवस्य प्रपञ्चस्य साधिदेविकस्यानेनाऽऽत्मना 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

अध्यात्मपरिच्छिन्तं -प्रत्यगात्मानमादाय आक्षिपति--कथमयमिति । ब्रह्यरू्पेणानवच्छिन्नमादाय परिहुरति-- 
नेष दोष इति ! अनेन ब्रह्मरूपेण आत्मना सात्मकस्येत्यध्याहारः ] अत्रेयं प्रक्रिया--चिन्मा्तन्त्रा अनाच्निर्वाच्या 
मूतप्रकृतिः मायाऽव्याकृतादिशब्दवाच्या । तस्यां प्र्तिबिभ्बित्तं तदेव चैतन्यमारेपकस्वमावेन स्वोपाधिना प्रापितत- 
विकारवत्तया सवञत्वादिधमेकमीश्वरसंज्ञकं भवति । स एव ईहवरो मायापरिणामभूतसूकष्मोपाधिः तज्जसकल- 
लिङ्गाभिमानी हिरण्यगभंसं्ञो भवति । स एव पञ्चीकृतमहाभूतोपाधिरण्डरीरःस्थकामिमानी विराट्संज्ञो भवति । 
एवं विराटहिरण्यगर्भश्व रबिम्बकल्पतुरीयाख्या अधिदेवं चत्वारः पादाः । यानि चाध्यात्ममस्मदादीनां स्थुलशरीराणि 
ते विराजोऽशाः, यथा देवदत्तस्य हृस्तपादादयोंऽशाः । तदंशाश्च अङ्गुल्यः दंशाश्च पर्व॑भेदभिन्नाः नामरूपशदि- 

आनन्दगिरिटीका 

सत्रैरोक्यात्मकस्य वक्ष्यमाणरीत्या वदवानरंशम्दितस्य सुतेजस्त्वगुणवििष्टो चुलोको मूरथेवेति चुरोकस्य शिरस्तव 
मुपदिर्यते । विश्वरूपो नानाविधः दवेतपीतादिगुणात्मकः सूयंडचक्षुविव््यते । पृथदूनानाविधं वत्मं सञ्चरणमात्मा 
स्वेभावोऽस्येति व्युत्पत्या वायुस्तथोच्यते । स च प्राणस्तस्येति सम्बन्धः । बहुलो विस्तीणंगुणवानाकाशः सन्देहो 
देहस्य मध्यमो भागो रथिरन्नं तद्धेतुरदकं बस्तिरस्य मूत्रस्थानं पृथिव्येव प्रतिष्ठात्वगुणा वेर्वानरस्य पादौ तूक्तं 
प्रथममागच्छेत्तद्धोमोयमित्यग्नहोत्रकल्पना श्रता । तस्याः शेषत्वेनाऽऽह्वनीयोऽग्निरस्य मुखत्वेनोक्त इति योजना । 
उक्तं सप्ताद्धत्वमुपंह रति --इत्येवमिति । विशेषणान्तरं समुच्चिनोति-- तथेति । बुद्धचर्थानीन्द्रियाणि शरोत्रत्वकचक्षु- 
निद्धाघ्राणानि | कर्मार्थनोन्द्ियाणि वाक्पाणिपादपायुपस्थानि । तान्येतानि द्विविधानीच्दरियाणि द्द भवन्ति| 
प्राणादय इत्यादिरब्देनापानव्यानोदानसमाना गृह्यन्ते 1 उपरब्धिद्राराणीव्युपलन्धिपद् कर्मोपरक्षणाथंम् । दारस्ं 
करणत्वम् । तत्र बुद्धोन्द्ियाणां मनसो बुद्धेश्च प्रसिद्धमुपलब्धौ करणत्वम् । कर्मेन्द्रियाणां तु वदनादौ कर्मणि 
करणत्वम् । प्राणादीनां पुनरुभयत्र पारम्पर्येण करणत्वम् । तेषु सत्स्वेव ज्ञानकमंणोरत्पत्तेः । असत्सु चानुत्पत्तः । 
मनोबुद्धयोरच सवत्र साधारणं करणत्वमहङ्कारस्यापि प्राणादिवदेव करणत्वं मन्तव्यं चित्तस्य चेतन्याभासोदये 
करणत्वमुक्तमिति विवेक्तव्यम् ! पु्वोक्तिविरोषणेविरिष्टस्य वेरवानरस्य स्थूलभुगिति विशेषणान्तरम् 1 तद्विभजते- 
स एवंविश्िष्ट इति \ शन्दादिविषयाणां स्थृखत्वं दिगादिदेवतानुगहोततैः श्रोचादिभिगुह्यमाणत्वस् । इदानीं वश्वानर 
शब्दस्य प्रकृततविशवविषयत्वं विशदयत्ति--विश्वेषामिति \ कमणि षष्ठौ । विश्वे च ते नराश्वेति विश्वानरः । 
निपातासूवंपदस्य दीघंता । विश्वान् नरान्भोक्तुत्वेन व्यवस्थितान्प्रत्यनेकधा धर्माधमंकर्मानुसारेण सुखदुःखादि 
प्रापणादयं कमंफल्दाता वेहवनररब्दितो भवतीत्यथं;। अथ वा विशवश्चासौ नर्चेत्ति विश्वानरः स एव वेश्वानरः। 
स्वाथे तद्धितो राक्षसवायसवदित्याहू-- विश्वेति! कथं विश्वह्चासौ नरस्वेति विगृह्यते जाग्रतां नराणामनेकत्वात्ता- 
दात्म्यानुपपत्तेरित्याशङ्कयाह--स्वेति\ सवंपिण्डात्मा समष्टिरूपो विराड्च्यते तेनाऽऽत्मना विश्वेषामनन्यत्वायथोक्त- 
समाससिद्धिरिःयथंः | विश्वस्य तेजसादुत्पत्तस्तस्येव प्राथम्यं युक्तं कायस्य तु पद्चाहावित्वमुचितमित्याश ङुयाह्- 
एतदिति । प्रविलापनपेक्षया प्राथम्यं न सुष्टयपेश्षयेत्यथंः । 

अध्यात्माधिदेवयोर्भेदमरादाय प्रागुक्तं सप्ताङ्त्वमाक्षिपत्ति--कथमिति ! ब्रह्मणि प्रकृते त्स्य परोक्षत्वे 
शङ्किते तन्निरासार्थं ब्रह्मायमात्मेति प्रत्यगात्मानं प्रकृत्य सोऽयमात्मा चतुष्पादिति चतुष्पा्वे तस्य प्रक्रान्ते 
दुरोकादीनां मूर्धा्यद्धत्वसप्ताङ्गत्वसिद्धवय्थं यदुक्तं तदयुक्तं प्रक्रमवि रोधादित्यथंः । अध्यात्माधिदेवयोभंदाभावान्न 
प्रक्रमविरोधोऽस्तीति परिहूरति--नैष दोष इति । तत्र हैतुमाह--सर्वस्येति। आध्यास्मिकस्याऽऽधिदेविकेन सहितस्य 
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चतुष्पाच्वस्य विवक्षितत्वात् \ एवं च सति सवंप्रपच्चोपशमे्रेतसिद्धिः । स्व॑भूतस्थश्चात्सेको दृष्टः स्थात् । सव॑भुतानि 
-चाऽऽत्मनि ! यस्तु सर्वाणि भूतानीत्यादिश्रुत्यथः उपसंहूतश्चेवं स्यात् ! अन्यथा हिं स्वदेहपरिच्छिन्न एव प्रत्यगात्मा 

अनुभृतिस्वरूपाचायंटीका 

कर्माणः, केचन स्पृर्याः केचनास्पृश्याः देवदत्तात्मनैकत्वेऽपि । तद्रद्यानि चाध्यात्मं लिद्धंशरीराणि ते हिरण्य 

गर्भ॑स्यांशाः । यानि सौषत्तानि अनज्ञानानि तेऽ्याकृतांशाः सा्धत्वेऽपि न कायंत्वमिति वणित्तमन्यतर । ५ 
तदेव तुरीयं चेतन्यमवच्छेदकेष प्रतिबिम्बतया विश्वत्तजसप्राज्ञसंज्ञकस् । तदेवं विर्वततंजसप्राज्ञतुरीयष्या 

अध्यात्ममपि चत्वारः पादाः | आधिदेविकेन तेषां स्वरूपामेदादेक्यमाध्रित्य द्यमूधंत्वादिवणनम् । इयं चावयवा- 
वयविविभागप्रक्रिया श्रूत्यैवोक्ता--“मायांतु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महै्वरम् । तस्यावयवभूतंस्तु व्याप्तं स्वमिदं 
जगत् ।1"° इति । अस्यां चाध्यारोपावस्थायां यो जीवो यत्पदप्राप्तिनिमित्तं प्रकृष्टं ज्ञानं कम चानुतिष्ठति सोऽपि 
तत्तव्पदे प्रविष्टो वि राडादिशब्दैरमिधीयते। यस्तुरीयंब्रह्यवास्मि स्वं न मत्तोऽन्यदस्तीति श्रुत्याञ्चायप्रस्ादादेकात्म्यं १० 
प्रतिपद्यते तस्य द्रेतविकस्पेनाबाधेऽेतन्रह्यप्रािः फलमिव्याह--एवं सतीति। अस्मिरच पक्षे यन्मनुनोत्तं-"'सवंभूतस्थ- 
मात्मानं सर्व॑भृत्तानि चात्मनि । संपद्यन्नात्मयाजी वे स्वाराज्यमधिगच्छति ।।'' इति तदप्यनुगहीतं भवतीत्याहु-- 
स्वेभूतस्थश्चेति। मनुवचनस्य मृकभृता श्रुतिरपि अनुगृहीता भवतीत्याह-पद्तु सर्वाणोति । मायाहवारेण सवं भूतास्पद 
यत्तरोयं तदहमस्मोति दशनात् सवभूतान्यात्मन्नेव पक्ष्यति स्वरूपत्तयाऽ्वगतस्यव ब्रह्मणः सवंत प्रतिविभ्वित्त- 
त्वेनावस्थानात्सवंमूतस्थमात्मानं पश्यति विद्रानित्यथंः । उक्तप्रका रानभ्युपगमे तत्त्वनिष्ठश्रुतिबाह्यतया पाषण्डित्व- १५ 
मेवे स्यादित्याह्--अन्यथा हीत्यादिना । सवत्र सत्तासामान्यस्येकत्वात् सदद्वितीयमित्ि साभ्यासं श्रुतिः मध्ये चान्ते 
चेतदात्म्यमिदं सवंमिति बहुकृत्वोऽभ्यस्यति। अतस्तासयंलिङ्धदशंनातु मुख्यमेव सवत्मिंकत्वप्रतिपादकत्वमिष्यत्त 

आनन्दगिरिटीका 

प्रपञ्चस्य सवस्येव स्थूलस्य पच्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकस्यानेनाऽत्मना विराजा प्रथमपादत्वम् । तस्येव 

सृक्ष्मस्यापञ्चीकृतपञ्चमहाभृततत्कार्यत्मिनो हिरण्यगर्भात्मिना द्ितीयपादत्वम् । तस्येव कायंरूपत्तां त्यक्तवा कारण- २० 
रूपतामापन्नस्याव्याकृतात्मना तुतीयपादत्वम् । तस्येव तु कायंकारणरूपतां विहाय सवंकल्पनाधिष्ठानतया स्थितस्य 
सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मना चतुथंपादत्वम् | तदेवमध्यात्माधिदेवयोरभेदमादायोक्तेन प्रकारेण चतुष्पात््तस्य वक्तु- 
मिष्टत्वात्पुवेपूवेपादस्योत्त रोत्तरपादात्मना प्रविलापनात्तुरीयतिष्मयां पयवसानं सिध्यत्तीत्यथं: | 

यदेवं तुरीये पय॑वसानं जिज्ञासोमुमुक्षोरिष्यते तदा तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धकस्य प्रातिभासिकर्टतस्योपरमे सत्य- 
देत्तपरिपणंब्रह्माहमस्मोत्ति वाक्याथंसाक्षाक्तारः सिध्यतीति फटितमाह--एवं चेति । उक्तन्यायेन तत्त्तसाक्नात्तारे २५ 
संगृहीते सवषु मृतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेष्वात्मेकोऽद्वितीयो दृष्टः स्यात् । एको देवः सर्वभूतेष्विति तत्र तत्र ब्रहय- 
चैतन्यस्येव प्रत्यक्त्वेनावस्थानाभ्युपगमात्तानि तानि च सर्वाणि प्रातिभासिकानि भूतानि तस्मिन्नेवात्मनि कल्पितानि 
हृष्टानि स्युः । तथा च पूणंत्वमात्मनो भूतान्तराणां च तदतिरेकेण सत्तास्फ़रणविरहितत्वं सिध्यति । ततश्च-- 

('स्वंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । सस्पर्यन्नात्मयाजी वे स्वा राज्यमसिगच्छति'" 
इति स्मृतिरनुगृहीता भवतीत्याहू-सवंभुतस्थग्चेति । न चेदं मानवं वचनममानमिति श ङ्कुनीयम् । यद्रे ३० 

किञ्च मनुरवदत्त दधेषजमिति श्रुतेरिव्यभिप्रेय दशितस्मृतिमृलभूतां श्रुति सूचयत्ति--पस्त्विति । यो हि पादत्रयं 
प्रागुक्तया प्रक्रिया प्रविलाप्य तुरीये नित्ये विज्ञप्िमात्रे सदानन्देकताने परिपूर्णे प्रतिष्ठां प्रतिपद्यते स ब्रह्माह् 
मस्मीत्यात्मानं जानानः सर्वेषां भूतानामधघिष्ठानान्तरमनुपलभमान भआस्मन्येव प्रातीतिकानि तानि प्रत्येत्ति । तेष 

सवेष्वात्मानं सत्तास्पफ़ूतिप्रदमवगच्छन्ति । ततस्च न किञ्चिदपि गोपायितुमिच्छतीति धरत्यथंदव यथोक्तरीव्या 
तत्त्वसाक्षात्कारे संगृहीते सति स्वीकृतः स्यादित्यर्थं; । अध्यात्माधिदेवयोरमेदाभ्युपगमद्वारेण प्रागुक्तपरिपाटया ३५ 
तत्त्वज्ञानानभ्युपगमे दोषमाहु--अन्ययेति। सांख्यादिपक्षस्यापि प्रामाणिकत्वात्तथेव प्रतिदेहं परिच्छिन्नस्य प्रत्यगात्मनो 
दशनेन प्रामाणिकोऽ्थोभ्युपगतो भवति । व्यवस्थानुपपर्या च प्रत्तिरारीरमात्ममेदः सिध्यतीत्यार ङ्ुयाऽऽहु--तथा 
चेति \ सास्यादीनां द्रेतविषयं दलंनमिष्टं तेन त्वदीयदशंनस्य्ैतविषयस्य विशेषामावादद्रैतं तत्त्वमित्ति श्रुतिसिद्धो 
विशेषस्त्वत्पक्षे न सिध्येदतः श्रत्तिविरोधो भेदवादे प्रसज्येत। व्यवस्था त्वौपाधिकभेदमधिङकतय सूस्था मविष्यतीत्यथंः। 





२२२ । टोकाद्रयाल्छंसितशाङ्कुरभाष्योपेता [ आ० प्र०, मणं 

५ 

१० 

^ छ 

सांख्यादिभिरिव दृष्टः स्यासथा च सत्यहतमिति श्रुष्तकुतो विशेषौ स स्यात् । सांख्धादिदश्ंनेनाविक्ञेषात् । इष्यते च 
सर्वोपनिषदां सर्वात्सिक्यप्रतिपाद्कंत्वम् \ अतो युक्तमेवास्याऽऽध्यात्मिकस्य पिण्डात्मनो द्युलोकाधद्धत्वेन बिराडात्म- 
नाऽऽधिदेविकेनकत्वमभिप्रेत्य सप्राद्धत्ववचनम् । “मूर्धा ते व्यपतिष्यत्" इत्यादिलिङ्खदशंनाच्च । विराजैकत्वमुप- 
लक्षणार्थं हिरण्यगर्भाव्याज्ृतात्मनोः । उक्तं चेतन्मधुज्नाह्मणे - “यश्चायसस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽग्रतमयः पुरषो 
यश्चायमध्यात्मम्"” इत्यादि । सुषुप्राव्याकृतयोस्त्वेकस्वे सिद्धमेव । निर्विशेषत्वात् \ एवं च सत्येतत्सिद्धं भविष्यति 
सर्व॑हेतोपल्लमे चाहतसिति ॥ ३॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 
इत्यथ: | परिच्छिन्वहृष्टः निन्दितत्वादपि सवत्मिफ़त्वमेव श्रुतैरभिमतमिव्याह मूर्धा ते इति ।! नन् मन्थे 
व राजकत्वमेव प्रतीयते विश्वस्य चुमू धंत्वादिव्यपदेशात् कथङ्कारं सर्वात्मकत्वं भाष्यकृतोच्यत्त इत्याश ग्ह- 
विराजैकत्वमिति। ननु विदवविराडात्मनोः स्थूलाद्यभिमानित्वाविरेषाचयुक्तमेकत्वं तेजसटि रण्यगभ्योश्च सूक्ष्माभिमाना- 
विरोषात् । सुषुप्ताव्याष्तर 1: पुनः वैल लक्षणसाम्येनेकत्वमित्याशङ्कयाह्-युषुप्तेति यथा प्रख्ये संहूतसवं विशेपम- 
व्याकृतं तथा जाग्रत्स्वप्नीपरमे निविशेषं सूवुप्तमित्ति लक्षणसाम्यात् सिद्धमेव एकत्वमित्यथं; । तत्त्वज्ञारनिव््य॑तया 
मिथ्याभूतेन प्राज्ञेन सहाग्याकरृतस्यक्मे सति स्वरूपेण ज्ञाननिवत्यंत्वामावेऽपि विद्रद्दृ्वा आत्मतिरिक्तदस्तुरूपेण 
सप्रप्चाव्ाकृतबाघेऽ्धेतं सिद्धं भविष्परतीव्येकत्वन्ञानस्य प्रयो जनमाह्-एवं चेति। चकारादशांशिभावकृतावान्तरविभा- 
गेन स्वव्यवस्थासिद्ध सूचयत्ति। तथाहि--सकृत्स्नपरिणामित्वेनांशिनोऽव्याकृतस्य विक्षेपशक्तिसन्दावेऽपि आवरण 
शक्त्यभावात् तदपाधिरीश्वरः सवज्ञोऽहममूढ इति प्रसिद्ध्यति । परिच्छिघ्त्वेन तदंशानां सुषप्ताव्याज्ञानानामावरण- 
विक्षेपशक्तिमच्वात् तदुपाधिका जीवा अज्ञाः प्रसिद्धयन्ति । अज्ञानानां च ज्ञानविरोधितया सम्यग्ज्ञानेन रज्जुन्ञानेन 
रज्ज्वज्ञानदाहवत् स्वरूपदाह एव । मायायाः पुनर्छोकिकमायावत् सम्यग्ज्ञानेन "वस्तु न भवति" इत्यनेन कारणेन 
बाधेऽपि न स्वरूपदाह एव, मायाविन्यनुवृत्तिदशंनात् । यथा च जातिव्यक्त्योः । यथा चास्मदादिपिण्डानां 
धर्माधिर्मादिमख्वत्तवेन हानिवुद्धिमस्वेऽपि, तद्यात्मक एव विश्वरूपधरो नारायणो न तद्ान् भवति कस्पितावच्छेद- 
मात्रात् सर्वापि व्थवस्थोपनीपद्यतेऽध्या रोपदृषट्या । अजपवादहष्टया तु न काचिद् व्यवस्थेति ॥ २३ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

ननु भेदवादेऽपि नादेतश्नुत्तिविरुष्यते । ध्यानाथंमन्नं ब्रह्य तिवददरेतं ततत्वमित्युपदेशसिद्रेरित्याश्चङ्कयाऽऽह्- 
इष्यते चेति \ उपक्रमोपसंहा रेकरूप्यादिना सर्वासामुपनिषदां सर्वेष॒देहेष्वात्मेक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्टमत्तो न 
ध्यानाथंत्वमदेतश्नतेरेष्ट् शक्यम् । वस्तुपरत्वखिद्धति रोधादित्यथः । अध्यात्माधिदेवयोरेकस्वमुपेव्याद्रैतपयंवसाने सिद्ध 
सत्याध्यालत्मिकस्य ग्यष्यात्मनौ विश्वस्य त्रंखोक्यात्मकेनाऽऽधिदेविकेन विराजा सहैकत्वं गृहीत्वा यत्तध्य सप्ताङ्खत्व- 
मुक्तं तदविरुदमित्युपसंह् रति-अत इति! जध्यात्माधिदेवयोरेक्ये हत्वन्त रमाहू--मूर्घेति। दिवादित्यादिकं वेड नसा. 
वयवं वेश्वानरबुदढधया ध्यायत्तौ जिज्ञासया पुनरखण्डपक्षमुपगतस्य मूर्धा ते व्यपत्तिष्यद्यन्मां नाऽऽगमिष्य इत्यन्धोऽ 

भविष्यो न्मासत्यादिव्यस्तोपासननिन्दा समस्तोपासनविधित्सया हश्यते। न च दयुलोकादिकं वपरोतबुद्धया गुहीत- 
वतः स्वकीयमूर्घादिपसिपितनमुचित्तं यद्यघ्यात्माधिदंवयोरेकत्वं च भवेत्तस्मात्तयोरेकत्वमनत्र विवक्षितं भवतोव्यर्थः | 

ननु विराजो विदवेनेकत्वमेव मूलग्रन्थे हर्यते । तत्कथमविकशेषेणाध्यात्माधिदेवयोरेकत्वं विवक्षित्वा 
पयंवसाने भष्यकृत्तोच्यते तत्राऽऽ्ह--विराजेत्ि । यत्मुखतो विराजो विश्वेनेकत्वं दितं तत्त हिरण्यगभंस्य तेज- 

२५ 

नान्तर्यामिण्चाव्याकरतोर्पाहितस्य प्राज्ञेन सहैकत्वस्योपरक्षणाथंमतो मलग्रन्थेऽप्य विशेषेणाध्यात्माधिदैवयौरेकव्वं 
विवक्षितमिद्यदतपयंवसानसिद्धिरित्यर्थः । अध्यात्माधिदेवयोयेदेकत्वमिहोच्यते तस्मधेब्राह्यणेऽपि दरशितमित्याह- 
उक्तं चेति \ अधिदेवमध्यात्मं चेकरूपं निर्देशं प्रतिपर्पायसयमेव स इत्यभेदवचनादेकत्वमन्र विवक्षितमिदद थः | 
ननु विश्वविराजोः स्थुखाधिमानित्वात्तंजसहिरण्यगभंयोश्च पृषक्ष्माभिमानित्वादेकत्वं युक्तम् । प्राज्ञाग्यकृतयोस्तु 
केन साधम्येणकलं तत्राऽऽह--युषुप्तेति । प्राज्ञो हि सर्वं विदोषमुपसंहूत्य निविशेषः सुषप्ते वर्तते प्रक्यदलायामव्या- 
कृतं च निःशेषविशेषं स्वारमन्युपसंहूत्य निविशेषरूपं तिष्ठति तेनोक्तं साधम्यं पुरोधाय तयोरेक्यमविरुद्रमित्यथः । 
अध्यात्माधिदेवयोरेकत्वे प्रागुक्तस्यायेन प्रसिद्धे सत्युपसंहा रप्रक्रियया सिद्धमद्रेतमिति फलितमाह--एवं चेतति । 

४० तच्चाटरतं प्रतिबन्धघ्वंसमात्रेण न स्फुरति कि तु वाक्यादेवाऽऽ्चार्योर्पदि्टादित्ति वक्तुं चशब्दः | ३ ॥ 





आ० प्र०, म०~-४ ] |  माण्ड्क्योपनिषत् { २२३ 

स्वप्नस्थानोऽन्तशरजञः सप्ताङ्ग एकोनविश्षतिशखः प्रविविक्तमुक्तेजसो द्वितीयः पादः॥ ४॥ 

स्वप्टः स्थानमस्य तैजसस्य स्वप्नस्थानः! जाग्रस्प्साऽनेकसाधना वर्हिविषयेवावभासमानरा मनःस्पन्दनसात्ा 
सती तथाभूतं संस्कारं मनस्थाधत्ते । तन्मनस्तथा संस्छृतं वित्रित्त इव परो बाह्यसाघनानपेक्षमविद्याकासकभभिः 
प्रेयंमाणं जाग्रददवभासते। तथा घोक्तसू--“अस्य सोकस्य सर्वावतो साच्रासपादाय'' इति । तथा “परे देवे मनस्थेक- 
भवति" इति प्रस्तुत्य “अत्रैष देवः स्वप्ने महितानमनुभवति' इत्याथवेणे । इन्द्रियावेक्षयन्तस्थत्वान्सरसस्त- 
द्रासनारूपौ च स्वप्ने प्रज्ञा यस्येत्यन्तःप्र्ः । विषयद्रून्याथां प्रज्ञायां केवलप्रकाशचस्वरूयायां विषयित्वेन भवतीति 
तेनसः 1 विश्वस्य सविषयत्वेन प्रलयाः स्थलायणा भोज्पत्वम् \ इह पुनः केवला वासनामात्रा प्रज्ञा मोज्येति प्रविदिक्तो 
भोग इति \ समानमन्यत् । द्वितीयः पादस्तेजसः ॥ ४ \ 

अनुमृतिस्वरूपाचा्य॑टीका 

स्वप्नपदार्थं व्याख्मातुं तत्कारणं निरूपयति-जाग्रतप्रजेत्यादिना \ जाग्रत्संस्कारजः स्वप्न इत्यन्न प्रमाण- 
माह-तथा चोक्तमिति ! सवंसाधनसम्पतिः विद्यतैऽस्मिधिति सवंवान् तस्य सव॑वतः जाग्रल्टोकस्य मत्रं वासना- 
मादाय स्वपितीत्यथंः । मनः संस्कृतं स्वप्नाकारेण विवेत्तंत इत्यत्र प्रमाणमाहू--परे देव इति ।। ४ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

द्वितीयपादमवतायं व्याचष्टे-स्वप्नेत्यादिना । स्थानं पूक॑वत् । द्रष्टुममाभिमानस्य विषयमूतमित्ति 
यावत् । स्वप्नपदार्थं निरूपयिततं तत्कारणं निरूपयत्ति-जाग्रदित्यादिना । त्स्याः स्वप्ताद्रेधरम्यर्थि विलेषणमा 
अनेकेति \ अनेकानि विविधानि साघनानि करणानि यस्याः सा तथेत्ति यावत् । विषयद्वारकमपि वैषम्यं दशंयति-- 

बहिरिति ! बाह्यस्य शब्दादेविषयस्याविद्याविवतंत्वेने वस्तूतौऽभावान्न तदविषयत्वमपि यथोक्तपरज्ञाया वास्तवं कि तु 
प्राती्तिकमित्यभिप्रेत्योक्तमिवेति। न च यथोक्ता प्रज्ञा प्रमाणसिद्धा तस्था अनवस्थानात् । तेन साक्षिवे्या 
सेति विवक्षित्वाऽऽह॒--अवभासमानेति । देनतस्प्रतिभासयोवंस्तुतोऽसत्से हेतुं सूचयति--मनःस्पन्दनेति । यथोक्ता 
रज्ञा स्वानुरूपं वासनां स्वसमानाधारामुत्पादयतीत्याहु-तयःभ्रूतमिति \ जग्रद्रासनावासितं मनो जागरित्तवदव- 
भासते स्वम्नद्रष्टरिव्येष्टव्यं मनस एव वासमावतः स्वप्ने. विषयत्वात् अतिरिक्तविषयाभावारदित्याहु- तथा सस्छेत- 

मिति । जाग्र्रासनावासित्तं मनो जागरितथद्धातोव्यत्र दृषटान्तमाहू--चित्रित इति । यथा पटश्चत्रिततदवित्रव दभाति 

तथा मनो जागरितसंस्कृतं तद्रडातोति युक्तमिल्यधः | स्वप्नस्य जागरिताद्रवर्म्यं सुचधति-- बाह्येति 1 यथोक्तस्य 

मनसो जागरितवदनेकधा प्रतिभाने कारणान्तरमाहु--अविचेति । यदुक्तं स्वप्नस्य जागरसितिर्जानितवासनाजन्यत्तं 
तत्र बरहदारण्यकश्रुति प्रमाणयत्ति-तथा चेति \ भस्य लोकस्येति जागरितोक्तिस्तस्य विद्ेपणं सदविदित्ति। सर्वा 
साधनसस्पत्तिरस्मिन्नस्तीति सवैवान्सववानैय सर्वाविान्स्तस्य मात्रा छो वाप्तना तामपादायापच्छिय गृहीत्वा 
स्वपिति वासनाप्रधानं स्वप्नमनुभवतीत्यथं ; । यत्त स्वप्नषूपेण परिणतं सनः साल्लिणो विषयो भवतोति तत्र 
त्यन्तरं दशंयति--तथेति । परत्वं मनसस्तद्पाधित्वा्राऽसाधारणकरणत्वाद्रा, देवत्वं द्योतनात्मकत्वात्तन्भनो- 

ज्योतिरिति ज्योतिःलब्दात्तस्मिन्तेकी भवतति स्वप्ने द्रष्टा तत्प्रधानो भवतीति स्वप्नं प्रकरृद्याच्र स्वप्ने स्वप्रकाशो 
द्रष्टा महिमानं मनसो विभृत्ति ज्ञानज्ञेयपरिणामत्वलक्षणां साक्षात्करोति । तथा च मर्नसो विषयत्यात्न तत्राऽऽ्म- 
ग्राहुकत्वदङ्कत्यथं; । ननु विश्वस्य वाद्येन्दरियजन्यप्रजञायास्तेजसस्य मनोजन्यपरज्ञाय।श्चान्तःस्थत्वाविशेषादन्तः- 
प्रजञत्वविशेषणं न व्यावत्तंकमिति तच्राऽष्टू--इन्वियेतति । उपपादितं तावद्िश्वस्ञ पहिष्प्र्त्वं तंजसस्त्वन्तःप्रल् 
विज्ञायते बाह्यानीन्द्रियाण्यपेक्ष्य मनसोऽन्तःस्थत्वास्तत्परिणामत्वाच्च स्वन्नप्रज्ञायास्तद्वानन्तःप्रननी युज्यदै। किच 
मनःस्वभावभूता या जागरितवासना तद्रूपा स्वैप्नप्रज्ञेति युक्तं तं ज स्यान्तःप्रज्ञसमित्ययंः । स्वप्नाभिमानिनस्तेजो 
विकारत्वाभावात्कुतस्तेजसत्वमिव्याश्द्ुयाऽऽह॒--विष्येति । स्थृलो विषयो यस्यां वासनामय्यां प्रज्ञायां न ज्ञायते 
तस्यां विषयसंस्पशंमन्तरेण प्रकाशमात्रततया स्थितायामाश्वयतवेल भवतीति स्वप्नद्रशा तंजशो विवक्षितः । तेजःशब्देन 
यथोक्तवासनामय्याः प्रज्ञाया निर्देशादित्यर्थः। नन् विष्ठ्वतेजसयोरटि हिं प्रविविक्तमगिनि विशेषणम् । प्रज्ञाया 
भीज्यत्वस्य तुत्गत्वात् | मेवम् । तस्या भोज्यत्वाविश्चेषेऽपि तस्यामवान्तरभेदात्सविषयत्याद्विशवस्य भोज्या प्रज्ञा 
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यत्र॒ सुनो न क्श्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्नं पश्यति तस्सुषुप्म् | 
सुषुसस्थान एकीम्तः प्रज्ञानघन एवाऽऽनन्दमयो द्चानन्दभुक्चेतोखः ^ प्राज्ञस्वृतीयः पादः ॥ ५॥ 

वशंनादशंनवृच्योस्तच्वाप्रनोधरश्चषणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्सुषुपनिग्रहणाथं यत्र सुप्र इत्यादि विशेषणम् । 
अथ वा त्रिष्वपि स्थानिषु तत्वाप्रतिबोधलक्षणः स्वापोऽविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां सुषुप्तं विभजते \ यन्न यस्मिन्स्थाने 
कारे वा सूप्रो न कञ्चन स्वप्नं पष्यति न कञ्चन कामं कामयते । न हि सुषुप्ते पुवंयोरिवान्यथाग्रहणलक्षणं स्वप्न- 
दय॑नं कामो वा कच न विद्यते । तदेतत्ुषुप्तं स्थानमस्येति सुषुप्तस्थानः । स्थानद्रयप्रविभक्तं मनःस्पन्दितं दरैतजातम् 
तथारू्पापरित्यागेनाविवेकापल्लं नेरतमोग्रस्तमिवाहः सप्रपञ्चकमेकीभूतमित्युच्यते । अत एव स्वप्नजाग्रस्मनःस्पन्द- 
नानि प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमवेस्थाऽविवेकरूपत्वात्प्र्नानघन उच्यते । यथा रात्रौ नैशेन तभसाऽविभन्यमानं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ननु यत्र सुप्र इत्येत्तावता सुषुप्तम्रहणं सिद्धयति किमथं “न कञ्चन काममि'त्यपरितोषादाह्--अथवेति । 
पदार्थानां विरोषानभिव्यक्त्यभि प्रायेण एकौभूतत्वाभिधानमिस्याह्--स्थानद्रयप्रविभक्तमिति । सवृत्तिकं मनरचैतन्य- 
ग्रस्तं तिष्ठतत्यभिप्रायेण प्रज्ञानघनः साक्षी सुखांलाभिव्यक्तिप्रतिबन्धकदुःखामावादनिन्दमय इद्ुक्तम् । परमग्रेमास्पद- 
तयाऽऽनन्दस्वभावोऽप्य्रात्मा रागादिदुःखप्रतिबन्धाच्न व्यज्यते तदधिगमे विषयविशेषानुपरक्तयुखरूपेण यथा व्यज्यते 

आनन्दगिरिटीका 

स्थूला लक्ष्यते । तेजसे तु प्रज्ञा विषयसंस्पशंशून्या वासनामातररूपेति विविक्तो भोगः सिध्यतीत्याहु--विश्चस्येति । 
सप्ताङ्गकोनविदात्तिमुखत्व मित्येत्तदन्यदित्युच्यते । ४ ॥ 

पादद्रयमेवं व्याख्याय तृत्तीयं पादं व्याख्यास्यन्व्याख्यायमानश्नुतौ न कञ्चनेत्यादिविरोषणस्य तात्पयंमाह्- 
दशंनेति \ दरंनस्य स्थुलविषयस्य वृत्तिर्ास्तीति जागरितं दशंनवृत्तिरित्युच्यते । स्थुरुविषयदशंनादन्यह् शंनम- 
दशनं वासनामात्रं तस्य वृत्तिरत्रास्तीत्यदशंनवृत्तिः स्वप्नस्तयोः सुषुप्तवदेव स्वापस्य तत्तवाग्रहणस्य तुल्यत्वात् 
यत्र सूप्त इत्युक्ते तयोरपि प्रसक्तौ तद्व्यवच्छेदेन सुषुप्तस्येव ग्रहणार्थं यत्र सुप्त इत्यादिवाक्ये न कञ्चनेत्यादिविकशेषणम्। 
तद्धि स्थानद्रयं व्यवच्छिद्य युषुप्तमेव ग्राहयतीत्यथंः । न कञ्चन स्वप्नं पदयतीत्यनेनैव विशेषणेन स्थानद्रयग्यवच्छेद- 
सम्भवाद्विशेषणान्तरमकिञ्चित्करमित्याशद्धयाऽऽह्--अथ वेति ! तत्वाप्रतिबोधः स्वापस्तस्य स्थानत्रयेऽपि तुल्यत्वा- 
ज्जाग्रत्स्वप्नाभ्यां विभज्य सुषुप्तं ज्ञापयितुं विशेषणमित्यथंः । एकस्येव विशेषणस्य व्यवच्छेदकत्वसम्भवादलं 
विरेषणाभ्यामित्यस्य कः समाधिरित्याशङ्कय विदेषणयोविकल्पेन व्यवच्छेदकत्वान्नाऽऽनथंक्यमित्ति मत्वाऽ्ह- 
न हीति । यत्ेत्यस्यापेक्षिताथं कथयत्ति--तदेतदिति ! अन्थाग्रहुणशून्यत्वं कामसंस्पसंतरिरहितत्वं च विशेषणाभ्यां 
विवक्षितम् । कथमस्य सदितीयस्येकौभूतस्वविशेषणमित्याश द्गुयाह--स्थानद्येति। जागरितं स्वप्नश्चेति स्थानद्रयम्। 
तेन प्रविभक्तं यदद स्थूरं सूक्ष्मं च तत्सवं मनःस्पन्दितमात्रमिति वक्ष्यते । तच्च यथा स्वकीयरूपमात्मनो विभक्त 
तथेव तस्यात्यागेनाव्याङृताख्यं कारणमापन्नं स्वकीयसवविस्तारसहितं कारणात्मकं भवतति । यथाऽहर्नैरेन तमसा 
ग्रस्तं तमस्त्वेनेव व्यवद्धियते तथेदमपि कायजातं कारणभावमापन्नं कारणमित्येव व्यवहियते । तस्यां चावस्थायां 
तदृपाधिरात्मेकीभूत्तविरोषणभाग्मवतीव्यथंः । तथाऽपि कारणोपहितस्य प्रजञानघनविशेषणमयुक्तं निरूपाधिकस्यैव 
तथा विदोषणसम्भवादित्याशङ्कुचाऽश्ट्-अत एवेति। सवस्य कायंप्रपञ्चस्य समनस्कस्य सुषप्ते कारणात्मना स्थि्तत्वा- 
देवेत्यथंः 1 सुषुप्तावस्थायामुक्तपरजञानानामेक्रमूतित्वं न वास्तवं पुनयंथापू्वंविभागयोग्यत्वादिति मत्वोक्तम्--इवेति । 
सुषुष्त्यवस्थायाः कारणात्मकत्वाज्जाग्रत्स्वप्नप्रज्ञानानां तत्रैकी भावात्परज्ञानघनशब्दवाच्यतेव्युक्तमनुवदति-सेयमिति ! 

२५ 

१. सुषुप्तस्थान इत्यत्रापि स्वप्नस्थान इत्यत्रेव दोषः। तत्र सुषुधस्थाने इति सप्म्यन्तत्वाश्रयणं जागरितस्थानः, 
स्वप्नस्थानः इति प्रथमास्तपदगप्रायपाठ्विश्द्धम् । 

२. चेतो मुखः इत्यत्र “चित्तं च चेतो हृद्यमि"ति कोशात् चित्तमेव ग्राह्यम् । तदेव मुखं दार 
अवस्थान्तरग्राप्तौ इति भगवत्पादनिवंचनम् । मतान्तरे तु '"विशुद्धचेतोग्राह्यः इत्यथः" इत्यक्तम्, | 

ततु मुखदाब्दस्य ्राहुकाथकत्वे स्वरसम्, ग्राह्याधंकत्वं तु अप्रसिद्धम् । 
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एष सर्वेशर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सवेस्य प्रभवाप्ययौ हि भृतानाम् ॥ ६ ॥ 
स्वं घनमिव तदरत्पज्लानघन एद । एवश्षब्बान्न जात्यन्तरं प्रज्ञानव्यतिरेकेणास्तीत्यथंः । मनसो विषयविषय्याकार- 
स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्दमय आनस्दप्रायो नाऽऽनन्द एव । अनात्यन्तिकत्वात् । यथा लोके निरायासस्थितः 
सुख्यानन्दभुगुच्यते । अत्पन्तानायासरूपा हीयं स्थितिरनेनानुभूयत इत्यानन्दभुक् \ “एषोऽस्य परम आनन्दः" इति 
श्तेः । स्वप्नादिप्रलिबोधचेवः प्रति दारीभूतत्वश्च्चेतोमुखः। बोधलक्षणं वा चेतो द्वारं भुखमस्य स्वप्नाद्यागमनं 
प्रतीति चेतोमुखः \ भूतभविष्यञ्जनातुत्वं सवंविघयन्ञातुत्वमस्येवेति प्राज्ञः! युषुप्रोऽपि हि मूतपुवंगत्या प्राज्ञ उच्यते 1 
अथ वा प्रज्ञत्निमात्रमस्यैवासाधारणं रूपमिति प्राज्ञः! इतरयोविशिष्टमपि विज्ञानमस्ति सोऽयं प्राज्ञस्ततीयः पादः ॥५। 

एष हि स्वरूपावस्थः सवंश्वरः साधिदैविकस्य भेदजातस्य सवस्येहिता नेतस्माज्जाव्यन्तरभूतोऽन्येषामिव । 

अनुभृतिस्वरूपाचायंटीका 

तथा सूषुप्ते सकरविक्षेपविगमे निरायासाज्ञानवृत्युदये तत्र सुखात्मता व्यज्यते! सुखाकारचिदाभासोदयहैतुत्वमित्या- 
नन्दभुक्त्वमुच्यत इत्याह्-यथा लोक इत्यादिना । ५ ॥ 

आधिदेविक्रमेदमाध्रित्य विशेषणान्तरमाह--एष हीत्यादिना \ भध्यात्मिकाथंवाचकेन प्राणरान्दैन 

आनन्दगिरिटीका 

उक्तमेवाथं दृष्टान्तेन बद्धावाविर्भावयति-- यथेत्यादिना । एवकारस्य नायोगव्यवच्छित्तिरर्थः । कि तु अन्ययोग- 
व्यवच्छित्तिरिव्याह्-एवश्न्यदिति ॥ प्राज्ञस्याऽऽनन्दविक्रारत्वाभावे कथमानन्दमयत्वविशेषणमित्याश क्य स्वरूप- 
सुखाभिनव्यक्तिप्रतिबन्धकदुःखाभावात््रचुर्याथतवं मयटो गृहीत्वा विशेषणोपर्पत्ति दशंयति--मनस इति । मयटः 
स्वरूपाथत्वादानन्दमयत्वमानन्दत्वमेव क्रि न स्ादिस्यारङ्कयाऽऽह्--नेव्यादिना \ न हि सुषुप्ते निरुपाधिकानन्दत्वं 
पराज्ञस्याभ्युपगन्तुं शवयं तस्य कारणोपहितत्वात् । अन्यथा सुक्तत्वाघ्पूनरुत्थानायोगात्तस्मादानन्दप्राचुयंमेवास्य 
स्वीकर्तुं युक्तमित्यथेः । आनन्दभुगिति विशेषणं सदृष्टान्तं व्याचष्टे--पथेति \ तथा सुषप्तोऽपीति शेषः । दार्न्तिके 
विवृणोति--अत्थन्तेति । इयं स्थितिरिति सुष॒प्तिरुक्ता । अनेनेति प्राजञोक्तिः । सौषुप्तस्य पुरुषस्य तस्यामवस्थायां 
स्वरूपभूतानतिशयानन्दाभिव्यक्तिरस्तीद्यत्र प्रमाणमाहू-एषोऽस्येति । प्राज्ञस्येव चेतोमुख इति विशेषणान्तरं 
तद्ग्याचष्टे-स्वप्नादीति । स्वप्नो जगरितं चेति प्रतिबोधशबन्दितं चेतस्तत्प्रतिद्रारमूतत्वं द्वारभाविन स्थितत्वम्। न 
हि स्वप्नस्य जागरित्तस्य वा युषृप्द्रा रमन्तरेण सम्भवोऽस्ति तयोस्तत्कायंत्वात् । अतः सुषुप्ताभिमानी प्राज्ञः स्थान- 
दयकारणत्वाच्चेतोमुखव्यपदेशभागित्ययंः | अथ वा प्राज्ञस्य सूषुप्तामिमानिनः स्वप्नं जागरितं वा प्रति क्रमाक्रमाभ्यां 
यदागमनं तत्प्रति चैतन्यमेव द्वारम् | न हि तदव्प्रतिरेकेण काऽपि चेष्टा सिध्यतीत्यमिप्रेत्य पक्षान्त रमाह्--नोधेत्यादिना) 
भूते भविष्यति च विषये ज्ञातृत्वं तथा सवंस्मिन्नपि वत्त॑माने विषये ज्ञातुत्वमस्येवेति प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञः । प्रज्ञ 
एव प्राज्ञः । तदेव प्राज्ञपरदं १ व्युत्पादयति-भूतेति) सुषुप्ते समस्तविशेषविज्ञानोपरमात्कृतो ज्ञातुत्वमित्याशङ्कय।ह-- 
सुषुपरोऽपीति। यद्यपि सुषप्तस्तस्यामवस्थायां समस्तविरोषविज्ञानविरहतो भवति तथापि मृता निष्पन्ना या जागरिते 
स्वप्ने च सवंविषयनज्ञातुत्वलक्षणा गतिस्तया प्रकर्षेण सवंमासमन्ताज्जानातीति प्राज्ञशब्दवाच्यो भवतीत्यर्थः| 
तहि प्राज्ञशब्दस्य मुख्याथंत्वं न सिध्यतौत्यारङ्कयाऽऽहु--अथवेति । असाधारणमित्तिविरोषणयोतिततमथं स्फ़टयति-- 
इतरयोरिति  आध्याल्मिकस्य तृतीयपादस्य व्याष्यामुपसंहुरति--सोऽयमिति । ५॥ 

प्राज्ञस्याऽऽधिदं विकेनान्तर्यामिणा सहा भेदं गृहीत्वा विशेषणान्तरं दशंयति--एष हीति । स्वरूपावस्थत्वमुपाधि- 

१. यत्तु प्राज्ञपदघटितत्वात् अयं खण्डः परमात्मपरः, तत्पहचरित्वाच्च विदवतेजसपदयोरपि ईव रपरत्व- 
मिति, तन्न । सच्चिध्यपेक्षया श्रतिलिङ्खयोः प्रबलत्वात् । स्थुलभुक् प्रविविक्तभुक्" इति लि द्घुस्य जोव 
एव सम्भवात् । 

कारिकायाम् प्राज्ञपदस्य प्रकर्षेण अज्ञः प्राज्ञ इति जीवे "नात्मानं न पररस्चेव वेत्तीति 
व्याख्यानात् तस्य जीवपरत्वमेव नेश्वरपरता ! "कर्षण जानातीति प्राज्ञ" इति परेऽपि प्राज्ञपदस्थ तुल्य- 
प्रयोगत्वात् श्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः" इत्यत्र ईश्व रग्रहणोपपत्तिः | 

९९ 

५ 

१५ 

२५ 

२० 

२५ 
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( अथ गौडपादीयकारिकाः } 

अत्रैते शोका मवन्ति- 
बहिष्प्रज्ञो विभ्विंधो हन्त्रज्ञस्त॒ तेजसः । घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मरतः ॥ १॥ 

“प्राणबन्धनं हि सोम्य सनः” इति भूतेः अयमेव हि सवेध्य सवेभेदावस्थो ज्ञातेव्येष सवंज्ञ एषोऽन्तर्याम्यन्तरनुपरविशय 
५ सर्वषां भूतानां नियन्ताऽप्येष एव) अत एव यथोक्तं सभेदं जगतस्प्रसूथत इत्येष योनिः सवस्य! यत्त एवं प्रभवश्चाप्ययश्च 

प्रभवाप्ययौ हि भूतानमेष एव \\ ६ 
अत्रेतस्मिन्यथोक्तेऽथं एते इलोका भवन्ति । बहिष्प्र्न इति । प्ययिण चिस्थानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या 

परतिसन्धानाच्च स्थानत्रयम्यतिरिक्तत्वमेकत्वं शुद्धत्वमसद्धस्वं च सिद्धमित्यभिप्रायः \ महामत्स्यादिषदृषटान्तशरुते: \\ ९} 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

१० परमात्मनो निद॑शस्तस्य तत्त्वतो भेदं निवारयति इत्याहू-प्राणबन्धनं हीति । प्राणः परमात्मा बन्धनो नित्यात्म- 
कोऽस्येत्ति तथोक्तम् ।॥ ६ ॥ 

नु उपाधिभेदात् जौवभेदो ब्रह्मविदां सम्मत्त: तत्त एकस्मिन्नपि देहे जीवभेदः स्यादित्याशङ्कयाह्--एक 

एव चिघेति । स्वतन्त्रोपाधिमेदे हि जीवभेदः, इह तु अनादज्ञानामच्छिन्नस्येव, तेनान्तःकरणेन अवच्छंदः । 
अतः स्वरूपक्येऽपि विशेषणमात्रभेदात् त्रिधात्वमिति भावः । इोकपादानां पूवमेव व्याख्यातत्वात् तात्पय॑माह्- 

१५ पययिणेति । स्थानत्रयं यदि जीवस्य स्वाभाविकं स्यात् न जीवं व्यभिचरेत् | व्यभिचरति च । क्रमेण स्थानत्रय- 

आनन्दगिरिटीका 

प्राधान्यमवधृय चंतन्यप्राधान्यम् | अन्यथा स्वत्तन्त्यानुपपत्तेः । नेयायिकादयस्तु ताटस्थ्यमीडवरस्याऽऽतिष्ठन्ते तद- 
युक्तं प्युरसामञ्चस्यादिति न्पायविरोघादत्याहू-नैतस्मादिति, श्रुत्तिविरोघादपि न तस्य ताटस्थ्यमास्थेयमित्याहू- 
प्राणिति । प्रकृतमभन्ञातं पर ब्रह्म सदाख्यं प्राणशब्दितं तद्भन्धनं बध्यतेऽस्मिन्पयंवस्यतीति व्युत्पत्तेः । न हि जीवस्य 

२० परमात्मातिरेकेण पर्य॑वक्षानमस्ति । मनस्तदूपहितं जीवचेतन्यमात्रं प्राणशब्दस्याऽऽध्यात्मिका्थंस्य परस्मिन्प्रयो- 
गान्मनःशब्दितस्य च जीवस्य तस्मिन्पयंवसानाभिधानाद्रस्तुतो भेदो नास्तीति चयोतित्तमित्यथंः। प्राज्ञस्येव विशेषणान्तरं 
साधयति--अयमेवेति ! नन्ववधारणं नोपपद्यते । ग्यास्तपराशरप्रभुतीनामन्येषामपि सव्ञत्वप्रसिद्धेरित्याश ङ्य 
विशिनष्टि--सर्वेति | अन्तर्यामित्वं विशेषणान्तरं विक्दयति--अन्तरिति । अन्यस्य कस्यचिदन्तरनुप्रवेरो नियमने 
च साम््याभावादवधारणम् । उक्तं विशेषणत्रयं हेतुं कृत्वा प्रकृतस्य प्राज्ञस्य सवंजगत्कारणत्वं विदेषणान्तरमाह-- 

२५ अत एवेति \ यथोक्तं स्वप्नजागरितस्थानद्रयप्रविभक्तमित्यथंः । सभेदमध्यात्माधिदेवाधिभूततभेदसहितमित्ति यावत् । 
निमित्तकारणत्वनियमेऽपि प्राचीनानि विशेषणानि निवहुन्तीत्याश ङ्य प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपयेधादिि 
परायान्निमित्तोपादानयोजंगत्ति न भिन्नत्वमिवयेवं नियमतः सिद्धमतो विशेषणान्तरमित्याहू--यत इति । प्रभवव्यस्मा- 

दिति प्रभवः । अप्येव्यस्मिचित्यप्ययः। न चत्त भृतानामेकत्रोपादानाहते सम्भाविताविव्यथः ।। ६॥। 
आचाय्माण्ड्क्योपनिषदं पटित्वा तद्र्ाख्यानश्लोकावतारणमत्रेत्यादिना कृत्तं तदत्रेत्यनू् भाष्यकारो व्याकरोति- 

२० एतस्मिश्चिति । विरुवस्य विभुत्वं प्रागुक्ताधिदैविकाभेदादवघेयम् । अध्यात्माधिदैवाभेदे पूर्वोदाहृतां श्वि सूचयितुं 
हिशब्दः । स्थूलसूक्ष्मकारणोपाधिभेदाज्जीवभेदमाङद्ुय स्वरूपैक्येऽपि स्वतन्त्रोपाधिभेदमन्तरेण विशेषणमात्रभेदाद- 
वान्तरभेदोक्तिरित्याह--एक एवेति) पदार्थानां पूवमेवोक्तत्वात्तात्पर्यं शोकस्य वक्तव्यमवरिष्यते तदाह--पर्ययिणेति। 

१. पल्युरसामञ्जस्यात्" इति ( ब्र° सू० २-२-३७ ) । अयमथंः--पल्युः परमेश्वरस्य केवलनिमित्तत्वेन 
वशेषिकाभ्युपगतस्य जगत्कारणत्वानुपपत्तिः, हीनमध्यमोत्तमभावेन प्राणिनस्सुजतो तस्य वेषम्यनेधंण्य- 

२५ परसङ्धात् । अत्तः तटस्थेश्वरवादोऽसद्घत इत्यथः | 
२. प्रकृतिश्च ब्रहम चशब्दादुपादानपरिग्रहः प्रतिज्ञा धेनाभरुतं श्रतं भवती"ति प्रतिज्ञा । दृष्टान्तः "यथा 

सोम्यकेन मृतिपण्डेन' इति इष्टन्तः । ताभ्यां ब्रह्मणः उपादानस्वसिद्धिः । निमित्तत्वं तु ईक्षणपुव॑क- 
सष्टत्ववचनात् सिद्धम् । 

| 
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दक्षिणाश्िघ्ुखे षिश्रौ मनस्यन्तस्तु तेजसः । आफाशे च हृदि प्राज्ञक्िधा देहे व्यवस्थितः ॥ २॥ 

जागरितावस्थायामेव विश्वादीनां त्रयाणासनुभवप्रदश्ंनार्थोऽयं शोकः --दक्षिणाक्षीति । दक्षिणमक्षयेव मुखं 
तस्मिस्प्राधान्येन द्रा स्थूलानां विश्वोऽनुमूयते \ “इन्धो ह् वे नामेष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः” इति श्रुतेः । इन्धो 
दीपरिगुणो वैश्वानर आदित्यान्तगंतो वेराज आत्मा चक्षुषि च द्रष्टेकः ! नन्वन्यो हिरण्यगभेः क्षेत्रज्ञो दक्षिणेऽक्षि- 
प्यक्ष्णोनियन्ता द्रष्टा चात्यो देहुस्वासी । न । स्वतो भेदानभ्युपगमात् ! “एको देव; सर्वभूतेषु गढः इति भरुतेः।! ५ 

“कलेघ्रजं चापि मां विद्धि सवक्ेत्रेषु भारत” \ “अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् \\'” इति स्मृतेः । 

अनूभूतिस्वरूपाचायेटीका 

गमनद्षंनादतस्तदव्यततिरिक्तव्वं सिद्धमित्यथंः । योऽहं पुप्तस्स एवाहं प्रबुद्ध इत्यनुसन्धानादेकत्वं सिद्धमित्यथेः | 
सधर्मादिमर्प्य स्थानधमेत्वात् स्थानातिरेके विशुद्धत्वं सिद्धम् । स द्भस्य वेद्यतया स्थानघमंत्वात् द्रष्टुरसङ्खत्षं 
च सिद्धमित्यथंः । अस दत्वे श्रुतिस छ्रतिमाह-महामत्स्यादीति । यथा महामत्स्य उदक उभे कूरे अनुसञ्चरति १० 
क्रमेण न च तद्गुणदोषाभ्यां संसुज्यते, तथा अयमात्मा स्वप्नान्तं जागरितान्तञ्च मनुसञ्चरन्न तदुगुणदोषाभ्यां 
संसुज्यत इत्यथः । १॥ 

आनन्दगिरिटीका 

यद्यात्मनश्चेतन्यमिव स्वाभाविकं स्थानत्रयं न तहि तद्वदेव तं व्यभिचरितुम्हंति व्यभिचरति चाऽऽत्मानं स्थानत्रयं 
क्रमाक्रमाभ्यां तस्य त्रिस्थानत्वांदतस्तद्रयत्तिरिक्तत्वमात्मनः सिद्धम् । यः सुप्तः सोऽहं जागर्मीत्यनुसन्धानादेकत्वं १५ 
तस्यावगतम् । एकत्वेन हि स्मृत्या घटादावेकत्वमिष्यते । धर्माघमं सगद्रेषादिमलस्यावस्थाघ्रमेत्वात्तदतिरेके शुद्धत्व- 
मपि सिध्यति । सङ्कस्यापि वे्यत्वेनावस्थाघमंत्वा द्गीकारात्तदतिरेकिणस्तद्रष्टुरसद्धत्वमपि सद्खतमेवेत्यथंः । 
गुक्तिसिद्धेऽथे श्रुतिमुदाहरति-महामलत्स्यादीति । महान्नादेयेन सरोत्तसाऽप्रकम्प्यगतिरतिबली्यास्तिमिरभे कूरे नद्याः 
सश्चरककरमसच्चरणात्ताभ्यामत्तिरिच्यते । न च तस्य कूल्द्रयगतदोषगुणवेत्तवम् । न चासौ क्वचिदपि सज्जते । न च 
येनो वा सुपर्णो वा नभसि परिपतन्क्वचिदपि प्रतिहन्यते तथंवायमात्मा क्रमेण स्थानत्रये सच्चरन्नुक्तलक्षणो २० 
युक्तोऽङ्गीकरतुमित्यथः ।॥ १॥ 

विश्वतेजसप्राज्ञानां स्थानत्रयं क्रमेण सञ्चरतामेक्यमेव वस्तूतो भवत्तीव्यत्र हेत्वन्तरं विवक्षन्नाहू--दक्षिणेति। 
श्रोकस्य तादयं संगुह्ाति-जागरितेति ! न चकस्यामवस्थायामेकस्मिच्ेव देह भिच्त्वमात्मनस्तद्वादिमि रपीष्यते। 
जाग्रदवस्थायामिति तु देहे व्यवस्थित्तत्वोक्त्या विदोषणम् । तद्धि तत्र ग्यवस्थितत्वं यदात्मनः सवंगतस्य तदमि- 
मानित्वम् । देहामिमानश्च जागरिते परं सम्भवति । तेन त्स्यामेवावस्थायमेकस्मिचेव देहे चयाणामनुभवात्तेषां २५ 
मिथो भेदो नास्तीति सिध्यतीत्यथंः । मुखं द्वारमुपरन्धिस्थानं श रीरमात्रे हद्यमानस्य | कथमिदमुपरन्धौ विशेषाय- 
तनमुपदिश्यते स्थानान्तरापेक्षयाऽस्य प्राधात्थादित्याह्- प्राधान्येनेति । अनुभूयते ध्याननिष्टेरित्ति रेषः । उक्तेऽथ 
श्रुति संवादयति --इन्ध इति । बुहदारण्यकश्चुतेरुदाहृतायास्तात्पर्याथंमाह्--इन्ध इत्यादिना । वे राजस्याऽऽत्मनो 
यथोक्तगुणवक्तेऽपि द्रष्टृस्चाक्षुषस्य किमायातमित्याशद्ुयाऽऽ्ह--चक्षुषि चेति! अध्यात्माधिदेवयोरेकत्वादाधिदविको 
गुणस्चक्षुषेऽप्याध्यास्मिके सम्भवतीत्यथैः । उक्तमेकत्वमाक्षिपति- नन्विति \ हिरण्यगमेः सृक्ष्मप्रपञ्चामिमानी सूयं- ३० 
मण्डलान्तग॑ततः सूक्ष्मसमष्टिदेहो लिङ्गात्मा चक्षर्गोखकानुगतेन्द्रियानुप्रहुकः संसारिणोऽर्थान्तरम् । विराडात्माऽपि 
स्थूलप्रपञ्चाभिमानी सूयंमण्डलात्मकः समष्टिदेहश्चक्षुर्गोलकद्वयानुम्राहुकस्ततोऽर्थान्तरमेव । क्ेत्रज्ञस्तु भ्यष्िदेहो 
दक्षिणे चक्षुषि व्यवस्थितो द्रष्टा चक्षुषोः करणानां नियन्ता कायंकरणस्वामी ताभ्यां समष्िदेहाभ्यामन्योऽभ्युप- 
गम्यते । तदेवं समष्टिव्यष्टित्वेन व्यवस्थितजीवभेदादुक्तमेकत्वमयुक्तमिव्यथं : । काल्पनिको जीवभेदो वास्तवो वेति 
विकस्प्याऽऽयमङ्खीकृत्य द्वितीयं दूषयत्ति-नेत्यादिना । एको हि परो देवः सर्वेषु भूतेषु समष्टितवेन व्यष्टितवेन च ३५ 
समावृतस्तिष्ठतीति श्रवणाद्रस्तुतो भेदो नास्तीव्युक्तं हतुं साधयति--एक इति । सर्वेषु क्षेत्रेषु व्यवस्थितं क्षत्रजं 
मामीश्वरं विद्धीति भगवतो वचनाच्च तात्त्विकमेदासिद्धिरिव्याह- क्षेचज्ञं चेति \ सर्वेषु भूतेष क्षेघज्ञस्वेदात्मक 
कथं तहि प्रतिभूतं मेदप्रथेत्याशङ्याऽऽहू--अविभक्तं चेति \ तत्वतोऽविभागेऽपि देहुकंट्पनया भेदधीरित्यथंः । 
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सर्वेषु करणेष्वविशेषेऽपि दल्लिणाक्िण्युपरुख्धिपाटवद्योनात्तत्र विशेषेण निर्देशो विश्वस्य । दक्षिणाक्षि 
गतो रूषं दृष्ट्वा निमीलिताक्षस्तदेव स्मरन्मनस्यन्तः स्वप्न इव तदेव वासनारूपाभिव्यक्तं पयति । यथाञ्त्र तथा 
स्वप्ने । अतो मनस्यन्तस्तु तेजसोऽपि विश्च एव । आकाशे च हदि स्मरणाख्यव्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो घनप्रज् 
एव भवति 1 मनोव्यापाराभावात् । दशंनस्मरणे एव हि मनःस्पन्दिते तदभावे हृखेवाविशेषेण प्राणत्मनाऽवस्थानम् । 

५ “ब्राणो ह्येवैतान्सर्वन्संवुङ्के' इति श्रुतेः \ 
तेजसो हिरण्यगर्भो सनःस्थत्वात् \ “लद्धं मनः “मनोमयोऽधं पुरुषः” इत्यादिभ्रुतिभ्यः । ननु व्याङ्रतः 

अनुमूतिस्वहूपाचायंटीका 

अविशेषेणेति । अव्याकृतेन प्राणात्मना हूदयाकाशे अवस्थानं भवतीव्येतत् कथमवगम्यते, तच्राहु-प्राणो 
हीति 1 एतान्सर्वान् वागादीन् प्राणोऽव्याकृत्तात्मा स्वात्मन्येव संवृत्तं संहरति सुषुप्ताचस्थायामित्यथः । पूवेमिन्ध- 

१० श्रुतिव्यास्यानेन वियजेकत्वं विश्वस्य प्रपञ्चितम् । समनन्तरमेव च आधिदेविकाग्यल्ृतात्मत्वं सुषुप्तस्य व्याख्यायि । 
तेजसस्य तु हिरण्यगभामिदो नाभ्यधायि ततस्तमाह्-तैजस इति! ननु हिरण्यगर्भो छिङ्गात्मा सिद्धः कथं 

मनोऽवस्थस्वमात्रेण तैजसस्य हिरण्यगभंत्वमिव्याशङ्कवाह-जिद्धं मन इति । यदवादयव्याकृतप्राणत्मनाऽवस्थानं 

सुषप्ते तदाक्षिपति--नन्वित्यादिना \ अव्याकृतं तावदेशकापरिच्छेदशून्यं सुषुप्तस्यापि तल्लक्षणसद्भावादव्य र्- 
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१५ ननु करणेष सर्वेषु विश्वस्याविशेषान्न दक्षिणे चक्षुषि विश्चेषनिदेशो युज्यते; यद्यपि करणान्तरेम्यश्चक्षुषि 
प्राधान्यमुक्तं तथाऽपि नार्थो दक्षिणविशेषणेनेति तत्राऽऽ्हू- सर्वेष्विति ! श्रृत्यनूभवाभ्यां निरदेशविरोषसिद्धिरिद्यथंः। 
यद्यपि देहदेश्च भेदे विश्वोऽनुभूयते तथाऽपि कथं जागरिते तेजसोऽनुभूयत इत्याश ङ्क द्वितीयं पाद व्याचष्टे--दक्षिणेति। 
यथा स्वप्ने जागरितवासनारूपेणाभिव्यक्तमथेजातं द्रष्टाऽनुमवति तथेव जागरिते दल्िणे चक्षुषि द्रष्टत्वेन व्यवस्थित 
सिक्रष्टं रूपं रृष्ट्वा पुननिमीखिताक्षो दृष्टमेव रूपं रूपोपटन्धिजनितसमुदबद्धवासनात्मना मनस्यन्तरभिव्यक्तं 

२० स्मरन्विदवस्तेजसो भवति । तथा च तयोभेदाशङ्का नावत्तरतीव्यथंः । स्वेप्ननागरितयोविखक्षणत्वात्तदद्रष्रौविश्व- 
तेजसयोरपि वेलक्षण्यमुचितमिव्याशङ्कयाऽऽह्-यथेति । जागरिते यथाऽ्थंजातं द्रष्टा परयति तथेव स्वप्नेऽपि 
तदुपलमते ततो न तयोवंलक्षण्यसिद्धिरित्यथंः । द्वितीयपादस्य व्याद्यामुपसंह् रति--अत इति । स्थानद्वये द्रष्टुभेदा- 
राङ्का निरवकाशेति दशंयितुमेवकारः । तृतीयं पादं व्याकूवंञ्जाग्रत्येव सुषुप्ति दशंयति--आकाञे चेति ! यो विश्व- 
स्तेजसत्वमुपगतः स पुनः स्मरणाख्यस्य व्यापारस्य व्यावृत्तौ हूदयावच्छिन्नाकारो स्थितः सन्प्राज्ञो भूत्वा तल्लक्षण 

२५ लक्षितो भवति | न हि तस्य रूपविषयदशंनस्मरणे परिहूव्य विरि्टाकाशनिविष्टस्य प्राज्नादर्थान्तरत्वम् । अतश्च 
स एकोमूतो विषयविषस्याकाररहितः । यत्तो घनप्रज्ञो विशेषविज्ञानविरही रूपान्तररहितस्तिष्ठतीत्यथः । उक्तमर्थं 
प्रपश्चयन्मनोनग्यापारयाभावादिति हेतुमुक्त्वा व्याचष्ट--दशनेत्यादिना । अविदोषेणाव्याकृतसरूपेणेव्यथंः । अवस्थानं 
जागरिते सुष्तमिति शेषः । यदुक्तमव्याकृतेन प्राणात्मना हुदयेऽवस्थानमिति तत्र प्रमाणमाह-भ्राणो हीति \ यो हि 
प्राणोऽध्यात्मं प्रसिद्धः सं वागादीन्प्राणानास्मनि संवृङ्व्ते संहरतीति प्राणस्याध्यात्मं वागादिसंहतुत्वमुक्तम् । 

३० अधिदवं च यो वायुः सूत्रात्मा सोऽन्यादीनात्मनि संहरतीव्यग्न्यादिसंहतुत्वं वायोरक्तम् । अध्यात्माधिदेवयोश्चे- 
केत्वास्प्राणस्य वायोश्च वागारदिष्वग्त्यादिषु संहतुंत्वेनाव्याकृतत्वस्य संवगं विद्यायां सूचितत्वादनव्याक्ृतेन प्राणात्मना 
सुषप्ते प्राज्ञस्यावस्थानमिति युक्तमेवोक्तमित्यथंः । 

पूवमेव विद्ववि राजो रंक्यस्यानन्तरं च सुषप्ताव्याकृतयोरेकत्वस्य दशितत्वात्तेजसहिरण्यगभंयो रनुक्तमभेदं 
वक्तव्यमिदानीमुपन्यस्यति--तैजस इति। तत्र हितुमाह्--मनःस्थत्वादिति । हिरण्यगर्भस्य समिमनोनिष्ठत्वात्तेजसस्य 

२५ व्यष्टिमनोगतत्वात्तयोरच समष्टिव्यष्टिमिनसोरेकत्वात्तद्गत्तयोरपि तेजसदिरण्यगभंयोरेकत्वमुचिततमित्यथंः । कि च 
हिरण्यगभंस्य क्रियारक्तयुपाधौ लि ङ्धात्मतया प्रसिद्धत्वात्तस्य च सामानाधिकरण्यश्रस्या मनसा सहुभेदावगमान्मनो 
निष्ठस्य तेजसस्य युक्तं हिरण्यगमंत्वमित्याह-लिङ्धमिति । कि च पुरुषस्य मनोमयत्दश्रवणा्पुरुषविशेषत्वाच्च 
हिरण्यगभेस्य तत्प्रधानत्वाधिगमात्तच्िष्ठस्तेजसो हिरण्यगर्भो भवितुमहंतीत्याद्--मनोमथ इति ! प्राणस्य प्रागुक्त 
मन्याकृतत्वमाक्षिपति- नन्विति । सुषुप्ते हि प्राणो नामल्पाभ्यां व्याक्रतो युक्तस्तद्टयापारस्य पाश्वंस्थेरतिस्पष्ं 

४० हृष्टत्वादित्यथं; ¦ कि च तस्यामवस्थायां वागादीनि करणानि प्राणात्मकानि भवन्ति। तं एतस्यैव सर्वँ रूपम- 
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प्राणः सुषुप्ते, तदात्मकानि करणानि भवन्ति कथमव्याङृतता । नेष दोषः । अव्याङृतस्थ देरकारविश्ेषाभावात् । 

यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याक्कुततैव प्राणस्य तथाऽपि पिण्डपरिच्छिन्नविेषाभिमाननिरोधः प्राणे भवतीत्य 

व्याकृत एव प्राणः सृषुप्ते परिच्छिन्नाभिमानवताम् ! यथा प्राणल्ये परिच्छित्नाभिमानिनां प्राणोऽव्याकृतस्तथा 

प्राणामिमानिनोऽप्यविक्चेषापत्तावग्याकृतता समाना प्रसवयबीजात्मकत्वं च, तदध्यक्षश्चेकोऽव्याकृतावस्थः। परिच्छिन्ना 

भिमानिनामध्यक्षाणां च तैनैकत्वमिति पर्वोक्तं विकेषणमेकीभूतः प्रज्ञानघन इत्यादयुपपन्चम् ! तस्मिन्दुक्तहैतुत्वाच्च । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

त्वं न विरुध्यत इत्याह-नैष दोष इति । ननु ममायं प्राणो तस्यायं प्राण इति देशपरिच्छेदावगमात्कथमव्याकृत- 

तेत्याशङ्कुयाह -- यद्यपीति । प्रतिबुद्धदष्टया विदेषाभिमानविषयत्वेऽपि सुपुप्तष््या तदुपसंहारादव्याकरतत्वं न 

विरुध्यत इत्यथः । विशेषाभिमाननिरोधे प्राणस्याव्याकृतत्वं मरणे प्रसिद्धमित्याहू--यथा प्राणल्य इति \ यथाऽऽधि- 

दैविकमन्याक्रृतं जगस्परसवे बीजं तथा सुषुप्तं जाग्रत्स्वप्नयोः । अतोऽपि लक्षणसाम्यमित्याह--प्रसवेति \ उपाधि- 

स्वभावपर्यखोचनयाऽमेदोऽस्मदादीनाम् । उपहितस्वभावपर्याखोचनयाऽप्यमेदमाहू-तदध्यक्ष्चेति ! तयोः आध्या- 
त्मिकाधिदेविकयोः अधिष्ठाताऽप्येकशविचद्धातुः कारणोपाधिकत्वसाम्यादित्यथंः । पूर्वं विशेषानभिन्यक्तिमात्रेणेकोभूत 

द्त्यादिविशेषणं व्याख्यायेदानीं तत्त्वाभेदाभिप्रायेणापि त्तद्घटत इत्याह्-परिच्छिनललेति \ कथं तहि पञ्चात्मके 
वायुविकारे रूढस्य प्राणशब्दस्याव्याक्रृते प्रयोगः कृतः श्राणो ह्येवेतानि" इत्यत्र ? तव्राहु--उक्तषेतुत्वाच्चेति । 

आनन्दगिरिटीका 

भवच्चिति श्रुतेः । अतोऽपि प्राणस्य व्याकृतत्वं युक्तमित्याहु--तदात्मकानीति । उक्तन्यायेन प्राणस्याव्याकृत्स्वा- 
यो गादव्याकरतेन प्राणात्मना सुषृप्तस्यावस्थानमयुक्तमिति निगमयति--कथमिति) एकलक्षणत्वादष्यष्ृतप्राणयोरे- 
कत्वोपपत्तिरित्युत्तरमाह्--नैष दोष इति । अव्याकृतं हि देशकाल्वस्तुपरिच्छेदशुन्यम् । प्राणोऽपि सौपुप्तद्रषटुस्तथा। 
न हि सौषप्तहष्टया त्त्तारीनस्य प्राणस्य देशादिपरिच्छेदोऽवगम्यते । तथा च लक्षणाविशेषादव्याकृतप्राणयोरे- 
कत्वमविरुद्धमित्यथंः ] | 

तस्यायं प्राणो ममायमिति देरपरिच्छेदप्रतिभानादेकलक्षणत्वाभावान्न प्राणस्यान्याक्ृतत्वमित्याशङ्कयाऽऽह्- 
यद्यपीति \ परिच्छिन्नाभिमानवतां मध्ये प्रत्येकं ममायमिति प्राणाभिमाने सति प्राणस्य यद्यपि व्याक्ृतत्तेव भवति 
तथाऽपि सुषुप्त्यवस्थाया पिण्डेन परिच्छिनो यो विश्षेषस्तद्िषयो ममेत्यभिम।नस्तस्य निरोधस्तसरिमन्भवतीति 
प्राणोऽव्याकृत एवेति योजना । प्रतिबुद्धहष्टया विशेषाभिमानविषयत्वेन व्याकृतत्वेऽपि सूषृप्तहष्टया तदुपसंहा राद- 
व्याक्ृतत्वं प्राणस्याविरुदधमिति भावः। विरेषामिमाननिरोघे प्राणघ्याव्यक्तत्वं क्व॒ ष्टमित्याशङ्खयाऽऽ्- 
ययेति ! परिच्छिन्नासिमानिनां प्राणल्यो मरणं तत्राभिमाननिरोघे प्राणो नामरूपाभ्यामन्याकृतौो यथेष्यते तथेव 
प्राणाभिमानिनोऽपि तदभिमाननि रोधेनाविरेषापत्तिः सुषुप्तिः । तत्राव्याकृततता प्राणस्य प्रागुक्तहष्टान्तेनाविशिष्टा | 
ततो विशेषाभिमाननियोघे प्राणस्याव्या$ृतत्वं प्रसिद्धमिव्यथं; । कि च यथाऽऽधिदेविकमव्याक्तं जागस्रसवबीजम् । 
तद्धेदं तद्यव्याक्ृतमसीतन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत इति श्नुते; । तथा प्राणाश्यं सुषुप्तं जागरितस्वप्नयोभंवत्ि 
बोजम् । तथा च कायं प्रति प्रसवबीजरूपत्वमविशिष्टमुभयोरिति जक्षणाविरेषादन्याक्रृतप्राणयोरेकलत्वस्य प्रसिद्धि- 
रित्याह्-प्रसवेति \ समनमित्यनुकर्षीथंरचकारः । उपाधिस्वभावाखोचनया सुपुप्ताव्याकृतयोरमेदमभिधायोपदहित्- 
स्वभावाङोचनयाऽपि तयो रभेदमाह-- तदध्यक्षश्चेति ।! अन्याकृतावस्थः युषुप्तावस्थश्च तयोरूपहितस्वभावयो- 
राध्यात्मिकाधिदेविकयोरेकोऽधिष्ठाता चिद्धातुः । अतोऽपि तयोरेकत्व' सिध्यतीत्यथंः । सूपप्ताव्याकरृतयोरेवमेकत्वं 
प्रसाध्य तस्मि्तव्या्ृते सुषप्ते प्रागुक्तं विशेषणं युक्तमित्याहुू-परिच्छिन्चेति ¦! यद्यपि विशेषानभिव्यव्तिमात्रेणेकी- 
भूतत्वादि विशेषणमुपपादितं तथाऽपि परिच्छिन्नाभिमानिनामुपाधिप्रधानानां तत्र तत्राध्यक्षाणां चोपहितानाम- 
ग्या्तेनकत्वम् । अतोऽपि प्रागुक्तविशेषणोपपत्तिरिव्यथंः । कि चाध्यात्माधिदेवयोरेकत्वमिति प्रागुक्तहेतु- 
स दावाच्च युक्तं सुषुप्ते प्राज्ञे प्राणात्मन्यव्याकृते यथोक्तं विशेषणसमित्याहू--पुर्बोक्तमिति । ग्रन्थगतादिशन्देन 
सर्वेश्वरत्रादिविशेषणं गृह्यते । 
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कथं प्राणशव्वत्वमव्याष्कतस्य । “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः इति श्रुतेः । ननु तत्र “सदेव सोम्य इति 

प्रकतं सदब्रह्य प्राणश्चब्दवाच्यम् । नेष दोषः । बीजात्मकत्वाभ्युपगमात्सतः । यद्यपि सद्ब्रह्य प्राणश्ञब्दवाच्यं तत्र 
तथाऽपि जोवप्रसवनीजात्मकत्वमपरित्यज्येव प्राणश्ाब्दत्वं सतः सच्छडदवाच्यता च । यदि हि निर्बीजरूपं विवक्षितं 
बरह्माभविष्यत् “नेति नेति” “यतो वाचो निवतन्ते" “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितात्'" इत्यवक्ष्यत् । “न 
सत्तन्नासदृच्यते'' इति स्मृतेः \ निर्बीजतयेच चेत्सति सनानां सम्पञ्चानां सुषुप्नप्रकसयोः पुनरुत्थानानुपपत्तिः स्यात् । 
मुक्तानां च पुनर््पत्तिप्रसद्धः । बीजाभावाविशेषात् । 

जञानदाल्यबीजाभावे च ज्ञानानयक्यभ्रसद्धः । तस्मात्सबीजत्वाभ्थुपगमेनेव सतः प्राणत्वव्यपदेश्षः सवेश्नुतिषु 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

आध्यात्मिकाधिदेविकत्वेनामिन्चत्वादित्यथंः । श्रुत्यन्तरे प्रयोगदशंनाच्च न विरुध्यत इत्याहू--ग्राणबन्धनं हीति । 
यथा ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्रुतो ज्योत्तिदशब्दः प्रकृतज्योततिष्टोमविषयस्तथाऽद्ितीयश्रकरणे श्रतः प्राणराब्दः प्रकृता- 
दवितीयत्रह्मविषयो नाव्याकृतविषय इत्याह्-- ननु तत्रेति । अद्वितीयं प्रक्रम्य वाक्यक्ञेषे कारणत्वनिर्दशात् मायाश्चबलं 
तत्र सच्छब्दवाच्यं न शुद्धमित्याहू-नेष दोष इति । शुद्धस्य शन्दवाच्यत्वाभावादित्यथंः । किञ्च, 'सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो भवती"ति सम्पत्तिः तस्मिन्प्रकरणे जीवस्योच्यते, सापि अग्यक्रृतविवक्षां गमयतीत्याहू-नि्बौजतयेव 
चेदिति \ निरवियब्रह्मसम्पन्नोऽपि यदयुत्पद्येत तदातिप्रसद्घं इत्याह-मृक्तानां चेति ! यच्च केचिन्मन्यन्ते 
मिथ्याज्ञानतत्संस्कारव्यतिरेकेण प्रबोधादिबीजभृताविद्या नास्तीति तत्राहु-ज्ञानदाद्येति । न तावत्मिथ्याज्ञानदाहुः 

आनन्दगिरिटीका 

प्राणशब्दस्य पञ्चवृत्तौ वायुविकारे खूढत्वाच्नाव्याङृतविषयत्वं रूढिविरोधादिति शङ्धुते--कथमिति । अन्यतर 
रूढत्वेऽपि श्रौतप्रयोगवशादन्याकृतविषयत्वं प्राणशब्दस्य युक्तमिति परिहूरति--प्राणन्धनमिति । प्रकरणस्य 
ब्रहाविषयत्वादुब्रह्यण्येव प्रकृते वाक्ये प्राणशब्दस्य प्रयोगान्नाव्याकृतविषयत्वं तस्य युक्तं प्रकरणवि रोघादिति राङ्खते- 
नत्विति । प्रकरणस्य ब्रह्मविषयस्वेऽपि ब्रह्मणः सल्लक्षणस्य शबरुत्वा द्गीकारादस्मिन्नपि वाक्ये तत्रैव प्राणदाब्द- 
प्रयोगा्यक्तं तस्याव्याकृतविषयत्वमिल्यत्तरमाह--नैष दोष इति ! संग्रहव क्यं प्रपञ्चयति--यद्यपीति ! तत्रेति 
प्राणबस्धनवाक्यं परामृधते । जीवश्ब्दः सवंस्येव कायंजातस्योपलक्षणम् । प्रकरणवाक्ययोरुभयोरपि परिजुदबरह्य- 
विषयत्वे का क्षतिरित्याशद्कय परिशुद्धस्य ब्रह्मणः शब्दप्रवृत्िनिमित्तागोचरत्वात्तत्र शब्दवाच्यत्वानुपपत्तेर्मव- 
मिव्याहु-यदि हीति । न केवकं निरुपाधिकं नि्विशेषं ब्रह्म वाडमनसयोरगोचरमिति श्रुतेरेव निर्धायंते कितु 
स्मृतेरपोत्याह--न सदिति ! कि च कायजातं प्रति बीजभूताज्ञानरहितततया शुद्धत्वेनेवास्मिन्ध्रकरणे ब्रह्य विवक्षितं 
चेत्तहि सता सोम्य तदा सम्पद्चो भवतीति जोवानां सस्ाप्तिश्रवणादत्रह्मणः सच्छबव्दितस्य शुद्धत्वे सुषुप्त्यादौ तत्र 
रीनानमेकोभूतानां जीवानां पनरुत्थानं नोपपद्यते दृयते च पुनरुत्थानम् । तेन शबलमेव ब्रह्मात्र विवक्षित- 
मित्याहु--निर्बोजतयेति । सुषुप्त्यादौ शुद्धे ब्रह्मणि सम्पन्नानामपि पुनर्त्याने मोक्षानुपपत्तिदोषमाह--मुक्तानां 
चेति \ न तेषां पूनरुत्थानं हेत्वभावादिव्याशङ्कय सुषुस्तानां प्रलीनानां च न तहि पुनरूत्थानं हेत्वभावस्य तुल्यत्वा- 
दित्याह--बीजाभावेति । 

नन्वनाद्यनिर्वाच्यमन्ञानं संसारस्य बोजभृतं नास्त्येव यदुब्रह्मणो विशोषणं भवति । अग्रहणमिथ्याज्ञान- 
तत्संस्काराणामन्ञानशब्दवाच्यत्वात्तव्राऽऽह्--ज्ञानेति । अज्नञोऽहमिव्यज्ञानमपयोक्षमग्रहणस्य च ग्रहुणप्रागभावस्य 
नापरोक्षत्वमिद्दियसन्निकर्षाभावादनुपलन्धिगम्यत्वाच्च श्रान्तितत्संस्कारयोस्चाभावेतरकायंत्वादुपादान पिक्षणादात्म- 
नस्व केवलस्यातद्धेतुत्वात्तदुपादानत्वेनानाद्यन्नानसिद्धिः । कि च देवदत्तप्रमा तचिषठप्रमाप्रागभावातिरिक्ताऽनादि- 
म्रघ्वंसिनी प्रमालाद्ज्ञदत्तप्रमावतु । न च तदभावे सम्यण्ञानाथ॑वत्वम् । क्षणिकत्वेन भ्रान्तेस्तदनिवत्यंतवात्संस्का- 
रस्य च सत्यपि सम्यन््ञाने क्वचिदनुवृत्तिदशंनाच्च चाग्रहुणस्य तच्चिवत्यंत्वम् । ज्ञानस्य तच्निवृत्तित्वात् । अतो 
लानदाह्य संसारीजभूतमना्यनिर्वाच्यमज्ञानं ज्ञानस्याथंवत्वायाऽऽस्थेयम् । अन्यथा तदानयथंक्यप्रसङ्खादित्यर्थः । 
रुद्धस्य ब्रह्मणो वक्यप्रकरणाभ्यां विवक्षितत्वाभावे फल्तिमाहू- तस्मादिति ब्रह्मणः शवस्येव प्राकरणिकत्वा- 
द्ाक्येऽपि तस्मिन्प्राणशब्दाचक्तं प्राणशब्दस्याग्याङ्कतविषयत्वमिति भावः । यतोऽना्यनिर्वाच्याञ्ञानदाबलस्येव 





भा० प्र° म०~-६, का०~३-५ 1 माण्ड्क्योपनिषत् [ २३१ 

विश्वो हि स्थरुमडनिस्यं तेजसः प्रवि पिक्तभक् । आनन्दमक्तथा प्राज्नख्धिधा भोगं निबोश्त ॥ ३॥ 

स्थलं तपेयते विदं प्रविविक्तं तु तैजसम् । आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तरिं निबोधत ॥ ४॥ 

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यथ प्रकीतितः। वेदेतदुभयं यस्तु स मुञ्ञानो न रिप्यते॥\५॥ 

च कारणत्वव्यपदेशः\ अत एव “अक्षरात्परतः परः” \ सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” \ “धतो वाचो निवतंन्ते"" । “नेति 

नेति" इत्यादिना बीजवतत्वापनयनेन व्यपदेशः \ तामबीजावस्थां तस्यैव परा्षश्चब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसम्बन्ध- 

रहितां पारमार्थिकीं पृथग्वक्ष्यति \ बीजावस्थाऽपि न किच्िदवेदिषमिःस्युत्थितस्य प्रत्ययदशनादहैऽनुभुयत एवेति 

निधा देह व्यवस्थित इच्युच्यते \\ २१। 
उक्तार्थौ शोको ॥ ३-४ \ 
तरिषु धामसु जाग्रदादिषु स्थूलप्रविविक्तानन्दाख्यं मोज्यमेकं च्रिधाभूतम् । यश्च विश्वतेजसप्राजञाख्यो 

भोक्तेकः सोऽहमित्येकत्वेन प्रतिसन्धानादूद्रष्ट॒स्वाविशेषाच्च प्रकोतितः। यो वेदेतदुभयं भोञ्यभोक्तृतयाऽनेकधा 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सम्यग्ञानफलं तस्य क्षणिकत्वेनैव सिद्धेः । न च तत्संस्कारस्य सम्यग्ज्ञानहेतुत्वं रजतश्रमसंस्काराणां शुक्तिका- 
बाघेऽप्यनुवृत्तिदशंनात् न च ग्रहणप्रागभावनिवत्तकं सम्यग्ज्ञानं तत्काले तदभावात् तन्तिवत्तिरूपत्वाच्च | न च 
बरहाप्राप्तिः फलम् । स्वभावत्वेनैव सिद्धत्वात्। अतः सम्यगज्ञानस्याथंवत्त्वान्यथानुपपत्त्या संसा रबीजमज्ञानं तच्चिवत्तकं 
तद्पगन्तव्यमिति भावः । कारणत्वप्रतिषेधेन शुद्धब्रह्योपदेशादपि कारणत्वं मायाशबलस्येत्याहु--अत एवेति । 

ञआचार्येणानुपदिष्टत्वात् कारणातिरिक्तं शुढब्रह्योव नास्तीति न वाच्यमित्याहू-तामवीजावस्थामिति । भवत्वेवं 
वस्तुव्यवस्था तथाप्यव्याकृतस्यास्मिन्देहेऽनुभवासद्धावात् त्रिधा देह व्यवस्थित इत्यसद्धतमुक्तमिव्याशङ्कयाह्-- 
बीजावस्थापीति | २॥ 

उक्तविश्वादिवेदनस्यावान्तरफलमाह्- त्रिषु धामसु यदिति । उक्तफलवचनस्य मूलभूतां पुक्तिमाह्-न हि 
यस्येति \ मत एवोक्तम्-~ 

नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नाग्निदहुनकमंणा । न वायुः स्पशंदोषेण नान्नदोषेण मस्करी ॥ ५ ॥ इति । 

आनन्दगिरिटीका 

कारणत्वं ब्रह्मणो विवक्ष्यते । अत्त एव कारणत्वनिषेधेन परिशुद्धं ब्रह्म श्रुतिषृपदिर्यते तदेतदाह्--अतं एवेति । 
अक्षरमन्याछृतं तच्च कायपिक्षया परम् । तस्मात्रोऽ्यं परमात्मा स हि कायंकारणाम्यामस्पृष्टो वतते । वाद्यं 
कायमभ्यन्तरं कारणमिति ताभ्यां सह् तत्कल्पनाधिष्ठानतवेन वत्त॑मानर्दिचद्धातुः । तथा च स चिद्धातुरजौ जन्मादि- 
समस्तविक्रियाशुन्यत्वेन कूटस्थः श्रुतिस्मुत्योग्यंपदिद्यते । यततो ब्रह्मणः सकाशाद्ाचः सर्वा मनस्ता सहावकाशमप्राप्य 
निवतंन्ते । तद्ब्रह्माऽऽनन्दषूपं विद्रा विभेति नेति नेतोति वीप्सया सवंमारोपितमपाक्रियते। आदिशब्देनास्थूलादि- 
वाक्यं गृह्यते । बीजत्वनिरासेन शुद्धं ब्रह्म व्यपदिश्यते चेद्रीजत्वं शबलस्येवेति सिध्यतीत्यथं : । भाचार्येणानुक्तस्वान्च 
कारणातिरिक्तं शुद्धं ब्रह्मास्तीव्याश्चद्कव नान्त श्रजञमिव्यादिवाक्यशेषान्मेवमित्याह्-- तामिति ! उक्तन्यायेन वस्तु- 
व्यवस्थायामन्याक्रतस्य देहेऽनुभवाभावास्तिधा देहे व्यवस्थित इत्ति कथमुक्तमित्याक्षङ्कयाऽऽह-- बीजेति ।1 २॥ 

विद्वादीनां चयाणां त्रिधा देहे व्यवस्थिति प्रतिपाद्य तेषामेव त्रिधा भोगं निगमयति-- विश्वो हीति ॥३॥ 
पगप्रमुक्तां तृप्तिमधुना तरेधा विभजते-स्थूलमिति । उदाहूतद्लोकयोऽशंख्यानपिक्षां वारयति-- 

उक्तार्थाविति । ४॥ 

प्रृतभोक्तुभोग्यपदाथंद्रयपरिज्ञानस्यावान्तरफलमाह्-- त्रिष्विति । पूर्वाधं व्याचष्ट-जाग्रदादिष्विति । 
भोग्यत्वेनकत्वेऽपि तरैविध्यमवान्तरभेदादु्लेयम् । भोक्तुरेकत्वे हेतुमाह--सोऽहमिति ! योऽयं सुषुप्तः सोऽहं स्वप्नं 
प्राप्तः । यद्च स्वप्नमद्राक्षं सोऽहमिदानीं जागर्मत्यिकत्वं प्रतिसंधीयते । न च तत्र बाधकमस्ति । तद्युक्तं भोक्तुरे 
कत्वमिव्यथंः । कि चाज्ञानं तत्कार्यं च प्रति पाज्ञादिष द्रष्ट्त्वस्याविधिष्टत्वाद्द्रष्टभेदे च प्रमाणाभावादक्तं तदेकत्व- 

मित्याह--दरषट्त्वेति । दवितीयाधं विभजते-यो वेदेति । कथमेतावता भोगप्रयुक्तदोष राहिल्यं तत्राऽश्-भोज्यस्येति। 

पू 

१५ 

२५ 

२५ 

२५ 
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प्रभवः स्वभावानां ' सतामिति विनिश्यः। सव॑ जनयति प्राणरचेतोशुनपुरुषः प्रथक् ॥ ६ ॥ 

भिन्नं स भुञ्जानो न रिष्यते । भोज्यस्य सवंस्येकस्य भोक्तु्भोज्यत्वात् ॥ न हि यस्य यो विष्यः सतेन हीयते 
वर्ध॑ते बा । न ह्यग्निः स्वविषधं दण्ध्वा काष्ठादि तद्त् \\ ५॥ 

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्याक्ृतनामरूपमायास्वरूपेण सवंभावानां विश्वतेजसप्राज्ञभेदानां प्रभव उत्पत्तिः । 
५ वक्ष्यति च--“वल्ध्यापुन्नो न तचवेन मायश्रा वाऽपि जायते" इति \ यदि ह्यसतामेव जन्म स्यादुब्रह्णोऽव्यवहायंस्य 

प्रहणद्राराभावादसचस्वप्रसद्धः । दषं च रज्जुसर्पादीनामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम् । न हि 
निरास्पदा रज्नुसपंसृगतष्णिकादयः क्वचिदुपलभ्यन्ते केनचित् । यथा रज्ज्वां प्राक्सर्पोत्पत्ते रजञ्ज्वात्मना सपः 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

"एष योनिः' इत्यत्र जगतरारणत्वं प्राज्ञस्य प्रत्यज्ञायि । तत्र सत्कायंकारणत्वमसत्कायंकारणत्वं वेति वादि- 
१० विप्रतिपत्तेः संदाये निणेयमाहू-प्रभवः सवेभावानामिति । सवंज्ञः जडजातं जनयत्ति तमःप्रधानः प्राणर्चेतोऽशून् 

प्रतिबिम्बकल्पाञ्जीवान् उपाधिस्थताविशिष्टर्पेण चित्परधानः पुरषो जनयति । इत्यवान्तरविभागः । स्वेना- 
धिष्ठानरूपेण सतामविद्याकृतमिथ्यारूपेण प्रभवः इत्यन्वयः ] असज्जन्मनिराकरणमन्तरेण कथं सज्जन्मनिङ्वय 
इत्याशङ्कुयाह्--पदि हीति । कायेखिद्धेन दयहष्टमपि सत्कारणं ब्रह्म सम्भावनाबुद्धिमधि रोहति । असन्ञन्मपक्ष 
त्वसतः कारणसम्बन्धासम्भवान्न कायेलिङ्केन सत्कारणसम्भावनेत्यसत्वं प्रसज्येतेव्यथं; । न केवलं स्वानिष्टपरिहाराय 

१५ सज्जन्माध्ितं व्याप्तित्रलाच्चेत्याह्-दृष्टच्चेति \ अविदेद्ग्रहुणं निमित्तकारणं विवक्षितं, मयेत्युपादानम् । विमतं 
 सदूपादानं कल्पितत्वाद्रज्जुसपंवदिति सामान्यत्तो दृष्टेन कल्पितस्यापि प्रपञ्चस्य सदधिष्ठानत्वमेव } सज्जन्मत्वं 

चेद्धिवक्षित्तं तदसत्कारणात्मनाऽसत्वग्राहुकप्रमाणवि रोधादित्याशङ्कयाह--यथा रज्ज्वासिति । उलोकस्योत्तरार्धं 

आनन्दगिरिटीका 

यद्यपि भोक्तुरेकस्येव सर्वं भोग्यमित्यवगत्तं तथाऽपि कथं सर्वं भुञ्जानो भोगप्रयुक्तदोषवाच्च भवतीत्याशङ्कवाऽ्ट- 
२० न हीति । उक्तमथं दृष्टान्तेन स्पष्टयत्ति-न ह्यग्निरिति । स्वविषयान्काष्टादीन्दग्ध्वा न हीयते वधते वाऽग्निरिति 

सम्बन्धः । ५॥ 
एष योनिरित्यत् प्राज्ञस्य प्रपञ्चकारणत्वं प्रतिज्ञातं तत्र सत्कायमसत्कायं प्रति वा कारणत्वमिति सन्देहे 

निर्धारयितुमारमते- प्रभव इति \ तत्रावान्तरभेदमाह- सवेमिति ! पुरषो हि सवंमचेतनं जगद्पाधिभूतं तमः 
प्रधानं गृहीत्वा जनयति । अत एव पुरुषे कारणवाचि प्राणपदं प्रयुज्यते । एवं स॒ च चैतन्यप्र धानर्चेतसस्चैतन्य- 

२५ स्याशुवदवस्थितान्प्रतित्रिम्बकल्पाद्चीवानाभासभूतानुखादयति । एवं चेत्तनाचेतनाटकमशेषं जगदसदङ्कीणं सम्पादय- 
तीत्यथं: । ननु सतां भावानां सत्त्वादेव प्रभवो न सम्भवत्यतिप्रसङ्धादित्याशद्कय पूर्वार्धं व्याचष्ट सतामिति । 
स्वेनाधिष्ठानात्मना विद्यमानानमेवाविद्यज्ृतं मायामयमायेपितस्वरूपं तेन प्रभवः सम्भवतीत्यर्थः । असजञ्जन्म- 
निरसनमन्तरेण कथं सज्जन्म निर्धगरयितुं शक्यमित्याश द्या ऽऽहु-- वक्ष्यतीति! जन्मनः पूर्वं सवस्य सत्वे च कारण- 
ग्यापारसाध्यत्वासिद्धेमिथ्यात्वे च कथं सतामेव प्रभवो भावानामित्याशङ्कवयाऽऽ्ह--यदीति । कायंप्रपञ्चस्यासक्ते 

२० कारणस्य ब्रह्मणः स्वारस्येन व्यवहायत्वाभावात्तस्य ग्रहणे द्वारभूतस्य लिङ्खस्याभावादसत्तवमेव सिध्येत् । कार्येण 
हि लिङ्खेन कारणं ब्रह्माहृष्टमपि सदित्यवगम्यते । तच्चेदसद्धेन्न तस्य कारणेन सम्बन्धधीो रित्यसदेव कारणमपि 
स्यादित्यथंः । कायंकारणयोरमयोरपि भवत्वसत्व मित्याशदङ्कवाऽऽह--दृषटं चेति ! अविद्ययाऽनाद्निर्वाच्यया कतास्च 
ते मायाबीजादुत्पन्नाश्च तेषामविद्ेव मायेत्य द्वीकारात्तेषां रज्ज्वादौ कल्पितसर्पादीनामधिष्ठानभूतरज्ज्वादिरूपेण 
सवं हष्टमिति योजना । विमतं सदपादानं कल्पितत्वाद्रज्जुसपंवदित्यथं; । इष्टान्तस्य साध्यविकलत्वं शङ्कित्वा 

३५ परिहरति--न हीति विवक्षितं हष्टान्तमनूच दार्ष्टान्तिकमाह--यथेत्यादिना । प्राणशब्दितं बीजमन्ञातं ब्रह्म 

१. प्रमवस्सव॑भावानां सतां--इत्यत्र सत्कारणवाद उपक्षिप्तः । माध्वास्तु-प्रभवो विष्णुरित्याध्याहारं 
कृत्वा सतां नि्वयः इति योजयन्ति । तेषामसत्कायंवादस्वीकारादेवं योजना । परं तु सवंभावानां 
सतां प्रभव इति यथाश्रुताथंविरोधोऽर | 
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बिभति प्रसवं खन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । स्वप्नमायासरूपेति चृष्टरन्येविंकन्पिता ॥ ७ ॥ 

सतेवाऽऽसीत् । एवं स्दंभावानामृत्पक्तः प्राक्प्राणवीजात्मनेव सच्वम् । इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति “ब्रह्मैवेदम्” 
“आत्तेवेदमग्र आसीत्" इति ! सवं जनयति प्राणश्चेतोभूनंशषव इव रवेधि दात्मकस्य पुरुषस्य चेतोख्पा जलाकंसमाः 
प्राज्ततैनसविष्टवमेदेन देवति्यंगादिदेदमेदेषु विभाग्यमानाश्चेतोशवो ये तान्पुरुषः पृथग्विषयभावविलक्षणानग्नि- 
विस्फुलिङ्धवत्क्षणार्जलाकवः्य जीवलक्षमान् । इतरान् सवंभावान्श्राणो बीजात्मा जनयति । “यथोणेनाभिः । 
“वथार्नेविस्फुलिद्खाः” इद्यादिस्नूतेः ।। ६ \। 

विधुतििस्तार ईख्वरष्य रुष्ठिरिति वृष्िचिम्तका मन्यन्ते न तु परमाथचिन्तकानां सष्टावादर इत्यथः \ 
“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इति श्रुतेः । न हि मायाविनं सुत्रमाकाञे निक्षिप्य तेन सायुघमारुहय चक्ुर्गोचर- 
तामतीत्य युद्धेन खण्डशारिछचं पतितं पुनरत्थितं च पतां तत्कृतमायादिसतच्वचिन्तायामादरो भवति \! तथवायं 
मायाविनः सूत्रप्रसारणसमः सुषुप्रस्वप्नादिविकासस्तदारूढमायाविसमश्च तत्स्थः प्राज्नतेनसादिः, सुत्रतदारूढाम्यामन्य 
परमा्थंमापावी । स एव भूमिष्ठो मायाहछलोऽद्हयमान एव स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यं परमाथेतत्वम् ! अतस्त- 
च्चिन्तायामेवाऽऽदरो सृसुक्षुयामार्थाणां न निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतः सृष्टिचिन्तकानमेवेते विकल्पा इत्याह्-- 
स्वप्नमायासरूपेति । स्वप्नरूपा मायासरूपा चेति ॥ ७ 

अनुभूतिस्वहूपाचायंटीका 

योजयितुं प्रतीकमादत्ते-सर्यं जनयति प्राणश्चेतोसून् पृथगिति । चिदात्मकस्य जीवस्य विसजंनहूतुगमितं विरोषण- 
माह्--विषयभावेति \ इतरास्तु विषयभावान् प्राणो जनयतोति सम्बन्धः ।। ६ ॥ 

स्वमतपरिशुद्धये मतान्तराण्याह्--विभूतिमित्यादिना ।। ७॥ 

आनन्दगिरिटीका 

सल्छक्षणं तदात्मनेति यावत् । तदेवमचेतनं स्वं जगत्प्रागुत्पत्तर्बीजात्मना स्थित प्राणो बीजात्मा व्यवहारयोग्यतया 
जनयतीत्युपसंह रति--इत्यत इति ! चतुथं पादं प्रतीकमादाय व्याकरोति--चेतोश्रूनित्यादिना ! रवेरंशवो यथा 
वर्तन्ते तथा पुरुषस्य स्वयंचैतन्यात्मकस्य चेतोरूपा्चेतन्याभासा जीवाश्चेतोश्षवो निदिश्यन्ते । तान्पुरुषो जन- 
यतीव्युत्तरत्र सम्बन्धः । तेषां चिदात्मकाप्पुरषात्तत्वतो भेदाभावं विवक्षित्वा विशिनष्टि-जलाकेति । मेदपरीस्तु 
तेषामुपाधिमेदादिव्याहू--ग्र्लेति 1 पृथगिति सूचित्तं पुरुषस्य जीवसजंने हेतुं कथयति--विषयेति । यथाऽग्निना 
समानरूपा विस्फुलिद्धा जन्यन्ते तथा चिदात्मना समानस्वभावा जीवास्तेनोत्पाद्न्ते । विषयविलक्षणत्वात् । न 
प्राणेन बीजात्मना तेषामुत्पादनम् । न चोत्पा्यानां जीवानामुत्पादकाच्चिदात्मनस्तत्तवतो भित्चत्वम् । जलपात्र 
पर्िबिम्बितादित्यादीनां विम्बभूतात्ततस्तत्वतो मेदाभावात्तान्विद्वादीन्पुरुषश्वितप्रधानो जनयततीत्यथंः । विषय- 
भावेन व्यवस्थितान्पूनर्भावान्प्राणो जनयतीति तृतीयपादाथंमुपसंह रत्ति-इतसनिति ॥ ६ ॥ 

चेतनाचेतनात्मकस्य जगतः सगे प्रस्तुते स्वमतविवेचनार्थं मतान्तरमुपन्यस्यति-- विभूति प्रसवमिति । 
ईङवरस्य विभूतिविस्तारः स्वकौगैश्वर्थल्यापनं सृष्टिरिति पक्षे सृष्टेवंस्तु्वक्षङ्कायां पक्षान्तरमाह्--स्वप्नेति ! वुत्त 
सुष्टिचिन्तकानामेतन्मत्तं तत्तववि दामेव क्रि न स्यात्तवाऽश्ह्-न त्विति । सुष्टेरपि वस्तुत्वाद्रस्तुचिन्तकानामपि तत्राऽऽ- 

दरो भविष्यतीत्याशङ्कयाह्-इन्ड इति ! मायामयो सुष्टिरादरविषरया न॒ मवतीत्यत्र हष्टान्तमाह--न हीति । 
मायादीत्यादिशब्देन तत्कार्यं गृह्यते । हष्टान्तनिविष्टमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयत्ति-तथेवेति \ तहि परमाथचिन्तयःनां 
कू तराऽऽदर् इत्याशङ्कय सहध्टान्त यृत्तस्म ह--स॒त्रेत्पारिना । मापादछन्नत्वमहस्यमानत्व हतुः । तुरीयाख्यं जाग्रत्स्वप्न्- 

सूषुप्तेभ्यो विश्वतेजसप्राज्ेभ्यश्चातिरिक्तं तदस्पष्टयमिति दोषः । परमायंतत्त्वचिन्ता हि सम्यग्योद्रासा फर्वती न 
सृष्टेः । तत सुष्टावनादरस्तत्त्वनिष्टानामित्याह्--नेति । परमाथ चिन्तकानां सुष्टावनादरादपरमाथंनिष्ठानामेव 

सृष्टो विशेषचिन्तेव्युक्तेऽ्थे द्ितीयाथमवतारयति--इत्यत इति 1 जाम्रदगतानासर्थानामेव स्वप्ने प्रथनात्तस्य सत्यत्वं 
मायायाश्च मण्यादिलक्षणायाः सल्यत्वाङद्खीका सदनयोविकत्पयोः सिद्धान्ताहषम्यमुचेयम् ॥ ७ ॥ 
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दच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टो विनिधिताः। कारास्पर्तिं मतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ ८ ॥ 

भोगाथं स॒ष्टिरित्यन्ये क्रोडाथमिति चापरे | देवस्येष सखभवोऽयमाप्रकामस्यका स्प्रहा।॥ &॥ 

दच्छामाननं प्रभोः सत्यसद्धु्पत्वात्घृष्टिघंटादिः सङ्धुल्पनामात्रं न सङ्कल्पनातिरिक्तम् । कारादेव सृष्टि 
रिति केचित् ।॥ ८ 

भोगार्थं क्रोडाथंमिति चान्ये सू सन्यन्ते । अनयोः पक्षयोदूषणं देवस्येष स्वभावोऽयमिति देवस्य स्वभाव- 
पक्षमाभित्य \ सर्वेषां वा पक्लाणामाप्तकामस्य का स्पृहेति । न हि रज्ज्वादीनामविश्ास्वभावनव्यतिरेकेण सर्पाद्या- 
भासत्वे कारणं शक्यं वक्तुम् ॥ ९ ॥ 

अनुभुतिस्वरूपाचायंटोका 

किप्रयोजना सा सुष्टिरित्यत आह्-भोगाथंमिति । स्वभाव इति ! नेसगिकी मायेत्यथंः ।॥ ९॥। 
आनन्दगिरिटीका 

सुष्टिचिन्तरकानामेव सुष्टिविषये विकल्पान्तरमुत्थापयति--इच्छामाच्रमिति । ज्योत्तिविदां कल्पनाप्रकार- 
माह॒--कारादिति ! परमेश्वरस्येच्छामात्रं सुष्टिरिदयत्र हेतुमाह--सत्येति \ यथा रोके कुखारदेः सङ्कुल्पनामात्रं 
घटादिकार्यं न तदतिरेकेण वटादिकाययसुष्टिरिष्टा। नामहूपाभ्यामन्तरेव काथं सङ्कल्प्य वदहिस्तन्निर्माणाभ्युपगमात्। 
तथा भगवतः सुष्टिः सङ्कुल्पनामात्रा न तदतिरिक्त काचिदस्तीति केषाञ्चिदीश्भरवादिनां मतमित्यथंः | ८ ॥ 

यथा तथा वाऽस्तु सृष्टिस्तस्यास्तु कि प्रयोजनमित्यत्र विकल्पद्रयमाहू--भोगाथेमिति । सिद्धान्तमाह-- 
देवस्येति 1 कः स्वभावो नमेदयुक्तं नंसगिकोऽपरोक्षो मायाशब्दाथंस्तस्येव्याहु--अयमिति । सवंपक्नाणामपवादं 
सूचयति--आप्तेति । देवस्य परमेश्वरस्य स्वभावः सुष्टिरिति स्वभावपन्तं नेसगिकमायाविनिमिता सृष्टिरिति मतं 
सिद्धान्तत्वेनाऽऽश्रित्य चतु्थंपादेन दूषणमुच्यते पन्नयोरनयोरित्ति योज्यम् । ईङ्वरस्येश्वरत्वख्यापनं स॒ष्टिरिप्येक 
पक्षः ! सप्नस्वरूपा मायाससूपा वा सुष्टिरिति पक्षद्वयमीश्व रस्य सत्यस ङ्कुत्पस्य सृष्टिरिति पश्नान्तरम् । कालादेव 
जगतः सुष्टिनेश्वरात् । ईश्वरस्तुदासीनः । तत्र विकल्पान्तरं भोगाथं क्रीडार्थं वा सृष्टिरिति फर्गत्तं च विकल्प- 
द्वयम् । तेषमेतेषां स्वेषामेव पक्षाणां दूषणं चतुथपादेनोक्तमिति पक्षान्त रमाह--सर्वेषामिति । नो खल्वाप्तकामस्य 
परस्याऽऽत्मनो मायां विना विभूतिख्यापनमुपयुज्यते । न च स्वप्नमायाभ्यां सारूप्यमन्तरेण स्वप्नमायासृष्टरेषटु 
दाक्यते । अवस्तुनोरेव तयोस्तच्छब्दप्रयोगात् । न च परमानन्दस्वभावस्य परस्य विना मायामिच्छा सङ्खच्छते । 
न हि तस्य स्वतोऽविक्रियस्येच्छादिभाक्त्वं युक्तम् । न च मायामन्तरेण भोगक्रीडे त्स्योपपदेते | ततो मायामयी 
भगवत्तः सृष्टिरित्यथंः। यदुक्तं कालात्प्रसूति भूतानामित्ति तत्राऽश्हु-न होति ! अधिष्ठनभृतरज्ज्वादीनां स्वभाव. 
रब्दतस्वाज्ञानादेव सर्पाद्याभासत्वं तथा परस्य स्वमायाशक्तिवशादकाशाद्याभासत्वम् । आत्मन आकाशः संभूत 
इत्यादिश्रुतेः । न तु कालस्य भूतकारणत्वं प्रमाणाभावादित्यथंः ॥ ९॥ 

२० 

माध्वमते सवंभावानां प्रभवः हतुः इति सतां सप्पुरषाणां विनिश्चयः इत्यथं उक्तः चेतोंशून्जीवान् 
प्राणो जनयतीदयुक्तम् । तच्च । असत्कायंवादापाततात् जीवस्य सादित्वे सान्तव्वाप्या नाशप्रसङ्खात् 
मोक्षस्यानित्यत्वप्रसद्धः । एभिः परिणामविवतंवादयोः अनभ्युपगमात् असत्कायंवादोऽभ्युपेयः । त्तथा 
च असदन्वितं कायं स्यात् सन्घट इति न बुध्येत अपितु असन्धट इति। यत्तु सत्यसृष्टावशक्तस्येव मायिक- 
सजंनात् इत्युक्तम् । तन्न । यतः सत्यसुष्टिः कखाङदेरपि ददयते । असत्यस्य अथंक्रियाकारिणः बहु- 
कालस्थायिनः आकाशादेः सृष्टिरेव दृष्करा । 
अस्मिन्मते अदहेतमिव्यस्य मिथ्याज्ञानं देत तद्रहितं तन्तिवत्तंकमित्यथैः कृतः । रामानुजीयेः सजातीय 
द्ितीयरहितमिद्यथं उक्तः । उभयमप्यशब्दाथंत्वादुपेक्षणीयम् । अपि च स आत्मा स विज्ञेयः इति वदता 
विश्वादित्रयस्यानात्म्वं स्वरसतः प्रतीयते तन्माध्वमते चतूरूप भात्मा प्रत्येतम्य इति वदतो न संगच्छते। 
मतान्तरेपि सङ्कषंणादीनामपि वेद्यत्वाच्न सङ्गच्छते | अस्माकं तुं विक्वादयः शुद्धात्मप्रतिपच्युपायववे- 

नेवोक्ताः ज्ञेयस्तु शुद्धात्मैवेति इदं सुसद्धतमिति भावः। 





आ० प्र ०, म०-७ 1 माण्डूक्योपनिषत् [ २३५ 

( उपनिषत् ) 

"नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतश््र्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रजनं नाज्ञम् | 
अदष्टमन्यबहायमग्राह्यमरक्षणमचिन्त्यमन्यपषदेहयमेकास्मग्रस्ययसारं 
प्रपञ्चोपशमं शान्तं रिवमदेतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा प्त विज्ञेयः ॥ ७॥ 

चतुथः पादः कमप्राप्रो वक्तव्य इत्याहु--नान्तःप्रल्ञमित्यादिना । सवंशब्दप्रव्तिनिमित्तश्नुन्यत्वाक्तस्य ५ 
शब्दानभिघेधत्वमिति विक्षेणप्रतिषेघेनेव च तुरीयं निददिक्षति \ शून्यमेव ताहि तत्, न । भिश्याविकल्पस्य 
निनिमित्तत्वाचुपपत्तेः 1 न हि रजतसपेपुरुषमरगतृष्णिकादिविकल्पाः शुक्तिकारज्जुस्थाणुषरादिव्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः 
शक्यः कल्पयितुस् । 

एवं ताह प्राणादिसवंविकल्पास्पदत्वात्तृरीयस्य श्षम्दवाच्यस्वमिति न प्रतिषेधः पत्याप्यत्वमुदकाद्याधारादेरिव 
घरदेः ! न, प्राणादिचिश्तल्पस्यासस्वाच्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः । न हि सदसतोः सम्बन्धः शाब्दप्रवृत्तिनिमित्त- १० 

अनुभूतिस्वरूपाचाय॑टीका 

विरोषप्रतिषेधमुखनैव तुरीयोपदैशे कारणमाह-सवेशब्देति \ सर्वाणि शब्दप्रवृत्तौ निमित्तानि क्रिया- 
कारकगणजात्यादीनीति तद्रहितक्वादिव्यथंः । प्रतिषेधमुखनेवोपदेश्यत्वात् नरविषाणं नास्तीतिवदसत्त्वं प्राप्त- 
मित्याहु-शन्यमेष तर्हीति ! यत्सर्व॑थैव न सम्भाव्यते तदेव शुन्यं भवति तुरीयं त्वधिष्ठानतया सम्भावितत्वात् 
न रान्यमितयाह-- तन्नेति \ एवं प्राणादिविकल्पा अवस्त्वास्पदा न सम्भवन्तीति शेषः । तुरीयं शब्दवाच्य- १५ 
माधारताद्घटादिवदिष्याहू--एवं तर्हीति । अधेयासत्वादाधारत्वमपि तत््वतोऽसिद्धमिव्याह्--न प्राणादीति , 

आनन्द गि गर् मेका 

पादत्रये व्याख्याते व्याष्येयत्वेन क्रमवशास्प्राप्तं चतुथ पादं व्यास्यातुमुत्तरग्रन्थप्रवृत्तिरिव्याह-चतुथं 
इति \! ननु पादत्रयवद्विधिमुखेनेव चतुथं: पादोऽपि व्याख्यायत्तां किमिति निषेधमुखेन व्याख्यायते तत्राऽऽह- 
स्वेति । सर्वाणि शब्दप्रवृत्तौ निमित्तानि षष्ठोगुणादीनि तैः शुन्यत्वात्तुरीयस्य वाच्यत्वायोगान्निषेधद्रारेव तस्निदेशः २० 
सम्भवतीत्ययं: । साक्षाद्राच्यत्वाभावं द्योतयिततुं निदिदिक्षतीत्युक्तम् । यदि चतुथं विधिमुखेन निर्देष्टुं न शक्यं तहि 
दान्यमेव तदापद्येत तच्िषेधेनेव निदिरियमानत्वात् । तथाविधं नास्त्यथंवदिति शङ्कुते--श्ुन्यमेवेति । न तुरीयस्य 

` शून्यत्वमनुमातु युक्तम् । विमत्तं सदधिष्ठानं कल्पितत्वात् तथाविधरजतादित्यनुमानात्तुरीयस्य सत्वसिद्धेरित्युत्तर- 
माह-तन्लेति ! दृष्टान्तं साधयति--न हीति । रजतादीनां सदनुविद्धनुद्धिमोध्यत्वादवस्त्वास्पदत्वायोगात् । तद्वदेव 
प्राणादिविकल्पानामपि नावस्त्वास्पदत्वं सिध्यतीत्यथंः । २५ 

यद्यधिष्ठानत्वं तुरीयस्येष्ठं तहि वाच्यत्वमधिष्ठानत्वाद्घटादिवदिति प्रक्रमभद्धः स्यादित्ति चोदयति-एवं 
तर्हीति! कि प्रा्तिभासिकमधिष्ठानत्वं हेतूटतम् । कि वा तात्विकम् । नाऽऽयः । तस्य तात्विकवाच्यत्वासाधकत्वात्। 

१. नान्तःप्रज्ञमिव्यादिः ्रपञ्चोपशशमं प्रपञ्चोविस्तृतः । स चोपरमः उक्कृष्टानन्दः इति मध्वन्यास्यानम् । 
अद्रतं-द्रीतं द्वितीयेन प्रकारेण इतं ज्ञातं वस्तु, तस्येदं द्वेतम्,, मिथ्याज्ञानमित्यथंः । एवमथकरणेऽपि 
देतन्ञानस्य मिथ्याज्ञानत्वोक्त्या तद्विषयस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वमागच्छत्येव । अद्ेतं मिथ्याज्ञानरहित- ३० 
मित्यूचः । द्रेतविशिष्टमिथ्याज्ञानराहित्योक्तौ देतस्याप्यभावः सिद्धयेदिति ज्ञेयम् | 

२. प्रपञ्चोपशमसम्ू--इत्यस्य सववंप्रपञ्चल्याधारमित्यर्थंस्य ब्रह्मणि सम्भवात् सङ्कषंणादित्रयोपशमाधि- 
रणमिल्युक्तिः अपदाथंः | 
अद्रेतम् --इत्यस्य "द्विधेतं तदद्रीतमिव्याहुः, तद्भावो द्रतमुच्यते--इत्युक्तरत्या द्विधापन्नप्रपञ्च- 

सामान्यरहितमित्यथंः । एवं सत्ति सजातोयद्वितीयरहितमिव्युक्तिनं युक्ता । प्रमेयत्वेन प्रपञ्चसामान्य- ३५ 

राहित्याधकल्व प्रस क्घाच्च । सर्वेश्वरत्वेन सजातीयं चप्रसिद्धम्, अतो तक्निषेधादुपपत्तिः। 
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भागवस्तुत्वात् । नापि प्रमाणान्तरविषयत्वं स्वरूपेण गवादिवत् आत्मनो निरपाधिकत्वात् । गवादिवन्नापि जातिमश्वं 
अद्वितीयत्वेन सामान्यविश्ञेषाभावात् । नापि क्रियावस्वं पाचकादिवदविक्रियत्वात् । नापि गणव्वं नीरादिवत्ति- 
गंणत्वात्। अतो नाभिधानेन निर्देखमर्हति\ शक्विषाणादिसमत्वान्चिरथंकत्वं ताहि। न आत्मस्वावगमे तुरीयस्यानात्म- 
तृष्मान्यावृत्तिहैतुत्वाच्ुक्तिकावगम इव रजततूष्णायाः 1 न हि तुरीयस्याऽऽत्सत्वावगमे सत्यविदयातुष्णादिद्येषाणां 
सम्भवोऽस्ति । न च वुरीयस्याऽत्मत्वानवगमे कारणमस्ति ! सर्वोपनिषदां ताद्यनोपक्षयात् । “^तत्त्वमसि" 
"अयमात्मा ब्रह्म" \ “तत्सत्यम् घ आत्मा” 1 "वट्साक्नादपयोक्नाद्ब्रह्म" । “स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" \ “अात्मेवेदं 
सर्वम्” इत्यादनाम् \ 

सोऽयमात्मा परमाथापरमाथेरूपश्चवुष्पादिष्युक्तस्तस्यापरमाथंरूपमविचाङ्कतं रञ्जुसर्यादिसममुक्तं पादन्नय- 
लक्षणं बीजाङ्रस्थानीयम् \ अथेदानीमबीजात्मकं परमाथेस्वरूपं रज्जुस्थानोयं सर्फदिस्थानीयोक्तस्थानच्यनिरा- 
करणेनाऽऽह-नान्तःपरज्ञमित्यादि \ नन्वात्मनश्चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय पादत्रयकथनेनैव चतुथंस्थान्तःपरनादिभ्योऽन्यतवे 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

थत्र मुख्यवृत्त्या शब्दः प्रवतत तत्र क्वचित्सम्बन्धात् यथा देवदत्ते राजपुरुषशब्दः, क्वचिसरमाणान्तरविषये रूढया 

यथा डित्थादिशिब्दः, क्वचिज्जातियोगात् यथा गवादिश्लब्दः, क्वचिक्करियायोगात् यथा पाचकादिशब्दः, क्वचिद्गुण- 

योगात् यथा नीलादिशम्दः, तदनुपकन्धिबाधितञ्च तुरीयस्य वाच्यव्वानुमानसित्याह--नहि सदसतोरित्यादिना । 
विविष्टक्रियागुणनात्यादिमत एव राजादेरूपासनं सप्रयोजनं ष्टं तुरीयस्य पुनः शशविपाणादिसमतवात् 

निरथंकत्वं तद्पासनस्येत्याक्लिप्ते समाधत्ते--नात्मत्वावथम इति । यावदेष हि तुरीयमात्मानं नावगच्छति 
तावदेव फरतुष्णादिदोषैः अभिभूयते तुरीयस्यात्मत्वावगमे तु सकरानथंहेतुतुष्णादिदोषन्यावृत्तिः प्रयोजनं 
विद्वदनुभवसिद्धमित्यथः । ननु तुरीयस्य निविदेषस्यात्मल्वावगम एव न सम्भवत्ति तत्कारणाभावादित्याशङ्कयाह्- 
न च तुरीयस्य ! एवं तावच्चिषेवमुखेनेव तुरीये उपदेशस्य सप्रयोजनत्वमुपपाय वृत्तानुवादपूवेकं प्रन्थमवतारयति- 
सोऽयमात्मेत्यादिना । प्रन्थारम्भमाक्षिपत्ति--नन्वात्मन इति । यद्प्यर्थात्पाद््रयविलक्षणस्तुरीयस्सिध्यति । तथाप्य- 

आनन्दगिरिटीका 

अतार्विके तु वाच्यत्वे प्रक्रमो न विरुध्येत । न द्वितीयः शुक्त्यादिषु कल्पितरजतादेरवस्तुत्ववत्तुरीयेऽपि कल्पित- 
प्राणदेरवस्तुत्वात्तस्प्रतियोगिकाधिष्ठानत्वस्य तातविकस्वायोगादिति दूषयति-न प्राणादीति । कि च वाच्यत्वे 

` तुरीयस्य निखूच्यमाने तत्र शब्दप्रवत्तौ निमित्तं वक्तव्यम् । तच्च षष्ठौ वा रूढिर्वा जातिर्वा क्रिया वा गुणो वेत्ति 

९ © 
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विकल्प्य प्रथमं प्रत्याहु-न हीति । तुरीयातिरिक्तस्यावस्तुत्वात्तस्य तुरीयस्य च वस्तुभूतसम्बन्धासिद्धेविषयाभावे 
कुतः षष्ठीत्यथः। द्वितीयं दूषयति- नापीति \ वििष्टरूपेण विषयत्वेऽपि स्वरूपेण निरुपाधिकात्मना तदविषयत्वान्नातर 
गवादाविव रूढिरवत्तरतीतयथंः । न तृतीयः गवादाविवाद्धितीये तुरीये सामान्यविशेषभावस्याभिधातुमयोग्यत्वादिति 
मत्वाऽऽहु-गवादिवदिति । न चतुथंः पाचकादाविवाविक्रिये तुरीये विक्रियावत्वस्य शाब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य वक्तुम- 
यक्तत्वादित्याहु--नापि क्रियावस्वमिति । न पञ्चमः! उत्पलादौ नीरादिशब्दवचचिर्गृणे तुरीये गुणवत्त्वस्य शब्द- 
्रृत्तिनिमित्तस्य वक्तुमयुक्तत्वादिव्याहू-- नापीति । _ | 

तदेवं तुरीयस्य वाच्यत्वानुमानं शब्दप्रवृत्तिनिमित्तानुपकब्धिवाधितमिति फलितमाहअत इति \ यदि 
तुरीयस्य नास्ति विशिष्टजात्यादिमत््वं तहि नरविषाणादिषृष्ेरिव तद्दृष्ेरपि निष्फलत्वम् । वििष्टजात्यादिमतो 
राजादेस्पासनस्य फलवत्त्वोपलम्भादिति शङ्ुते-शविषाणादीति \ यथा बुक्तिरियमित्यवगमे रजतादिविषयतुष्णा 
व्यावततते तथा तुरीयं ब्रह्माहमित्यात्मत्वेन तुरीयस्य साक्षात्कारे सत्यनात्मविषया तुष्णा व्यवच्छिद्यते तदेवमात्म- 
त्वेन तुरीयावगमस्य सर्वाकराडक्षानिवतंकत्वादनथंकत्वश द्धा न युक्तेति परिहरसि मेत्यादिना। तुरीयस्याऽऽत्मत्वाव- 
गमे सत्ति सर्वानथंहेतुतुष्णादिदोषनिवृत्तिरक्षणं फलमुक्तं विद्रदनुभवेन साधयत्ति--न हील \ नच तुरीयमशेषविशेष- 
शून्यं नाऽऽत्मतवेनावगन्तुं शक्यते तद्धेत्वभावादिति तव्राऽऽ्--न चेति \ सर्वोपनिषदामिद्युक्तमेवोदाहरणकेरेन 
दशंयत्ति--तत््वमसीति । | 

निषेधमुखेनेव तुरीयस्य प्रतिपादनं न विधिमुखेनेल्युपपा् वृत्तानुवादपूर्वकमुत्तरप्न्थमवतासयत्ति-सोऽय- 
मित्यादिना । बीजाङ्कुरस्थानीयं मिथो हेतुहेतुमद्भावेन व्यवस्थितमिद्य्थंः ! अबीजात्मकं कायंकारणविर्निमुक्त- 
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सिद्धे नान्तःप्रज्ञभित्यादिप्रतिषेधोऽनथंकः ! न \ सर्पादिविकल्पप्रतिषेधेनेव रज्नुस्वरूपधप्रतिपत्ति वल्त्धवेस्थस्येवाऽऽत्मन- 
स्तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिषितत्वात् \ तलमसीतिवत् ।\ 

यदि हि उधवस्थात्मविलक्षणं तरुरीयमन्यत्तत्प्रतिपत्तिट्राराभावाच्छास्रोपदेह्ानथेक्यं शुन्यतापत्तिर्वा 1 

रञ्जुरिव सर्यादिर्मिविकल्प्यमाना स्थानत्रयेऽप्यात्मैक एवान्तःप्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते थदा तदाऽन्तःप्रज्ञादित्व- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका ५ 

वस्थात्रयविशिष्टस्प तुरीयं जीवस्य ब्रह्मरूपमित्ति नोपदेशमन्तरेण सिध्यतीति तुरोयग्रन्थ जारन्धन्य इत्याह्-- 

सर्पादीति \ यथा विधिमुखप्रवृत्तेन तक्तवमसिवक्येन स्थानत्रयसाश्चिणस्त्वंपदलष्ष्यस्य जीवस्य तत्पदलक्ष्य्रह्मात्मत्ता 

लक्षणया बोध्यते) तथा निषेधमुखप्रवुत्तेनापि शास्त्रेण तात्पयंवृत्या जीवस्य तुरीयात्मत्वं एरतिपिपादयिषित्तमित्यथंः। 
विपक्षे दोषमाह--घदि हीति \ चेतनानां विलक्षणं तुरीयं चेतनमचेतनं वा ? अचेतनत्वे त््परा्िः पुरषार्थो न 
स्यात्, चेतनत्वे त्दापरोक्ष्यं न स्थात्, चैत्तनान्तरं हि चेतनान्तरस्यानुमेयं प्रसिद्धं अतस्तदापरोक्ष्ये कारणाभावात् १० 

आपरोकष्यमन्तरेण च पुरुषार्थाध्राप्तेः अनथंकस्तदुपदेशः इत्यथः । अथवा सत््रकाशस्तावदात्मा तत्तोऽन्यच्चेतु तुरीयं 

“नास्ति न प्रकाशत' इति शृत्यताप्रततिपत्तिः स्यादिल््थंः । एवं मेदपक्षे दोषमभिधायाभेदपक्षं काभमाह--रज्जु- 

रिवेत्यादिना । स्थानत्रये अत्मेक एव तुरीयोऽन्तःप्ज्ञादितवेन विकल्प्यमानो यदा तदा स्वाभाविकान्तःप्र्ञत्वाद्य- 

भावसमपंकशास्रा्यसरतिषेधरूपं प्रमाणविज्ञानमुत्पद्यते तत्समकाल्मेवाध्यस्तानथनिवृत्तिः फर सिध्यततीत्यथः | | 

ननु तुरीयसाक्षाक्ताराधीनं फलं साक्षाक्ारस्तु न शाब्दविज्ञाना दवति शब्दस्य परोक्षप्रल्ययजनकत्वात्, १५ 

अतस्तुरीयसाक्षात्करणाप मानसं प्रवयक्षमभ्यासादिसाधनान्तरं वाऽन्वेषणोयम् 1 न शाब्दविज्ञानादेवं पुरुषाधपरि- 
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मिति । तत्र हतुं सूचयति--परमार्थेति । तस्य विधिमुखेन निर्देशानुपर्पात्त प्रागुक्तामभिप्रव्याऽग्द्--सर्पादीति । 
किमुत्तरेण ग्रन्थेन तुरीयं प्रतिपाद्यते कि वा तस्य स्थानत्रयवेलक्षण्यं विवक्ष्यते । प्रथमे प्रतिपादकस्य विधाना- 
व्यतिरेकादन्यनिषेधानथंक्यम् । द्वितीयेऽपि तदानथ॑क्यमापदयेत । अनुक्त्येवोक्तादन्यत्वसिद्धेरिति मन्वानः शङ्कुते-- २० 
नन्विति ! न तावत्त॒रोयं विधिमुखेन बोध्यम् । तस्य स्वप्रकाशत्वात् । तस्मिन्प्रकाशाद्यनुदयात् । तथापि समारोपित 
विश्वादिरूपेण प्रतिपन्नं तन्निषेधेन बोध्यते | तदनिषेधे तस्य यथावदप्रथनात् । अतो न निषेधानथक्यमिति पार- 

ह्रति--न सर्पदीति । तुरीयस्य पादत्रयविलक्षणस्थाथदिव सिद्धावपि जीवात्मनः स्थानच्रयविरिष्टस्य तुरीयं ब्रह्म 
स्वरूपमिति नोपदेशमन्तरेण सिध्यतीति तुरीयग्रन्थोऽथवानिव्यथं; । यथा विधिमुखेन प्रवृत्तेन ततत्वमसीतिवाक्येन 
स्थानत्रयसाक्षिणस्त्वंपदलक्ष्यस्य तत्पदलश्यत्रह्मता लक्षणया बोध्यते तथा निषेधशस्तरेणापि तात्पयंवृतत्या जीवस्य २५ 
तु रोयत्रह्मत्वं प्रतिपादयितुं हष्टान्तमाहू--तत्वमसीति । 

नु स्थानत्रयविदिष्टस्याऽऽत्मनो नैव तुरीयात्मत्वं तुरीयग्रन्थेन प्रतिपाद्यते । तुरीयस्य विरिष्टाद्िरक्षण- 
त्वेनाव्यन्तमिनचनत्वात्तताऽऽह--यदि हीति । प्रातिभासिकवेलक्षण्येऽपि विरिष्टोपरक्षययो राव्यन्तिकवेलक्षण्याभावान्न 
तात्त्विकं तुरीयस्य विरिष्टादन्यत्वम् । अन्यथाऽत्यन्तमिननयोमिथःसंस्पशंविरहिणोरूपायोपेयभावायोगात्तरीयप्र्ति- , 
पत्तौ विशिष्टस्य ्ारत्वाभावादन्यस्य च तत्प्रतिपत्तिद्रारस्यादशंनात्तरीयाग्रतिपत्तिरेव स्यादित्यथ; । शास्वाततत्परति- ३० 
पत्तिः स्यादित्ति चेन्नेतयाह--ल्लाखेति \ तद्विरिष्टरूपमनूय विरोषणांश्ञापोहेन त्स्य ॒तुरीयत्वमुपदिशति । भदे 
चाऽऽत्यन्तिके तदानयंक्यान्न शास्वरात्ततप्रततिपत्तिरित्यथैः । मा ताहि तुरीयप्रत्तिपत्तिर्भूदिति चेत्तत्राऽर्हु--शरुन्येति । 
विरिष्टयेव प्रत्िपच्या तुरीस्या्रतिपत्तौ प्रतिपन्नस्य विश्वादेविरिष्टस्य प्र्युदस्तत्वादन्यस्य चाप्रतिपन्नत्वान्ने- 
राठ्यघीरेवाऽऽपद्यतेव्यथंः । | 

भेदपक्षश्चे्यथो क्तदोषवज्ञान्न सम्भवत्ति तहि मा मृत् । अभेदपक्षोऽपि कथं निवंहुतीति चेत्तत्र कि फलं ३५ 
पर्यनुयुज्यते कि वा प्रमाणान्तरमथ वा साधनान्तरमिति विकल्प्याऽऽदं दूषयति--रज्जुरिवेति । यथा रज्जुर 
धिष्ठानभूता सपेधारादि्िविकल्प्यते तथेक एवाऽऽत्मा स्थानत्रयेऽपि यदाऽन्तःप्रज्ञल्वादिना विकल्प्यमानो बहुधा 
भासते तदा तदनुवादेनान्तःप्ज्ञत्वादिप्रतिषेधजनिततं यस्प्रमाणसूपविज्ञानं तदृत्पत्तिसमानकारुमेवाऽऽत्मन्यनथेनिवुत्ति- 
रूपं फलं सिद्धमिति न फलरपयनुयोगोऽवकाशवानिल्येः । चाब्दस्य संसृष्टपसक्षज्ञनहेतोरसंसृष्टापरोक्षन्नानहेतुत्वः- 
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२० 

२५ 

प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणसमकालमेवाऽऽत्मन्यलयप्रपच्चनिवृत्तिलक्षणफखं परिसमाप्तमिति तुरीयाधिमसे प्रमाणान्तरं 
साधनान्तरं वा न मृग्यम् । रज्जुसपेविवेकसमकार इव रज्ज्वां सपंनिवृत्तिफरे सति रज्ञ्वधियमस्य \ येषां 
पुनस्तमोपषनयनव्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते तेषां छेखावयवसस्बन्धवियोगब्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि 
च्छिदिव्थप्रियत इत्युक्तं स्थात् । यदा पुनघंटतमसोविवेककरणे प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादिस्सितततसोनिवृत्तिफरावसानं 
छिदिरिव च्छेद्यावथवसम्बन्धविवेककरणे प्रवृत्ता तदवयवद्ैधीभावफलावसाना तद्य नान्तरीयकं धटविज्ञानं न 
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समार्भिर्याक्शङ्कुयाह्--तुरीयाधिगम इति \ तुरीयस्यात्मनः स्वतोऽपरोक्षसंवित्स्वमावल्वात् तदाकारं शाब्दमपि 
विज्ञानमपयोक्षस् । न च शाब्दस्य परोक्षज्ञानजनकत्वनियमः, परोक्षत्वस्य ज्ञानगत्तस्य विषयपारोक्ष्यौपाधिकच्वात् | 
अपरोक्षविषये तु शाब्दज्ञानेऽपि पृथगापरोक्ष्याय न प्रयत्यते | रज्जुरियं नायं सपं इत्याप्तवाक्यात् रज्जुसपंयोः विवेक- 
समकाल एव रज्ज्वां सपनिवृत्तिफटे सति न रज्जुसाक्षात्कारस्य साधनान्तरं मुग्यत्त इत्यधेः | ननु विषयगततं 
प्राकटयं प्रमाणफरुमिति भाराः कथसुच्यते--अध्यस्तनिवृत्तिः प्रमाणफरुमिति तवाह--पेषां पुनरिति \ स्वविषया- 
ज्ञानापनयनाय प्रवृत्ता प्रमाणक्रिया यदि वस्तुन्यतिशयमादध्यात् तहि अपनयाथंक्रियात्वाविशेषात् क्रियापि च्छेद्ये 
संयोगापनयातिरिक्तमतिश्यमादधीत । न च तत्र भावरूपं विभागमापत्त इति वाच्यम् । संयोगाश्रये संयोगाभाव- 
प्रतीति विना विमागानुपर्च्धेः । न च नष्टे पटे विभागप्रतीतिप्रस द्रः, संयोगिनोरप्रतीतेरिति भावः ! ननु मवल्पक्षे 
यद्ज्ञाननिवत्तंकमेव प्रमाणं रत्ताहि घटस्फूरणे कारणामावाद्घटवेदनं न स्यादित्यालाङ्धुयाह--परदा पुनरित्यादिना । 
घटादेशिचद्विवतंत्वात् स्वाधिष्ठानचित्तादात्म्येन स्फुरणे प्राप्ते चिदावरणाज्ञानप्रतिषन्धादूवटादिनं प्रकरारते वटाध्या- 
कारपरमाणेन तस्मिन्चज्ञानेऽपसारिते नान्तरीयकं घटादिसवेदनं भवति, साक्षाल्ममाणफटस् । न च पटादिसंवेदसस्य 

स्थायित्वप्रसङ्धस्तमोऽपसारकप्रमातुव्यापारस्यास्थायित्वात्, प्रमातुव्यापारव्य द्गबत्वाच्च धिपयसंवेदनं प्रमातु- 
सम्बन्धीत्यपि न विरुध्यते । 

नन्विदं वादान्तरं, परेषां तु जडस्य घटादेः प्रमाणजच्यप्राकटयमन्तरेण कथं व्यवहायरेता ? न॑ तेनापि 
्यवहायंत्ता, जडोपादानस्य* घटगतरेखावज्जडत्वेन तद्वयवहारजनकत्वासम्भवात् ! यतौतादौ त॒ आश्रयासम्भवेन 

आनन्दगिरिटीका 

योगात्तुरीयज्ञाने प्रमाणान्तरमेष्टव्यमिति पश्चं प्रत्याहु-तुरीयेति । तस्य हि साक्षात्कारे न चन्दातिरिक्तं प्रमाण- 
मत्वेष्यम् । राब्दस्य विषयानुसारेण प्रमाहतुत्वात् । विषयस्य तुरीयस्यासंसृष्टापरोक्षत्वादित्यथं: } तुरीयसाश्नात्कारं 
प्रसंख्यानाख्यं साधनान्तस्मेष्टन्यसित्ि यक्षं प्रतिक्षिपति--साधानान्तरं वेति । प्रसंल्यानस्याप्रमाणत्व(नन प्रमाह्प- 
साक्षात्कारं प्रति हेतूतेत्ति भवः । 

यथा रज्जुरियं सर्पो नेति विवेकधीसमुदयदलायामेव रज्ज्वां सपंनिवृत्तिफटे सिद्धं रञ्जुसाक्षात्कारस्य 

फलान्तरं प्रमाणान्तरं साधनान्तरं वा न मुग्यते व्लृप्ततवात्तथेहपीत्याहू--रञ्ज्विति \ विषयगततं प्राकटयं प्रमाण- 
फलं नाध्यस्तनिवृत्तिरित्याशङ्कयाऽष्टू--येषामिति। स्वविषयाज्ञानापनयनाय प्रवृत्तः प्रमार्णाक्रिया स्वविषये भावरूप- 
मत्तिशयमाधत्ते चेदपनयाथंक्रियात्वाविशेषाच्छिदिरपि च्छे्यसंयोगपनयनात्तिरिक्तयतिशयमादध्यात् । न च संयोग- 
विनाश्ातिखि्ति विभागे सम्प्रतिपत्तिरस्ति ] प्राकटयस्य च प्रकाशत्वे ्ञानदन्नायथंनिष्ठत्वमध्रकारतवे तेनार्थन 
नार्थोऽस्तीति भावः | | 

अज्ञाननिवत्तकमेव प्रमाणमिति पक्षे विषयस्फुरणे कारणाभावाद्विषयसंवेदनं न स्ादित्याश्ङ्कयाऽश््-- 
यदेति \ घटो हि तमसा समावृत्तो व्यवहा रायोग्यस्तिष्ठति त्तस्य तमसो निष्क्रम्य व्यवहारयोग्यत्वापादने प्रत्यक्नादि- 
प्रमाणं प्रवत्तते । तच्चानुपादित्सितस्यानिष्टस्याप्रमेयस्य तमसो निवु्तिलक्षणे यदा पयेवस्यति तदा घटसंवेदन- 
माधिक प्रमाणफरं न भवतति । यथा छिदिक्रिया छेद्यस्य त्तरोरवयवयोमिथः संयोगनिरसने प्रवृत्ता सती तयोरेव 
च्छेयावयवयोद्र॑पीभावे फले पयंवस्यति न त्वन्यतरावयवेऽपि च्छिदिर्व्याप्रियते तथेहापि तमोनिवृत्तौ प्रमाणं 

निवृंणोति । घटस्फुरणं त्वाधिकम् } न च तस्य स्थायित्वमभमिन्यञ्जकप्रमातृव्यापारस्यास्थिरतादित्यथंः | 

१, घटोपादानकस्य प्राकटयष्येत्य्थं; | 
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तत्प्रसाणषफलम् ! न च तद्रदप्यात्मन्यध्यारोपितान्तःप्र्त्वादिविवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्यानु- 
पादित्सितान्तःप्रन्ञत्वादिनिव्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारोपपत्तिः। अन्तःप्रजञत्वादिनिवुत्तिसमकालमेव प्रमातत्वादि- 
भेदनिवृत्तेः \ तथां च वक्ष्यति--“ज्ते दतं न विद्ते इति \ ज्ञानस्य द्वैतनिवृत्तिक्ञणव्यतिरेकेण क्षणान्तरान- 
वस्थानात् 1 अवस्थाने चानवस्थाप्रसद्धाद्ेतानिवतिः ! तस्मास्प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापारसमकालेवाऽऽत्मन्य- 
ध्यारोपितान्तःप्र्त्वादनथंनिवनतिरिति सिद्धम् 1 नान्तःप्रज्ञमिति तैजसप्रतिषेधः \ न बहिष्प्रलमिति विष्वप्रतिषेधः । ५ 

नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्र्स्वप्नयोरन्तरालावस्थाप्रतिषेधः \ न प्रज्ञानघनमिति सुषुप्रावस्थाप्रतिषेधः । बीजभावा- 
विवेकरूपत्वात् न प्रज्ञमिति युगपत्सवंविषयप्रजञातृस्वप्रतिषेधः ! नाप्रजल्ञमित्यचेतन्यग्रतिषेधः 

कथं पुनरन्तःग्र्ञत्वादीनामात्मनि गम्यमानानां रञ्ज्वादौ सर्पादिवत्प्रतिषेधादसत्वं गम्यत इति \ उच्यते । 
ज्स्वरूपाविज्लेषेऽपीतरेतरव्यभिचारादञ्ज्वादाविव यपधारादिविकत्पितिभेदवत्यवत्राव्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य सत्यत्वम्! 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका १० 

प्रमाणाहितातिक्चयासम्भवाद्वववहा राभावप्रसद्धः । भवततु वा जड प्राकट्यं प्रमाणफलं, आत्मनि तु जडउवन्न प्रमाण- 
व्यापार इत्याह---न च तद्वदपीति \ न केवलमाश्चरयाभावेन प्रमाणाभावादनन्तरक्षणे तस्य व्यापारानुपपत्ति 

स्वरूपाभावाच्चेद्याह्- ज्ञानस्येति । दतान्त.पातिप्रमाणज्ञानस्य दवैतनिवृत्तिक्षणात् क्षणान्तरे स्थितिदचेदिष्यते तहि 
तच्निवतंकमन्यदक्तव्यं तस्याप्यन्यदित्यनवस्था स्यादित्याहू--अवस्थाने चेति \ यस्मात् ज्ञानस्य जन्मव व्यापारस्तच्च 

निषेधेनैवोपक्षीणं न प्राकटयजननाय क्षणान्तरे स्थितिस्सम्भवति तस्मादित्युसंहरति- तस्मादिति । अन्तःप्रज्ञत्वा- १५ 

दीनां प्रमाणसिद्धत्वान्न त्त्िषेधयोग्यत्वमित्याहू--कथं पुनरिति । व्यभिचारित्वाद्रज्जुसपंवन्मिथ्यात्वावगमाद- 

तस्तत्निषेधयोग्यत्वमित्याह--उच्यत इति ! रज्ज्वादाविस्यविवेकिस्वरूपाविकशेषे दृष्टान्तः । इतरेत रव्यभिचारे दृष्टान्त 
माह--सप॑धारादीति \ सव्यारम्बनमेव ज्ञानमध्यस्तनिव्त॑ने समथंमित्यमिप्रेत्माऽऽत्मनः सत्यतामाह--सयेत्रेति । 

आनन्दगिरिटीका 

कि च घटादेजंडस्य संविदयपेक्षत्वात्तत्र संविदो मानफर्व्वेऽपि नाऽऽत्मन्यजडे संविदेकताने मानस्याऽऽ- २० 
रोपिततधमंनिवत्तकत्वमन्तरेण संविज्जनकत्व्यापारः मम्भवतीव्याह--न चेति \ तुरीयात्मनि संवेदनजननव्यापारो 
न प्रमाणस्य प्रकल्प्यते । तस्य संविदात्मकलत्वादारोपितनिवृत्तिव्यत्तिरेकैण मानजन्यफलसंविदनपेक्षत्वादिव्यक्तम् । 
तत्रैव हेत्वन्तरमाह--अन्तःपरज्व्वादोति ! आश्रयामावेनाऽऽधिततप्रमाणाभावादनन्तरक्षणे तस्थ व्यापारानुपपत्ति- 
रित्यत्र वाक्यशेषमनुकूखयति--तथा चेति । कि च ज्ञानाधीनद्रेतनिवृत्मवच्छिन्नक्षणात्तिरेकेण न क्षणान्तर् ज्ञानं 
स्थातं पारयति न चास्थिरं ज्ञानं व्यापाराय पर्याप्तिम् । तथा च ज्ञानस्य द्वैतनिवृत्तिव्यतिरेकेण नाऽऽत्मनि २५ 
व्यापारोऽस्तीत्याह--ज्ञानस्येति ! ननु ज्ञानं दवेतनिवत्तंकमपि न स्वात्मानं निवत्तंयति । निवत्यनिवत्तकभावस्यकत्र 
चि रोधात् । अतो यावन्निवत्तकं स्थास्यति तत्राऽश्ु--अवस्थाने चेति । निवत्ंकस्य ज्ञानस्य देततिवृत्तेरनन्तरमपि 
निवत्तंकान्तरमपेश्ष्यावस्थाने च तस्य तस्य निवत्तेकान्तरग्यपेक्षत्वादाद्यस्यापि विज्ञानस्य निवत्तंकत्वासिद्धिः। नच 
ज्ञानस्य स्वनिवत्तकत्वानुपपत्तिः स्वपरवि रोधिनां भावानां बहुलमुपकम्भादित्यथः । 

ज्ञानस्य जन्मात्िरिक्तव्यापायभावात्तज्जन्मनस्व देतनिषेघेनेवोपक्षयातक्षणान्तरे विषयस्फुरणजननायानव- ३० 
स्थानादारोपितातद्धमंनिवृ्येव ज्ञानं पयंवसितमिव्यपसंहरत्ि- तस्मादिति \ प्रतिषेधजनितं विज्ञानमेव प्रमाणम् । 
तस्य व्यापारो जन्मेव । तेन समातकारेवानथंनिवृत्तिरित्ति योजना । तच हितुमाहु--बीजभावेति । पुषृप्तं हि स्वप्न- 
जागरिते प्रति बीजभावस्तस्याशेषविरोषविन्ञानाभावरूपत्वाष्िरोषविज्ञानानां सर्वेषां घनमेकं साधारणमवि भक्तं 
सुषु्तमिति तस्रतिषेधो नेत्यादिना सम्भवतीत्यथंः 

युक्तं सर्पादीनां रज्ञ्वादौ भ्रान्तिप्रतिपन्नानां प्रतिषेधादसत्वम् । आत्मनि तु प्रमाणेन गस्यमानानामन्तः- २५ 
्ज्ञत्वादीनां न प्रतिषेधो युज्यते मानविरोधादिति सङ्कुते--कथमिति । प्रामाणिकत्वस्यासिद्धत्वायुक्तमन्तप्रजञत्वा- 
दीनामसत्यत्वमिति परिहूरति-उच्यत इति । विमतमसव्यं व्यभिचारित्वास्संप्रतिपन्नवदित्याहू-ज्ञस्वरूपेति । 
तस्याविरोषोऽ्यभिचारस्तत्र रज्ज्वादाविवेव्युदाहरणम् । अन्तःग्रज्ञत्वादीनामितरेतरव्यभिचारे निदनं सपधारा- 



# 
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१५ 

२० 

सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेच । युषुप्रस्यानुभुयमानत्वात् । “न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिरोपो विद्ते" इति श्रुतेः । 
अत एवादृष्टम् ! यस्माददृष्ठं तस्मादन्यवहायंम् । अग्राह्यं कमन्दरियेः । अलक्षणमलि द्धुमित्येतदननुमेयमित्यथंः। 
अत एवाचिन्त्यम् । अत एवान्यपदेदयं शब्दैः । एकात्मप्रव्ययसारं जाग्रदादिस्थानेष्वेकोऽयसास्नेव्यव्यभिचारी 
यः प्रत्ययस्तेनानुसरणीयम् । अथ वैक आत्मप्रत्ययः सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्याधिगमे तत्तुरीयमेकात्मप्रत्यय- 
सारम् । “आत्मेत्येवोपासीत” इति श्रुतेः \ अन्तःग्रजञत्वादि्थानिधमंप्रतिषेधः कृतः । प्रपञ्चोपश्ममिति जाग्रदादि- 
स्थानधर्माभाव उच्यते ! अत एव शन्तं शिवं, यतोत मेदविकल्परहितं चतुथं तुरीयं मन्यन्ते ! प्रतीयमानपाद- 

जयरूपवेलक्षण्यात् ¦! स आत्मा स विजेय इति, प्रतीयमानसपंभूचिद्रदण्डादिव्यतिरिक्ता यथा रज्जुस्तथा तस्व 
मसीत्यादिवाक्या्थं आत्मा! “अहो द्रष्टा “न हि द्रष्टुहै्वपरिखोपो विद्यते" इत्यादिभिरक्तो यः स विजेय 
इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते देताभावः \ ७॥। 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

अव्यमिचारिप्रत्ययेन विशिष्टानां विश्वादीनां स्वरूपमेकं तुरीयं ब्रह्मानुलियत इति पारोक्ष्येण व्याख्यातम् । 
इदानीमयमात्मा ब्रह्येव्यपरोक्ष एवेकः प्रत्ययः प्रमाणमिति व्याचष्टे--मथवेति ।॥ ७॥। 

आनन्दगिरिटीका 

दीति । विमत्तं सत्यमनव्यभिचारित्वाद्रञ्ज्वादिवदित्याह-सवेत्रेति ! तस्य च सत्यत्वे सर्वंकल्पनाधिष्ठानत्वसिद्धिरिति 
भावः । अब्यभिचारित्वहेतोरसिद्ध शङ्धुते--युषुप्त इति । न तत्र चैतन्यस्य व्यभिचारः सुषुप्तस्य स्फुरणव्याप्तत्तया 
साधकस्फुरणस्याऽऽवश्यकत्वादि्याहू-न सुषुप्तस्येति । सुषुप्ते साघकस्फुरणस्य सत्ते प्रमाणमाह॒-न हीति । 

निषेधशास्वाखोचनया निदिशेषत्वं तुरीयस्योक्तं तदेव हैतूङृत्य ज्ञानेन्द्रियाविषयत्वमाह॒--अत एवेति । 
हृष्टस्येवाथंक्रियाद्ंनादह्टत्वादथंक्रियाराहिव्यमिति विशेषणान्तरमाह्--यस्मादिति । अृष्टमित्यनेनाग्राह्य- 
मित्यस्य पौनरक्त्यं परिहरति--कर्मन्दियेरिति। अलक्षणमित्ययुक्तम् सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यादिलक्षणोपलम्भादित्या- 
र ङ्याऽष््--अलिद्धमिति । को द्येवान्यात्कः प्राण्यादित्यादिलिद्गोपन्यासविरश्द्वमेतदिव्याशङ्याऽऽहु--अननुमेय- 
मिति, प्र्यक्षानुमानाविषयत्वप्रयुक्तं विशेषणान्तरमाह्--अत एवेति । मनोविषयत्वाभावादेव शब्दाविषयत्वं शब्द- 
प्रवृत्तस्तत्पवृत्तिपूवंकत्वादिव्याहु-अत एवेति ! तहि यथोक्तं वस्तु नास्त्येव प्रमाणाभावादित्याशङ्कयाऽऽहु- 
एकात्मेति । 

परोक्षाथंविषयत्तया विशेषणं व्याख्यायापरोक्षायंतयाऽपि व्याकरोति--अथ वेति \ अपरोक्षात्मप्रत्ययस्याऽऽ- 
त्मनि प्रमाणव्वे बृहुदारण्यकश्रुतिमुदाह् रत्ति-आत्मेत्येवेति ! यच्चाप्नोतीत्यादिना परिपुणंत्वादिलक्षणस्तावदात्मोक्तः। 
स च वाङ्मनसातीतः श्रुतिभ्योऽवगततस्तमेवेकरसं परमास्मानं प्रत्यक्त्वेन गृहीत्वा तच्िष्ठस्तिष्ठती्यात्मनोऽवस्था- 
व्रयातीतस्य तुरीयस्यापरोक्षनित्यहष्टत्वं श्रुतितो हष्टमिघ्यर्थः | 

विशेषणान्तरस्य पुनरुक्ति परिहुर्तथेभेदमाह्--अन्तरिति ! स्थानिधमंस्य स्थानधमंस्य च प्रतिषेधोऽन्तः 
शब्देन परामृर्यते । शान्तं रागदेषादिरहितमविक्रियं कूटस्थमित्यथंः । दिवं परिशुद्धं परमानन्दबोधरूपमिति 
यावत् । यस्माद्दरेताभावोपलक्ित्तं तस्माच्चतुथंमित्याह--यत इति ।! अद्रेतमिव्येतद्रयाचष्टे--भेदेति । संख्ाविशेष- 
विषयत्वामावे कथं चतुर्थत्वमित्याश द्कुयाऽऽह्-ग्रतीयमानेति 1 चतुथंतुरीययो्व्यास्यानव्याख्येयत्वेनापौनसत्यम् । 
तस्योक्तविशेषणत्वेऽपि मम॒ किमायात्तमित्याशङ्कयाऽऽह-स आत्मेति । आत्मनि यथोक्तविशेषणानि न प्रति- 
मान्तीत्याशङ्धुबाऽश्ट्-स विज्ञेय इति \ तदेव व्याचष्टै-प्रतीयमानेति । न हि द्रषटदष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽ 
विनाशित्वादित्यादिवाक्यानि प्रततीकोपादानेन दज्ञयत्ति-न हि दरष्टुरिति। आत्मन्यग्यवहा्ये कुतो विज्ञेयत्व- 
मित्याशङ्कब भूतपूवेमविद्यावस्थायां या ज्ञेयत्वाल्याऽवगतिस्तयेदानीमपि विज्ञेयत्वमुक्तमित्याह--मूतेति। विद्या. 
वस्थायामेव किमिति ज्ञातृज्ञानन्नेयविभागो न भवति तत्राऽऽ्ह--ज्ञात इति \ ज्ञानेन तत्कारणस्याज्ञानस्यापनी- 
तत्वादित्यथंः || ७॥ 



||| | 



जा० प्र म०-७, का०-१०-१२ | माण्ड्कयोपनिषत् { २४१ 

{ भथ गौडपादीयकारिकाः ) 

अतरेते शोका मवन्ति- 
निवृतः सबेदुःखानामीश्ौनः प्रभुरव्ययः । अद्वैतः सषेभावानां देवस्तुयो वषिमुः स्तः ॥ १०॥। 

कायकारणवद्धौ तापिप्येते विश्वतेजपौ । प्राज्ञः कारणवद्धस्तु हो तौ तुये न सिध्यतः ॥ ११॥ 

नाऽऽत्मानं न परांश्चेव न सस्यं नापि चानृतम् । प्राज्ञः फिश्चन संवेत्ति तुय तत्सवेदक्सदा ॥ १२॥ ५ 

प्राज्ञतैजसविश्वरक्षणानां सवंदुःखानां निवृत्तेरीश्चानस्तुरीय आत्मा ! ईशान इत्यस्य पदस्य व्पास्यानं 

प्रभुरिति । दुःखनिर्वृत्ति प्रति प्रभुभंवतीत्यथंः । तद्विज्ञाननिमित्तत्वाददुःखनिवृत्तेः। अन्ययो न व्येति स्वरूपान्न 
व्यभिचरतीति यावत् । एतत्कुतः \ यस्मादद्वेतः सवेभावानां रञ्जुसपंवन्भरृषात्वात्स एष देवो द्योतनात्तुरोयश्चतुर्थो 
विभुर्व्यापी स्मृतः \\ १० १ 

विर्वादीनां सामान्यविशेषभावो निरूप्यते तुयंयाथास्यावधारणाथेम् \ कार्यं क्रियत इति फलभावः । १० 
कारणं करोतीति बीजभावः ! तत्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां बीजूलभावाभ्यां तौ यथोक्तो विर्वतेनसौ बद्धो संगृहीता- 
विष्येते । प्राज्ञस्तु बीजभावेनेव बद्धः । तत्तवाप्रतिबोधमात्रमेव हि बोजं प्रा्ञत्वे निमित्तम् । ततो दो तौ बीजफलभावो 
तत्वाग्रहुणान्यथाग्रहणे तुये न सिध्यतो न विद्येते न सम्भवत इत्यथः ।॥ ११५ 

कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य, तुरीये वा तत््वाग्रहणान्यथाग्रहुणलक्षणो बन्धौ न सिध्यत इति 
यस्मादात्मविलक्षणमविद्याबीजप्रसूतं बाह्यं दवतं प्राज्ञो न किच्चन संवेत्ति तथा विहवतेजसौ ततश्चासौ तत््वाग्रहुणेन १५ 
तमसाऽन्यथाग्रहुणबीजमूतेन बद्धो भवति । यस्मात्तुरीयं तस्सवेदुक्सदा तुरोयादन्यस्याभावात्सवंदा सदेवेति सर्व च तद्- 
हक्चेति सवहक्तस्मानच्न तत्त्वाग्रहणलक्षणं बीजम् । त॑त्र तत्प्रमूतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत एवाभावो न हि सवितरि सदा 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सवंभावानां कस्पितानामटेतोऽधिष्ठानमभूत इति नश्चे कारणाभावादव्यय इत्यथं: । १०-११-१२ 
आनन्दगिरिटीका २० 

नान्तःप्र्ञमित्यादिभ्रुव्युक्तेऽथं तद्विवरणरूपाञ्श्छोकानवतारयति--अत्रेति । विविधं स्थानत्रयमस्माद्धव- 
तीति व्युत्पत्या तुरीयो विभुरूच्यते। न हि तुरोयातिरेफेण स्थानत्रयमात्मानं धारयत्ति । सवेदुःखानामाध्यात्मिकादि- 
भेदभिन्नानां तद्धेतूनां तदाधराराणामिति यावत् | ईदानपदं प्रयुज्य प्रभुपद प्रज्ञानस्य पौनसक््यमित्याश ङ्कुयाऽब्ह॒- 
ईशान इति। तुरीयस्य दुःखनिवृत्ति प्रति सामथ्यंस्य नित्यत्वान्न कदाचिदपि दुःखं स्यादित्या _्गुयाऽऽह्-तद्विज्ञानेति। 
संसृष्टरूपेण व्ययोऽस्तीत्याशङ्कुय विरिनष्टि--स्वरूपादिति । तत्र प्रइनपूवंकमद्ितीयत्वं हेतुमाह्--एतत् कुत इति । २५ 
भतो द्वितीयस्य व्ययहेतो रमावादिति देषः । विश्वादीनां हृद्यमानत्वात्तुरीयस्याद्वितीयत्वासिदिरित्याशङ्कवाऽश्-- 
सवभावानामिति \ अवस्थात्रयातीतस्य तुरीयस्परोक्तलक्षणत्वं विद्रदन्रुभवसिद्धमिति सूचयति-स्मत इति । १०॥ 

विश्वादिष्ववान्तरविदेषनिरूपणद्रारेण तुरीयमेव निर्धारयति-कायंति \ श्लोकस्य तात्पयेमाह्--विश्वा- 
दीनामिति । विश्वतेजसयोरुभयवद्धव्वं सामान्यं प्राज्ञस्य कारणमात्रबद्धत्वं विह्लेषः । अथेदं निरूपणं कुत्रोपयुज्यते | 
तत्राऽष्--तुर्ेति । प्राज्ञस्य कारणमात्रबद्धत्वं साघयति--तत्वाप्रतिबोघेति ! चयाणामवान्तरविशेषे स्थिते प्रकृते ३० 
तुरीये किमायातमित्याशद्धुयाऽऽ्ह् - तत इति । तयोस्तस्मिन्नविद्यमानत्वं चिदेकताने तयोनिरूपयितुमशक्यत्वादि- 

त्याह--न सम्भवत इति ।। ११ ॥ 
प्राज्ञस्य कारणबद्धत्वं साधयति-नाऽऽत्मानमिति । तुरीयस्य कायंकारणाभ्यामसस्पृष्तवं स्पष्टयति- 

तुयमिति । दलोकव्यावर््यामार द्कामाहु--कथमिति । वाशब्दात्कथमित्यस्यानुवृत्तिः सूच्यते । प्रथमचोदोत्तरत्वेन 
पादत्रयं व्याचष्टे--यस्मादिति ! विलक्षणमनात्मानमिति यावत् । अनृतमिव्यस्य व्याख्यानमविद्याबीजप्रसूतमित्ि । ३५ 
दतं द्वितीयमसत्यमित्यथंः । वेधरम्योदाहू रणम् -यथेति । प्राज्ञस्य विभागविज्ञानाभावे फरकमाह--ततश्चेति \ यथोक्ते 

तमसि कायलिज्गमनुमानं सुचयति--अन्धयेति \ द्वितीयं चोद्यं चतुथंपादब्याख्यानेन प्रत्याख्याति--यस्मादित्यादिना 
सदेव तुरीयादन्यस्यामावातुरोयमेव सर्वं तच्च सदा दृग्रूपमिति यस्मात्तस्मादिति योजना । तत्रेति परिपूर्ण 

२१ 
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हेतस्याग्रदणं तुल्य्ुभमयोः प्राज्ञतुयंयोः। बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ॥ १३॥ 
स्वप्ननिद्रायुतावाचौ ग्रा्स्त्वस्वप्ननिद्रया । न निद्रां नैव च खप्नं तुर्ये परयन्ति निधिताः ॥१४॥ 

प्रकाशात्मके तदिरुढमप्रकाश्लनमन्धथा प्रकाशनं वा सम्भवति । “न हि द्रष्टुहे्वपरिलोपो विद्यते” इति श्तेः । 
अथ वा जाग्रत्स्वप्नयोः सवंभूवावस्थः सवंवस्तुहगाभासस्त॒रोथ एवेति सवहक्सदा । “नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्" 
इत्यादिश्रुतेः \ १२ \ 

निमित्तान्तरप्राप्र्लङ्ानिवच्यर्थोऽय उलोकं: ! कथं देताग्रहुणस्य तुल्यत्वात्कारणबद्धस्वं प्राज्ञस्येव न तुरीय 
स्येति प्राप्राऽऽशङ्खा निवव्यते । यस्माद्रीजनिदरायुतस्तक्वाप्रतिबोधो निद्रा । सेव च विक्ञेषप्रतिबोधप्रसवस्य बीजम् । 
सा बीजनिद् \ तया युतः प्राज्ञः । सदा हक्स्वभावत्वात्तस्वप्रतिनोधलक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते \ अतो न कारण- 
बन्धस्तस्मिचिव्यभिपायः\। १३ ॥ 

स्वप्नोऽन्पथाग्रहुमं सपे इव रञ्ज्वाम्। निदोक्ता तत्वाप्रतिवोधलक्षणं तम इति। ताभ्यां स्वप्ननिद्राभ्ां युक्तो विश्व- 
तैनसो । अतस्तौ कायंकारणवबद्धावित्युक्तो । प्राज्ञस्तु स्वप्न्वजितया केवखयेव निद्रया युत्त इति कारणक इत्युक्तम् । 
नोभयं पटयनित वुरीपे निशिता ब्रह्मविदो विसद्धत्वात्सवितरीव तमः! अतो न कायंकारणबद्ध इत्युक्तस्तुरीयः ।९४।। 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तुरीयं कारणवद्धं दरंताग्रहुणवत्वात् प्राज्ञवदित्यनुमानविराधपरिहाराय श्लोक इत्याह-निमित्तान्तर- 
प्रप्रेति । प्राज्ञस्योत्तस्माविकायेनियतपुवंभावित्वं कारणवद्धत्े प्रयोजकम्, अतोऽप्रयोजको हितुरिव्याहु--यस्माद्रीज- 
निदरायुत इति \ किञ्च, तुरोयस्य विशुद्धहवस्वमावस्वात् तत््वाप्रतिबोधग्राहुकबाधात् काटाव्ययापदिष्रो हेतुरिव्याह-- 
मदा दुक्स्वभावस्वादिति । १२ ॥ 

कायंकारणबद्धौ ताविति इलोकाथं प्रपञ्चयति--स्वप्ननिद्रायुताविति ।॥ १४॥ 

आनस्द् र ग् रि र्ट् गी का 

चिदेकतानं तुरीयं परामृश्यते । अत एवेति । कारणाभावे कार्यानुपपत्तेरित्यथंः । तुरीये तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहण- 
योरसम्भवं हृष्टन्तेन साधयति--न हीति । यत्त तुरीयस्य सदा हगात्मत्वमुक्तं तत्न प्रमाणमाह्- च हि द्रष्टुरिति । 
चतुथंपादं प्रकारान्तरेण योजयति--अथ वेति \ तत्रापि श्रुतिमनुकूख्यति - नान्यदिति । १२॥ 

अनुमानप्रयुक्तां तुरीयेऽपि कारणबद्धत्वाश् द्रं परिहरत्ति-देतस्येति । श्लोकस्य तात्पर्यं गृह्णात्ि- 
निमित्तान्तरेति । विमतं कारणबद्धं द्रेताग्रहणवत्वास्राज्ञवदित्यनुमानमेव दशंयत्निमित्तान्तरमेव स्फोरयति- 
कथमिति! यनुमानकृतताशङ्कानिवत्त॑कत्वेन इखोकमवतारयत्ति--प्राप्तेति । प्रा्ञस्योत्तरभाविप्रबोधादिकायपिक्षया 
नियतपुवंभावित्वं कारणवबद्धत्वप्रयोजकपर । न च तुरोयस्य तदस्तीव्यप्रयोजको हैतुरि्याह--यस्माद्ति।! किच 
तुरीयस्य विशुद्धविद्धातुत्वप्रसाधनप्रमाणबाधात्कालात्ययापदिष्टो हेतुरित्याह-सदेति । न च परवोक्तोपाधेः सावन- 
व्याप्तिस्तुरीयस्योत्तरभाविकायपिक्षया नियतप्राग्मावित्वाभावादिति मत्वाऽऽ्ह-तच्वेति। दोषद्रयवत्छनानुमानस्या- 
मानत्वे फलितमाह--अतो नेति ।1 १३॥ 

कायंकारणबद्धौ तावित्यादिश्लोकोक्तमथंमनुभवावष्टम्भेन प्रपञ्चयति--स्वष्नेति। ननु तेजसस्येव स्वप्न- 
युक्तत्वं युक्तं न तु विश्वस्य प्रवुध्यमानस्य तद्योगो युज्यते प्रबुध्यमानत्वन्याघातात् । कथमविशेषेण विश्वतेजसौ 
स्वप्ननिद्रायुत्ताविति । तत्र स्वप्नशब्दाथंमाह--स्वप्न इति! यथा रज्ज्वां सर्पो गृह्यमाणोऽन्यथा गृ ह्यते तथाऽऽत्मनि 
देहादिग्रहुणमन्यथाग्रहणम् । आत्मनो देहादिवेलक्षण्यस्य श्नुतियुक्तिसिद्धत्वात्तेन स्वप्नशब्दितेनान्यथाग्रहणेन संसृषटत्वं 
विश्वत्तेजसयोरविशिष्टमिद्यथंः । तथा निद्राणस्येव निद्रा युक्ता न तु प्रबोधवतो विश्वस्येव्याशङ्कुयाऽऽ्ट्- निद्रेति । 
उक्ताभ्यां स्वप्ननिद्राभ्यां विश्वतेजसयोर्वेशिष्रयं निगमयत्ति- ताभ्यामिति ! तयोरन्यथग्रहुणेन अग्रहणेन च वेरिषयं 
प्रागपि सूचितमित्याशद्धुयाऽऽहु--अत इति। द्ितोयं पादं विमजते--ग्राजनस्त्विति। द्वितीयां ग्याचष्टे--नोभयमिति। 
तुरोये निद्रास्वप्नयोरदरंने हेत॒माह--विरुद्धत्वादिति । अन्ञानतत्कायंयोनित्यविज्ञप्तिरूपे तुरीये विरदधत्वादतुप- 
कन्धिरित्यत्र दृषटन्तमाह--सवितरीवेति । त॒रीये वस्ततो नाविद्यातत्का्य॑योः सङ्खगतिरस्तीत्यद्धीकृत्य प्रागपि 
सूचित्तमित्याहु--अतो नेति । १४॥ 
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अन्यथा गृहतः स्वप्नो निद्रा तत्वमजानतः । विपर्यासे "तयोः क्षीणे तुरीयं पदमरनुते ॥ १५॥ 
अनादिमायया सुक्षो यदा जीवः प्रबुध्यते । अजमनिद्रमस्वप्नमदरैतं वध्यते तदा ॥ १६॥ 

कदा तुरीये निितो भवतीत्युच्यते \ स्वप्नजागरितयोरम्यथा रज्ज्वां सप॑मिव गृह्धतस्तत्तवं स्वप्नो 
भवति । निद्रा तच्वमजानतस्तिस्रुष्ववस्थासु तुल्या \ स्वप्ननिद्रयोस्तुल्यत्वादिद्वतेजसयोरेकराशित्वम् \ अन्यथा- 
ग्रहुणप्राधान्याच्च गुणभूता निद्रेति तस्मिन्विपर्यासः स्वप्नः । तृतीये तु स्थाने तच्वाज्ञानलक्षणा निद्रेव केवला ५ 
विपर्यासः ! अतस्तयोः कायेकारणस्थानयोरन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपयसि कायंकारणवबन्धरूपे परमाथंतत्वप्रति- 
बोधतः क्रीणे तुरीयं पदमदनुते तदोभयलक्षणं बन्धरूपं तत्रापहयंस्तुरीये निश्चितो भवतीत्यथंः ॥ १५॥ 

योऽयं संसारी जीवः स॒ उभयलक्षणेन तच्वाप्रतिबोधरूपेण बीजात्मनाऽन्यथाग्रहुणलक्षणेन चानादिकाल- 
` प्रवृत्तेन मायालक्षणेन स्वप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं नप्रा क्षेत्रं पशावोऽहमेषां स्वामी युखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन 

वधितश्चानेनेत्येवंप्रकारान्स्वप्नान्स्थानद्येऽपि पयन्युप्रो यदा वेदान्तार्थंतत्तवाभिन्ेन परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येवं १० 
त्वं हेतुफलात्मकः कि तु तच्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तदेवं प्रतिबुध्यते । कथं नािमन्बाह्यमाभ्यन्तरं वा 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तयोरिति द्विवचनं त्रिषु कथं घटते तत्राहू--स्वप्ननिद्रयोरिति । विश्वतंजसावेको राशिः प्राज्ञो द्वितीय- 
स्ततः इलोके द्विवचनं न विरुध्यत इति भावः । कस्मिंस्थाने को विपर्यास इत्याश द्बाह्--अन्धेति । तसिमििति 
विश्वत्तंजसास्ये कायंस्थाने तत्तव प्रतिबोधेन विपय्ि क्षीणे इव्युक्तम् ॥ १५ ॥ १५ 

कोटरं तहि तत्त्वं प्रतिबुद्ध यत इत्याराङ्कयाह्-अनादिमायेति । यदा प्रतिबोध्यत इति शेषः । केन कथं 
वा प्रतिबोध्यत इत्यत आह्--वेदान्ताथेति । १६॥ 

आनन्दगिरिटीका 

कदा तर्हि स्वप्नो मवतीत्यपेक्षायामाहः-अन्यथेति । निद्रा तहि केदेति सन्दिहानं प्रत्याहु--निद्रेति । 
तु रोयप्रतिपत्तिसमयं सद्धिरते--विपर्यास इति \! रलोकव्यावत्यामाकाङक्षां दशंयत्ति--कदेति ! कदा स्वप्ननिष्टो २० 
भवति कदा निद्रानिष्ठः स्यादित्यपि द्रष्टव्यम् । प्रदनत्रयस्योत्तरं श्लोकेन दशंयति--उच्यत इति \ तत्र कदा स्वप्नो 
भवतीति प्रश्नं परिहरति--स्वप्नेति । अवस्थाद्रये स्वप्नद्रष्टुरित्यथं: । दितीयं प्रश्नं समाधत्ते--निद्रेति। विश्वादिषु 
त्रिषु तयोरिति द्विवचनं कथमित्याशङ्कयाऽऽहु--स्वप्ननिद्रयोरिति । विश्वतंजसावेको राशिः । प्राज्ञो द्वितीयः । तततः 
शोके द्विव चनमविरद्मित्यथं; । प्रथमे राशौ विपर्यासस्वरूपं कथयति--अन्यथेति । द्वितीये राशौ विपर्यासिविशेषं 
दरायति--तृतीये त्विति । द्वितीयाधंगतान्यक्षयणि व्याकरोति--अत इति । द्विवचनस्योपपन्नत्वाद्विपर्यासिस्य २५ 
च विभागेन निर्धासितत्वादित्यथंः । तत्तोयं प्रदं प्रतिविधत्ते-तदेति । तत््वप्रबोधाद्विप्यासिन्षयावस्थाया- 
मित्यथं: ॥ १५॥ 

कदा तत्त्वप्रतिबोधो विपर्यासक्षयहेतरभ॑वतीत्यपेक्षायामाहु--अनादीति । प्रत्तिबुध्यमानं तत्वमेव विशिनष्टि 
अजमिति \ जीवराब्दवाच्यमर्यं निदिशति--योऽथमिति । परमात्म॑व जीवभावमापन्नः ससरतीत्यथंः । तस्य कथं 
जीवमावापत्तिरित्याशद्य कायंकारणबद्धत्वादित्याह् -स इति । परमात्मोभयलक्षणेन स्वपन सुप्तो जौवो ३० 
भवतीव्यत्वयः। स्वापस्यौभयलक्षणत्वेमेव प्रकटयति--तच्वेत्यादिना । मायालक्षणेनेत्युभयत्र सम्बध्यते । सुप्तमेव 
व्यनक्ति--ममेत्यादिला । स्वापपरिगुहीतस्येव प्रतिबोधनावकाञो भवतीत्याहु--यदेति । यदा सषुप्तस्तदा बुध्यत 
इति शेषः । प्रतिनोधकं विरिनषि--वेदान्तार्थेति। कथं प्रतिबोधनं तदाह--नासीति) अनुभूयमानत्वमेव मित्युच्यते । 
यदोक्तविशेषणेन गुरुणा प्रतिबोध्यमानः शिष्यस्तदाऽसावेवं वक्ष्यमाणप्रकारेण प्रतिबुद्धो भवती्युक्तम् । तमेव प्रकारं 
प्र्नपुवंकं द्वितीयाघेव्य्राष्यानेन विशदयति--कथमित्यादिना ! अस्मिचिति सप्तम्या बोध्यास्रूपं परामृश्यते । ३५ 
बाह्यं कायंमान्तरं कारणं तच्चोभयमिह् नास्ति| तत्तो जन्मादेर्भावविकारस्य नात्रावकाशः सम्भवतीत्यथंः। 

१. तयोः तैजसप्राज्ञयोः-- विपयसि क्षीणे इति योजना । सूुषप्ते अज्ञानमेव विषयं इ्युपचयंते 
तद्रीजत्वात्तस्य । 
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प्रपश्चो यदि विचेत निवर्तत न संशयः । मायामात्रमिदं दैतमद्रेतं परमाथेतः॥ १७॥ 

जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतोऽजं सबाह्याभ्यस्तरसनेभावविकारवनितामत्यथेः । यस्मार्जन्मादिकारणभूतं नास्मि 
विद्यातमोदीजं निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम् । अनिद्रं हि तच्तुरीयसत एवास्वप्नम् । तल्निसित्तत्वादन्यथाग्रहुणस्थ 1 
यस्माच्चानिद्रमस्वप्नं तस्मादनमहेतं तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ।\ १६ ॥। 

प्रयञ्चनिवृत्या चेल्मतिब्रुध्यतेऽनिवृत्ते प्रपच्छ कथमदटरेतसिति । उच्यते \ सत्यमेवं स्थात्प्रयच्छो यदि विद्येत । 
रज्ञ्वां सपं इव कलिपतत्वाच्च तु स विद्यते ! विद्यमानश्चे न्निव्तत न घंडायः । न हि रज्ज्वां आ्ान्तिबुदधया कल्पितः 
सर्पो विद्यमानः सन्विवेकतो निवृत्तः! नैव माया मायाविना प्रयुक्ता तर्हिनां चक्षुबेन्धापगमे विद्यमाना सती 
निवृत्ता । तथेदं प्रपञ्चाख्यं मायामात्रं देतं रज्जुवन्मायाविवच्चप्रेतं परमाथंतस्तस्मान्न कथ्ित्परपच्चः प्रवृत्तो निवृत्तो 
वाऽस्तीत्यभिप्रायः॥ १७ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचार्यटीका 

प्रपञ्चनिवृत्त्या सद्वितीयत्वमाशङ्कवाह--प्रपच्वो यदीति । प्रसाणिकस्येवाभावः प्रामाणिकः प्रसिद्धो 
नापरः । आगन्तुकमिथ्याभूतप्रपञ्चस्य निवृत्तिरपि न वस्त्विति नात्र विघात इत्यथं: । १७॥। 

आनन्दगिरिटीका 

सवतारितं विशेषणं सप्रमाणं सोजयति--सबाह्येति । अजत्वादेवानिद्रं कार्याभवि कारणस्य प्रमाणाभावेन वक्तुम- 
दाक्यत्तादिति मत्वाऽष्॒--यस्मादिति \ अनिद्रत्वं हेत् कृत्वा विशेषणान्तरं दशंयत्ति--अत एवेति । अग्रहणान्यथा- 
ग्रहृणसम्बन्धवधुथं हेतु कृत्वा विदेषणद्रयमित्याह--यस्माच्चेति । तत्त्वमेवंलक्षणमस्तरु । आत्मनः किमायातमित्या- 
दाद्कुयाऽऽ्ट--तदा विरिष्टेनाऽऽचा्येण विरिष्टं शिष्यं प्रतिबोधनावस्थायामित्यधंः ।॥ १६ ॥ 

तुरीयमद्रतमिद्युक्तं तदयुक्तं प्रपञ्चस्य द्वितीयस्य सतत्वादिव्याशङ्घुयाऽऽह-प्रपश्च इति । प्रपञ्चनिवृत्त्या 
तुरीयप्रतिबोधात्तदद्वितीयत्वेमविरुदढमित्ति संद्वान्तिकोमाशङ्कां पूवंवायनुवदति--्रपञ्चेति \ तदि पूर्व प्रपञ्चनिवृत्तेर- 
निवृत्तस्य तस्य सच्वान्नाटतं सेद्धुमहतीति पूवंवाद्येव त्रवीति--अनिवृ्त इत्ति । सिद्धान्ती रलोकेनोत्तरमाह- 

यत इत्ति \ कि प्रपञ्चस्य चस्तुत्वमुपेत्याद्रेतानुपपत्तिरुच्यते कि वा्वस्तुल्मिति विकलस्प्याऽऽ्येऽदरेतानुपपत्तिमङ्खो 
करोति- सत्यमिति । अद्रेतं तहि कथमुपपदेतेत्याश्कुय प्रपञ्चस्यावस्तुत्वपक्ष तदुपपत्तिरित्याह् -रज्जञ्वामिति । 
यथा सर्पो रज्ज्वां कल्पितो वस्तुतो नास्ति तथा प्रपञ्चोऽपि कल्पितत्वान्नेव वस्तुतो विद्यते । तथा च तात्तविकम- 
द्रेतमविरुदधमित्यथंः । उक्तमथं व्यत्तिरेकमुखेन साधयति-विद्यमानन्धेदिति \ यद्यात्मानं कारणाधीनः सन्प्रपञ्चो 
विद्येत तदा कृतकस्यानित्यत्वनियमात्तन्निवत्तिरवद्यम्भाविनी । कायस्य च निवृत्तिर्नाम कारण्ंसगंस्ततः सति 
कारणे प्रपञ्चनिवृत्तेरनाव्यन्तिकत्वाद्रेतानुपपत्तिराश द्कुयेत । न च कारणाधोनः सम्प्रपञ्चोऽस्ति । तस्य कल्पितत्वेना- 
वस्तुत्वादित्यर्थः । प्रपञ्चस्य मायया विद्यमानत्वं न तु वस्तुत्वमिव्युदाहुरणाभ्यामुपपादयति--न हीत्यादिना ! सर्पो 
हि रज्ञ्वां भ्रान्स्या कल्पितो नायं सर्पो रज्जुरेष एवेत्ति विवेकधिया निवृत्तो नैव वस्तुतो विद्यते । बाधितस्य 
कालत्रयेऽपि त्वाभावात् । माया चेन्द्रनालशब्दवाच्या मायाविनः प्रदर्शिता पादवंस्थानां मायाददंनवतां चक्षुगंतस्य 
यथाथंददनप्रतिबन्धकस्यापगमे सति समुत्पन्नसम्यग्दशंनतो निवृत्ता सती नैव वस्तुतो विद्यमाना भवितुमुत्सहते । 

३५ 

१. प्रपञ्चो यदि विद्येत--माध्वानां “देहगेहादौ स्वस्वामिभादसम्बन्धौ यदि स्यातन्त्येण विद्येत” इति 
साध्याहारं विवरणं प्रपञ्चमिथ्यात्वग्रदवेषेण न तु चाब्दाथंः | | 

निवत्त न संशयः-- यदि परधीनोऽपि विद्येत तदा ईइवरप्रसादाचिवर्तेतः इत्ति व्याख्यानं 
साध्याहारत्वान्न युक्तम् | 

अज्ञैः दतं द्वितीयेन प्रकारेण ज्ञातं तत् वैपरीत्येन ज्ञात्तं तच्च मिथ्याज्ञानम्, तत् मायामात्रम् | 
भगवद्च्छिया मायया निमितं, ततः तदिन्छया निवत्त इत्यथः । ततापि सायापदस्येच्छाथंकत्वम- 
सम्भावित | 

२. अजं जन्मरहित, अनिद्रं अज्ञानरहितं अस्वप्नं भ्रमरहितं अत एदेष्टैतं तदा वृध्यते (कल्प० २.१.१९) । 
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विकल्पो वि निवतंत कल्पितो यदि केनचित् । उपदेश्रादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विचते॥ १८॥ 

ननु शास्ता शस्तं शिष्य इति विकल्पः कथं निवृत्त इत्युच्यते । विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित्कल्पितः 
स्थात् ! यथाऽथं प्रपञ्चो मायारज्जुसपंवत्तथषषयं शिष्यादिमेदविकल्पोऽपि प्राक्प्रत्तिबोधादेवोपदेशनिभित्तोऽत 

अनुभ्तिस्वरूपाचायंटीका 

दास्त्रादिविभागस्य मिथ्यात्वं सत्यफलहैतुत्वानुपपत्तेः सत्यत्वं वक्तव्यं ततस्तन्निवृत्तिनिरूपितरूपा 
वक्तव्येत्ययिप्रत्याहू--ननु शएसत्रेति । कल्पित इति । समथितो यदि केनचित् प्रमाणेन स्थात्। निवुत्तिरपि निरूपित- 
रूपा स्पात् स त्वयं मया प्रमाणेन समर्थित्तः कल्पिताहिदलादरसपप सत्यमूर्छादिकायंहैतुत्वदशंनादिव्यमिप्रे्याह-- 
यथाभ्यमित्यादिना ।! सवस्य सतो ब्रह्मरूपत्वेऽपि उपदेशक्रियोपाधौ कल्पितभेदेन गुरुत्वं शिष्यत्वं च समारोपितं 
उपाधिनिवत्तौ निवत्तेत इत्यथः | 

एतेनेतदपास्तम्) यदाहुः--अ्ते प्रमाणमस्ति चेदद्रेतस्य व्याघात इति । यतः प्रमाणं अतप्रमिति स्वकायं 
करत्वा आश्चयाघावाद्पसंाह्यत्ते मतः प्रमितस्याद्रेतस्य त प्रमाणेन विरोधः| किञ्च, अद्टेतप्रमाणेन स्वप्रमेयंन 
हन्यते । हन्तवे तन्न तन्मानं मानं हन्तु न कस्यचित् ॥ किञ्च, न वा अद्रतत्रमाणयोः प्रमिस्यभावेन तद्येधः प्रमातुं 
शक्यस्त्वया । विरेषणासिद्धौ विशिष्टासिद्धेरतस्ते भ्रम एवाभूत् अद्रतप्रमाणे सति तद्रयाघात इति । 

किञ्च प्रमाणं प्रमेयिन्नमिति व्याप्षिबखात्ते विरोधवुद्धिराविरम्त्। तत्र चन सत्यत एव भिन्न.वमस्म- 

त्सम्मततं व्यावहारिकेणापि तदुपपत्तेः तवापि बिम्बास्प्रतिविम्बस्य ताल्विकभेदाभावेऽपि तेत्र तन्मानं सम्मत्तं मतः 
कथं सदद्रैतस्य प्रमाणसावेन विरोधः| 

भवतु वा अन्यस्य प्रमेयास््ममाणस्य सत्यत एव भिन्नत्वम् । नाद्रतात्तत्प्रमाणस्य, अद्रततत्प्रमाणत-देदाना- 
मेकप्रमाणविषयतवात् अद्धैतप्रमाणस्य चाद्वताकारसमाप्तस्य च भेद व्यापाययागात् अनूपपत्या चाक्िपतस्य भेदस्या- 
देत त्रमाणयोः प्रमाणघ्रमे प्रभावनिर्वाहुकत्वात् व्याघातक्त्यायोगात् । मेदासदहिष्णु अद्तप्रमाणं मेदमाकाङक्षतीति 
च सुभाषितम् । तिष्ठतु वा जयं फल्गुकोखाहृलः प्रमाणप्ररन एवादेते त सम्भवतौति ब्रूमः । पदाथमातरप्रहनस्यानुप- 
योगात् । संसग॑प्ररमे च दिषयविषयिभावसिद्धौ व्यथः प्रहतः । असिद्धौ च निविषयोऽप्रमिते प्रदन इति । अपिच 
संशयिते विपर्यस्ते सुषृप्तायमाने वा, आद्ये सोऽपि संशप्रः स्णठात् तर्देकविषयत्वात् । दिती त्वं ्रन्तः स्या 
प्रमाणानर्ह च विपयंस्ते प्रमाणं पृच्छन् विप्रकम्भकः स्याः। तुत्तीये लुन दाङ्माधप्रसरोऽपि कुतस्तद्विषय प्रश्न 
स्वपक्षे च विचारासर्हिष्णुरेव व्यवहाराङ्धं वणंदे्ध्यादिवदिति न साम्यम् । तस्मात्तत्वत्तः प्ररनाभावात् नोत्तर- 

मप्यदेते प्रसरीसत्ति। तदेतदभिप्रव्योक्तं “यत्तो वाचौ निवतंन्त'' इति । किश्च ““प्रमाणादिदिकल्पानामुल्थितेः प्राक् 
प्रसिद्धितः । स्वत्तःसिद्धमतोल्ेतं न प्रमाप्रदनसहति।।' न च प्रमाणीनुपत्यासं वादाभावप्रद्खः एवरूपवाद- 

आनन्दगिरिटीका 

यथेदमुदाहुरणद्रयं तथेदं द्रतं प्रपञ्चाख्यं मायामात्रं न परम्थतोऽस्तीत्यथंः । प्रपञ्चस्थासत्तवे शून्यवादः स्यादित्या- 

श ङ्धयाऽऽहु-रज्छुवदिति । प्रपञ्चस्य कारत्रयेऽपि सत्वाभावे तात्त्विकमद्वैतमदिरुद्धमिव्युपसंह रति-तस्मादिति।। १७1 
प्रकारान्तरेणा्रेतानुपपत्तिमाशङ्य परिहरति--विकल्प इति ! यदि केनचिद्धेतुना तच्ज्ञानैन कायण 

रास्रादिविकल्पो हेतुतया विकल्पितस्तथाऽप्यसौ बाधितो निवर्ते न तु ततात्विकमदरेतं वि रोद्धुमहति । तत्त्व- 
ज्ञानातप्रागवस्थायाभिव तत्त्वोपदेशं निमित्तीकृत्य यतः शास्त्रादिभेदोऽनूचते । उपदेशप्रयुक्तं तु ज्ञाने निवृत्तं न 
किञ्चिदपि द्वैतमस्तीव्यद्रेतमविरुदधमित्यथंः । श्लोकव्यावत्यामाशङ्कामाह्-- नन्विति । तदनिवृत्तौ नष्तसिद्धिनं च 
शास्त्रादिभेदस्प कल्पितत्वादवि रोधः, तथा सति धूमाभासवत्तच्वज्ञानहैतुत्वःलुपपत्तिरिव्यथंः । धूमाभासस्या- 
ग्याप्तस्यातद्धेतुस्वेऽपि कल्पितस्य शस्तरादेस्तच्वज्ञानहैतुत्वं प्रतिविम्बादिवदुपपन्नमित्यत्त रमाह्--उच्यत इति । 
रिष्यः शास्ता शास्त्रमित्ययं विकल्पो विभागः सोऽपि निवृत्तिप्रतियोगित्वाद्वस्तुत्वाञ्ज्ञानबाध्यत्वादद्रताविरोधी 
त्यथः । शिष्यादिविभागस्य कल्पि्तत्वं हृष्टान्तेन स्थष्टति--ष्थेति । मायाविना प्रमुक्ता माया यथा कर्पतेष्यते 
यथा च सपंधारादिविकल्पित्तस्तथाऽयं प्रपञ्चः सर्वोऽपि कस्पितो वस्तु न भदतीति प्रपञ्चितम् । तथे प्रपञ्चक 

१५ 

२९० 

२५ 

देशः दिष्यादिरपि ज्ञानाल्छाककस्पितः स्नज्ञानक्रतो मिथ्येत्यथेः । किमिति च्चानास्पुवंमसौ कल्प्यते तत्राऽहु-- 
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१० 

( उपनिषत् ) 

'सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोकारोऽधिमात्रं पादा मत्रा मात्राथ पादा अकार उकार मकार इति ॥ ८ ॥ 
जागरितस्थानो वेशधानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिम्ाद्ाऽ5- 
प्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद॥&॥ 

उपदेश्षादयं वादः क्ष्यः शास्ता शाखसिति । उपदेशकार्ये तु ज्ञाने निवत्ते ज्ञाते परमाथंतत्वे द्रैतं न 
विद्यते \॥ १८ \ 

 अभिधेयप्रधान ओङारश्चतुष्पारात्मेति व्याख्यातो यः सोऽयसात्माऽध्यक्षसमक्षरमधिकृत्याभिधानप्राघान्येन 
वण्यंमानोऽध्यक्षरम् । कि पुनस्तदक्षरमित्याष्--ओङ्धारः ! सोऽयमोङ्कारः पादशः प्रविभज्यमानोऽधिमात्रं मात्रा 
मधिकृत्य वक्तत इत्यधिमात्रम्! कथमात्मनो पे पादास्त ओद्खारस्य मात्राः) कास्ताः! अकार उकारो सकार इति।\८॥ 

तत्र विकेषनियमः क्रियते ।! जागरितस्थानो वेश्वानरो यः स ओङ्कारस्याकारः प्रथमा मात्रा केन 
सामान्येनेत्याह--अपप्तेराप्ि््याप्निरकारेण सर्वा वार्व्याप्रा । “अकारो वे सर्वा वाक्” इति श्रुतेः । तथा वैश्वानरेण 
जगत् । “तस्य ह वेतस्याऽऽत्मनो वेश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाः इत्यादिश्रुतेः ! अभिधानामिधेधयोरेकत्वं चावोचाम । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

` सम्भवात् । न च वयं केनापि विवदामहे । सुखनब्रह्मभूता एवास्महे, कथमप्युदुभृतं श्रममेव बाधामह प्रसिद्धि 
` मात्रेणेत्यटम् ।। १८ ॥ 

१५ 

२९०५ 

एवं तावदध्यारोपापवादाभ्यां परमां वस्तु निदिर्य इदानीमेतदम्रहणासमर्थानां मन्दाधिकारिणामुपासन 
विघानायाध्या रोपवृत्तिमाच्रित्योपक्रमते--अभिघेयप्रघान इत्यादिना । अध्यासो हि साहश्यनिबन्धनः प्रसिद्धः इहं 
कथं प्रधानसाहश्यमिति पृच्छति-कैनेति । वाच्यवाचकयोः प्रसिद्धिसिद्धं मेदमाश्चित्य साह्यमुच्यते, तत्त्वतस्तु 
न भेदोऽपीत्याह-अभिधानाभिधेययोरिति ॥ ९॥। | 

आनन्दमिरिटीका 

उपदेशेति \! उपदेशमुदिश्य यथोक्तविभागवचनमिलुक्तमुपसंह रति--अत इति \ उपदेशात्प्रागिव तस्मादूध्वेमपि 
मेदोऽनुवत्ततामित्याश ङ्य सिरोधिसद्धू(वान्मेवमित्याहू--उपदेशेति ॥ १८॥ 

तत्त्वज्ञानसमर्थानां मधघ्यमानामुकत्तमानां चाधिकारिणामध्यारोपापवादाभ्यां पारमाथिकें तत्त्वमुपदिष्टम् । 
इदानीं ततत्वग्रहणासमर्थानामधमाधिकारिणामाध्यानविध(नायाऽऽरोपहष्िमिवावष्टभ्य व्याचष्टे--अधिधेयेव्यादिना 1 
अध्यक्षरमित्येतष्टयाक रोति--अक्षरमिति । अध्यक्षरमित्यत्र कि पृनस्तदक्षरमिति प्रश्नपूव॑कं ब्धुत्पादयति--{क 

२५ पनरित्यादिना । तस्य विद्ेषणान्तरं दशंयत्ति--सोऽयमिति। आत्मा हि पादशो विभज्यते; मात्रामधिकृत्य पनरोद्कारो 

२० 

व्यवतिष्ठते तत्कथं पादशो विभज्यमानस्याधिमात्रत्वमिति पृच्छति--कथमिति ! पादानां मात्राणां चैकत्वादेतद- 
विशुद्धमित्याह-आत्मन इति! < ॥ 

पादानां मात्राणां च मध्ये विश्वास्यविकशेषस्याकाराख्यधिलेषस्वं निगमयति- तत्रेति ! विश्वाकारयोरेकत्वं 
साहृर्ये सत्यारोपयितुं शक्यमन्यत्र सत्येव तस्मिन्ना रोपसंदशंनात्तथा च कि तदारोपगप्रयोजकं साहश्यमिति पृच्छति-- 
केनेति । सामान्योपन्यासपरां श्रुत्तिमवता रपति--जहेरि । व्याप्तिमेवाकारस्य शरु्युपन्याेन व्यनक्ति-अकारेणेति । 
अध्यात्माधिदेविकयोरेकत्वं पुवंमुक्तमुपेत्य विश्वस्म वेद्वानरस्य जगद्यापति श्रुत्यवष्टम्भेन स्पष्टयति-तथेति \ कि च 
सामान्यद्वारा वाच्यवाचकयोरेकत्वमारोप्यं न भवति तयोरेकत्वस्य प्रागेवोक्तत्वादित्याह्-अभिधानेति \ सामान्यान्तर्- 

२५ 

१. सोऽयमात्मा--इत्यस्य श्रौब्रह्यादिषु नियामकतया स्थित इत्यथंस्तु अशब्दाथः । सः ब्रह्मतवेनो्ता- 
भिन्नः अयं जीव इत्यथंस्थ स्पष्टतरस्वात् । सस्थृलभुक्' इत्यादो भुड्क्ते भोजयति चेति व्याख्याततम्-- 
ईरवरपरत्वात् । सुपुश्तिस्थान इत्यादावपि एकीभूतो वेदवानरतेजसाभ्यां संश्लेषविरोषरूपैकोभवं प्राप्तः 
्रज्ञाघनः प्रज्ञापितो घनः जीवः येन सः" इतीव रपरमेव । प्राज्ञः प्रकर्षेण ज्ञापयतीति ईश्वर एव प्राज्ञः 
सवंमिदं न ऋलु | | 
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स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोककर्पीदुमयत्वादा, उत्कषंति 
ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्यात्रह्मवित्छुरे मवति य एवं वेद ॥१०॥ 

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवां 
मिनोति ह घा इदे" सवेमपीतिश्व भवति य एवं वेद् ॥११॥ 

आदिरस्य विद्यत इत्यादिमद्यथेवाऽऽदिभदक्ाराख्यमक्षरं तथेव वेश्वानरस्तस्माहम समान्यादकारत्वं वेश्वानरस्य \ ५ 
तदेकत्वविदः फलमाहू-अआगप्नोति ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च भवति महतां य एवं वेद यथोक्तमेकंत्वं वेदेत्यथंः॥\९॥ 

स्वप्नस्थानस्तनसो यः घ ओङारस्योकारो द्वितीया मातरा । केन सामान्येनेत्याहु-उत्कर्षात् \! अकारा- 
दत्कृष् इव ह्युकारस्तथा तेजसो विश्वादुभयत्वादराऽकारमकारयोमध्यस्थ उकारस्तथा विश्वप्राज्ञयोमंध्ये तेजसोऽत उभय- 
भाक््वसामान्यात् ! विदत्फलमुच्यते--उत्कषंति ह वे ् ञानसन्ततिम् \ विज्ञानसन्तति वधंयतीत्यथंः । समानस्तुल्यश्च 
भिन्नपक्षध्येव शच्चपक्नाणामप्यप्रदेष्यो भवतति 1 अब्रह्मविदध्य कुरे न भवति थ एवं वेद \ १०॥ १० 

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो यः स ओङ्कारस्य मकारस्तुतीथा सात्रा । केन सामान्येनेत्याह सामान्यमिदमन्र । 
मितेपितिर्मानं मीयेते इव हि विश्वतैजसो प्राज्ञेन प्रल्योत्पच्योः प्रवेशनिगंमाभ्यां प्रस्थेनेव यवाः! तथोङ्ारसमाप्तौ 
पुनः प्रयोगे च प्रविष्य निर्गच्छत इवाकारोकारौ सकारे ! अपीतेर्वा \ अपीतिरप्यय एकोभावः \ आओडधमरो 
च्चारणेऽन्त्येऽक्नर एकीभूताविवाकारोकारोौ ! तथा विश्वतैजसो सुषुप्तिकाले प्राज्ञे ! अतो वा सामान्यादेकत्वं प्राज्ञम- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका १५ 

यद्यप्यकारस्य सवेग्यापकत्वात् तत्त्वत उक्कृष्टत्वं तथापि पारक्रमेणोकारस्योत्तरत्वादुकृष्टत्वमित्याहु- 
उत्कृष्ट इव हीति \ जमिति नैरन्तर्योच्चारणे मकारे प्रविश्याकारोकारौ सका रान्निगंच्छतत इवेस्यथंः ॥ १०॥ 

आनन्दगिरिटीका 

माह्-आदिरिति । तदेव स्पुटयति--यथेवेति । उकारो मकारर्चेत्युमयमपेक्ष्य प्रथमपाठादादिमच्वमकारस्य 
द्रष्टव्यम् । विश्वस्य पुनरादिमक्तवं तेजसप्राज्ञावपेक्ष्याऽऽ्यस्थाने वत्तंमानत्वादित्यथः । उक्तस्य सामान्यान्तरस्य फलं २० 
ददंयति- तस्मात । किमथ॑मित्थं सामान्यद्रारा तयोरेकत्वम्च्यते तद्विज्ञानस्य फलवक्वादित्याह्-- तदेकत्वेति । 

साह्यविकसल्पादेव फरविकल्पः ॥ ९॥ 
द्वितीयपादस्य द्ितीयमात्रायारचेकत्वं व्यपदिशति--स्वप्नेत्यादिना । यथा प्रथमपादस्य प्रथममात्रायाश्चं- 

कत्वं सामान्यं पुरस्कृव्योक्तं तथा द्वितोयपादस्य द्वितीयमात्रायास्चैकत्वं सत्येव सामान्ये वक्तव्यं तदभावे तदारोपा- . 
योगादिति पुच्छति- केनेति ! सामान्योपन्यासपूवंकमेकत्वारोपं साधयति -आहैति । अकारस्य सवंवाग्व्यापकत्वेनो- २५ 
तक्ष्टत्वस्य स्पष्टत्वात्कथं तस्मादुकारस्योक्कर्षो वण्यते तत्राऽ्टु--अकारादिति \ अकारस्योकषं वास्तवेऽपि पाट- 
क्रमादुकारस्योत्कषंवत्वमौपचारिकमिवकारश्चामुमथंमुपोटरकयति । यथाऽकारादुकारस्योक्कर्षौ दशित्तस्तथा विश्वा- 
तेजसस्योककर्षो वक्तव्यः सूक्ष्मामिमानिनः स्थुराभिमानिनः सकाश्ञादुत्कषंस्य युक्तत्वादित्याह--अकारेति \ उकार- 
तेजसयोनं प्रव्येकमुभयत्वमेकलत्वस्योभयत्वव्याघातादिव्यारङ्कय व्याक रोति--अकरारेति । मध्यस्थत्वादुका रतजस- 
योरूभयभवक्त्वं सामान्यं तस्माततयोरेकत्वं शक्यमारोपयितुमित्याहू--अत इति । यथोक्तंकत्वविज्ञानं फलवत्तवादु- ३० 
पादेयमिति सूचयति--विद्रदिति । ज्ञानसन्ततेर्त्कर्पो नाम कूतश्चित्तस्याः भेदावेदनं त्स्ये्ठत्वाभावे कथं फलक्तव- 
मिव्याशङ्कुय व्याचष्टे--विज्ञानेति \ पक्षद्रयतुल्यत्वमेव प्रकटयति--अग्रदेष्य इति । साहश्यभेदेन फलभंदमाकच 
द्विविधसाहदयप्रयुकतंकत्वविज्ञानफलमाह-अब्रह्यविदिति ।। १०॥ 

तृतीयपादस्य तुतीयमात्रायास्चैकल्व मुपन्यस्यति--सुषुपरेति \ पूर्वंवदेकत्वप्रयोजकमत्रापि प्रश्नपूवकमुपवण- 
यत्ति--कैनेव्यादिना । मानमेव विवृणोति- मीयते इति \ ओमित्योङ्कारस्य नैरन्तयेणोच्चारणे सत्यकारोकारो प्रथमं ३५ 
मकारे प्रविश्य पनस्तस्माचिगंच्छन्ताविवोपलभ्येते तैन मकारेऽपि मानसामान्यमिति वक्तव्यमित्यथं:। एकोभावमेव 
स्फोरयति--ओङारेति । मकारवस््रा्नेऽपि तदस्ति प्तामान्यमिव्याह--तथेति । उक्तस्यापि सामान्यस्य फलमाह्-- 



|।/ | 
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( गौडपादीयकारकाः } 

अप्रेते शोका भवन्ति-- 
विश्वस्यास्वपिवक्षायामादिसामान्यगुत्कटम्। मात्रामम्प्रतिपत्तो स्यादाप्रिसामान्यमेव च ॥ १६ ॥ 
तेजसस्योत विज्ञान उक्षो दशयते स्फटय् । मात्रासम्परतिपत्तौ स्पादुभयत्वं तथाविधम् ॥ २० ॥ 

५ मकारमावे प्राज्ञस्य सानघामान्यपुत्कटष् । मत्रासस्प्रतिपत्तौ तु रयसामान्पमेब च । २१॥ 
त्रिषु धाद यत्तल्यं सामान्यं वेत्ति निधितः | स पृ्यः सदेमतानां वन्यक्ष्वेव महःपुनिः ॥ २२॥ 

कारयोः। विद्रत्फरमषह ! सिनोति ह वा इदं सवं जगद्याथ्म्यं जानातीस्यथः\ अपीतिश्च जगत्कारणात्सा भवतीत्य्थः। 
अत्रावान्तरफलवचनं प्रधानसाधनस्तुत्यथम् ।॥ १९ ॥ 

विश्चस्यात्वमकारमाच्राव्वं यटा विवक्ष्यते तदाऽऽदित्वसामान्यमुक्तन्थाधेनोत्कटमुद्भूतं दद्यत इत्यर्थः । 
१० अत्वविवक्षायामित्यस्य व्याष्यानं माजासप्रतिपत्ताविति । विश्वस्थाकारमान्नत्वं यदा संप्रतिपदत इत्यथः \ आप्ति- 

सामान्यमेव चोत्कटमित्यनुवतेते चश्चञ्डात् । १९. ॥ 
तेजसस्योत्वविज्लान उकारत्वविवक्षायासुत्कर्षो दृश्यते स्फुटं स्पष्ट इत्यथः । उभयत्वं च स्फुटमेवेति । 

पुवंवत्सवेम् ।। २० ॥ 
| मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिर्यावुच्करृषटे सामान्ये इत्यर्थः ।\ २१ ॥। 

१५ यथोक्तस्थानत्रये तुल्यमुक्तं सामान्यं वेततपेवमेवेतदिति निथितो पः स पृज्यो वन्यश्च ब्रह्यविल्लोके भवति।।२२॥ 

| अनुम् तिस्वरूपाचायंटीका 

अद्धे‹ स्तुतिः पराथंत्वादिल्युक्तत्वात् नेदं भूतार्थं फछवचनमित्याहू--अच्रावान्तरेति । ११॥ 

आनन्दगिरिटीका 

अतो वेति ! सामान्यद्रयद्ारेण प्राज्ञमकारयोरेकत्व्ञानं नाविवक्षित्तं फल्वत्वादित्याहु--विहदिति ! अविदृषोऽपि 
२० जगद्ििषयज्ञानमस्तीत्याश्ञङ्कुय विदिनष्टि-जगद्याथात्म्यमिति ! तथ्ाथातम्यं चान्याकृतत्वं प्रलयभवनमनिष्टतवान्न 

फलमित्याशद्ुयाऽश्हु-- जगदिति । तत्र तत्रैकत्वज्ञाने फलमेदकथनादुपासनाभेदमाशङ्कुया द्खेषु फरमेदश्रतेरथं- 
वादत्वमुपेत्याऽश्ू-अत्रेति \ पादनां मात्राणां च क्रमादेकत्वविज्ञाने फखकथतनं सर्वान्पादान्मावाश्च सर्वा 
स्वात्मन्यन्तभाष्य प्रधानस्य ब्रह्यघ्यनस्य साधनं यदोद्धुरास्यमक्षरं तस्य स्तृत्तावुपयुज्यते तेन च त्देवेकमुपासन- 
मितरस्य तद द्त्वान्नोपास्तिमेदकत्वमित्यथंः ।। ११॥ | 

२५ पादानां मात्राणां च यदेकत्वं सनिमित्तं श्रुत्योपन्यस्तं तत्र श्रुत्यथंविवरणरूपान्पूवंवदेव इलोकानवतार- 
यति-अत्रेति \ प्रथमपादस्य प्रथममात्रायाश्चाभेदारोपाथंमुक्तं सामान्यद्यं विशदयति--विश्वस्येति । उक्त 
न्यायेनाऽऽदिरस्थेत्यादाविति शेषः । पूनरुक्तिपरिहारहारा विवक्षित्तमथंमाह्--अत्वेति  अनुवत्तिद्योतकं दशंयत्ति- 
चराम्दादिति ।॥ १९॥ 

| द्वितीयपादस्य द्वितीयमाव्ायास्चेकत्वा रोपप्रयोनकद्वयं श्रुत्युक्तं व्यनक्ति-तेजसस्थेति । स्फुटमिति क्रिया 
२० विशेषणम् । तथाविधमित्यस्याथं स्फुटमित्याहू-स्फुटमेवेति \ उक्तविज्ञान इत्यस्य व्याख्यानं मात्रासम्प्रत्तिपत्ताविति 

तस्य व्याख्यानं सव॑मिदयुच्यते त्पूरव॑वदूद्र्व्यमित्युच्यते- पूर्ववदिति ।\ २०॥ 
तृतीयपादस्य तुतीयमाव्रायाङ्चेकत्वाध्यासे सामान्यष्टयं श्रुत्या दशितं विशदयति--मकारेति । अक्षराथस्य 

पूववदेव सुज्ञानत्वात्तास्पर्यायंमाहु--मकारत्व इति ॥ २१॥ 
विश्वादीनामकारादीनां च यत्त॒व्यं सामान्यमुक्तं तद्विज्ञानं स्तौति- त्रिष्विति । यथोक्तस्थानत्रयं जागरितं 

२५ स्वप्नं सुषुप्तं चेति चितयं तुल्यं पादानां मात्राणां चेति शेषः । उक्तं सामान्यमासिरुत्कर्षो मितिरित्यादि । महमुनि- 
 रसत्यिस्याथंमाहू- ब्रह्मविदिति । २२॥ 

.अङ्घ इति-पू० मी० अ० ४-३-१। 
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अकारो नयते शिश्वघुकार्थापि तेजसम् । मकार पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते मतिः ॥ २३॥ 
( उपनिषत् } 

अमात्रश्चतर्थोऽग्यवहायेः प्रपश्चोपशमः शिवोऽदेत एवर्मोकार 
आत्मेव, संविक्षत्यात्मनाऽस्स्मानं य एवं वेद् ।॥१२॥ 

इति माण्ड्क्योपनिषत्समाप्ता । ५ 

यथोक्तैः सामाव्यैरात्मपादानां मात्राभिः सहैकत्वं कृत्वा यथोक्तोङ्ारं प्रतिपद्य यो ध्यायति तमकारो नयते 
विवं प्रापयति । अकारालम्बनोङ्ारं विदान्वैश्वानरो भवतीत्यथः । तथोकारस्तेनसम् । मकारश्चापि पुनः प्रज्ञं 
चशाब्दान्नयत इत्यनुवतंते ! क्षीणे तु मकारे बीजभावक्षयादमात्र ओड्र गतिनं विद्यते क्वचिदित्यथंः ।\ २३ ॥ 

अमात्र मात्रा यश्य नास्ति सोऽमान्र ओङ्कारश्तुथस्तुरीय आत्मेव केवलोऽभिधानाभिषेयरूपयोर्वाङ्मन- 

अनुभूतिस्वरूपाचायटीका १९ 

अपवाददृष्टिमाधिव्याह--नामात्र इति \ सवंमोद्धुारमात्रमिति ध्यात्वा व्यवस्थितस्य यदेतावन्तं काकं 

ओमिति त्वया प्रतिपन्नं तच्छुद्धं ब्रहमवेद्याचार्योपदेशजनित्तसम्यग्ज्ञानेन घ्ाज्ञत्वादिविभागवीजाज्ञानस्य मकारस्वेन 
गृहीतस्य क्षये शुद्धे ब्रह्मणि व्यवस्थितस्य न क्वचिदुगर्तिविदयते देशपरिच्छदाभावात् इत्यथः ।। २३ ॥ 

ओङ्कारसंवेदनं प्रत्यक्चैतन्यं त्रिमात्रेणोद्धारेणाध्यस्तेन तादात्म्यादोङ्कार उच्यते । तस्य परेण ब्रह्मणा 

ठेक्यमुत्तस्भरुत्योच्यते । तां व्याचष्ट--मात्रा यस्य न सन्तीस्यादिना । अभिधानं वाक् अभिधेयं मनःचित्तव्यति- १५ 

आनन्दगिरिटीका 

पूर्वोक्तसामान्यज्ञानवतो ध्याननिष्ठस्य फलविभागं दशंयत्ति-अकार इति । यत्र तु पादानां मात्राणां च 
विभागो नास्ति तस्मिन्नोङ्कारे तुरीयात्मनि व्यवस्थितस्य प्राप्तृप्राप्तव्यप्रा्तिविभागो नास्तीत्याह-नामात्र इति । 
मोद्कारध्यायिनमकारो विश्वं प्रापयतीत्युक्तमयुक्तम् । विद्वप्रापतर््यानमन्तरेण सिद्धत्वात् । अकारस्य चाध्येयस्योक्त- 

फरप्रापकत्वायोगादित्याश _्याऽऽटू--अकारेति ! तदारम्बनं तत्प्रधानमिति यावत् । अकारप्रधानमोद्कार ध्परायतो २० 
यथा वेशवानरप्रा्िस्तथोकारप्रधानं तमेव ध्प्रायतस्तैनसहिरण्यगभंप्रा्तिभंवतीत्याह - तथेति । यश्च मकार- 
प्रचानमोद्कारं ध्यायति तस्य प्राज्ञाव्याकृतप्रा्ियुक्तेव्याह--मकारश्चेति । क्रियापदानुवृत्तिरुभयत्र विवक्षिता । चतुथ 
पाद् व्याचष्टे-क्षोणे त्विति ! स्थरप्रपञ्चो जागरितं विदवश्वेत्येतत्ितयमकारमाचं सूक्षमप्रपन्चः स्वप्नस्तेजसरदचं- 
तत्वितयमुकारमात्रं प्रपञ्चद्रयकारणं सुषुप्तं प्राजञश्चेव्येतत्ितयं मकारमात्रं तवापि पूर्वं पुव॑मुत्तरोत्तरभावमापदते । 
तदेवं सवंमोङ्कारमात्रमिति ध्यात्वा स्थितस्य यदेतावन्तं कालमोमित्िरूपेण प्रतिपन्नं तत्परिशुद्धं ब्रहयवेत्याचार्योप- २५ 
देशसमुत्थसम्यज्ञानेन पूर्वोक्तसवंविभागनिमित्ताज्ञानस्य मकारत्वेन गुहीत्तस्य क्षये ब्रह्मण्येव शुद्धे पयंवसितस्य न 
क्वचिद्गतिरुपपद्ते परिच्छेदाभावादिव्य्थंः ।। २३॥ 

प्रत्यक्चैतन्यमोङ्कारसंवेदनं त्रिमात्रेणोद्कारेणाध्यस्तेन तादात्म्यादोङ्कारो निरुच्यते। तस्य परेण ब्रह्मणेक्यम ` 
मात्रादि्रुल्या विवक्ष्यते तासवता्ं व्याकरोति--अमाघ्र इत्यादिना । केवलत्रमद्धितीयत्वम् । विशेषणान्त रमुपपाद- 

१. आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽल्मानं' इत्यस्य परमते आत्मना परमात्मनाभनुगृहीतो जीवात्मा तमेवाप्नो- ३ ° 
तीत्यथं इत्युक्तम् । अस्माकं तु आत्मा जीवः परमात्मना अभेदेन एकीभवतोव्यथंः तस्येव सर्वेषामात्म- 
रूपत्वात् सङ्खच्छते । तेषां तु जीवे रूढस्य ब्रह्मणि लक्षणेति विशेषः । संवेशो अभेदेन ख्यः स्वरसः । 
माघ्वमते तु-गोमिद्येतच्छब्दवाच्यं ब्रह्य भक्षरमिदयुच्यते । इदं च सर्व॑ गुणपणेमित्यथः। अते 
ओङ्काररूपाक्षरस्य शब्दात्मकस्य सर्वाभिन्नलं वाच्यवाचकाभेदेनोपपन्चम् । ततश्च जोमिल्येत्तसप्रतिपा्य- 

मिति लक्षणाङ्गोकारः। सर्वमिति सामानाधिकरण्येनाभेदो भासते । गुणपुणंमित्यथंस्तु स्वकल्पित एव । ३५ 





२५० | टीकाद्वयोल्छसितश्चा ङ्धरभाष्योपेत्ता [ आ० प्र° म०-१२ 

सयोः क्षीणत्वादन्यवहायंः \ प्रपच्चोपश्षमः शिवोऽ्रेतः संवत्त एवं यथोक्तविज्ञानवता प्रथुक्त ओङ्ारस्िमा्रचिपाद 
आत्मेव । संविहत्यात्मना ष्वेनैव स्वं पारसमाधिकमात्मानं य एवं वेद ! परमायथंदर्शो ब्रह्मवित् ततीयं बीजभावं 
दरध्वाऽऽत्मानं प्रविष्ट इति न पुनर्जायते तुरीयस्थाबीजत्वात् । न हि रञ्जुसपंथोविवेके रज्ज्वां प्रविष्टः सर्पो बुद्धि 
संस्कारात्पुनः पुकेवच्तद्विवेकिनामुत्थास्यति ! मन्दमध्यमधियां तु प्रतिषन्चसाधकभावानां सन्मागंगामिनां संन्यासिनां 

५ मात्राणां पादानां च क्लुप्रसामान्यविदां यथावदुपास्यमान भङ्कारो ब्रह्मप्रतिपत्तय आलम्बनी भवति । तथा च 
वक्ष्यति---आश्चसमासिविधा हीने"तव्यादि \\ १२॥ 

इति माण्ड्व्यमूलमन्तरभाष्यम् 

अनुभूतिस्वहूपाचायेटीका 

` रिक्तार्थाभवेस्य वक्ष्यमाणत्वात् तयोमृलाविदयाक्षयेण क्षीणत्वादन्यवहायं इत्यथः । उक्तेक्यज्ञानस्य फरमाहू--एवं 
१० यथोक्तेव्यादिना ! ननु यथा सुषुप्ते, “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवत्ती"'तिश्नुतेः परमात्मानं प्रविष्टोऽपि पुनर्जायते 

तथा ब्रह्मविदोऽपि पुनर्जन्म स्यादित्याशङ्कुवाहु- तृतीयं बीजभावसिति । एवमोङ्धुारद्रारेण शुद्धव्रह्मात्मेक्यविदोऽ- . 
.. पनरावृत्तिफरमुक्त्वा मन्दमध्यमाधिकारिणां फलमाहू-मन्दमध्यमधिधां त्विति ॥ १२॥ 

इति माण्डूक्यमुलमन्त्रमाष्यटोका समक्ता 

१५ यति-अभिधानेति । अभिधानं वागमिधेयं मनरिचत्तातिरिक्तार्थाभावस्याभिधास्यमानत्वात्तयो्मृलाज्ञानक्षयेण 
क्षोणत्वादिति हेत्वयंः । अब्यवहार्यंश्चेदात्मा नास्त्येवेत्याशङ्कय विकारजातविनाशावधित्वेनाऽऽत्मनोऽवरोषान्नेव- 
मिद्याह्-प्रपञ्चेति \ तस्य च सर्वानर्थाभावोपलक्षितस्य परमानन्दतवेन पयंवसानं सू चयति--शिव इति । तस्येव 
सवंदरेतकल्पनाधिष्ठानत्वेनावस्थानमसिप्र्याऽश्--अदरैत इति ! ओङद्कारस्तुरीयः सन्नात्मेवेति यदृक्तं तद्पसंह॒रति- 
एवमिति ! यथोक्त विज्ञानं पादानां मात्राणां चेकत्वम् । न च पादा माव्रार्च तुरोयात्मन्योङ्कारे सन्ति पूवपूव- 

२० विभागश्वोत्तरोत्तरान्तभविन क्रमादात्सनि पयंवस्यतीव्येवंक्षणतद्ता प्रयुक्तः सस्नोद्कारो मात्राः पादाच स्वस्मिन्नन्त- 
मग्यावस्थितस्याऽऽत्मनो भेदमसहमानस्तद्रूपो मवतीव्यथंः । उक्तेक्यन्ञानस्य फठमाह्- संविक्षतीति । सुषुप्त 
ब्रहुप्राप्तस्य पूनरुस्थानवन्मुक्तस्यापि पुनज॑न्म स्यादित्याशङ्कयाऽऽह्--परमा्ेति । सुषुप्तस्य पुनरुत्थानं बीजभूता- 
ज्ञानस्य सत्वादुपपद्यते । इह तु बीजभूतमज्ञानं तृतोयं युषप्ताख्यं दरघ्वेव तेषामात्मानं तुरीयं प्रविष्टो विद्वानिति 
नासौ पूनरुत्थानमहूंति । कारणमन्तरेण तदयोगादित्यथेः | तुरीयमेव पुनरुत्थानबोजभूतं भविव्यतीत्याशङ्कव कायं- 

२५ कारणविनिमुक्तस्य तस्य तदयोगान्मेवमिव्याहू- तुरीयस्थेति । मुक्तस्यापि पुवसंस्काराप्पुनरुत्थानमाशङ्कय दृष्टान्तेन 
निराचष्टे न हीति 1 पूव॑वदित्यविवेकावस्थायामिवेत्यथंः । तद्विवेकिनां रज्जुसपंविवेकविज्ञानवतामिति यावत् । 

. बुद्धिसंस्कारादित्यत्र वृद्धिशब्देन सपं्रान्तिगुंह्यते । उत्तमाधिकारिणामोद्कारद्रारेण परिशुदधब्रह्मात्मेकपविदामपुनरा- 
वृ लक्षणमुक्तं फलम् । इदानीं मन्दानां मध्यमानां च कथं ब्रहप्र्तिपत्या फलप्राप्तिरिव्याशङ्धयाऽऽहु--मन्देति 
तेषामपि क्रममुक्तिरविरुदेत्यथंः । तत्रेव वाक्यशेषानुकूल्यं कथयत्ति-तथा चेति ॥ १२॥ ` 

२०. ~ इति मोण्टूक्यमुलमन्त्रेमाष्यटीका समाक्षा 
पजान 

अयमात्मा ब्रह्मेतयस्य प्रवयक्षदृष्टस्य जीवस्य ब्रह्याभेदाथंकत्वे स्पष्ठ प्रतीयमाने ब्रह्मादिशरीरेषु आदान- 
कतूत्वेन स्थित आत्मा ब्रह्योव्यर्थोक्तिः अरब्दाथंः, अयमिदयस्य “इदमः प्रत्यक्षगततं * इत्यादिना 
प्रत्यक्षहष्टपरस्वात् । 

| ` चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा--इत्यनेन चतु्थंपादो यो निष्प्रपञ्च: स अगत्मेद्युक्तं भवतति । स चतूरूप 
३५. आत्मा विज्ञेयः इति व्याख्यानं तु न सद्धतम्, पूवंप्रकृतचतुथंपादपरामशित्वात्तच्छब्दस्य । “"नात्मानं 

त परा्चेव न सत्यं नापि चानृतं, प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ती""्युक्तेः अज्ञ एव प्राज्ञः । तस्य ईव राभेद 
“एव संज्ञ इति अभेदध्यानाथंमुक्तः इति ध्येयम् । 



9 



आ० प्र° म०~-१२, का०-२४-२७ 1 माण्डुक्योपनिषत् [ २५१ 

( गोडपादकारिकाः } 

` अव्रते इलोका भवन्ति-- ` 
ओंकारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा नसंशयः । ओंकारं पादे ज्ञात्वान किञ्चिदपि चिन्तयत् ॥२४॥ 
युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो व्रह्म निभयम् । प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्षचित् ॥२१॥ 
प्रणवो ह्यपरं च्ह्म प्रणवश्च षरः स्मृतः| अपूर्वोऽनन्तरोऽबाद्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥२६॥ ^ 

सवेस्य प्रणनो द्यादिमध्यमन्तस्तथैव च । एवं दहि प्रणवं ज्ञाता व्यदनुते तदनन्तरम् ॥२७॥ 
पुंवत् अत्रेते इखोका भवन्ति--यथोक्तेः सामान्यः पादा एव मात्रा मात्राश्च पादास्तस्मादयेङारं पादशो 

विद्यादित्य्थंः । एवमोङ्धारे ्ञाति दृष्टाथंमदष्टार्थं वा न किच्ितप्रयोजनं चिन्तयेत्कृताथत्वादित्यथंः \\ २४ ॥। 
युञ्जीत समादध्याद्यथाव्याख्याते परमारथंरूपे प्रणवे चेतो मनः । यस्मात्प्रणवो ब्रह्य निभेयम् ।! न हि ततर 

सदा युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित् “विद्वान्न बिभेति कुतश्चन" इति धुते: ॥ २५ ॥ १० 
परापरे ब्रह्मणी प्रणवः परमाथंतः, क्षीणेषु मात्रापादेषुं पर॒ एवाऽत्मा ब्रह्मेति ! न पुवं कारणमस्य विदत 

इत्यपुवेः \ नास्यान्तरं भिन्नजातीयं किच्िद्ि्यत इत्यनन्तरः । तथा बाह्यमन्यत्न विद्यत इत्यबाह्यः । अपरं कायमस्य 
न विद्यत इत्यनपरः । सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः सेन्धवघनवदित्यथेः ।॥ २६ 1 | 

आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः सर्वस्षैव मायाहस्तिरज्जुसपंमृगतृष्णिकास्वप्नादिवदुत्पद्यमानस्य वियदादि- 
प्रपच्चस्य यथा मायाव्यादयः। एवं हि प्रणवमात्मानं मायाव्यादिस्थानीयं ज्ञात्वा तत््णादेव तदात्मभावंव्यनुत इत्यथः २७११ १५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

पुंवदिति । यथा पू्वश्रुव्यथंप्रकाराकः रोक आचायंण प्रणीतस्तथोत्तरश्छोकोऽपीत्यथेः ॥ २४॥ 
ओ ङकारं पादशो ज्ञात्वेत्यनेन प्रमाणविचार्चतुरस्य प्रमाणज्ञानेनेव सवेद्रेतापवादकेनेव कृतक्ृत्यतोक्ता । 

अथेदानीं तदनभिन्ञस्य परोपदेरामात्रशरणस्य ध्यानकतंव्यतामुपदिलिति--युञ्जीतेत्यादिना ॥ २५॥ 
| मन्दाधिकारिणां मध्यमाधिकारिणां च कीहश्चः प्रणवो ध्येय इत्यत भह्-प्रणवो हीति \ उत्तमाधिकारिणां २० 

च कोहशः सम्यग्ञानगोचर इत्यत आह्--अपुवं इति ॥२६।। अपुवंत्वादिविशेषणसिद्धये हेतुमाह--सवेस्येति ।\२७॥ 
| आनन्दगिरिटीका 

यथा पुवंमाचा्येण श्रुत्यथेप्रकाशकाः श्लोकाः प्रणीत्तास्तथोत्तरेऽपि रोका: श्र्युक्तेऽथं एव सम्भवन्ती 
त्याह्--पुवंवदिति । भोद्कारस्य पादशो विद्या कीटहसीव्याशङ्खयाऽश््--पादा इति \ पादानां मात्राणां चान्योन्य- 
मेकत्वं कृत्वा तद्विमागविधुरमोद्धारं ब्रह्मद्धया ध्यायत्तो भवति कृताथंतेति दश्ंयति-ओदङ्कुा रमिति । तस्मात्पादानां २५ 
मात्राणां चान्योन्यमेकत्वादित्यथंः । तदेकत्वं पुरस्छृत्योद्का रमुभयविभागशून्यं ब्रह्यवुद्धया जानीयादिव्याह्-ओङ्धार- 
भिति ! उत्तराधंस्य तात्पयेमाहू--एवमिति ॥ २४॥ 

प्रणवानुसन्वानकुशलस्य प्रणवज्ञानेनेव सवंदरेतापवादकेन कृताथेता भवतीत्युक्तम् । इदानीं तदनभिज्ञस्य 
परोपदेशमाव्रशरणस्य ध्यानकतंग्यतां कथयति--युञ्जीतेति \ ननु मनःसमाधानं ब्रह्मणि कर्तव्यम् । किमिति प्रणवे 
-तत्कतग्यतोच्यते । तत्राऽऽहु--प्रणव इति । सम्प्रति प्रणवे समाहितचित्तस्य फं दशंयत्ति- प्रणवे निच्थेति \ ३० 
समाघानविषयमाहु--यथेति 1 तुरोयरूपं यथेत्युच्यते तत्र हेतुमाह--यस्मादिति \ तदेव साधयति- न हीति । तत्र 
तत्त रीयकश्चव्यानुकूव्यमाह्--विद्धानिति ॥ २५ 

 कीटहशास्तहि प्रणवो मन्दानां मध्यमानां चाधिकारिणां ध्येयो भवतीत्याशङ्कयाऽऽहु--प्रणवो हीति । 

उत्तमाधिकारिणां कौदशस्त्हि प्रणवः सम्यग््ञानगोचरो भवति तव्राऽऽ्ह--अपुवं इति \ परापरब्रह्मात्मना प्रणवो 
मन्द्समध्यमाधिकारिणोध्यंयतामुपगच्छतीति पृवार्धं व्याचष्टे-परेति । उत्तमाधिकारिणस्तु सवंविशेषशून्यमेकरसं ३५ 
प्रत्यग्भूतं यद्ब्रह्म तद्रूपेण प्रणवः सम्यगज्ञानाधिगम्यो भवतीव्युत्तरार्धं विभजते-परमाथंत इत्यादिना । उकेतेऽथं 
प्रमाणं सूचयति-सबाह्येति ।। २६॥ 

यद्योद्कारस्य प्रत्यगात्मत्वमापन्नस्य तुरीयस्यापूवंत्वमनन्तरत्वमित्यादिविशेषणमुक्तं तत्र हैतुमाह-सवस्येति। 
यथोक्तविशेषणं प्रणवं प्रत्यञ्चं प्रतिपद्य कृतक्रत्यो मवत्तीत्याहू-एवं हीति । पूर्वाधं व्याकरोत्ति-आदीति 
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५ 

१० 

१५ 

प्रणवं हीश्वरं विघयात्सर्वस्य हृदि संस्थितम् । सवेव्यापिनमोकारं मता धीरो न चोचति ॥२८॥ 
अमात्रोऽनन्तमात्रश्व द्वैतस्योपशमः रिवः । ओंकारो विदितो येन स निरनंतरो जनः ॥२६॥ 

| स मुनिर्नेतरो जन इति ॥ 
इति माण्ड्व्योपनिषदर्थादिष्करणपरासु गौडपादकारिका प्रथममागमप्रकरणम् 

सवंप्राणिजातस्य स्मृतिप्रत्ययास्पदे हदये स्थितमीश्वरं प्रणवं विद्यात्सवंन्यापिनं व्योमवदोङ्धारमात्मानम- 
संसारिणं धीरो बुद्धिमान्मत्वा न श्षोचति । शोकनिमित्तानुपपत्तैः ! (तरति शोकमात्मवित्" इत्यादिशुतिभ्यः ॥\२८५ 

| अमात्र्तुरीय ओङ्कारो मीयतेऽनयेति मात्रा परिच्छितिः साऽनन्ता यस्थ सोऽनन्तमात्रः ! नेतावच्वमस्य 
परिच्छेत्तं शक्यत इत्यथः ! सवंदरेतोपक्षमत्वादेव शिवः । ओद्धारो यथाब्यास्यातो विदितो येन स परमाथेतस्वस्य 
मननाल्मुनिः । नेतरो जनः शास्रविदपीत्यथेः \\ २९ ॥ | | 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य परमहं सपरित्राजकाचायंस्य श्रीशङ्कुरभगवत्तः कृतावागमश्ास्त्रविवरणे 
गौडपादीयकारिकासदहिततमाङ्क्योपनिषद्धाष्ये प्रथनमागमप्रकरणम् 

| अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ध्यायिनो हूदयदेशं विधत्ते-प्रणवं हीति । तत्वदशिनो देशाचनवच्छिन्नवस्तुदशंनादयथप्राप्तं शोकाभाव- 
फलमनुवदति--सकैव्यापिनमिति ॥२८॥ उक्ततब्रह्मविदं स्तौति--अमान्न इत्यादिना । २९॥ 

| इति श्रीमदनुमूतिस्वरूपाचायंवि रचिते गौडपादीयटिप्पणे प्रथमं प्रकरणम् 

अनन्दगिरिटीका 

स्वस्येवोत्पद्यमानस्योत्पत्तिस्थितिलया यथोक्तप्रणवाधीना भवन्ति| अतस्तस्योक्तं विरेषणं युक्तमित्यथंः। तत्र 
परिणामवादं व्यावल्यं विक््तवादं योतयितुमुद्यहुरति--सायेति । अनेकोदाहू रणमुत्पद्यमानस्यानेकविधत्वबोध- 
नाथं प्रणवस्य प्रत्यगात्मत्वं प्राप्तस्याविकृतस्येव स्वमायाशक्तिवशाज्जगद्धेतुत्वमिलयत्र दृष्टान्तमाह तथेति । 
यथा मायावी स्वगत्तविकार्मन्तरेण मायाहस्त्यादेरिल्द्रजालस्य स्वमायावक्ञादेव हेतुः । यथा वा रज्ज्वादयः 
स्वगततिकारविरर्हिणः स्ाज्ञानदेव सर्पादिहेतवस्तथाऽयमात्मा प्रणवमूतो व्यवहारदज्ायां स्वाविद्यया सवस्य 

` दितुभवत्ति। भत्तो युक्तं तस्य परमार्थावस्थायां पूर्वोक्तविश्ेषणवत्वमित्यथं; । द्वितीयाधं विभजते--एवं हीति । 

२५ 

२५ 

पूर्वाक्तविशेषणसम्पन्तमित्ति यावत् । ज्ञानस्य मुक्तिहैतोः सहायान्तरपेक्षा नास्तीति भूचयति--तत्क्षणादेवेति । 
तदात्मभावमित्यत्र तच्छब्देनापूर्वादिविशेषणं परमार्थवस्तु परामुरयते ।। २७ ॥ 

` ब्रहमबुद्धया प्रणवमभिध्यायत्तो हृदयाख्यं देशमुपदिशति--प्रणवमिति । परमाथंदशिनस्तु देशाचनवच्छिन्न- 
वस्तुदशंनादाथिकं शोकामावं तत्र को मोहः कः शोक इत्यादिश्रुतिसिद्धमनुवदति--स्वव्यापिनमिति । हूदयदेशे 
प्रणवभूतस्य ब्रह्मणो ध्येयत्वे हेतुं सूचयत्ति-स्मृतिभ्रत्ययेति । बुद्धिमानिति विवेकित्वमुच्यते । मत्वेति सा्नात्कार- 
सम्पत्तिविवक्यते | विवेकटवारा तत्वसाक्षात्कारे सति शोकनिवृत्तौ हैतुमाहू--श्ोकेति ! तस्य हि निमित्तमात्मा- 
सानम् । तस्याऽस्त्मसाक्षात्कारतो निवृत्तौ सोकानुपपत्तिरित्यत्र प्रमाणमाहू--तरतीति \ आदिशब्देन भिद्यते 
हूदयग्रन्िरित्यादिश्रुतिगृद्यते ॥ २८ ॥ . 

ओङ्कारं तुरीयभावमापन्नं यः प्रतिपन्तस्तं स्तौति--अमात्र इति । यथोक्त्रणवग्रतिपत्तिविहीनस्तु जनन- 
मरणमाच्रभागौ न पुरुषाथंभाग्भवतीति विद्यारहितं निन्दत्ति-- नेतर इति! पादविभागस्य मात्राविभागस्य चाभावा- 
दोङ्कारस्तुरीयः सन्नमाच्रौ भवतीत्याहु-अमात्र इति । ननु कथमनन्ता परिच्छिद्तिरोङ्कारस्य तुरीयस्योच्यते । 
न हि तत्र परिच्छित्तिरेवास्तीत्याशङ्खयाऽऽहु--नैतावत्वमिति। अनर्थात्सकद्ैतसंस्पर्शाभावादयप्रतिबन्धेन परमानन्दत्वं 
तस्मिन्नाविर्भवतीत्यमिग्रेत्याऽऽह-- सर्वेति \ यथान्याख्यातः परवर्धिनोक्तविरोषणवानित्य्थः । ननु यथोक्तप्रणव- 
परिज्ञानरहितस्यापि शास्तरपरिज्ञानकत्वानन जन्मोपलक्षित्तसंसारभाक्त्वेन पुरषार्थासिद्धिः । मैवस् । शास्वविदोऽपि 
तत््वज्ञानाभावे मुरुयपुरुषार्थासिद्धिरित्यमिप्रेत्याऽऽह्- तेतर इति । तदेवं प्रणवद्वारेण निरुपाधिकमात्मानमनुसन्द- 
धानस्य परुषाथंपरिसमाप्िर्नेतरेषां बहिमुंखाणामिति स्थितम् ।। २९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचांश्रीरुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यमगवदानन्दन्ञानविरचितायां माण्ड्व्योपनिषदाविष्करण- 
परगौोडपादीयकारिकाभाष्यरीकायां प्रथमभागमप्रकरणम् 
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जथ गाौड्डप्राद्दीयच्छारिकच्छासु ्लथ्यखाखयं दती खं प्नच्छर णास 

ॐ । पेतथ्यंसवेमावानां स्वप्न आहमेनीषिणः | अन्तःस्थानात्त भावानां संदृतत्वेन हेतना ॥ १॥ 
अदीषेत्वाञ्च कालस्य गत्वा देश्लान परयति । प्रतिबद्ध वे सवस्तस्मिन्देशे न पिद्ते।॥ २॥ 

जते द्वैतं न विखत इत्यु्तम् ! एकषेवादितीयमित्परदिश्नलिस्यः । अगस्मान्रं घत् \ तन्रोपपस्याऽपि 
ठेतस्य वैतथ्यं श्षक्यकेऽवधारसयतुमिति द्वितीयं प्रकरणमारम्यते--दैदभ्यसिर्णदिनिा ! वितयध्य भावो वैतथ्यम् 
असत्यत्वसित्यथंः । कस्य \ सर्वेषां बाह्याध्याल्सिकानां भावानां पदाथानां स्वप्नं रपलभ्यमानानाभ् \ आटुः कथयन्ति 
मनीषिणः प्रसाणकुंद्लाः ! वेतथ्ये हैतुमाहु--अन्तःस्थानत् । अन्तः चरोरस्थ सध्ये स्थानं येषाम् । तत्र हि भावा 
उपलभ्यन्ते पवतहस्त्थादयो न बहिः शरीरात् । तस्मात वितथा भवितुमर्हन्ति । नन्वपवरक्ाच्न्तस्पकभ्यमानैधंरादि- 
भिरनेकान्तिको हेपुरिव्थान्नङ्कयाऽऽह--संवतत्वेन हेतुनेति । अन्तः संबृतस्थानादित्यथेः । न ह्यन्तः संवृते देहन्त- 
नीषु ववंतह॒स्स्यादीनां सम्भवोऽस्ति \ न हि देह पठेतोऽस्ति ॥ १ ॥ 

स्वप्नदृश्यामां भावानामन्तः संवतस्थानमित्येतदसिद्धम् । यस्मात्प्राच्येषु सुप्र उदक्च स्वप्नाप्पदयन्निव इदयते 
इत्येतदान्ञ ङ्धःयाऽऽह् \! न देहादटिर्देरस्तरं गत्वा स्वप्नात्पह्यति \ यस्ाप्यु्ठमाच एव देहदेण्योजनकशतान्तरिते 
मासमाच्रघ्राप्ये देशे स्वप्नास्पह्यल्लिव दृयते, न च तहेशप्राप्रेागमनस्यं च दोधेः कालोऽस्ति! अतोऽ्दीधेत्वास्च कालस्य 
न स्वप्नदु्देशन्तरं गच्छति । †ि च प्रतिबुद्धश्च वे सर्वः स्वप्नदृक्स्वप्नदश्चंनदेश्े न विदयते \ यदि च स्वप्ने देशान्तरं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

“ब्रह्मेव सवं मातेव सस्प्रकाशाविहेषतः । हेयोपादेयभावोऽयं न सन्स्वप्तवदीयंते 1)" अनुमानतोऽपि विमत- 
प्रपञ्चनिचयवंतथ्यनिश्चयाय सम्मतमुदाहरणं व्या्षिग्रहुणस्थानं वक्तव्यमित्यमिप्रेव्य सवंसद्यत्ववादिनं प्राभाकर- 
मुटिश्याह-वेतथ्यं सवेभावानामिति। न केवरं वृद्धप्रसिद्धयेव वंतथ्यं, स्वप्नस्य, किन्तु हेतुवकादपी्याह-- 
अन्तःस्थानादिति । स्वप्तभावा न सत्याः देशपररिच्छिन्नत्वे सत्युचितदेरविधुरत्वात् । ये सत्याचते तथा यथा 
जाग्रद्भावा इत्यमिप्रेत्याहु- न ह्यन्तः संवृत इति । १॥ 

आनन्दगिरिटीका 

ॐ ॥ आगमप्राधान्येनादैतं प्रतिपादयता तस्परत्यनीकष्य द्वैतस्य मिथ्यात्वमर्थादुक्तम् । इदानीं तन्मिथ्यात्व- 

मुपपत्तिप्राधान्येनापि प्रतिपत्तुं सुशकमिति दशयित प्रकरणान्तरमवतारयन्नादौ टष्टान्तसिद्धव्थं तस्मिन्वृद्धसंमति- 
माह- वैतभ्यमिति । न केवलमागमोक्तिवशादेव स्वप्नमिथ्यात्वं कि तु युक्तितोऽपीव्याह्--अन्तैःस्थानादिति । 
ूर्वोत्तिरप्रकरणयोः सम्बन्धसिद्धवर्थं पूुरेप्रकरणे वृत्तं संक्षिप्यानुवदति- ज्ञात इति \ आदिशब्देन यत्र हि द्वेतमिव 
भवतोत्यादिश्नुतिगृंद्यते । तहि देतमिथ्यात्वस्य प्रागेव सिद्धत्वादूत्तरं प्रकरणमनथंकमित्याशङ्घुयाऽऽ्--आगमेति । 
यद्द्रेतमिथ्याव्वं पूवंमुक्तं तदागममाचम् । आगमप्राधान्येनाधिगतम् । न युक्तितः सिद्धम् । तस्मिन्नागमतोऽवगते 
युक्तप्राधान्येनापि तन्मिथ्यास्वमवगन्तव्यमिति प्रकरणान्तरं प्रारम्धमित्यथंः । प्रमाणानुप्राहुकत्वात्तकंस्यानुप्राह्य 

प्रमाणस्य प्रधानत्वात्तदधीनविचा रानन्तरं तक्रधीनविचारस्य सावकाज्ञाद्यक्तं पौर्वापयं पूर्वोत्तिरप्रक रणयोरित्युक्तम् | 

५ 

१० 

१५ 

२९० 

२५ 

२ | (| 

संप्रति इरोकराक्षसणि योजयति--चितथय्येत्यादिना। बाह्या घटादयः। सुखादयस्त्वाघ्यात्मिका भावाः। शरीरान्तर- ` 
वस्थानं स्वाप्नानां भावानामित्यत्रानुभवं प्रमाणयत्ति-तत्र हीति । तेषामन्तरूपरभ्यमानत्वेऽपि न वेतथ्यं व्यभिचार 
दिव्याक्ङ्कुमनूय परिहुरति-नन्वित्यादिना । हैतवन्तरलङ्कां वारयति--अन्तरिति ! यद्यपि देहान्तः सद्धुचिते देशे 

स्वाप्ना भावा भवन्ति तथाऽपि कथं तेषां मृषात्वमित्यत आह-न हीति \ अन्तरित्युक्तं स्फुटयत्ति-संश्ेत इति । 
तमेव सङ्ध चित्तं देशं विशेषणान्तरेण स्फोरयति-देहान्तर्नाडीष्विति । उक्तमथ कमुत्तिकन्यायेन स्फुटयत्ति-न हीति । 
यदा देहेऽपि पवंताद्यो न संभाव्यन्ते तदा तदन्त्वोतिनीषु नाडीष्वतिसृक्ष्मासु तेषां सम्भावना नास्तीति किमु वक्तव्य 
भिद्यः । स्वाप्ना भावाः सत्या न भवन्ति उचितदेशबन्यत्वाद्रजतभुज द्ादिवदिति भावः ॥ १ ॥ 

| देहा्र हिरेव देशान्तरं गत्वा स्वाप्नानां भावानामुपकलस्भात्तेषां देहान्तः संवृते नाडीभ्रदेरो दशंनमसम्प्रतिपन्न- 
मिव्या्ञद्धुय परिहुरत्ति--अदीघंत्वाच्चेति बहिः स्वप्नोपरन्धिपक्षे दोषान्तरमाह्-ग्रतिबरुद्धश्चेति \ ग्यावर््यामा- 

२५ 



| || 
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९५ 

अमावद्च रथादीनां श्रुयते न्यायपूवकम् । वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् ॥ ३ ॥ 
गच्छेदयस्मिन्देशे स्वप्नान्पहयेत्तत्रैव प्रतिबुध्येत । न चेतदस्ति । रात्रौ सुप्रोऽहनीव भावान्पद्यति । बहुभिः सङ्धतो येश्च 
सद्धतो भवति तैगृह्येत । न च गृह्यते । गृहीत्चेत्वामद्य पत्रोपलब्धवन्तो वयमिति ब्रूयुः । न चैतदस्ति तस्मान्न 
देशान्तरं गच्छति स्वप्ने ॥२॥ 

इतश्च स्वप्नदुर्या भावा वितथाः 1 यतोऽभावश्चेव रथादीनां स्वप्नदृष्यानां श्चूयते न्यायपूर्वकं युक्तितः 
श्रुतौ ^न तत्र रथा" इत्यन्न \ ' तेनान्तःस्थानचंवुतत्वादिहेतरुना प्रप्र वेतथ्यं तदनुवादिन्या श्रुत्या स्वप्ने स्वयंज्योतिष्टव- 
प्रतिषादनपरधा प्रकाशितमाहुब्ह्यविदः ।\ २ ॥ 

हि अनुमभृतिस्वरूपाचायंटीका 

उचित्तकारुविधुरत्वाच्च वेत्तथ्यमित्याहु--रात्रौ सुप्र इति \ प्रवृद्धपुरषान्तरविसंवादादपि न सत्यत्व 
मित्याह्--येर्च सद्धत इति ।। २॥) 

जागरिते सूरयद्याखोकानां वागादिकरणानाञ्च प्रकाशकानां सम्भवादात्मनेव स्वयं प्रकारोन स्वं प्रकाश्यत 
इति न निरचेतुं शक्यते । स्वप्नेऽपि सवे प्रकारनसाधनोपरमेऽपि वासनामयस्य मनप्रभृतेः यत्स्फुरणं तच्चेन्य- 
ज्योतिस्सदावकृतमित्यनन्याधौनप्रकाशत्वमात्मनो दशंयितु श्रुत्या रथाद्यभावो दशितः । तदपि न्यायत्तः प्राप्तस्य 
वेतथ्यस्य द्योतक लिङ्धं भवतीव्याह्--अभावश्चेति ॥ ३॥ 

आनन्दगिरिटीका 

शङ्कामनुवदति स्वप्नेति । तेषां देहान्तः सद्कुचिते नाडीदेशे स्थितिदशनान्मिथ्यात्वमिव्येतदप्यसम्प्रतिपन्नमित्यत्र 
हेतुमाह्--यस्मादिति । पर्यन्निवेति स्वप्नदशंनस्य निरूपणे सत्याभासत्वमिवशब्देन चोत्यते । एतच्छब्देन चोद्यं परा- 
मृष्यते। स्वप्नदरष्टा गत्वा स्वप्नान्न परश्यत्तीत्यत्र हेतुमाह-यस्मादिति  इवशब्दस्तु पूव॑वत्। तथाऽपि कथं बहिः स्वप्नोप- 
लम्भो न मवतीति निर्धारस्तिमित्याशङ्कुयाऽऽह्-न चेति\ स्वप्नः सत्यो न भवति उचितकारुविकरत्वात्सम्प्रतिपन्नव- 
दित्यभिग्रेत्य फलितमाहु--अत इति! इतश्च न देहाद्रहिरदेशान्तरे स्वप्नदशंनमिव्याह्--{क येति। सर्वोऽपि स्वप्नदरष्ट 
देशान्तरे स्वप्नान्पदयन्नकस्मादेव प्रतिबद्धो न तव्रास्ति कि तु शयनदेशे वत्तते तथाऽ्पि गत्वा स्वप्नदशंने काञनु- 
पपत्तिरित्याश ङ्कयाऽऽह--पदि चेति । अन्तरेव स्वप्नदशंनमिति स्थिते स्वप्नमिथ्यात्वमुचितकारशुन्यत्वादि्युक्तं 
परपञ्चयति-रात्राविति । यद्यपि रात्रौ निद्रामुपगतस्तथाऽपि भावानहनि पश्यन्निव तिष्ठति सूपः संहूतवक्षुरादि- 
करणोऽपि पश्यति । शयानोऽपि पयंटनं प्रतिपद्यते । यद्यपि सहायविहीनः युप्तस्तथाऽपि बहुभिः सहायैः स्वप्नानुप- 
रभते । तस्मादुचितस्य कारस्य करणस्य सहुकारिणक्वाभावेऽपि स्पप्नद्नात्तस्मिन्मिथ्यात्वं सिद्धमित्यथंः | 

स्वप्नमिथ्यात्वे हेतवन्तरमाह्-यैश्चेति । सहदश्शिभिरगृद्यमाणत्वं स्वप्नद्रष्टु रसम्प्रतिपच्नमिव्याश ङ्खुयाऽऽह्-- 
गृहीतसचेदिति । पृरुषान्तरसंवादादशंनात्तदेशान्तरप्रा्िद्रारा स्वप्नदशंनमिति वक्तुमशक्यत्वादन्तरेव स्वप्नदशंन- 
मित्युचितदेशकालाच्यभावात्तन्मिथ्यात्वं सिद्धमिव्युपसंहरत्ि--तस्मान्नेति ॥ २॥ | | 
; . स्वप्नहश्यानां भावानां मिथ्यात्वे हैखन्तरमाह--अभावश्चेति ! न ततर रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्तीत्यादिभुत्या स्वप्ने स्वयंज्योतिष्ट्वम।त्मनो दशंयन्त्या तत्र हृश्यानां रथादीनामभावो योग्यदेशाद्यभाव- 
योत्तकन्यायपुरःसरं श्रूयते । अतस्तेन न्यायेन प्राप्तमेव स्वप्नहश्यभावानां मिथ्यालमन्यपरया श्रुत्या प्रकाशितमिति 
ब्रह्मविदो वदन्ति । तथा च स्वप्ने भावानां मिथ्यात्वं भ्रुततियक्तिभ्यां सिद्धमित्यरथं; । हैत्वन्तरपरत्वं श्लोकस्य दशं- 
यति--इतश्चेति ! इतःराब्दाथंमेव स्फुटयति--पत इति ! ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावादर्थाज्लञानस्य(पि श्रुतमसत्वेमिति 
वक्तुं चशब्दः । भूयते न तत्रेस्याद्यायां श्रुताविति सम्बन्धः । न्यायपूवंकमिति व्याचष्टे-युक्तित इति । योग्यदेशाद्य- 

३५ भावो युक्तिः । तहि न्यायसिद्धेऽर्थे किमन्यपरया श्रुत्या क्रियते तत्राऽऽहू-तेनेदि । अन्तःशरीरमध्यस्थानं नाडी- 
लक्षणस् | तव्ातिसूक्षमे संवृतत्वेन सङ्कुचिततवेनावस्थानं पकेतादीनामुपरुभ्यते ततद्चोचितदेशाभावो योग्यकाला- 
भावश्चेत्यादिना प्रागुक्तेन हेतुना प्राप्तं स्वप्नदृश्यानां भावानां वैतथ्यं तदेव तदनुवादिन्या श्रुत्याऽपि प्रकाशित 

१. देहान्तःस्थानेत्ति क्वचित्पाठः । तेनान्तःस्थानेति शुद्धः पाठः । 
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अन्तःस्थानात्त मेदानां तस्माञ्जागसिते स्मृतम् ! यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ॥ ४॥ 

स्वप्नजागरितस्थाने द्यकमाहुमेनीपिणः । मेदानां हि समतेन प्रसिद्धनेव इतना ॥ ५॥ 

जाग्रद्दष््यानां भावानां वे्तण्यमिति प्रतिन्ना ! दृषयत्वादिति हेतुः । स्वप्नदृहयभाववदिति दृष्टान्तः 1 यथा 
तन्न स्वप्ने द्दयानां भावानां वैतथ्यं तथा जागरितेऽपि दृश्यत्वमविशिष्टमिति हैतूपनयः । तस्माञ्जागरितेऽपि वैतथ्यं 

स्मृतमिति निगमनम् । अन्तःस्थानात्संवृतत्वेन च स्वप्नदृदयानां भावानां जाग्रददृर्येभ्यो भेदः । दुरयत्वमसत्यत्वं 

चाविशिष्टमुभयत्र \॥ ४ ॥ 
प्रसिद्धेनैव मेदानां+ राह्य्राहुकत्वेन हेतुना समत्वेन स्वप्नजागरितस्थानयोरेकत्वमाहुविवेकिन इति पुर्वं 

प्रमाणसिद्धस्यंव फलम् ॥ ५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

प्रतिज्ञाहैतूदाहुरणाख्यमवयवत्रयं बहिरेवोपन्यस्य पुवंश्छोकस्य तुत्तीयं पादमुपनयकथनायावतारथति- 
यथा तत्र तथा स्वप्न इति । हेतुपनय इतति । हितो: पक्षघर्मताख्यापनमित्यथंः। तस्माज्जागसिति स्मृतमिति दितीयपादेन 
प्रतिपक्षप्रमाणाभावसुचकं प्रतिज्ञोपसंहारवचनं निगमनसूत्रमिव्याह-- तस्मादिति \ ननु सकर्रतानुतत्ववादिनः केन 
विशेषेण पक्षविपक्षसपक्षविभाग इत्याशङ्कय आद्यन्ते पादे व्याचष्टे--अतःस्थानादित्यादिना । ४॥। 

उचितदेशाद्यभावेन स्फुटं मिथ्यात्वं स्वप्नस्येति सपक्षत्वस् । तत्सदाविन स्फुटे मिथ्वात्वे यदोद्कारप्रकरणे 
स्वप्ननिद्रायुताविति जागरिते स्वप्नशब्दः प्रयुक्तः तदुपपन्नं भवतीत्याहु--स्वप्नजागरितस्थानयोरि ति । समत्वेनेति । 
मिथ्यात्वेन तुल्यतयेव्यथेः । ५॥। 

आनन्दगिरिटीका 

. मित्याहुब्रह्यविदः । जाग्रदवस्थायामादित्याद्प्रकाशानां वागादिज्योतिषां च विद्यमानत्वादासनादिव्यवहारस्य 

१७ 

१५ 

तच्चि मित्तत्वसम्भवादात्मचेतन्यनिबन्यनो व्यवहारो न निर्धारयितुं शाक्यते । स्वप्ने पुनः सूर्यद्यभावेऽपि व्यवहार 
दङंनात्तस्य च निमित्तापक्षत्वादात्मचेतन्यस्य तचिसित्तत्वनिणंयात्तत्राऽऽत्मनः स्व्य॑ञ्योतिष्ट्वं प्रतिपादयितु न तत्रै 
त्याद्या श्रुत्तिः । तया तत्परया न्यायसिद्ध स्वप्नमिध्यात्वमनरुवदन्त्या तदप्रतिपादितमपि प्रकाशिततमिष्यते | तथा च 
शरुतियुक्तिभ्यां प्रतिपन्नं स्वप्नमिथ्यात्वमित्ति दृष्टान्तसिद्धिरित्यथंः ॥ २३ ॥ | 

उक्तन्यायेन दृष्टान्ते सिद्धे फलितमनुमानमाहू--अन्तःस्थानादिति \ मेदानामित्यत्र सूचित्तमनुमानमार- 
चयत्ति-जाग्रदिति। तृतीयेन पादेन पक्षधमंत्वं व्याप्तस्य हितोरुच्यते तदहशंयति--यथेति । द्वितीयेन पादेन प्रतिकूल - 
प्रमाणाभावसूचक प्रतिज्ञोपसंहा रवेचनं निगमनं सूत्रितमित्याह- तस्मादिति । सवंदतवेतथ्यवादिनां केन विशेषेण 
पक्षसपक्षविमागसिद्धिरिव्याश द्धुयान्तःस्थानात्त संवृतत्वेन भिद्यत इत्यत्र विवक्ितमथंमाह--अन्तःस्थानादिति \ 
वप्नहश्यानामन्तःस्थानं संवृत्तत्वं च न तथा जाग्रद्हश्यानां तेनोचित्तदेशव्यभावात्तेषां तेभ्यो वंषम्यं स्पुटम् । सिद्धं 
हि योग्यदेशाद्यभावेन स्वप्नस्य मिथ्यात्वमिति सपक्षत्वम् । जागरितस्य पुनरुचित्तदेशादिसद्ावादस्फुटं मिथ्यात- 
मिति पक्षत्वमिव्यथंः । तहि सवथा वेषम्याद्हृष्टान्तदार्छान्तिकभावासिद्धिरित्याशङ्कुयाऽऽह--हश्यत्वमिति ॥ ४ ॥ 

स्वप्नवज्जागरितस्य मिथ्यात्वे स्वप्नतिद्रायताविव्यादौ जागरिते स्त्रप्नशब्दप्रयोगो युक्तो भवतीत्याह - 
स्वप्नेति 1 उ्यत्रेकत्वं विद्रदभिमत्तमिव्यत्र हेतुमाहु--मेदानामिति) मेदा भिद्यमाना भावाः । तेषामवस्थाद्रयवतिनां 
ग्राह्यत्वं ग्राहुकत्वमविरिष्टम् । तेन हश्यत्वेन हेतुना प्रसिद्धमेव तेषां मिथ्यात्वेन समत्वं तेन स्थानयोरेकरूपत्वं 

२९० 

२५ 

२० 

विवेकिनामभिप्रेतमिति यत्पुवंमतुमानास्यं प्रमाणं सिद्धं तस्यैव फलं साधनस्थानद्वयाविशेषरूपमनेन इलोकेनोक्त- 
मिति इछोकयोजनया दशंयत्ति-परसिद्धनेवेति ॥ ५॥ 

१. भेदानां ग्राह्यग्राहुकवेनेति-सूर्थादीनां ्राहुकत्वं घटादीनां ग्राह्यत्वं च उभयव समानं' उभयेषां 
मूयघटादीनां मिथ्यात्वं च समानमिति भावः । 

२. साधनेति । स्थानदटयाविदोषो मिथ्यात्वे साघनम् । अतः साधनस्थानद्वयेद्युक्तम् । ` 

२५ 
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आदावन्ते च यन्नास्ति दतमानेऽपि तत्तथा । धितयेः सदशः सम्ठोऽपितथा इव कषिता ॥ ६ ॥ 

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपते | तस्मादाघन्तवखेन मिथ्यैव खहु ते स्मृताः ॥ ७॥ 

इतश्च वैतथ्यं जाश्रदहशथानां भे रनां-आदयन्तयोरभावाददादावन्ते च नास्ति वस्तु सगतुष्णिकादि तन्मध्येऽपि 
नास्तीति निधितं खोक । तथेतरे जाग्रइ्हश्या मेदाः । आद्यन्तयोरभावाद्ितथेरेव भृगतृष्मकादिभिः सदुश्चत्वाद्ितथा 
एव त धाऽप्यवित्तया इव रक्षिता सूदेरनास्मर्विद्धिः ।॥ ६ ॥ 

स्वप्नहशयवन्जागरितदहश्यानामप्यसतत्वमिति यदुक्तं तदयुक्तम् । यस्माज्जाग्रद्द्श्या अन्नपानवाहुनादयः 
श्षुत्पिपासादिनि्वृत्ति ङुदन्तो गमनागमनादिकार्थं च सप्रयोजना हृष्टाः । न तु स्वप्नहदयानां तदस्ति ! तस्मात्स्वप्न- 
हश्यवज्जाग्रद्हश्यानामसचस्वं मनोरथसाचमिति \ तच \ कस्मात् \ यस्मात्सप्रयोजनता दष्टा याऽश्चपानादोनां सा स्वप्ते 

अनुभूतिस्वशूपाचाय॑टीका 

विमत्तं मिथ्या, आदिमत्वात् अन्तवत्वाच्च स्वप्नवदित्याहू-अआडावन्ते चेति \! सत्यत्वेग्राहुकप्रत्यक्षविरुदः 
पक्ष इत्याश द्याहू--तथाप्यवित्तथा इव लक्षिता सुढेरित्यथः\ न तावद्विधिप्रत्ययविषयत्वं, अपातत्तो बाधाभावो 
वा सत्यत्वलक्षणं, अतिन्यापकत्वात् किन्त्वत्यन्ताबाध्यत्वम्। तच्च न वतंमानसत्वम्राहिणा प्रत्यक्षेण ग्रहीतुं शक्यमतो 
मढानामेव सत्यत्वग्राहुकं प्रव्यक्षम् न तेनानुमानस्य बाधः । देहव्यतिरिक्तात्मासुमानस्येव देहात्मप्रत्ययेन वणे. 

नित्यत्वाचुमानस्येव वा व्णश्चणिकत्वप्रत्यक्षेण ज्वालाविनाशानुमानस्येव वा ज्वारास्थायित्वप्रत्यक्षेण भ्रमनिवतं- 
काप्तवचनस्येव वा श्रान्तहष्टयेत्यथंः ॥ ६1 

विमत्तं सत्यं, अथंक्रियाकारित्वात् आत्मवदित्यनुमानेन सप्रयोजनतान्यथानुपपत्त्या अर्थापत्त्या च बाधमा- 
श ङ्धुयाह्- सप्रयोजनता तेषामिति \! आपाततोभ्येक्रियाक्षमव्वञ्चेत् तहि अनेकान्तिकत्वस् अस्यथाप्युपपत्तिश्च, 
आत्यन्तिकं चेत् तहि असिद्धिरेवेत्यथंः । ७ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

जाग्रदुहश्यानां भावानां मिथ्यात्वमिव्यत्रानुमानान्तरमाह-आडाविति। यदि जाग्रदहश्या भावा मिथ्यात्वेन 
प्रसिद्धस्वप्नादिमिः समल्वान्मिथ्या कथं तहि तेषां घटः सन्पटः सन्नित्यमुषात्वेन प्रतीतिरित्याशङ्कयाऽऽह- 
वितथेरिति \ प्रकृते जाग्रन्मिथ्यात्वे हुत्वन्तरपरत्वं इलोकस्योपन्यस्यति--इतक्चेति ! विमतं मिथ्याऽऽदिमक्वादन्त- 
वत्तवात्स्वप्नादिवदिव्यथंः | उक्तानुमानद्रहिस्ते ष्या कथयति-यददाविति।! यदादिमदन्तवच्च तन्मिथ्या यथा 
मृगतुष्णिकादीव्यथंः । व्याक्षिमत्तः साधनस्य पक्षधमंतोपन्यामेन प्रतिन्नोपसंहा रवचनं विगमनं दशंयत्ति-तथेति। अनु 
मानस्य "घटादिषु सत्तेग्राहुकप्रत्यक्चवि रोधमाशङ्कय सद्गन्यवनगरमितिवत्तस्याऽऽपातिकसत््वविष दत्वान्मैवमिव्याह- 
तथाऽपीति ।। ६।। 

स्वस्य मिथ्यात्वमाद्न्तवत्त्वा् भवति कि तु फल्पयंन्तत्वाभावाञ्जागरितस्य फलपयन्तत्वान्न मिथ्यात्व- 
मित्याशङ्कयाह--सप्रयोजनतेति ! फर्पयन्तताराहित्योपाघैः साघनव्यापकत्वे फङितमाह- तस्मादिति । जाग्रद् 

दृश्या भावा बहुक्या गृह्यन्ते । इरोकस्य व्यावर्यामुपाध्याशद्धुमुत्थापयत्ति- स्वप्नेति । जाग्रदहश्यानामिव स्वप्न- 
ह्यानामपि तुल्यं सप्रयोजनव्वमिद्युपाधेरसम्भवमाशङ्धुवाऽऽहु-न त्विति । अनुमानस्य सोपाधिकत्वेनासाधकत्वे 
फलितमाह - तस्मादिति । हेतोः सोपाधिकत्वं दूषयत्ति-तक्चेति। साधनव्याप्त्यादिद,षाहते नोपाधिनिरसनं सुराक- 
मित्याहु--कस्मादिति ! -फलपयंन्तताविरहित्वोपाधेः साधनन्याप्तिमाह--यस्मादित्यादिना ! तामेव विप्रतिपत्ति 

२५ 

१. सत्तवग्रकारकप्रतयक्षदिषयत्वादियुक्तं गन्धवनगरादौ सत्त्वेन ग्राह्ये व्यभिचारः । प्रत्यक्षप्रमाविषयत्वादिति 
हेतुकरणे सिद्धान्ते घटादिसत्वग्रहुस्यापि प्रमात्वाभावादसिद्धो हेतुः । । ` 

२. जाग्रदूहृश्या मिथ्या हृद्यत्वात् स्वप्नपदाथंवत्' इत्यनुमाने फलपयंन्तत्वाभाव उपाधिः, तस्य दष्टन्ते 
साध्यव्यापकत्वात्, पक्षं सावनाव्यापकत्वाच्चेत्ति राद्धा | स्वप्ने विध्रतिपद्यत इत्यनेन उपाधेः साधन- 
व्यापकत्वभिहितम् । यत्तो जाग्रदहद्यपदार्थानामपि स्वप्ने फलपर्य॑न्तत्वा भावोऽनुभूयते । एतदुपपादनं 
ष्ये स्पष्टम् | 





वै० प्रण, का०-८ | | माण्डुक्योपनिषत् [ २५७ 

अपूर्वं स्थानिधमों हि यथा खर्निवासिनाम् । तानयं प्रेक्षते गला यथैवेह सुशि्ठितः ॥ ८ ॥ 

विप्रतिपद्यते । जागरिते हि भुक्त्वा पीत्वा च तुप्रो विनिर्वतिततुद्सुप्रमान्र एव क्षुत्पिपासाद्यातंमहोरात्रोपोषितम- 
भरक्तवन्तमात्मानं मन्यते \ यथा स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा च तुप्रोत्थितस्तथा । तस्माज्जाग्रदहश्यानां स्वप्ने विप्रतिपत्ति. 

हषा 1 अतो मन्यामहे तेषामप्यसत्वं स्वप्नहदयवदनाश्ञदङ्धुनीयमिति । तस्मादाद्यन्तवत्वमुभयत्र समानमिति मिथ्येव 

बल् ते स्मृताः ॥ ७ ॥ 
स्वप्नजाग्रददयोः समत्वाज्जाग्रदभेदानामसत्वमिति यदुक्तं तदसत् । कस्मात् ¦ .दृष्टान्तस्यासिद्धत्वात् । 

कथम् ! न हि जाग्रद्दृ्टा एवेते भेदाः स्वप्ने द्यन्ते । कि र्ताह \ अपुर्वः स्वप्ने प्यति चतुद॑न्तगजमारूढमट- 
भजमात्मानं मन्यते \ अन्यदप्येवंप्रकारमप् वं प्यति स्वप्ने) तन्नान्येनासता सममिति सदेव । अतो हष्टान्तोऽसिद्धः । 

तस्मात्स्वप्नवज्जागरितस्यासत्त्वमित्ययुक्तम् । तन्न । स्वप्ने दुष्टमपुवं यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम् । कि तहि । 
अपु स्थानिधर्मो हि स्थानिनो द्रष्टुरेव हिं स्वप्नस्थानवतो धमः \ यथा स्वगंनिवासिनामिन्द्रादीनां सहस्राषत्वादि 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

हष्ठन्तस्य साध्यवेकल्यं शङ्कुते--स्वप्नजाग्रत्स्थानयोरित्यादिनाः? \ तदपुवंदशंनं नान्येनासता शुक्तिरूप्यादि- 
दशनेन तुल्यं पूर्वानुभवसंस्काराभावात् । अधिष्ठानसंप्रयोगाभावाच्चेत्यथंः । यच्चापूवेदशनं गृहीतग्रहुणरूपतवात् 
स्मरणमेवेत्यभिप्रेरयाह । अपुव॑दशंलं न मिथ्येति एवं वदत्तः कोऽभिप्रायः कि स्वतः सिद्धं तत् ? कि वा प्रामाणिकं ? 
चेतन्यवदबाधप्रसङ्कात् न स्वतः सिद्धमित्याह -अपूवं स्थानिधर्मो हीति । यद्यपि जाग्रत्संस्काराभावादपुवं तथापि 

अनादिश्रमसन्ततिपत्तितवासनाृष्टनिद्रारोषसहक्ृताऽविद्या तेन कारणेन विवत्तंमाना द्रष्ट्रा इश्यत इति तद्धमं 
उच्यत इत्यथः। 

यथा सहुखाक्ष्वाद्यस्मदटृष्टया अपूरवंमपि नेन्द्रस्थानाद्यभिमानिनामपुवं तथा जाग्रदृहृष्टया चातुद॑न्त्या्यपूवं- 
मपि त स्वप्नामिमानिनोऽपुवंमित्याह्-यथेति। ननु च य एव स्वप्नहक् स एव जग्रद्हगिति कस्मात्ते भावाः जागरि- 

आनन्दगिरिटीका 

प्रटयत्ति-जागरिते हीति । उक्तमथं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-- यथेत्यादिना । उपाधेः साधनव्याप्ति निगमयति- 
तस्मादिति । हेतोः सोपाधिकत्वाभावे फङ्ितिमाह-अत इति । हेतुद्रयमुपसंह रति तस्मादिति ॥ ७॥ 

दृष्टान्तस्य साध्यविककत्वं परिहरति अपूर्वमिति । यथा स्वगंनिवसनशीलानामिन्द्रादीनां सहसराक्षत्वादि- 
धम॑स्तथा यदिदमपुवंस्वप्नदर्शनं मन्यसे तदपि स्थानिनः स्वप्नस्थानवतो द्रष्टुरेव धमः 1 तेन ह त्वात्तस्य मिथ्यात्व- 
सिद्धरित्यथंः । कथं तेनैव दृष्टत्वं तत्राऽश्ट-तानयमिति । यथेवेह व्यवहारभूमौ सुरिक्षितो देशन्तरप्राप्िमागंस्तेन 
सर्गेण देशान्तरं गत्वा तत्रत्यान्पदार्थान्वीक्षते तथाऽयं स्वप्नद्षटा स्वप्नगतान्पदाथान्यथोक्तप्रका रान्परतिपद्यते। ततश्च 
स्वप्नस्य स्थानिधमंत्वाद्रज्जुसर्पादिवन्मिथ्यात्वमिव्यथंः । श्लोकन्यावर््यामाशङ्कामुपन्यस्यति--स्वप्नेति । समत्व- 
माद्यन्तवत्त्वादि । अनुमानसिद्धस्याथंस्यानुमानदोषोक्तिमन्तरेणासत्त्वमयुक्तमिति पृच्छति--कस्मादिति। व्याप्तिभू्मि 
एषयन्वयापिभङ्गं दोषमाह--हृष्टान्तस्येति ! असिद्धत्वं प्र्नपुव॑कं विशदयति-कथमित्यादिना ! अपुवदर्शनमेव 
विवृणोपति--चतुरदन्तमिति \ अन्यदपि त्रिने्तवादि । हृ्टान्तस्य साध्यविकलत्वे सिद्धे प्रागुक्तानुमानानुपपत्तिरिति 
फलितमाह-तस्मादिति । हृष्टान्तासिद्धि द्षयन्ननुमानं साधयति--तश्नेति । तत्किस्वभावतः सिद्धं परतो वा । 
नञ्ः । जडस्य तदयोगादित्याहू--न तदिति ! द्वितीये तन्मिथ्यात्वमित्यमिग्रेय प्रशनपुवंकमाद्यपादमवतारयति-- 
कि तर्हीति । तद्गतान्यक्षराणि व्याकरोति--स्थानिन इति । अपुवंस्वप्नददंनस्य स्थानिधम॑त्वं दृष्टान्तेन साधयति- 

१. जाग्रत्पदार्थानां स्वाप्तिकिपदार्थानां च साम्यमुक्तं फलपयन्तत्वाभावेन हश्यत्वेन च । ततस्च 
स्वाप्तिकवन्मिथ्यात्वं साधित्तम् । इदानीं ्योर्वेषम्यं शङुते--अपुवंत्वं स्वाप्निकेषु न तु जाग्रद्हश्येषु 
इति ज ग्रत्कालारृश्यपदार्थात्मकत्वमुपाधिभंवत्ति, तच्च दश्न्ते साध्यव्यापक पक्षे साधनान्यापकं च | 
श्लोकेन समाधानम् । पक्षे जाग्रति अपूर्वाः पदार्था अपि चतुरद॑न्तगजादयो देशान्तरे हर्या एव, तव 
गमनेनोपलभ्याश्च । अतः पक्षे साधनव्यापकत्वमुपाघेः सिद्धम् । 

२. जाग्रद्धेदयोः । पा 
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१५ 

२५ 

स्वप्नवृत्तावपि खन्तश्चेतका कल्प्तिं त्वसत् । वदिर्चेषोगदीतं सद्श्ष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ & ॥ 
जाग्रदुघरत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् । वहिश्चेतोगृदीतं सधुक्तं वैतथ्यमेतयोः ॥ १०॥ 

तथा स्वप्नह शोऽपूर्वोभयं घमं; । न स्वतःसिद्धो द्रष्टुः स्वरूपवत् । तानेवंप्रकारानपूर्वान्स्वचित्तविकल्पानयं स्थानी 
स्वप्न्हक॑स्वप्नस्थानं गत्वा प्रेक्षते \ यथेवेह रोके चुश्चिक्षितो ‹ देशान्तरमार्भस्तेन मार्गेण देशान्तरं गत्वा तान्पदयर्था- 
स्पहयति तत् । तस्माद्यथा स्थानिधर्माणां रज्जुसपंमृगतृष्णिकादीनामसत्वं तथा स्वप्नहयानामधुर्बाणां स्थानि- 
धमेत्वमेवेत्यसतस्वमतो न स्वप्नहष्टान्तस्यासिद्धत्वम् \; ८ ॥ 

अपुवत्वाश्ञ्धं निरा्ृत्य स्वप्नहष्टान्तस्य पुनः स्वप्नतुल्यतां जाग्रद्धं डानां प्रपञ्चयच्नाहु--स्वप्नवृत्तावपि 
स्वप्नस्थानेऽप्यन्तश्ेतसा मनोरथसङ्कुल्पितमसत् \ सङ्ल्पानन्तरसमकालमेवादशंनात्तत्रेव स्वप्ने बहिश्वेतसा गृहीतं 
चक्षुरादिद्वारेणोपरब्धं घटादि सदित्येवमसत्यमिति निश्ितेऽपि सदसद्विभागो हृष्टः । उभयोरप्यन्तवंहिश्ेतः- 
कलत्पितयोर्वेतथ्यमेव ष्टम् ॥\ ९॥ 

सदसतोर्वेतथ्यं युक्तम् \ अन्तबंहिश्वेतःकल्पितत्वाविशेषादिति । व्याख्यातमन्यत् । १० ॥ 

 अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तेऽपि वासनावशात् नोपलभ्यन्त इत्याश _्वाहू--तानेवं प्रकारान् इत्यादिना । देशान्तरस्थपदाथं द॑ने समर्थोऽपि 
देवदत्तो यथा गत्वेव परयति इत्यथ: । प्रेक्षत इति \ प्र्यक्षनिर्दशात् स्मृतित्वाशङ्कां व्यावतंयति-न हि स्मृति 
पूरोवस्थितापरोक्षार्थावगाहिनी । परोक्षाणामपि निद्रादोषादापरोक्षयमिथ्याज्ञानमनिष्टं स्यात् । स्मृतित्वे धान्तिबाध- 
प्रसिद्धयनुपपत्तिदच । यदविद्यानिमितमारो पित्तं भाति तदिष्ठानं स्थातिशब्देनोच्यते तद्धमंत्वं नाम तत्तद्रपत्वं 
तद्विषयत्वमित्यथंः । न च सम्प्रयक्तमेवाधिष्ठानं संधत्स्व प्रकाशतावादिभिः तत्र परेषां जाडवाध्यासाभ्युपगमात् 
तज्जाडयवादिभिश्च तत्र परेषां स्वप्रकारताध्यासाभ्युपगमात् } गगने च काष्ण्यंभ्रमदशेनादिति ॥ ८ ॥ 

मनोरथकल्पिताद्रंटक्षण्यान्यथानुपप्या चा्थपित्या विरोधमाशङ्कुय अन्यथाप्युपपत्तिमाह्- स्वप्नवृत्ताव- 
पीत्यादिना रटोकटयेन । एतेनेदमपास्तम् । यदाहुः-- 

भाशामोदकतृप्ता ये ये चोपाजित्तमोदकाः । रसवीयंविपाकादि तुल्यं तेषां प्रसज्यते ।। इति ॥ ९-१० ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

यथेत्यादिना । अपूवंदशंनं स्वप्नद्रष्टुघर्मोऽपि चेतन्यवत्कि न स्यादित्याशङ्धुय बाधोपलन्धर्मवमित्याह-न स्वत 
इति ! उत्तराधं विभजते-तानित्यादिना \ अपूर्वाणां स्वप्तदृश्यानां स्थानिधमंतवेऽपि किमायातमिव्याश द्ुयाऽष्ट्- 
तस्मादिति । स्वप्नटृष्टान्तस्य साध्यविकरत्वाभावं निगमयति--अतो नेति \ पूवस्यापुवस्य वा स्वप्तद्च॑नस्य 
स्वप्नद्रष्ट्धमंत्वेन तदविद्याविलसितत्वादृदष्टन्ते साध्यसम्प्रतिपत्तेस्तथेव जाग्रद्धेदानां मिथ्यात्वं युक्तमिव्यथः ।८॥ 

| जाग्रदूहर्यानां मिथ्यात्वं तेषु २ सदसद्विभागप्रतिभानविरुद्रमित्याशङ्य दृष्टान्तेन समाघत्तं--स्वप्नवृत्ता- 
` विति । श्लोकस्य तात्परयायं नाह--अपूवतवेति ! स्वप्नदष्टान्तस्यपूवंदशंनलवप्रुक्तां साध्यविकरतवशङ्ं परिहृयेति 

यावत् । स्वप्नस्थाने सवंस्य मिथ्यात्वाविशेषेऽपीत्य्थं; । असत्वं परमाथंसद्िलक्षणत्वेन मिथ्यात्वम् । तत्रापि तहि 
विभागप्रतिभासविरोघाक्कुतो मिथ्यात्वमित्याशङ्कुय बाधाविरोषादित्याहू--उभयोरिति । ९॥ 

दार्न्तिकमाह-जाग्रदिति । युक्तत्वे हेतुमाह --अन्तरिति ! इलोकस्थानामक्षराणां व्याख्यानमनपेक्षितं 
व्याख्यातप्रायत्वादित्याहू--व्याख्यातमिति । १०॥ 

२५ 

१. सुशिक्षितो यो देशान्तरमागं इति यच्छब्दोऽध्याहायंः । एवं टीकायामपि । इष्टान्ते देशान्तरं स्वप्ना- 
वस्था, तां गत्वा अपूवंपदार्थानु परयति | 

२. जाग्रत्पदार्थाः मिथ्या हद्यत्वात् स्वाप्नपदाथंवत् इत्यनुमाने सदसद्विभागरदहितत्वमुपाधिः" इति शङ्का । 
समाधानं तु; स्वाप्निकेष्वपि सदसद्विभागस्य सद्धावात् दृष्टान्ते साध्यन्यापकेत्वमेव नास्ति कृत 
उपाधित्वमिति 
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उभयोरपि वैतथ्यं मेदानां स्थानयोयेदि । क एतान्वुभ्यते मेदान्को वै तेषां पिकल्पकः ॥ ११॥ 
कल्पयत्यालसनाऽऽत्मानमात्मा देवः स्वमायया । स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२॥ 

चोदकश्च ऽऽहु-स्वप्नजाग्रत्स्थानयोभेदानां यदि वेतथ्यं क एतानन्तबेहिश्ेतःकल्पितान्बुध्यते ! को वे तेषां 
विकल्पकः । स्मतिन्नानयोः क आलम्बनमित्यमिप्रायः न चेिरात्मवाद इष्टः \\ ११ ॥ 

स्वयं स्वमायया स्वमात्मानमात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव सर्पादीन् \ ५ 
स्वयमेव च तान्बुध्यते भेदास्तदरदेवेत्येवं वेदान्तनिश्चयः । नान्योऽस्ति ज्ञानस्पृत्याश्रयः ! न च निरास्पदेः एव ज्ञान 
स्मृतो वेनाकिकानामिवेत्यभिप्रायः ॥ १२ \ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

इदानीं प्रमातुप्रमाणादिव्यवहारसिद्धबन्यथानुपपतत्या तत्र कायंव्यवस्थानुपपच्या विरोधमाशङ्धुते-उभयोर- 
पीत्यादिना ।! विकल्पको निमतित्यथंः । कर्वरा हि पूर्वानुमूतें स्मृत्वा तज्जातीयं निर्मीयते । भतः स्मृत्याश्रयाक्षेपेण १० 
कर््राक्षिपो मन्तव्यः । अथाध्यात्मं यः प्रमाता यश्चाधिदेवं कर्ता महेश्वरः स्वप्नवन्मिथ्येव न वस्तवित्याशङ्कुयाहू- 
न चेदिति ॥ ११॥ 

अन्यथाप्युपपत्या परिह रति--कल्पयतीति । यथा कुम्भपुष्टौ कुम्भकारोऽधिष्ठात्ा त्तथा नेहान्योऽधिष्ठाताऽ 
स्तीत्याह्-स्वयमिति \ यथा तत्र मुदुपादानं तथा नेहान्यदुपादानमस्तोत्याह--स्वमात्मानं वक्ष्यमएणभेदाकारं 
कल्पयतीति \ यथा च तत्र भूभाग आधारोऽस्ति नेह् तथा आघारोऽस्ति यतच्रस्थः करोतीत्याह्--आत्मन्येवेति । १५ 
परिणामं व्यादत्तंयति-स्वमाययेति ! मायाधिरूढदिचदात्मा जगत्निमतित्यपपाद्य स एवान्तःकरणे प्रतिबिम्बित 
प्रमातेव्याह्--स्वयमेव चेति ! तद्देवेति । रज्ज्वादौ सर्पादिदर्शनवदेव मिथ्यवेत्यथेः। स एवेव्येवकाराथंमाहू- 
नास्योऽस्तोत्यादिना \ यथा कुम्भं चिकोषुः कुम्भकारः कुम्भव्यवहारार्हाः व्यक्तीः प्रथमं बुद्धावाविभवियति तथा 

आनन्दगिरिटीका 

सवंमिथ्यासवे प्रमातुप्रमाणादिन्यवहारानुपपत्या विरेषमाशद्धुते--उभयोरिति ! कतंकरणव्यवस्थानु- २० 
पप्याऽपि विरोधोऽस्तीव्याह--को वा इति । विकल्पको निमतिति यावत् । श्छोकस्य चोद्यपरत्वं प्रतिजानीते- 
चोदक इति \ अक्षरयोजनया प्रथमार्थापत्तिविरोधं स्फोर्यति--स्वप्नेति \ चतुथंपादमवतार्यार्थाप्यन्तरविरोधं 
स्फ़टयति-को वे तेषामिति । कर्ता हि पूर्वानुमूतं स्मृत्वा तज्जातीया्निमिमोते तेन स्मृव्यनुभवाश्रयाक्षेपेण कर्वरा 
क्षेपो विवक्षितस्तथा च कर्व्रादिव्यवहुारानूपपत्तिः सवंमिथ्यात्वे दुवरित्यथंः । योऽध्यात्मं प्रमाता यश्चाधिदेवं 
कर्तरव रस्तानुभावपि मिथ्येव्य ज्गीका रासप्मात्रादिरसत्वमित्याशङ्कयाऽऽह--न चेदिति ! यदि प्रमाता कर्ता वा नेष्यते २५ 
तहि ने रात्म्यमिष्टमेवाऽभपद्यते। न च तदेष्टु शक्यत आत्मनिराकरणस्य दुष्करत्वाल्निराकततुरेनाऽऽत्मत्वादित्यथंः ।\११॥ 

कतृकार्यादिव्यवस्थानुपपत्ति परिह रति--कल्पयतीति \ करणान्तरं व्यवच्छिनत्ति-आत्सनेति ! कर्मान्तरं 
व्यावत्तयत्ि-आत्मानमिति \ कर्रन्तरं निवारयति--अत्मेति } तस्य चयोतकान्तरपेक्षां प्रतिक्षिपतति- देव इति । 
विवत्तंव!दं दयोत्तयत्ति-स्वमाथयेति \! सवस्य मिथ्यात्वेऽपि मायया विकल्पितभेदानु रोधेन कतुत्वादिग्यवस्था सिध्य- 
तीति भावः| प्रमातुप्रमाणादिव्यवहुारानुपपत्ति प्रव्याहू-स एवेति। एकस्मिन्नेवाद्विततीये प्रतीचि वस्तुनि काल्पनिक- ३० 
भेदनिबन्धना सर्वा व्यवस्थेत्यत्र प्रमाणमाहु--इति वेदान्तेति । यथा घटल्ष्टा कुलारोऽधिष्ठात्ता मृदोज्यो दृष्टो न 
तथेहान्योऽधिष्ठाताऽस्तीत्याह्--स्वयमिति । यथा तत्र मृदाख्यमुपादानमधिष्ठातुरन्यदधिगत्तं न तथा्त्रान्यदूपादान- 
मस्तीत्याह--स्वमात्मानमिति । तत्र च घटं कुवंततो भूभागो भवत्याधारो न तथेहाऽऽधा रोज्योऽस्तीत्याहु- 
आत्मन्येवेति ! परिणामवाद व्यावत्यं विवतंवादं प्रकटयित्त स्वमाययेव्युक्तं तत्र टृष्टान्तमाह--रज्जञ्वादाविति । 
मायाद्रारेण चिदात्मनो जगचिर्मातुत्वमुक्त्वा तस्येव बुद्धिप्रतिबिम्बित्तस्य प्रमातुत्वमित्याह- स्वयमेव चेति । न च ३५ 
प्रमातृत्वस्य तात्त्विकत्वं रज्ञ्वादौ सर्पादिदस्ंनवदेव मिथ्यात्वनिधरणादित्याह-तददिति\ कर्वादिभेदस्थ प्रमात्रादि- 
भेदस्य च मिथ्यात्वे तेह नानाऽस्तीव्यादिश्रति प्रमाणयति--इत्येवमिति ! स एवेत्येवकाराथंमाह्--नान्योऽस्तोति 
यो जगत्स्र्टा यद्व प्रमाता ततोज््यो ज्ञानस्य स्पृतेश्चाऽऽश्रयो नास्ति । चेतनभेदे मानाभावादनुभवस्मूत्योस्वेका- 
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विकयोच्यपरान्भावानन्त्विचत्ते व्यवस्थितान् । नियतांश्च बदिरिचत्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥ १2 ॥ 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु दयकाङार्च ये बहिः । कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १ € ॥ 

स कल्पयन्केन प्रकारेण कल्पयतीत्थुच्यते । विकरोति नाना करोत्यपरान् रोकिकान्भावान्पदार्थाङ्चाग्दा- 
दोनन्यांश्चान्तश्ित्ते वासनारूपेण व्यवस्थितानव्याङृताचनियतांस्च पृषथ्न्यादोीननियतांश्च कल्पनाकारान्बहि स्िचित्त 
संस्तथाऽन्तश्चत्तो मनोरथादिलक्षणानित्येवं कल्पयति । प्रभुरीश्वर आत्मेत्यथंः ।॥ १३ ॥ 

स्वप्नवच्चित्तपरिकल्पितं स्मित्येतदान्ञङ््यते । यस्माच्चित्तपरिकल्पितैमंनोरथादिलक्षणेशिचित्तपरि च्छेदय 
वेलक्षप्यं बाह्यानामन्योन्यपरिच्छेद्यत्वमिति, सा न युक्ताऽऽशङ्धा । चित्तकाला हि येऽन्तस्तु चित्तपरिच्च्छेच्याः । 
नान्यश्िचित्तकाटव्यतिरेकेण परिच्छेदकः कालो येषां ते चित्तकाला: । कत्पनाकार एवोपलभ्यन्त इत्यर्थः ५ उय- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

१० आदिकर्तापि मायारक्षणे स्वचित्ते अव्यक्तरूपेण स्थितात् सखष्टग्यपदार्थान् सिसुक्षिताकारेण प्रथममाविभ्नियति 

परचाद् बहिः सवं प्रतिपत्तसाधारणरूपेण सम्पादयतीति । १२॥ 
क्रमं विवक्ष्नाह--विकरोतीति \ कल्पनाकारानिति। विद्यदादीन् अस्थिरानित्यथः ।। १३॥ 
यत्कच्पित्तं तत्कल्पनाकालादन्यस्मिन् काले नास्ति जाग्रह्धावास्तु प्रत्यभिज्ञाबरात् कालान्तरेऽपि सन्ती त्यव- 

गम्यते । अत्तस्तदन्यथानुपपत्या बाधित्तं भिथ्यानुमानमित्याशङ्कवयान्यथाप्युपपत्तिमाह--चित्तकाला हीत्याट््डिना । 

१५. आनन्दगिरिटीका 

श्रयत्वस्य प्रसिद्धत्वादित्यथंः । ज्ञानस्मृत्योराश्रयपेक्षा विषयपक्षा वा नास्तीत्याशङ्कुयावाधितप्रसिद्धिविरोधान्मेव- 
मित्याहु-न चेति । १२॥ 

प्रकृतायां कल्पनायां विवक्षितं क्रममुपन्यस्यति--विकरोतीति । नियततांश्चेति चकायदनियत? श्चेति 
विवक्ष्यते प्रतिपित्सितक्रमप्रतिपच्यथं पच्छति--स कल्पयल्निति । रलोकाक्षरयोजनया बुभुत्सितं क्रमं प्रत्याययति 

२० उच्यत इत्यादिना ! अन्यांह्चेति । लास्त्रीयानिति यावत् । चित्तमध्ये वासनारूपेण व्यवस्थितान् | अनभिव्यक्त नाम- 
रूपत्वेन व्यवहारायोग्यत्वमाह् -अव्याङ्ृतानिति । कल्पनाकालान्विद्युदादीनस्थिरयानिव्यथंः । बहिचत्तो बद्िःसुंखो 
बाह्यान्ग्यवह् रयोग्यान्पदार्थान्कल्पयति । अन्तरिचत्तस्तु तेभ्यो व्यावुत्तबुद्धिमंनोरथादिक्षणानात्मन्येव व्यव हार 
योग्यत्तायं कल्पयतीत्यथं; । एतदुक्तं भवति । यथा रोके कुलालो दा तन्तुवायो वा घटं पटं वा कार्यं चिकीषु रादौ 
व्यवहा रायोग्यां व्यक्ति बुद्धावाविभग्यि पर्चात्तामेव बहिर्नामरूपाभ्यां सम्पादयत्ति तथेवायमादिकर्ताऽपि मायाल्छक्षणे 

५५ स्वचित्ते नामरूपाभ्यामन्यक्तरूपेण स्थितान्सष्व्यपदार्थान् प्रथमं सिसृक्षिताकारेणान्तविभाव्य पश्चाद्रहिः सवंप्रति पत्त 
साधारणरूपेण सम्पादयतीति कल्पनायां क्रमाधिगतिरिति ।॥ १३ ॥ 

कल्पितानां कल्पनाकालादल्यस्मिन्कारे सत्त्वाभावाज्जाग्रद्ावानां च कल्पनाकालात्काखान्तरेऽपि घ्त्य- 
भिज्ञया सत्त्वावगमादनुपपच्नं तेषां मिथ्यासमित्याश द्धयाऽऽ्ट--चित्तेति । ये कल्पनाकारुभाविनो भावा मनस्यन्त- 
वतन्ते ये च प्रत्यभिज्ञायमानत्वेन पूर्वापरकालभाविनो बहिरिव व्यवहारयोग्या ह्यन्ते ते सवे कल्पिताः सन्तो 

३० मिथ्येव भवितुमहुन्ति । प्रत्यभिज्ञायमानत्वलक्षणो वि शेषस्तु नाकस्पितत्वप्रयुक्तः । कल्पितेऽपि तदूर्शनादित्स थः | 
दरोकव्यावर्त्यामाशङ्कं दर्खयति-स्वप्नवदिति । यथा स्वप्ने हर्यमानं सर्वं कल्पितं मिथ्येवेष्यते तथा जागरितेऽपि 
दष्टं सवं चित्तस्पन्दितं तेन कल्पितं मिथ्येवेत्येतन्नाद्यापि निर्धारिततमित्यत्र हैत॒माह--पस्मादिति । आत्ाचिद्या- 
विवक्तन चित्तेन तावदन्तविनिमिता मनोरथरूपा मनस्यन्तवंतंमाना बही रज्जुसर्पादयश्च ते चित्तेनैव परिच्छिच्यन्ते। 
ते हि कल्पनाकालमात्रभाविनो न प्रमीयन्ते | तेः सह् वैलक्षण्यं मनसो बहिर्जाग्रदहश्यमानानां भावानामन्सोन्य- 
परिच्छदयत्वं कालद्रयावच्छिन्षत्वेन प्रत्यभिज्ञागोचरत्वमिति यस्मादूपलभ्यते तस्मादयुक्तं जागरितस्य स्वप्न 
वन्मिथ्यात्वमित्यथंः । श्लोकाक्षरेरु्तरमाह-सा नेति । ये मनस्यन्तमंनोरथरूपा भावास्ते चित्तकाला भवन्ती त्यत्र 
चित्तकालत्वं विशदयति--चित्तेत्यादिना ! वाच्याथंमुक्त्वा विवक्षिताथ॑माहू--कल्पनेति । दवितीयपादमव तायं 
व्याकरोति--द्येति । ये मनसो बहिरपलभ्यन्ते ते भेदकाङाः कालस्य भेदो भेदकालः स येषां ते तथेति व्युत्पत्तेः | 

५ 
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अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । कल्पिता एव ते सष विशेषस्तिन्रियान्तरे ॥१५।। 

कालाडच् भेदकाला अन्योन्यपरिच्छेयाः) यथाऽऽगोदोहनमास्ते यावदास्ते तावद्गां दोग्ि यावदृगां दोग्धि तावदास्ते। 
तावानयसमेतावन्स इति परस्परपरिच्छेदपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां भेदानां ते हयकालाः । अन्तश्रिचत्तकाखा बाल्याच 
दयकालाः कल्पिता एव ते सर्वे । न बाह्यो द्वयकारत्वविशेषः कत्पितत्वव्यतिरेकेणान्यहैतुकः । अच्रापि हि स्वप्न- 
हष्टान्तो भवत्येव \! १४ 

यदप्यन्तरव्यक्तत्वं भावानां मनोवासनामात्रामिग्यक्तानां ° स्फुटत्वं वा बहिक््वक्षुरादीन्द्रियान्तरे विक्ेषो नासौ 

अनुभृत्तिस्वरूपाचायंटीका 

अन्योन्यपरिच्छे्यत्वं नास स एवायमिति प्रत्यभिज्ञया पूर्वापरकारविङ्षेषितकूपेणावगम्यमानत्वमित्यथंः । कालस्य 
भेदो भेदका इत्याहिताग्निवत् मेदराब्दस्य पृवंनिपातः । मेदकारोऽवच्छेदको येषां ते भेदकारा इति विग्रहः । 
यथा जआगोदोहुनमास्त इति प्रथममभिज्ञाय पर्चास्प्रत्यभिन्ञानं यावदास्ते तावत् दोग्धीव्यादिपदार्थान् सद्भयाय 
वाक्यार्थं कथयत्ति-अन्तश्चित्तकाला इत्यादिना । जाग्रदधेदानां मिथ्यात्वं नाम चित्तस्पन्दनमात्रत्वं चेत् तहि स्फटाव- 
भासो न स्यात् मनोरथकल्पितवत्। वियते च । अतस्तदनुपपत्त्या बाधमाशङ्धुबाह-अब्यक्ता एवेत्यादिना ।१४८-१५॥। 

आनन्दगिरिटीका 

तत्तरचान्येन पूर्वेणान्येन चापरेण पर्च्छिद्या भिन्रकारा्वच्छिन्नत्वेन प्रत्यमिज्ञायमाना इत्यथ: । प्रत्यभिज्ञायमा~त्व- 
मुदाहु रणनिष्ठतया स्फुटयति--यथेति \ -आगोदोहुनं गोदोहुनपयंन्तमास्ते देवदत्तस्तिष्ठतीति प्रत्यभिनज्ञाशेषत्वेना- 
भिनज्ञोदाहर्णीया । यावता काडठेनावच्छिचयो वत्त॑ते तावत्ता काटेनावच्छिन्नो गोोहूनं निवतंयतीत्यनेककाला- 
वस्थायित्वेन प्रत्यभिज्चाविषयत्वं तस्य दर्शयति~--यावदिति । यावत्ता कालेनायं घटोऽथंक्रियां निवंतेयिततुं शक्नोति 
तावत्ता कालेनावच्छिन्नः सन्नेष तिष्ठतीव्युदाह् रणान्तरमाह--तावानिति। परोक्षतया स्थितो यावता कालेनावच्छिन्नः 
स्वकार्य नि््यं निवृंणोव्येतावता कारेनावच्छिन्नः स तिष्ठतीत्यपरमुदाहरणमाह--एतावानिति । उक्तेन न्यायेन 
परेणापरेण च कालेन परिच्छे्यत्वं जाग्रह श्यायां भावानामुपकभ्यते कारृटयस्य च परिच्छंदकत्वम् । तथा चते 
स्वं भावा वहिर्हश्यमाना दयकाटेन कारुद्रयेन परिच्छेद्या भवन्तीत्यथं; । तत्तीयपादं व्याचष्टे--अन्तरिति ! चतुथ- 
पादाथंमाह्--नेत्यादिना । बाह्यो जाग्रद्हश्येष बाह्यपदाथेषु व्यवस्थितो दयकार्त्वेन कालद्वयावच्छेदेन कृत 
प्रत्यभिन्ञायमानत्वरूपो विशेषोऽन्यहेतुको न भवति । कल्पितेऽपि तथाविधविशेषसम्भवादित्यत्र ष्टान्तमाहु-अत्रापि 
हीति । यद्यपि सर्वं जाग्रद्धेदजातं कल्पितं तथाऽपि तत्र यथोक्तो विरोषः स्फुटः सिध्यति स्वप्ने सवस्य भेदजात्तस्य 
कल्पितत्वेऽपि प्रवत्यभिज्ञायमनस्वाज्जागरितेऽपि तदुपपत्तेरित्यथंः ।। १४॥। 

स्वप्नजागरितयोरुभयो रपि मिथ्यात्वे स्फुटास्पफटावभासविभागाजुपपत्तर्नाविशेषेण मिथ्यात्वमित्याराङ्कयाऽऽह- 
अव्यक्ता इति। ये मनस्यन्तर्भावनारूपत्वादस्फुटा ये च मनसो बहिरुपरुभ्यमानाः स्फुटा भवन्ति ते सवे मनःस्पन्दन- 
मात्रत्वेन कल्पित्ताः । मिथ्येवान्त्बहुरिन्द्रियभेदनिमित्तः स्फुटत्वास्पफुटत्वविश्षेषः । न मिथ्यात्वममिथ्यात्वं वा 
तत्रोपयुज्यते । मिथ्याभूतेष्वपि तदटूर्खनादित्यथः । श्छोकाक्षराणि व्याकरोत्ति--यदपीत्थादिना । मनस्यन्तमंनो र्थ- 
रूपाणां भावातामव्यक्तत्वमस्फुटत्वम् । तत्र हैतुमाह--मन इति । चल्षुरादिग्राह्यत्वेन मनसो बहिर्भावानां स्फुटत्वं 
हृष्टं तदेषाममिथ्यात्वङृतमिति शद्ध वारयति-- नासाविति । सवंसम्प्रतिपन्चमिध्यात्वेऽपि स्वप्ने स्फरटस्वास्फुरत्व- 
विशेषग्रतिभानान्नासौ विशेषो मिथ्यात्वममिथ्यात्वं वा प्रयोजयितत प्रभवतीत्याहु-स्वप्नेऽपीति। सयं विशेषस्ताहि केन 
सिध्यतीत्याशङ्घुय चतुधंपादाथेमाहु--कि तर्हीति । मनोमात्रसम्बन्वादन्तर्भावानां वासनामाव्रूपाणामस्फरटत्वम् । 

१. विशेषस्तु = स्फूटावभासतस्तु । इन्द्रिमान्तरे = बाह्येन्द्रये । 
२. अन्योन्यपरिच्छेदत्वे हष्टान्तः--गोदोहनं परुषभ्रतीक्षा चकियत्कारु प्रतीक्षा कृता इत्याकाङ्क्षायां 

गोदोहनं यावत् इति समाधानम् । कियत्कालं गोदोहनमित्यनेन पृष्टे यावस्प्तीक्षेदयुत्तरम् । न 
चान्योन्याश्रयः, पृच्छकपुरुषभेदात् । दयकालाः कालद्रयपरिच्छे्ाः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् । स्वप्नेऽपि 
प्रत्यभिज्ञादर्खनात् नेदं सत्यत्वप्रापकमिव्यथः । 

प् 
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जीवं फल्पयते पूवं ततो मावान्प्रथगिधान् । बाद्यानाध्यास्मिकांश्येव यथाषिद्यस्तथास्मरतिः।।१६। 

भेदानामस्तिष्वक्रतः स्वप्तेऽपि तया दशंनात् \ कि तरहीन्दरियान्तरकरत एवं । अतः कल्पिता एव जाग्रद्धावा अपि 
स्वप्नभाववदिति सिद्धम् \\ १५ ।1 

बाह्याध्यात्सिकानां भावानामितरेतरनिसित्तनेमितिकतया कल्पनायां कि म॒रमिति । उच्यते ! जीवं 

५ हितुफलात्मकम् । अहु करोमि मम घुखदुःखे इत्येवंलक्षणम् अनेवंलक्षम एव शुद्ध आत्मनि रज्ज्वामिव सपं कत्पयते 
पूवम् । ततस्तादर्थ्येन क्रियाकारकफलमेदेन प्राणादीन्नानाविधान्मावान्बाद्यानाध्यात्मिकाड्चिव कल्पयते । तत्र 
कल्पनायां को हिररित्युच्यते । योऽसौ स्वयं कल्पितो जीवः सवेकत्पनायासधिकरुतः स यथाविद्ो यादशी विधा 
विज्ञानमस्थेति यथाविद्यस्तथाविधेव स्मृतिस्तस्येति तथास्मृतिभंवति स इति । अतो हेतुक्पनाविन्नानात्फरुविज्ञानं 
ततो हेतुफरस्मृतिस्ततस्तष्विज्ञानं तदथक्रियाकारकतत्फरभेदविज्ञानानि तेभ्यस्तस्स्मृतिस्तत्स्मृतेक्च पुनस्तद्वि्ञाना- ` 

१० नीव्येवं बाह्यानाध्यात्मिकांहचेतरेतरनिमित्तनेमित्तिकमावेनानेकधा कल्पयते ॥ १६ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 

| एवं तावन्मिथ्यात्वानुमानस्य प्रत्यक्नादिवाधं परिहूत्येदानीं विरिषरूपेण जीवकल्पनामूलत्वमित्तरकल्पनाना- 
माह्-- जीवं कल्प्यते पूवंमित्यादिना । बाह्याः साध्यसाधनादिभावा भध्यात्मिकज्ञानसुखरागादिकल्पनायां निमित्तं 

ात्सिकास्च ज्ञानसुखरागादयो बद्यसाध्यसावनादिकल्पनायां निमित्तम् । एवमितरेतरनिमित्तनेमित्तिकत 
१५ एवेत्थं: । सत्ति भोजनादौ तुप्ट्यादि भवति तदभावे न भवतीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां भोजनादिकं हेतुरिति कल्पना- 

विज्ञानं जायते । तततः, तुप्ट्यादिकं फरूमिति कल्पना । ततोऽपरेदयुरुभयस्मुतिः ततस्तत्सजातीयकत्तव्यतताविज्ञानं 
ततस्तादर्थ्येन पाकादिक्रियातण्डुरादिकारकाल्ननिष्पतच्यादिफलकविन्ञानानि, तेभ्यः पुनस्तत्स्मृत्तिरित्येवमित्यर्थः ।१६॥ 

आनन्दगिरिटोका 

बहिर्भावानां तु चक्षुरादिबहिरिन्द्ियसम्बन्धाद्यक्तं स्फटत्वं तदेष विरोषो मिथ्यात्वाविशेषेऽपि सिध्यतीत्यथेः | 
२० स्फ़टत्वास्फुटलप्रतिभासमेदस्य मिथ्यात्वेऽपि सम्भवास्प्रागृक्तमनुमानमविरुदमिव्युपसंहुररति --अत इति । १५॥ 

भवतु सवस्य कल्पितत्वम् । सा पूनः सवकल्पना केन द्रारेणेव्याश्षद्कुयाऽश्॒-जीवभिति \ आत्मा हि सवं 
मायावशेन कल्पयन्नादौ विरिष्टरूपेण जीवं कल्पयति । तत इति । “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदि' ति श्रतेः स्वयमेव 
जीवभावमापद्यते । तद्द्वारेण पुनर्नानाविघान्मावालि्मिमीते । ज्ञानस्पृततिवेषम्यात्तत्कल्प्येष भावेष वेषम्योपपत्ति- 
रिव्यथेः । श्ोकव्यावर्व्यं प्रनसमुत्थापयति-- बाह्येति । पदार्थाः साध्यसाधनततया स्थिता बाह्याः पृखं दुःखं ज्ञानं 

२५ रागश्चेत्येवमादयस्त्वाघ्यात्मिकास्तेषां परस्परं निमित्तनैमित्तिकताऽस्ति) बाह्या मित्तीक्कव्याऽऽध्यास्मिका भवन्ति । 
तानपि निमित्तीकृ्येतरे जायन्ते । तदेवमितरेतरनिमित्ततया नेमित्तिकतया च कल्पनायां मृं वक्तव्यम् । निर्मृल- 
केल्पनायामतिप्रसद्धादित्यथं: । इछोकाक्षरयोजनया परिहूरति--उच्यत इति ! हितुफकात्मकमिद्युक्तमेव व्यनक्ति 
अहमिति ! हितुफरमावविकल परिशुद्धमात्मरूपं जीवकल्पनाधिष्ठानं दशंयति--अनेवमिति । आरोपस्याधिष्ठाना- 
पक्षाऽस्तोव्यत्र हश्टान्तमाहू--रज्ज्वासिवेति । द्वितीयतृतीयपादौ विमजते-- तत इति ! तादथ्यंन प्रथमं कल्पितस्य 

३० भोक्तु्जीविस्य दोषत्वेनेत्यथं: । यद्यपि जोव: सर्वंकल्पनायां मूलभूतो हतुस्तथाऽपि तस्य तत्र 5ल्पनाविरेषो विशे - 
हेतुग्यत्तिरेकेण न सम्भवतीति शङ्ुते-तत्रेति। चतुथंपादनोत्तरमाह्--उच्यत इति \ कल्पितो विरिष्टरूपेणेत्ति शेषः| 
मयिक्रतः स्वामित्वेन सम्बद्धः इत्यथः । इतिशब्द शछोकाक्षरयोजनासमाप्ति्योततनाथंः। प्रकरृतकस्पनामेव प्रपञ्चयति- 
अत इत्यादिना ! सद्यत्षपानाद्युपयोगे तुप्त्यादि भवति । असति न भवतीत्यन्वयनव्यतिरेकरूपान्न्याया द्धोजनादिकं 
हेतुरिति केल्पनाविज्ञानमुत्पद्यते । ततस्तुप्त्यादिकं फलमिति कल्पनाविज्ञानं जायते । ततोऽपरेदयुरकयोरभयोरपि 

३५ हेतुफलयोः स्मुतिरुद्धवति । ततश्च फलसाधनसमानजातीये क्तंग्यताविन्ञानम् । तततश्ष्चाभिकषिततुप्त्यादिफलाथं- 
त्वेन पाकादिक्रिया तत्कारकं तण्डुरादि तत्फरान्यन्ननिष्पत्त्यादीनि विदोषविज्ञानादीनि भवन्ति । ततो हेत्वादि 
स्मृत्तिः । ततस्तदनुष्ठानम् । ततस्च एलस् । इत्यनेन क्रमेण मिथो हतुहतुमत्तया कल्पना भवतीव्यथंः । प्रकृतां 
कल्पनामुपसंह् रति--एवमिति । १६॥ 
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अनिष्िता यथा रन्जरन्धकारे विकल्पिता | सपथारादिमिभविस्वद्रदात्मा विकल्पितः ॥१९७।॥ 
(~ (५. $ $ रि क्ष ¢ [शर न, ¢ [क 

निधितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो पिनिवरतते | रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मपिनिशवयः ॥१८॥ 

वत्र जीवकत्पना सवंकत्पनामूटमित्युक्तं सेव जोवकल्पना किनिमिसेति ! दृष्टान्तेन प्रतिपादयति-यथा 
लोके स्वेन सूपेणानिध्िताऽनवधारितैवमेवेत्ि रज्जसन्दान्धकारे च्छि सपं उदकधारा दण्ड इति वाभ्नेकधा विकत्पिता 
भवति पुवं स्वूपानिश्चयनिमित्तम् । यदि हि पूवमेव रज्जुः स्वरूपेण तिधिता स्मात् न सर्पादिविकल्पोऽमविष्यत् । ५ 
यथा स्वहस्ताङ्कल्यादिषु एष हष्टान्तः ! तदरद्धेतुफादिसंसारधर्मानथविलक्नणतया स्वेन विकचुद्धविन्ञप्निमाजसनत्तादथ- 
रूपेणानिश्चितत्वान्जीवप्राणाद्यनन्तभावभेदे रात्मा विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः \ १७ ॥ 

रज्जरेवेति निश्चये सपंविकल्पतिवृत्तौ रज्जुरेवेति चादरेतं यथा तथा “नेति नेति" इति सवसंसारघमंशुन्य- 
प्रतिपादकक्ाख्रजनितविक्ञानसूर्यालोकङ्रतात्मविनिश्चयः “आत्मैवेदं सवम्” “अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्यः" “सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः “अनरोऽमरोऽमुतोऽभयः'' “एक एवाद्यः" इति ॥ १८ \\ १० 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तत्त्वाज्ञानान्वयव्यत्तिरेकाभ्यां तञिमित्तां जीवकलत्पनामाहु-अनिश्िचितेत्यादिना श्टोकद्रयेनेतति। नेति नेतीति । 

आनन्दगिरिटीका 

इदानीं जीवकल्पनानिमित्तं निरूपयति--अनिश्िचितेति \ इलोकस्य तात्पर्यं दशंयितुं वृत्तं कीततंयति- 
तत्रेति । पूवंडलोकः सप्तम्यथं : । जीवकल्पनाया नित्यत्वायोगात्सनिमित्तत्वस्य वक्तव्यत्वात्तस्य च वस्तुत्वे निवृत््यनु- १५ 
पपत्तेः अवस्तुत्वे च निमित्तत्यासिद्धे्जीवकलत्पनाया दुर्घ॑टत्वातत्कायंभृत्ताऽपि कल्पना नावकल्पत इत्याश ङ्गुते-- 
सैवेति ! उत्तरत्वेन इलोकाक्षराण्यवतायं व्याचष्टे --दृष्टान्तेनेति । स्वं असाधारणं रूपं रल्जुत्वं तेनेति यावत् । 
अनवधारितत्वमेव स्फोरयति--एवमेवेति । रज्जुरेवेयमित्यनेन प्रकारेणेत्यथंः । उक्तावधारणाराहित्ये कारणं 
सूचयत्ति--मन्देति ! पूवं रजञ्जुस्वरूपनिश्चयात्प्रागवस्थायामित्यथंः । सर्पादिकल्पनायामन्वयन्यत्तिरेकसिद्धमुपादान- 
मुपन्यस्यत्नि--स्वरूपेति। एतदेव व्यतिरेकद्वारा विवृणोति-यदि हीति। देवदत्तस्य हस्ताद्यवयवेषु तद्रूपेणैव निश्चितेषु २० 
सर्पादिविकल्पो यथा नोपरुम्यते तथा पुरौवत्तन्यपि रज्जुस्वरूपेण निरिचिते नासौ युक्तस्तथा च रञज्वज्ञानादेव स 
भवतीत्यथं; । उपपादितं हृष्टान्तमनुद्य दार््न्तिकममिदधानशचतु्थंपादाथंमाहु--एष इति \ हैतुफलादीत्यादिशब्देन 
कतुंत्वभोक्तुत्वरागद्वेषादि गृह्यते । विलक्षणत्वमेव स्फुटयति--स्वेनेति । अनारोपितेनेति यावत् । विक्ञप्तेविशुद्धत्ं 
जन्मादिराहित्यमाका रान्तरदून्यत्वं तन्मात्रत्वं चेत्यर्थः । तन्माच्रत्वमयुक्तं सामान्थविहशेषभावादित्याशङ्कयाऽष्ट-- 
सत्तेति । न च तत्रान्यदस्ति सुखमिति मत्वा विशिनष्टि--अद्रयेति । सच्चिदानन्दादरयात्माविद्याविकसितं द्रतमिव्यत्र २५ 
प्रमाणं सूचयति--इ्येष इति ! अदेतश्रुतयस्तावत्तत्रोपलम्यन्ते यत्र हि दवेतमिति भवतीव्याद्याश्च दरेततत्प्रतिभास- 
योमुषात्वमावेदयन्त्यः श्रुतयः श्रूयन्ते तेनद्रेतं तत्वं देतमविद्याविजुम्मित्तमिति प्रमाणसिद्धमित्यथः ।। {७॥ 

अविद्याकृता जीवकस्पनेत्यन्वयमुखेनोक्तं तदेवेदानीं व्यतिरेकमुखेन द्शंयत्ि--निश््चितायामिति । 
रज्जुरेवेति रज्ज्वां निदिचतायां तदज्ञाननिवृत्तस्तदूत्थसर्पदिविकल्पः सवथा निवत्ते रम्जुमा्रं चावशिष्यते 
तद्दात्मनि श्रौतो निश्चयो यदा सम्पद्यते तदा सर्वंस्याऽऽत्माविद्याकस्पितस्य जीवादिविकत्पस्य व्यावृत्तरदेत- ३० 
मे बाऽऽत्मततत्वं परिशिष्यते तस्मादात्माविद्याविञुम्भिता जौवकल्पनेत्यथः । दृषटान्तभागं व्याचष्टे--रञ्जुरिति । 
तद्वदित्यादि व्याकरोति--तयेति ! सव॑स्यापि संस्ारात्मनो धम॑स्याऽऽत्मन्यारोपितस्यासत्वावेदकं यल्निषेधशस्तरं 
तेन जनितं विज्ञानमेव सूर्यरोकस्तत्छृतो योऽयमात्मविनिस्वयः स एवाद्टितीयः शिष्यते । ठेतं पुनः सवमेव व्यावृत्तं 
भवतीत्यथंः । आत्मविनिश्चयमेव विशिनष्ट--आत्मैवेति । सवंमिदमात्मेवेव्यक्तेः पणंत्वं तस्योच्यते पुवेमानिना 
कारणेन संस्पशंशुन्योऽपुवं पड्चादाविना कर्णेण सम्बन्धविधुरोऽनपरः अन्तरं छिद्रं तच्छून्योऽनन्तरदिचदेक- ३५ 
रसस्तस्येव प्रव्यक्त्वमबाह्यत्वं कायंकारणास्पष्टमुभयकल्पनाधिष्ठानत्वेन ततोऽर्थान्तस्त्वादित्याह--सबा्येति । 
विशेषणत्रयं कौटस्थ्यव्यवस्थापनाथंस् । जन्मादिसम्बन्धाभावे कारणमविद्यासम्बन्धराहित्यं दशंयति--अभय इति 
न खल्वविद्या तत्र कारणत्वेन सम्बन्यमनुभवति । तस्य पूण॑त्वेन कारणानवेक्नत्वादित्याहु--एक इति । हताघत- 
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प्राणादिभिरनन्तेश्च भविरतोबिकलिपितः । मायैषा तस्य देषस्य यया सम्मोहितः स्वयम् ॥।१६॥ 

प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । गुणा इति गुणविदस्तखानीति च तद्विदः ॥२०॥ 

यद्यात्मेक एवेति निश्चयः कथं प्राणादिभिरनन्तेभविरेतैः संसारलशक्षणेविकत्पित इति उच्यते) श्यृणु 
[. कुसुमिते भ \ ण 

मायेषा तस्याऽऽत्मनो देवस्य । यथा मायाविना विहिता माया गगनमतिविमलं : सपलाश्ेस्तरुभिराकोणंभिव 

करोति तथेयमपि देवस्य माया यया्यं स्वयमपि मोहित इव मोहितो भवति । मम माया दुरत्यया इत्युक्तम् \\१९१॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सवं संसारधमंशून्यस्य प्रतिपादकं यच्छास्त्रं तैन जनितं विज्ञानमेव सूर्यालोकः, तत्त आत्मविनिश्चयः सवंमिद- 
मा्मेत्यद्रयरूपः परिङिष्यत इत्यथंः १७-१८ ॥ | 

मोहितस्स्वयमित्यज्ञाने प्रतिबिम्बरूपेणेत्यथंः ॥ १९ ॥ त 
के ते प्राणादयोऽनन्ता भावा इत्याकाडक्षायां तानुदाहरति--प्राण इत्यादिश््लोकैः ! प्राणो जगत्कर्ता 

हैरण्यगभीया ईख्वरो वा प्राणदाब्देनोच्यते तस्य च कारणत्वं वेशेषिकादयः प्रत्तिपन्नाः । तदुभयरूपकल्पनामात्र 
मानाभावात् । न तावत् यत्काय तत्सकतुंकमितिव्यापिनिरूपणं सहते, न हि प्रागसतः सत्तासमवायादिलक्षणं 
कायंत्वम्, जञनेच्छाप्रयत्नशाली वा कर्ता, चक्षुषः संप्रयुक्तमात्रावभासिनः प्रागसत्त्वादौ व्यापारानुपपत्तेः। नच 
मनो बहिविषये स्वतन्त्रं, अत एव नीन्वयव्यतिरेकौ । यदा चैकस्यापि न दर्शानसम्भावना तदा केव कथा भूयो 
दर्शनस्य । न च कायं कृतिमत् इत्यव्यभिचारः तावेव व्यभिचारात् अन्यथाऽनवस्थानात् । किञ्च, क रोत्तीत्युक्तं 
किमित्याकाङक्षा न व्यावतंते | क्रियत इत्युक्ते च केनेति, ततः परस्पराधीननिरूपणत्वादन्योन्याश्रयम् । किञ्चन 
ज्ञानवत््वं इच्छावत्त्वं वा कतुंपदाथंः सिद्धविषययोरपि तयोः दर्शनात् । यस्य यद्विषया कृतिः स तस्य कर्ता इत्यत्रापि 
अग्रस्थितो विषय उदृश्यो वा ? आचये घटादेः कर्ता न स्यात् । अन्ते च प्रामादिकत्रहमवधादौ प्रायदिचत्तविघानं 
न स्यात् ! किञ्च विरिष्टानङ्गीकारात् त्यादयः प्रत्येकं कतुंपदार्थाः स्युः । किञ्च कारकाण्युपाददानरचेत् कर्तां सदेव 
स्यात् तदुपादानच्च कायेमेवेति तत्रान्यदूपादेयम् । तत्रापि तथेत्यनवस्था । आश्वयासिद्धयादिप्रयोगदूषणञ्च वर्णित्त- 
मन्यत्र । किञ्च स्वतन्त्रश्चेन्मुक्तानपि बध्नीयात् । परं तत्र ईहवर इति च व्याहृतम् । न च सेवापक्षया फलभेदप्रदः 
प्रमुरुदाहरणम् । स हि स्वं प्रयच्छन् प्रमुः स्यात् न तथेश्वरस्य पित्रादिक्रमागतत स्वमस्ति । कर्मेश्वरयोदचान्योन्य- 
प्रेरणे परस्पराश्रयम् । किञ्च नैकेन ज्ञानेन सव॑ज्ञत्वं तस्य स्वाविषयत्वात् न द्वाभ्यामन्योन्यविषयित्वासिद्धेः, 
स्वविषयत्वं विना स्वविरशेषिताऽसाधकत्वात् । स्वसंवे्यत्वे च गुणत्वा्यसिद्धिः । तस्मात्कल्पनामातरमेतत्--रईश्वरः 
कतति । भूतानि पृथिव्यप्तेजोवाय्वास्यानि जगत्कतु'णीति लोकायत्तिकाः । तदपि कल्पन मात्रम् । त्था हि- 

आनन्दभिरिटीका 

व्यावृत््य्थंमवघारणम्। नन्वविद्यायाः निराश्रयत्वोपपत्तेः आश्रयान्तरस्यं चासत््वात् तत्रैव सा प्रविदयतीति चेत्सत्यम् । 
भविददूहष्टया तस्यास्तत्र प्रवेशेऽपि वस्तुदष्टया नासौ तसमिन्परवेष्टु प्रभवतीत्याहु--अद्रय इति । १८ ॥ 
भत्मनोऽद्वितीयत्वे _ कथमनेकेभविस्तस्य विकस्मितत्वमित्यभिप्रायाप्रतिपत््या प्रत्यवतिष्ठते -प्राणादिभिरिति । सिद्धान्ती स्वाभिसन्धिमुद्घाटयन्ुत्तरमाह-मायेति । चोद्यभागं विभजते- यदीति । उत्त राधमुत्तरत्वेन व्याकरोत्ति- 
उच्यत् इति \ मायामेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति--ययेति \ तामेव मायां का्थंद्रारा स्फोरयति--ययेति । यथा कौकिको मोहितो मोहपरवशो इर्यते तथाऽयमात्मा स्वयमेव मायासम्बन्धान्मोहितो भवति । भतो मोहद्राराऽऽत्मन्येव मायाधिगतिरित्यथंः । मायया मोहहेतुत्वं भगवताऽपि सूचितमित्याह--ममेति ॥ १९ ॥। क ते प्राणादयोऽनन्ता भावा यैरात्मा विकर्प्यते माययेत्यक्षायां प्र णादिविकल्पनामुदाहरत्ति--प्राण इति ॥ प्राणो ह्रण्यगरमंस्तरस्थेश्वरो वा स जगतो हुतुरिति प्राणविदो हैरण्यगर्भाद्या वेडोषिकादयक््च कल्पयन्ति । तदिदं कव्पनामात्रस् | स्वतन्त्रस्य हिरण्यगभंस्य सवंजगद्धेतुत्वे मानाभावात् । पौरुषेयागमस्यापौरुषेयश्रतिवि रोधे स्वाथ मानत्वायागात्तटस्थेरेवरवादस्य च प्रमाणयुक्तिविहीनस्य प्रतिपत्तुमरक्यत्वादित्यथंः। कल्पनान्तरं दलयति भूतानीति चेति \ पृथिव्यप्तेजोवायवस्तत्त्वानि तानि च चत्वारि भूतानि जगत्कारणानीति लोकायतिकास्तदपि 



। (1 
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प्रादा इति पादविदो बिषया इति तद्टिदः । रोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥२१॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

न॒ तानि स्वत्तःसिद्धानि जाडयहानिप्रसद्धात् । स्वतःसिद्धे च भेदग्राहुकप्रमाणाप्रवृत्ते्चत्वारीत्यनुपपन्नम् | नापि 
स्वगुणेन सिद्धयति, न हि मौष्ण्यं वाहि गोचरयति स्वविलक्षणसिद्धिकत्वे च तत्वातिरेकग्रस ङ्ख इति । गुणाः सत्व- 
रजस्तमोलक्षणाः साम्येनावस्थिताः कारणमित्ति-सा्कचाः ! तदपि कल्पनामात्रम् । साम्यावस्थित्तानां स्वतः पूरुष- ५ 
सन्निघेर्वा उभयथापि सदा स्यात् । न चाहष्टादि गुणत्रयातिरिक्तमस्ति साङ्कयानाम्, सात्विकोभ्यं तामसोभ्यमिति 
परविशेषणत्वेन प्रतीतेः न स्वतन्त्रा नित्यगुणा इति । संक्षेपतस्तरीणि तत्वानीति ञैवाः ! रिवोऽप्यात्मनोऽन्यश्चेद- 
हिवः स्यात् रज्जुसपंवतु । अनन्यत्वे तु ततत्वभेदानुशासनं गुरुशिष्यानुशासनं च न स्यात् ॥ २०॥ 

एकस्यात्मनो विर्वादयः पादा इत्यपि कल्पनामात्रम् । निरवयवस्यात्मनोशभेदानुपपत्तेः । विषया एव 
परमाथतत््वमिति वात्स्यायनप्रभृतयः \ तदपि भ्रममात्रम् । यत्त जहुः- | १० 

विषस्य विषयाणाच्न दूरमत्यन्तमन्तरम् । उपभुक्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥ 
चमंखण्डं द्विधाभिन्नं अपानोद्गा रूपितम् । तत्र मूढा निमज्जन्ति प्राणेरपि धनैरपि ॥ 

| त्रिरोका भूभुवस्स्वरिति व्रयो वस्तुभूता इति पौराणिकाः । तत्र यदि वासस्थानभेदेन त्रित्वं तदाऽऽनन्त्य- 
प्रसङ्कः, यदि स्वातन्त्याभिघ्रायेण तच्च कल्पनामात्रम् । आकाडादिपारतन्त्यादिति । देवा इन्द्रादयः फलदातार 
इति देवताक्राण्डीयाः } तत्र यद्यस्मदादिप्रयत्नमपेक्षय त उपकूवंन्ति तदा भुत्येभ्यो न विरोषः। स्वातन्त्येणोपका कत्वे १५ 
व्यथं तदाराधनं देवताप्रसादोऽपि च स्वमनोरथ एव । तद्भक्तानामपि विपत्तिदसंनात् ।॥ २१॥। | 

आनन्दगिरिटीका 

कल्पनामात्रम् । न हि मूतानि स्वतः घिद्धानि जडत्वविरोधात् । नापि परतः सिद्धानि । स्वगुणस्य चेतन्थस्य 

स्वग्राहुकत्वायोगाद्रद्भिगतौष्ण्यस्य वह्िविषयत्वादशेनात् । अतो भूतानि जगत्कतु णीति कल्यनेवेत्यथः । सतत्व- ` 

रजस्तमांसि त्रयो गुणाः साम्येनावस्थिता जगतो महदादिलक्षणस्य कारणमिति सांख्यास्तदपि कल्पनामात्रम् । २० 

साम्येन स्थितानां कारणत्वे प्रलयाभावप्रसद्धात् । वैषम्यभजनस्य च निर्हुतुकत्वे सदा तदापातात् । सहतुक्त्वे 

हेतोर्नित्यत्वे प्राचीनदोषानुष द्धादनित्यत्वे हेत्वन्तरपेक्नायामनवस्थानादित्याह्--गुणा इतीति ! कल्पनान्तरमा्ह-- 

तस्वानोति चेति! भआत्माऽविद्या शिव इति संक्षेपस्त्रीणि तत्वानि सवंजगतप्रवततंकानीति जञौवा मन्यन्ते तदपि 

कल्पनामात्रम् । आत्मनो भिन्नत्वे रिवस्य घटादितुल्यतवप्रसद्धादभिन्नतवे तत्त्वानां त्रिखव्याघातादिव्यथः ।। २० ॥! 

एकस्याऽऽत्मनो विदवादयः पादाः सवंव्यवहारहेतवो भवन्तीत्यपि कल्पनामात्रम् । निरंशस्याऽऽत्मनोऽशा- २५ 

भेदानुपपततेरित्याहू-पादा इतीति ! वात्स्यायनपरभृतीनां कल्पनां कथयति--विषया इतीति! शब्दादयो विषया भूयो 

भूयो भुज्यमानास्तत्त्वमिति विश्रममाच्म् । “विषस्य विषयाणां च दुरमत्यन्तमन्तरप् । उपभुक्तं विषं हन्त विषयाः 

स्मरणादपि” इति विषयानूसन्धानस्य निन्दितत्वात्तेषां पारमाथिकत्तर्वभावानुपपत्तेरित्यथः । भूभुवः स्वरिति 

त्रयो टोका वस्तुभूताः सन्तीति पौराणिकाः । तदपि कल्पनामात्रम् । स्थानभेदेन त्रित्वे तदानन्त्यस्य दुरुततरत्वो- 

त्स्वातन्त्यस्य चासिद्धत्वादित्याह्-छोका इतीति । भग्नीद्द्रादयो देवास्तत्तत्फकदातारो नेखवरस्तथेति देवता- ३० 

काण्डीयाः९ । तदपि कल्पनामात्रम् । अस्मदादिप्रयत्नमपेक्षय फकदातृ्वे तेषां भृव्येभ्यो विशेषाभावप्रसद्धत् । 

स्वातन्त्येणोपकारकत्वे तदाराघनवैयर्थ्यात् । तद्धक्तानामपि विपत्तिदश॑नात्तस्रसादस्याकिञ्चिककरत्वादित्याह्-- 

देवा इति चेति ॥ २१ ॥ [र 

१. देवताकाण्डीया--सङ््षकाण्डं देवताकाण्डस् । देवता अधित्य विचारप्राचुरयात् देवताकाण्डत्वं तस्य । 

पुव॑मीमांसायाः द्रादज्ञाध्याय्याः अनन्तरं तत्रतत्रानुक्तानामवर्यवक्तव्यानां विप्रकीर्णानां न्यायानां ३५ 

परतिपादनमनत्र हश्यते । तदिदं जैमिनिना कृतम् । तस्य देवस्वामिभाष्यं भास्कररायकृता वृत्तिश्च 

मुद्रिते दृश्येते । 
३४ 
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वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तदिद | भोक्तेति च भोक्तृषिदो भोज्यमिति च तद्िदः॥२२॥ 
क्ष्म इति श्ट्मविदः स्थूल इति च तद्विद्; । मूते इति मृतेविदोऽमूतं इति च तदिद; ॥२३॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

वेदाः परमार्थाः इति पाठकाः \ तदपि कल्पनामात्रम् । नहि लौकिकवणव्यतिरिक्ता वेदा उपलभ्यन्ते । त 
चेकंकस्मिन् वण वेदसिद्धिः । क्रमोऽपि तेषां कल्पनामात्रम्, उच्चारणक्रियाया उपलबन्धिक्रियायाश्च प्रतिपुरुषं 
भेदात् तद्विरिष्वेदानन्त्ये स एवायं वेद' इति विश्रममात्रमु । यज्ञा वस्तुभूता इति कात्यायनप्रभतयः "यज्ञं 
व्याख्यास्यामो द्रव्यं देवता व्याग” इति तत्र नेककस्य यज्ञशब्दाथंत्वं व्रीह्यादिषु यज्ञबुद्धयभावात् समुदायश्वे्तस्यां- 
वस्तुत्वा्यज्ञ इति विभ्रममात्रम् | | 

भोक्ता मालेति साङ्कचाः । तत्र भोगो विक्रिया चेत् अनित्यत्वारप्रसङ्घः, स्वभावदचेत् सदा स्यादिति । 
विषयसन्निधौ भोक्तृत्वं भ्रममाच्म् । भोज्यं वस्त्विति सुपक्ाराः। तदपि श्रममात्रम् । मधुरादिस्वादस्य व्यञ्चनादे 
क्षणेन विस्वादतताददांनात् ॥ २२॥ 

सक्षम आत्मेत्यणुवादिनः--तत्र युगपत्सकरकटेवरव्यापिवेदनानुसन्धानानुपपत्तिः । अथवा, सूक्ष्मः परमाणु 
समुदायः परमाथं इति परमाणुवादिनः-तदपि श्रममात्रं पेषणादिस्ताध्यपाथिवादिरनसां नित्यत्वानुपपत्तेः । 
निरवयवत्वे च संयोगानुपपत्तेः कार्यानुपपत्तिः । अप्रत्यक्षसमवेत्तस्य च वायुवनस्पतिसंयोगादिवदपरत्यक्षत्वात् त्र्यमु 
कादिप्रत्यक्षं न स्यात् । कार्येण च तदनुमानमाश्रयासिध्यादिदोषदृष्टम्, अतिरिक्तकार्यारम्भे च परुपरिसितद्रव्यारम्धं 
कायंद्रव्यमधिकप्रमाणं हश्यते तस्मात्तदपि केल्पतामातच्रमिति । ~, 

स्थुलो देह एवात्मेति लोकायतिकमेदः- तत्र मृतयुषुप्तयोरपि चेतन्यं स्यात् सङ्खातस्य तादवस्थ्यात् 
वाय्वादीनां चेकंकस्य चेतन्यादशंनात् । सद्धातस्य चावस्तुत्वादिति | मूतंस्तरिशलादिधारी परमाथं इत्यागमिकाः- 
तत्रास्मदादिशरीरवत् मूतंस्य पाञ्चभोत्तिकत्वानुमानात् नानादित्वं लीलाविग्रहुकल्पनं च भरममत्रं, विग्रहाभवे 
लीखाया एवासम्भवात् । अमूत: परमां इति ह्युन्यत्ादिनः । तदपि कल्पनामात्रम् । निस्वभावः परमाथं "इति 
व्याघातात् ॥ २३॥ | 

आनन्दभिरिटीका 

ऋवेदादयो वेदाश्चत्वारस्तत्वानीति पाठका वदन्ति । तदपि कल्पनामात्रम् । न'हि वेदा रौकिकंवंणं 
व्यतिरिक्ता हृदयन्ते । क्रमवतामेव वर्णानां वेदशब्दवाच्यत्वाङ्खीकारात् । क्रमश्चोच्चारणोपलब्ध्योरन्यतरगतो 
वर्णेष्वारोप्यते | तथा च तथाविधक्रमवतां वर्णानामारोपितरूपेण वेदशब्दवाच्यत्वात्कुतो वेदानां परमाथंतेत्याह- 
वेदा इति ! ज्योतिष्टोमादयो यज्ञा वस्तुभूता भवन्तीति मोधायनप्रभतयो यान्ञिका मन्यन्ते । तदपि श्रान्तिमात्रम् । 
यज्ञं व्यास्थास्यामो द्रव्यं देवता त्याग इत्यत्रैकेकरसिमन्यज्ञ विज्ञानाभावाव्समुदायस्यावस्तुत्वादित्याह--यज्ञा इति 
चेति  भोक्तंवाऽऽत्मा न कतंति सांख्याः । तत्र भोगो यदि विक्रिया स्वीक्रियते त्तहि कथं नानितयत्वादिप्रसञ् 
स्वभावत्वे सदा स्यादिति विषयसन्निधौ भोक्तृत्वं भ्रान्तिरेवेत्याह-भोक्तंति चेति । सुपकारास्तु भोज्यं वस्त्विति 
प्रतिजानते तदपि न । मधूरादिरसम्यञ्जनादेस्तदेवान्यथात्वदशंनादेकरूप्यासम्भवादित्याह-भोज्यमिति चेति ॥२२॥ 

आत्मा सृक्ष्मोऽणुपरिमाणः स्यादिति केचित् । तन्न । युगपदरोषशरीरव्यापिवेदनानुसन्धानासिद्धेरिव्याहू-- 
स्म इतीति । स्थो देहोऽहूघ्रत्ययादात्मेति छोकायतमभेदः । तच्च न । मुतसुपुप्तयोरपि सङ्काताविरोषाच्चतन्य- 
प्रसङ्ात् । एकैकस्य च भूतस्य चैतन्यादशंनात्सङ्कातस्य चावस्तुखादिव्याह--स्थुक इति चेति। मूतंस्विशूरादिधारी 
महेदवरद्वक्रादिधारी वा परमार्थो भवतीत्यागमिकाः । तदपि भ्रान्तिमाच्रम् । अस्मदादिदारीरवत्तस्यापि शरीरस्य 

पाञ्चभौतिकत्वात् । रीलाविग्रहुकल्पनं च विग्रहामावे खीलखाभावादयुक्तमित्याहू--मूतं इति । अमृतं: सवकिारदूल्यो 
निःस्वभावः परमाथं इति शून्यवादिनस्तदपि कल्पनामात्रम् । परमार्थो निःस्वभावश्चेति व्याघातादित्याहु- 
अमृतं इति चेति ।॥ २३॥ 





वै० प्र०, का०-२४, २५ | माण्ड्क्योपनिषत् [ २६७ 

कार इति कारविदो दिश इति च तद्विदः । वादा इति बादग्रिदो मुवनानीति पद्धिदः॥२४॥ 
मन. इति मनोविदो बुद्धिरिति च तददिदः। चित्तमिति यित्तविदो धर्माधर्म च तद्धिदः॥२१५॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

कारः प्रमाथं इति ज्योर्तिविदः । तत्न । कार्क्ये मुहूर्तादिग्यवहारो न स्यात् । नानात्वेऽपि न स्वातन्त्यम्। 
उदयकारू इत्यादिक्रियाविशोषत्वेन{षितत्वेन] प्रतीतेः । न च क्रियाघमंत्वमेव, काठे क्रियोदयात् । अन्यथा ५ 
कालानवच्छिघ्लत्वेन क्रियाया नित्यत्वापातात् । किञ्च, यदि मुहूर्तः परमार्थो ज्योतिविदः किन्न स्वाराज्यं, तच्छास्व- 
प्रणेतृणां च विपत्तिः प्रसिद्धेव । किञ्च प्रवुत्तफलस्य कमणोऽवदयभोग्यत्वात् व्यर्थो मुहृतंस्तस्मात् कार इति 
कल्पनामाघ्रम् । दिशः परमाथ इति स्वरादिविदः । तदपि श्रममाध्रं तद्विदामपि पराजयदशंनात् तदुपदिष्टदिक्- 
स्थानां सवंदेव जयः स्यात् क्षणान्तरेऽपि दिकस्वभावालोपादिति | धातुवादमन््रवादग्रभतयः परमार्था इति 
वादविदः। तदपि तेषां विश्रममात्रम् । तास्रादिस्वभावे स्थिते नष्टे वा कनकादिभावायोगात् । यदि रसः स्वावय- १० 
वेस्ताप्रादिवर्णं तिरस्कृत्य कनकादिवरणं दशेयेत् तदा जपाकुसुमसं्िनि स्फरिकादिर्ततावत् कनकादिभावस्य 
मृषात्वाद्रसावयवापगमेऽपगमानुमानात् । मलत्यंस्य च शरीरस्य रसेनाजरामरत्वमित्यपि व्यामोहमात्रम् । मन्त्रवादेऽपि 
कालदष्टो न जीवति । अकालदण्रः स्वयमेवोत्तिरछठात क्वा चज्जपतः फलदर्हानस्य काकतालीयत्वात् नियतत्तायाश्चादर्शा- 
नाच्च परप्रतारणाथंततेवेत्ति। भुवनानि चतुददोति भुवनकोक्षविदः। तच्च कल्पनामात्रं को हि तानि दृष्ट्वा समागतः। 
न च महानूभाववचनमेव शरणं तेषां विप्रतिप्रत्िदर्शनादिति । २४ ॥ | १५ 

मन आस्मेति लोकाधतिकभेदः-- तत्र च न क्टेशञप्राप्िः कस्यापि स्यात । स्वतन्त्रस्य स्वानथंसङ्कल्पानु- 
पपत्तेः बुद्धिर्बाह्यविषयाकारा चित्तम् । बाह्यविषयाकारशन्यं विन्नानं स्वसंवेद्यं ते वस्तुनी इति बौद्धमेदाः रान्ताः | 
सुषुप्ते व्यभिचारात् वेद्यस्य च घटादिवत् स्वव्यततिरिक्तवै्यत्वादिति | 

धर्मधिर्मो विधिनिषेधचोदनागम्यौ परमार्थाविति जेमिनिप्रभृतयः। तच्च कल्पनामात्रं यत्तो यस्मिन् 
प्राणिनिकाये येयंशः प्रशस्यते स तेषां धर्मः । यच निन्यते सोऽधमः, न त्वगितिहोत्रादिरेव । यतो भरतखण्ड- २० 
व्यतिरिक्तभूभागनिवासिनां सुखदुःखो्कर्षौ दृस्येते तदभावेऽपि । न चता भोगमूमय इति वाच्यम् । तदुरेशेन 
विधानादर्शनात् । यदि च कालत्रयान्यतमकालावच्छिन्नौ तदाऽपाक्षीत् यजतीत्यादेरपि प्रयोगप्रसङ्गः । साध्येक- 

आनन्दगिरिटीका 

कारः परमाथं इति ज्योतिविदः । तच्च न। कारक्ये मुहर्ता्व्यिवहा रायोगात् । तन्नानत्वेऽपि न 

स्वातच्त्यम् । अन्यविषयत्वेन प्रतीतैः । उदयकाल इत्यादिना क्रिथाधमंत्वेन प्रतीतैः स्फुटत्वात् । न च क्रियाधमंत्वं २५ 
ऽपि तदुत्पत्तिदरशनादल्यथा कारानवच्छिन्नत्देन क्रियानित्यत्वापात्तादित्याहु-- कार इतीति । ?स्वरोदयविदस्तु 

दिशः परमार्था इत्याहुः । तदपि भ्रान्तिमात्रम् | तद्विदामपि पराजयदशंनादित्याह्- दिल इति चेति । धातुवादो 
मन्त्रवादश्चेस्यादथो वादा वस्तुभूता भवन्तीति केचित् | तदपि कल्पनामात्रम् } ताम्रादिस्वभावे स्थिते नष्टे च 
कनकादिस्वभावासम्भवात् । सन्त्रवदिऽपि कालदष्टो न जीव्ति अकालदष्टः स्वयमेवोत्यास्यततीत्यभ्युपगमाहयामोह्- ` 
मात्रमिव्याह्-वादा इतीति । मुवनानि चतुद॑श् वस्तूनीति भुवनकोश्चविदः । तदपि कल्पनामात्रम् । तेषामहष्टत्वात्। ३० 
न च तेभ्यस्तद्शंनम् । तेषां मिथो विप्रतिपत्तिदशंनादिव्याहू--भुवतानीति ।॥ २४ ॥ 

मन एवाऽऽसमेति लोकायतमेदः । तदपि श्रान्तिमात्रम् । तस्य स्वातन्त्ये क्केशभ्राप्ठ्यनुपपत्तेः । अस्वात्तन्त्ये 
च॒ घटवदनात्मत्वात्करणत्वाच्च दीपवदात्मत्वायोगादिव्याह-मनं इति । वुद्धरेवाऽऽत्मेति गौद्धाः । तेषामपि 
श्रान्तिमा्मेव । तत्सुपुप्ते व्यमिचाराद्वे्यस्य च धटवदतिरिक्तवेद्यत्वादित्याह्-बुद्धिरिति \ चित्तमेव आद्याकार- 
दान्यं विज्ञानम् । तदेवाऽऽत्मेत्यपरे । तत्रापि प्रागुक्तन्यायाविशेषात्तुल्यं भ्रान्तित्वमित्याह--चित्तमिति । धर्माधर्मौ ३५ 

१. स्वरोदयविदः यस्यां दिशि स्वरविश्चेषो घ्वनिरूपः धूयते तस्यां दिशि गमने विजय इति निणये 
` कराला इत्यथः | 
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पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे । एकर्िंश्क इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥२६॥ 
लोकल्लोकविदः प्राहुराधमा इति तद्विदः । स्वीपुनपंसकं रङ्गाः परापरमथापरं ॥२७॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 

रूपत्वेन कदाचिचिष्पत्तिः स्यात् । अथानुषन्धतिष्पत्त्या निष्पत्तिरुच्यते । कोऽथः ? किं तस्येव निष्पत्तिः उतत 
तयोरपि । प्रथमे न सिद्धिश्चरमे घटान्न विशेषः । किंञ्च, सुखदुःखसाधनसम्पत्तिः धर्माधिर्मानुष्ठायिनामेवेति नियन्तु 
न शक्यं, तदभावेऽपि सोमेश्व रवदीश्व रादीनां तदर्शनादिति ॥ २५॥ 

मूग्रकृतिः प्रधानमहदह ङ्का रपञ्चतन्मात्राणि सप्त॒ प्रकृतिविकृतयः पञ्चज्ञानेन्दरियाणि पञ्चकर्मेन्दरिपाणि 
पञ्चविषयाः एकं मनः करणमिति षोडशविकाराः पुरुषस्तूपकन्धिमात्रस्वभाव इति पञ्चविश्शतिसंख्याकः प्रपश्च 
इति सांस्याः । एतदपि कल्पनामात्रम् । यत्तौ विशेषणं व्यावत्त॑कं भविष्यत्ति। व्यावर्त्यं च प्रमि्तंनवा? प्रथमे 
न शक्यं व्यावत्तंयितुम् । चरमे व्यथं विशेषणं न चान्यत्नास्तीति शक्यमवधारयितुम् । यतः पातञ्जका- 
ईरवरमधिकं परयन्तः षड्विशतिः पदार्था इति कल्पयन्ति । रागाविद्यायत्तिकाककलामायाधिकास्त एवेकच्रिशषत् ` 
पदार्था इति पाशुपताः । अनन्तः पदाथं भेद इति संवतंप्रभृतयः। तस्मान्मुनीनामेव विगप्रतिपत्तिदर्हानिष्टिभ्रतिपत्तेस्त्व- 
ज्ञानमृकत्वात् पदाथंभेदवण॑नं वादिनां कल्पनासात्मिति ॥ २६॥ 

लोकानुरज्ञनमेव तत्त्वमिति रोकिकाः तदपि कल्पनामात्रं, भिन्नरचिहि छोकः तमनुरञ्जयितुं विश्वेश्वरोऽप्य- 
समथंः । आश्चमाः पदार्थाः इति दक्षप्रभतयः मन्यन्ते । मेखलाजिनदण्डेहि ब्रह्मचारी च लक्ष्यते । गृहस्थो वेदयष्टिभ्यां 
नखकोमभि्वेनाधितः, त्रिदण्डेन यतिश्च । एवं लक्षणादि पृथक् पृथगिति । तदपि कल्पनामात्रं वेषस्य आश्म. 
रब्दाथंत्वे तु दद्रादेरपि प्रसङ्गात् । जातिमूकाश्वाश्चमाः सा च दृक्षया । तदुक्तम्- | 

अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वज । कुले च कामिनीमृले का जातिपरिकल्पना ।। इति । ॥ि 
संस्कारोऽपि देहसमवायी चेत् नामुत्रोपभुज्यते आत्मसमवायी चेत्तन्न, जसङ्खत्वात् विकारित्वे अनित्यत्वादि- 

२० प्रसङ्खाच्चेति। लेद्धिका वेयाकरणाः स्प्रीपृत्तपुंसकं शब्दगतं तत्तवमाहुः। तत्र कि स्त्री दाब्दादिस्वभाव ओौपाधिको वा। 

२९५ 

२५ 

आनन्दगिरिटीका । 

विधिनिषेधचोदनागम्यौ परमार्थावितति मीमांसकाः । तदपि कल्पनामात्रमु । देहाकालादिषु धर्माधमंयोविप्रतिपत्ति- 
दर्रानादिव्याहू--धर्मेति ॥ २५॥ 

परधानं मूलप्रकृतिः महदह ङ्का रतन्मात्राणीति सप्त प्रकृत्िविहृतयः । पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि । पञ्च कमेन्दि- 
याणि । पञ्च विषयाः । मनश्चैकमिति षोडश विकाराः । पुरुषस्तु हशिस्वभाव इति पञ्चविशतिरसंख्याकः प्रपञ्चो 
वरित्वति सांख्याः । तच्च कल्पनामात्रम् । पञ्चविशतिविरोषणस्याव्यावतंकत्वे वेयर्याद्रियावत्तंकतवे च व्यावत्य- 
्मिव्यप्रमित्यो रनुपपत्तेरित्याह्-पच्चविक्षक इति \ पातञ्जला: पुनरीश्वरमधिकं पर्यन्तः षड्विशतिः पदार्था इति 
कल्पयन्ति | तदयुक्तम् । ईदवरस्य पुरषान्तर्भावादधिकत्वानुपपत्तेः । अनन्तभावि च घटवदनीश्व रत्वप्रसङ्गादित्याह्- 

षर्विश इति चेति \ पाश्ुपतास्तु रागविद्यानियत्तिकाखकलामायाधिकास्त एवेकत्रिशत्पदार्था इति बरुवते । तत्न । 
क्लेरत्वेऽपि रागाविद्ययोरवान्तरभेदवदस्मितादेरपि तद्धित्रसेन संस्यातिरेकात्तस्य रागोपलक्षितत्वे तस्याप्यविद्यो. 

पलकितत्वेन न्यूनतापातादविद्यामाययोऽचेकत्वादवान्तरमेदे च नियतावपि तदुपपत्तेः संख्यातिरेकतादवस्थ्यम् । 

कालकलासु च तस्रसिदधेरित्याह--एकनरिशक इति \ अनन्तः पदाथंभेदो न नियतोऽस्तीति केचित् । तदपिन । ` 
वादिनां विवाददंर्शनात् । विवादस्य चाज्ञानमूरुकत्वादित्याहु--अनन्त इतीति ।। २६॥ 

 कोकानिति ! रोकानुरञ्नमेव तत्वमिति लौकिकाः । तदपि विश्नममात्रम् । रोकस्य मिन्चरुचित्वात्तदनु- 
रज्ञनस्येश्वरेणापि करतुमशक्यत्वादित्याह--लोकानिति । दक्षप्रभृतयस्त्वाश्रमाः परमार्था इति समथयन्ते । तदसत् । 
वेषस्याऽश्रमशब्दाथैत्वे शूद्रादेरपि प्रसङ्गाज्जातेश्च दुविवेचत्वात्तमूरस्याऽऽश्रमस्य दर्शयितुमशक्यत्वात्सस्कारस्य च 

देहसमवायित्वे पारौकिकत्वायोगादसङ्खे चाऽत्मनि तदसमवायादित्याहू-आ्रमा इतीति । वयाकरणस्तु सीः 
पुनपुंसक शब्दजातं तत्वमिति वणंयन्ति । तदप्ययुक्तम् 1 स्व्यादेः शाब्दस्वभावस्वे सर्वादीनां त्रिलिङ्त्वायोगादेकस्या- 
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सृष्टिरिति यष्टिषिदो रय इति च तद्विदः । स्थितिरिति स्थितिविदः सवे वेह तु सवेदा ॥२८॥ 
यं भावं दक्येद्यस्य तं भावं स तु पयति । तं चावति स भूत्वाऽसौ तदूग्रहः सथुपेति तम् ॥२६॥ 

प्राणः प्राज्ञौ बीजात्मा तत्कायंभेदा हीतरे स्थित्यन्ताः । अन्ये च सवे रोकिकाः सवप्राणिपरिकल्पिता भेदा 
रज्ज्वामिव सर्पादयः । तच्छन्य आत्मन्यात्मस्वरूपानिश्वयहैतोरविद्यया कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽथः । प्राणावि- 
रखोकानां प्रत्येकं पदाथव्याख्याने फल्पुप्रयोजनत्वाद्यत्नो न कृतः \\ २०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८ ॥ 

कि बहुना प्राणादीनामन्यतममूक्तमनुक्तं वाऽन्यं भावं पदाथं दशंयेद्यस्याऽऽचार्योऽन्यो वाऽऽप्न इदमेव तच्व- 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

मायं सर्वादीनां त्रिलिङ्गता न स्यात्। एकस्य अनेकस्वभावतायोगात्। भनन्तव्वे चावस्तुत्वप्रस ङ्गः शब्दातिरिक्तार्थाद्धी 
कारादौपाधिकस्य मिथ््रा्वाच्च । किञ्च, शब्द उत्पाद्यते ज्ञाप्यते वा, आद्ये अन्योन्याश्रयः श्ब्दनिष्पत्तौ व्याकरणा- 
रम्भः ततश्च शब्दनिष्पत्तिरिति । द्वितीये व्यथं व्याकरणम् | स्वरूपन्ञानस्य श्रोत्रात् सम्भवात् । व्युत्पत्तेदच 

वृद्धव्यवहा यत् । किञ्च सुप्तिडनन्तं पदं” इति लक्षणस्येतरेत यवृत्तेरव्यापकता । घटादिलक्षणस्य चातिग्यापकता । 
रूढघाश्रये व्यर्थं प्रकृतिप्रत्ययविभागग्रसङ्घतो व्याकरणम् । किञ्च, यथा अनादिवेदविरोधे पौरुषेयी स्मृतिः अप्रमाणं 

तथा, अनादिवेदहष्टविरुदधनिर्माणं कि नाप्रमाणम् । जथ छन्दसि बहुरुमितिवचनात् प्राचोनानां तथेव प्रसिद्धेरथं- 
प्रतिपत्तेश्व सम्भवात् तत्र तेन विरध्यन्ते तेहि रोकेऽपि अपशन्दभाषिततानां तथेव प्रसिद्धेः अथं प्रतिपत्तेश्च 
तेभ्यस्सम्भवाल्छोकेऽपि न विरुध्यन्ते | 

किल्च, भारतादिषु पाणिनिमत्तविरुद्धानेकन्ब्दोपलन्रव्यासस्य किमज्ञानं सम्भावयामः कि वा पाणिने- 
रेवति विषये वेयाकरणानामेव शाकल्यशाकटायनादीनां विप्रतिपत्युपरृन्धेः तस्येवाज्ञानकल्पनं युक्तमिति। द्रे 
ब्रह्मणी वेदितव्ये परजञ्चैवापरं चेत्यन्थे कल्पयन्ति । यतो वस्तुतः परिच्छेदे नेव कोऽपि ब्रह्मपदाथंः सम्भवति ॥२७॥ 

सतोऽसत्तश्चोत्पत्यसम्भवस्य वक्ष्यमाणत्वात् सृष्टयादिवणंनमपि पौराणिकानां भ्रमसिद्धानुवादमात्रम् । 
इह् रोके यत्सवं कुलघमंग्रामधमदेशधर्मादि तदपि कल्पनामात्रमेव । नहि वस्स्वन्यथा भवतीति ॥ २८ ॥ 

प्राणादिश्छोकानां संक्षेपाथंमाह- प्राणः प्राज्ञ इत्यादिना । एवं तावद्रादिनां लौकिकानां कतिपयकल्पना- 
भेदानुदाहूत्य अनन्तत्वात्सवथेव ते नोदाहतु' शक्यन्त इति संक्षेपमाह--यं भावं इत्यादिना । असौ पुरुष एव भूत्वा 

आनन्दगिरिटीका 

नेकस्वभावत्वासम्भवादौपाधिकधमंत्वे च तस्यावस्तुत्वप्रस द्वादिष्याह--स्रीपुंनपुंसकमिति । दवे ब्रह्मणी वेदितव्ये 
परं चापरं चेति केचित् । तच्च न । परिच्छेदे क्वचिदपि ब्रह्मत्वायोगाद्वस्तुतोऽपरिच्छिन्नस्य तद्धावादिव्याहु- 
परापरमिति ।। २७ ॥ 

सृष्टिर्वा ख्यो वा स्थितिर्वा तत्वमिति पौराणिकाः । तदपि कल्पनात्रम् । संतोऽसत्तश्चोत्पत्याद्यभावस्यं 
 वक्ष्यमाणत्वादिति मत्वाऽऽह्--ृष्टिरित्यादिना । यथोक्तकस्पनानामधिष्ठानं सूचयति- स्वे चेति ! उदाहूताश्चानु- 
दाहूताश्च कल्पनाभंदा यावन्तो विद्यन्ते ते सर्वेऽपि प्रकृतात्मन्येव कस्पनावस्थायां कल्प्यन्ते नाऽऽत्मनः कस्पितत्वम्। 
सवस्य कल्पितत्वेनाधिष्ठानत्वायोगादित्यथंः | 

' प्राणादिषश्छोकेषु प्राणशब्दाथेमाह्--ग्राण इति } तस्येव बीजात्मनो विकारविरोषत्वादितरेषां न ततोऽत्यन्त- 
भिन्नतेत्याह्-तत्कायंति । अन्तिमपदाथं स्पुटयति--अन्य इति । कूुरृधर्मो ग्रामधर्मो देशधमंस्चेत्येते सवंशब्देन 
गृह्यन्ते 1 तेषामात्मनि तदन्ञानादेव कल्पितत्वं सदृष्टान्तं स्पष्टयत्ति--रज्ज्वामिति । आत्मनोऽधिष्ठानयोग्यता्थं 
कल्पनारुन्यत्वमाह--तच्छरन्य इति । किमिति समुदायाथंः इलोकानामुच्यते शलोकान्तरेष्विव प्रत्येकं पदाथं- 
व्याख्यानमेतेष कि न स्थादित्याल्ङ्कयाऽऽह--प्रत्येकमिति ।। २८ ॥ 

ौकिकानां परीक्षकाणां च कत्तिपयकल्पनाभेदानुदाहूत्यानन्तत्वादशेषतस्तेषामुदाहूर्तमराक्यत्वं इष्ट्वा 
 संक्षेपमात्तमाचष्ट--यं भावमिति । पादवयं विभजते--कि बहूनैत्यादिना ! तमेव भावं विरिनष्टि--यो दशित 

१० 
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२५ 

एतेरेपोऽप्रथम्भावैः परथगेवेति लक्षितः । एवं यो वेद त्वेन कल्पयेत्सोऽविक्षङ्कितः ॥२०॥ 
खप्नमाये यथा दष्टे गन्धवंनगरं यथा । तथा विश्वमिदं चष्ट वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥२१॥ 

मिति स तं भावमात्ममूतं पर्यस्ययमहमिति वा ममेति वा तं च द्रष्टारं स भावोऽवति यो दशितो भावोऽसौ भूत्वा 
रक्षति । स्वेनाऽऽत्मना सवंतो निरुणद्धि \ तस्मिन््रहस्तदुग्रहस्तदभिनिवेशः । इदमेव तत्त्वमिति स तं ग्रहीतारमुपति। 
तस्याऽऽत्मभावं निगच्छतीटयथः १५ २९ ॥ 

एतेः प्राणादिभिरात्मनोऽपुथग्भूतेरपुथग्भावेरेष आत्मा रज्जुरिव सर्पादिविकत्पनारूपेः पृथगेवेति रक्लितोऽभि- 
रलललितो निश्चितो सूट रित्यथंः। विवेकिनां तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादियो नाऽऽ्त्मव्यतिरेकेण प्राणादयः सन्तीत्यभि- 
प्रायः । “इदं सर्वं यदयमात्मा" इति श्रुतेः! एवमात्मव्यतिरेकेणासत्वं रञजमुसपेवदात्मनि कल्पितानामात्मानं च 
केवरं निविकस्पं यो वेद तच््वेन श्रुतितो युक्तिश्च सोऽविश्चङ्ध्ितो वेदाथं विभागतः कल्पयेत्कत्पयतीत्य्थंः । इवमेवं- 
परं वाक्यमदोऽन्यपरमिति । “न ह्यनध्यास्सविद्ेदाञ्ज्ञापुं शक्नोति तत्वतः । “न हयनध्यात्मवित्कभ्िक्किथाफल- 
मुपाहनुत'' इति हि मानवं वचनम् ॥ २० ॥ 

यदेतद्रेतस्थासत्तवमृक्त युक्तितस्तदेतद्ेदान्तप्रमाणावगतमित्याह--स्वप्नेति । स्वप्नदच माया च स्वप्नमाये अस. 
दस्त्वात्मिके सत्यो सद्रस्त्वात्मिके इव लक्ष्येते अविवेकरिभिः। यथा च प्रसारितपण्यापणगृहुप्रसादस््ीपुञ्चनपदव्यवहारा- 

अनुभृतिस्वरूपाचायंटीका 

तत्तादात्म्यमेव मापद्यते | अन्यत्र प्रवृत्ति निवारयति उपदिष्टो गणपत्तिरित्यादिभावमित्यथं; । असौ देवः परमाथों 
नान्य इति परोक्षो वा मूत्वा । जथवा अयुः प्राणस्तस्मिन्नसौ प्राणे तदुपलक्षिते हदये भूत्वा स्थित इत्यथं; ।। २९॥ 

| उक्तवस्तुज्ञानवाच् वेदकि द्कुरो भवति किन्तु स्वयं वेदार्थं ब्रूते स एव तदर्थो भवतोल्युक्तज्ञानस्तुव्यथंमाह्-- 
एतेरेष इत्यादिना । क्रियाफलं प्रमाणफलं तत्तवनिणंयमिल्यथंः ।। ३० ॥ . 

प्रसारितानि पण्यानि क्रयविक्रयवस्तूनि येष्वापणेषु हूटषु ते प्रसारितपण्यापणास्ते च गुहाश्च प्रासादारव 
भनन्दगिरिटीका 

इति । स कथं द्रष्टारं रक्षत्तीत्यपेक्षायामाहू--असाविति । साधकपुरुषतादात्म्यमापदेत्य्थंः । रक्षणप्रकारं प्रकट. 
यत्ति--स्वेनेति । साक्षादसाघारणरूपस्वेन तत्रैव निष्ठामापाद्य तत्तोऽस्यत्र प्रवृत्तिमूपासकस्य निवारयतोत्यथः | 
चतुथंपादं ग्याचष्टे-तस्मिक्निति ॥ २९॥ 

एतेनान्यत्र प्रवृत्तिनिरोधे हितुशक्तः । तहि प्राणादीनामात्मवदेव तात्तविकत्वं प्राप्तमित्याशङ्खय केल्पिताना- 
मधिष्ठानातिरेकेणावस्तुत्वाच्नैवमित्याहु--एतैरिति । उक्तन्ञानस्तु्य्थंमाह-एवमिति । पुवर्षिं व्याक रोति--एतैरिति । 
कस्पितानामधिष्ठानातिरेकेण सत्तास्फुरणयोरघावात्तद्वारेणाऽऽत्मति भेददर्शनमविवेकिनामस्तु तदन्येषां कथमुप- 
कन्िरित्याश द्ुयाऽऽहु--विवेकिनां त्विति । प्राणादीनामात्मातिरेकेणासत्तवे प्रमाणमाहू--इदमिति । उत्तरां 

योजयति--एवमिति । तत्तवेनाऽऽ्मवेदनोपायं सुचयत्ि--तत्त्वेनेति ! स्वप्नदृश्यवञ्जाग्रदुहश्यानां मिथ्यात्वसाघको 

दृश्यत्वादिहेतुरत्र युक्तिरित्युच्यतते । तथोक्तविज्ानवान्वेदकिद्कुरो न भवति कि तु सयं वेदाथ ब्रूतं स एव वेदार्थो 

भवत्तीत्यथंः । विभागतो वेदाथंव्याख्यानममिनयत्ति--इदसिति । ज्ञानकाण्ड साक्षाददरेतवस्तुपस्म् । कमकाण्डं तु 

साध्यसाधनसम्बन्धबोधनद्रारा परम्परया तस्मिन्पयंवसितम् | सर्वे वेदा यत्दमामनन्ती'ति श्रुतेरित्यथंः। आत्मविदो 

वेदाथवित्त्वमुक्तं व्यनक्ति--न हीति \ तदेव हि वेदाथतत्वं यत्परत्यगात्मस्वरूपमतश्चाध्यात्मविदेव याथास्म्येन 

तत्त्वज्ञाने प्रभवतीत्यथंः । उक्तेऽथे स्म॒तिमुदाहरति--न हीति \ क्रियाशब्देन प्रमाणमुच्यते । तत्फकूं तत्तवज्ञानमग्नि 
होत्रादिक्रियायाश्च शुद्धिद्वारा तस्मिन्पयंवसानादिव्यथंः । २० ॥ | 

याभियुंक्तिभिरस्मिन्प्रकरणे द्रंतस्य मिथ्यात्वं कथ्यते तासां प्रमाणानुप्राहकत्वादनाभासत्वमवसेयमित्याहु- 

स्वप्नेति । श्लोकस्य तात्पर्याथंमाह--यदेतद्हेतस्येति । असवे सत्ववतपरतिभानं कथमित्याशङ्क्य श्लोकाक्षराणि 

व्याचष्टे स्वप्नश्चेति । प्रसारितानि तत्र तत्र प्रकटतां प्रापितानि पण्यानि क्रयविकयद्रव्याणि येषामापणेषु हदु 

ते प्रसारितपण्यापणास्ते च गृहाश्च प्रासादाश्च स्वरीपुञ्चनपदाश्चेतेषां व्यवहारास्ते राकोणंमिति योजना ।. षष्टान्त- 

त्रयमनुदय दारष्यन्तिकमाह--यथा चेति ! गन्धवंनगराकारः चका राथ: । नेह नानाऽस्ति किञ्चनेत्यादयो वेदान्ताः । 



| 
॥ ॥ ॥ 

# 
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न निरोधो न चोत्पत्तनं बद्धो न च साधकः । न शथे वे शक्त इत्येषा परमाथेता ॥२२॥ 

कोणेमिव गन्धवेनगरं हृश्यमानमेव संव्कस्मादभावतां गतं दृष्टम् ! यथा च स्वप्नमाये हषे असद्रपे तथा विश्वमिदं 
दतं समस्तमसदृहष्टम् । ववेत्याह ! वेदान्तेषु । “नेह नानाऽस्ति किञ्चन" । “इन्द्रो मायाभिः । आत्मैवेदमग्र 
आसीत्" “शब्रहयोवेदमग्र आसीत्" । “द्वितीयाद्े भयं भवति"! “न तु तदुद्वितीयमस्ति' । “यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभूत् 
इत्यादिषु \ विचक्षर्णैनिपुणतरवस्तुदशिभिः पण्डितेरित्यथंः । 
“तमः श्वश्रनिभं हष्टं बषंडुदूबुदसल्िभम् । नाराघ्रायं सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगम् ।'' इति । व्यासस्मृतेः ।\ ३१॥ 

न निरोध इति प्रकरणार्थोपसंहारा्थोभ्यं इलोकः। यदा वितथं द्वतमात्मेवेकः परमायथंतः संस्तदेदं निष्पन्नं भवति- 
सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहुरोऽविद्याविषय एवेति तदा न निरोधः ! निरोधनं नियेधः प्रलयः उत्पत्तिज॑ननं बद्ध 
संसारी जीवः साधकः साधनान्मोक्षस्थ मुमृक्षु्मोचनार्थो मुक्तः विमृक्तवन्धः। उत्पत्तिप्रल्ययोरभावाद्रद्धादयो न सन्ती 
त्येषा परमाथंता । कथमुत्पत्तिप्रलययोरभाव इत्यु च्धते। देतस्यासस्वात् \ “यत्र हि द्वैतमिव भवति" \ “थ इह नानेव 
पश्यति" \ “अआत्मेवेदं सवम्" \ “ब्रहयेवेदं सवम्" । "एकमेवाद्वितीयम्" “इदं सर्वं यदयमात्मा इत्यादिनाना- 
श्रुतिभ्यो द्रंतस्यासत्तवं सिद्धम् । सतो द्यत्पत्तिः प्रख्यो वा स्याच्नासतः शाश्चविषाणादेः । नाप्यद्रैतमुत्पद्यते खोयते वा । 
अदयं चोत्पत्तिप्ररयवच्चेति विप्रतिषिद्धम् । यस्तु पुनर्हेतसंव्यवहूारः स रज्जुखपवदात्मनि प्रणादिलक्षणः कल्पितः 

५ 

१० 

इत्युक्तम् । न हि ममोविकल्पनाया रज्जुसर्यादिलक्षणाया रज्ज्वां प्रय उत्पत्तिर्वां । न च मनसि रर्जुसपस्योत्त्तिः 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सत्रीपुञ्जनपदाश्च तेषां व्यवहाराः तेराकोणंमित्यथंः । तमसि मन्दान्धकारे यद्रज्ज्वां इ्वभ्रं भूच्छिद्रं श्रान्त्या भाति 
तन्निभं तत्तुल्यं विवेकिभिहषठं विश्वं नाशप्रायं वत्तंमानकारेऽपि तद्योग्यतासदावादित्यथंः ।। २१ ॥ 

१५ 

सत्वाभावे कथमुत्पत्िप्रल्ययोरभावस्सिद्ध इत्याशङ्कयाह--सतो हीति ! धम्यंभावे घर्मामावः प्रसिद्ध , 
इत्यथः । अट्तं ब्रहमव कार्याकारेणोत्पद्यते री थते चेव्येकदेरिनः तदसङ्धतमित्याह--नापीति । त्वथापि व्यवहाराङ्खं 
देतमिष्यते तस्य जन्मल्यौ करिमित्ति न स्तः इत्याशङ्कुयाह--यस्तु पुनरिति । विमतस्तत््वत्तो न जन्मल्यवान् 
कल्पितत्वात् रज्जुसपंवदित्यथं; । हृषटान्तं साधयत्ति--न हीत्यादिना । सर्वेषामुपकरम्भामावात् रज्ज्वां जन्मल्यौ 
मा भूतां दृष्टकरणस्यव मनसस्सकाशादुत्पत्तिः सनसि च खयो रज्जुसपंस्य भविष्यतीत्याशङ्धुवाह्--न चेति 

आनन्दगिरिटीका 

दतस्य वस्तुतोऽसत्त्वे स्मृतिमपि दशंयति--तम इति । तमसि मन्दान्धकारे रज्ज्वामधिष्ठाने मूच्िद्रमिति यद्भ्रान्त्या 
भाति तत्निभं तत्तूल्यं विवेकिभििश्वं दृष्टं तच्चातीव चच्चलमाटक्षितं नाशप्रायं वत्त॑मानकालेऽपि तद्योग्यता- 
 क्त्वात्। न च हतं कदाचिदपि सुखकरमुपरभ्यते दु-खाक्रान्तं तु दृद्यते। तच्च नाशग्रस्तम्। नाश दध्वं मसत्वमेवोच 
गच्छति न तर्हि तस्य परमाथंत्वं प्रमाणाभावादित्यथं; । ३१॥ 

२०७ 

२५ 

प्रमाणयुक्तिभ्यां द्ैतमिथ्यात्वप्रसाधनेनाद्रेतमेव पारमाथिकमिति स्थिते तिर्धारितिमर्थं संगृह्ात्ि~- ` 
नेत्यादिना \ शोकस्य तात्पर्याथंमाहू--प्रकरणेति । कोऽसौ प्रकरणाथंस्तस्य वा संग्रहे कि सिध्यत्ति तदाह-- 
यदेति । व्यवहारमात्रस्याविद्याविषयत्वेऽपि कि स्यादिति चेत्तदाह- तदेति । चतुथंपादाथंमाहु--उत्पत्तीति । उक्त 
 मेवाथ प्ररलभ्रतिवचनाभ्यां प्रपञ्चयति--कथभित्थादिना । द्रैतासत्वं श्रत्यवष्टम्भेन स्पष्टयत्ति--यत्र हीति 1 द्रेतस्या- 
सत्वे कथमुत्पत्तिप्रल्यौ न स्यातामित्याश््कय कि द्वैतस्य तौ कि वाद्रैतस्येव्याद्यं विकल्पं दूषयति--सतो हीति । 

२५ 

द्वितीयं प्रत्याह--नापीति । व्यावहारकिद्ैताङ्गीका रात्तस्यैवोत्पत्तिप्र्यावित्याशङ्ुयाऽऽह् यस्त्विति विमतस्तत्त्ततो ` 
नोत्पत्तिप्रलयवान्कस्पितत्वाद्रज्जुसपेवदित्यत्र दृष्टान्तासिद्धिमाशङ्कय रज्जुसपंस्य रज्ञ्वामुत्पत्तिप्रलयौ मनसि वा 

 दयोवेत्ति विक्र ल्प्य प्रथमं प्रत्याहु-न हीति । रज्जं पर्यतां सर्वेषामुपरुब्धिप्रसङ्गादित्यथं; । द्वितीयं दूषयत्ति- न 
` चेति । बहिस्पटन्धिविरोधादित्यथंः । तृतीयं निरस्यत्ति--न चेति । उभयतो मनोरग्जुलक्षणे न रणज्जुसप॑स्योत्पत्ति- 
श्रक्यो युक्तौ दयाधारत्वानुपकम्भादित्यथंः । रज्जुसपंवदुद्ेतस्य मानसतत्वाविशेषात्च तत्वतो जन्मविनाशौ दशंयितुं 

२५ 
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प्रलयो वा न चोभयतो वा! तथा मानसत्वाविशेबाद्देत्य । न हि नियते मनसि सुषुप्ते वा देवं गृह्यते । अतो 

मनोविकल्पनामात्रं दवेतमिति सिद्धम् । तस्माल्सुक्तं देतस्यासस्वान्निरोधाचभावः परमाथंतेति । | 
| यद्येवं देताभावे श्ाखरव्यापारो नाद्रेते विरोधात् । तथा च सत्यटैतस्य वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छरन्यवाद- 

प्रसङ्धः द्वैतस्य चाभावात् ! न, रज्जुसपादिविकत्पनाथा निर स्पदत्वानुपपत्तिरिति प्रत्युक्तमेतत्कथभुज्जीवयसीति । 

५ आह रज्जुरपि सपंविकल्पस्थाऽऽस्पदभूता विकत्पितैवेति दृषटान्तानुपपत्तिः । न, विकल्पनाक्षयेऽविकलि्पितस्याविकल्पि- 

तत्वादेव सस्वोपपततेः । रज्जुसपंवदसत्वमिति चेत् ! न, एकान्तेनाविकत्पितत्वादविकल्पितरऽज्वंजञवत्प्राक्सपभिाव- 

विज्ञानात् । विकल्पयितुश्च प्राग्विकल्पनोत्पत्तेः सिद्धत्वाभ्युपगमादसत्वानुपपत्तिः । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

 बहिस्संगोघविरोधादिव्यथंः । उभयतो वा ! मनो रञ्जुलक्षणे, न दयाधारत्वादशंनादित्यथंः । दार्न्तिकमाह्-तथेति) 
१० मानसत्वमसिद्धमित्यारङ्कयाह् ~न हीति । यस्मिन्सति यद्भवति असत्ति च न भवतति तत् तदात्मकं प्रसिद्धम् । 

प्राह्यश्राहुकरूपं च द्यं, अहमिदं जानामीति सत्येव मनसि । अतो मनोविकल्पनामात्रम् । न च भ्रमसिद्धस्या- 
ज्ञातसत्तायां प्रमाणमस्ति, येन मनोदशंनमात्रे निमित्तं कल्प्येत । 

वि ये च, परमाण्वादिप्रसूतदरेततं प्रामाणिकमिति जल्पन्ति ते प्रागेव परास्ताः। यद्येवं निरोधाद्भावः 
 परमाथंस्ताहि तत्रैव शस्त्रन्यापारः नाद्रेते ब्रह्मणि, अभावनोधने व्यपृत्तस्य भावबोधने व्यापारः न, विरोधात् । ततः 

१५ किमित्यत आह-तथा चेति । | 

| रेते विद्यमाने कथमद्वेतस्याप्रामाणिकत्वेमात्रेण शृन्यवाद इत्ति न वाच्यमित्याह-ेतस्थ चाभावादिति । 
भोद्धारप्रकरणे परिहूतमेतच्चोदयं कथमु्धावयसि, इत्युक्त भाह पूकेवादी--रज्जुरपीति। नाव्यं स्वमतसिद्धो इष्टान्तो 
वक्तव्य इति नियामकमस्ति किन्तु प्रसिद्धः तावन्मात्रेण परबोधसम्भवात्। विद्यते च प्रसिद्धिः भ्रमवाधे यः परिशिष्यते 
सोऽवधिस्सन् यथा रज्जुरिति । तथा द्वैतश्रमवाधसाक्षितया स्फुरति चिदात्मा तस्याकल्पितत्वादेव सत्तोपपत्ते 

२० न शून्यताप्रापिरिव्याह--न विकल्पनक्षय इति । अद्रेतमसत् अप्रामाणिकत्वात् रज्जुसपंवदिति चेत्-न, रज्जु- 
सपस्य अस्तवे भ्रमविषयत्वस्य प्रयोजकत्वात् आत्मनस्तु सवश्रमसाक्षितया एकान्तत एव भ्रमाविषयत्वात् सत्तव- 

 मिुक्तम् । भज्ञातसत्तायामनेकान्तिकस्च हेतुरिवयसिग्रव्याहु--अविकलिपितेति । सर्पभावज्ञानात् प्रागनवभासमानो 
रज्ज्वंशः तस्यामवस्थायां प्रामाणिकत्वाभवेऽपि सन् यथा तथा सदेव प्रामाणिकत्वाभवेऽपि आत्मा कि न सन्नि- 

त्यथः । इतरचात्मनो नासत्तवमित्याह्--विकल्पयितुश्धेति \ एवं तावत्सामान्यतो दशनेन अधिष्ठानतया सतः 

२५ आनन्दगिरिटीका 

शक्याविति दार्न्तिकमाह-तथेति । द्वैतस्य न कुतस्चित्ताच्विकौ जन्मविनाकशाविति रोषः । मानसस्वासिद्धिमा- 
शङ्कयाऽऽह्-न हीति ।! अन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां द्वततं मनोविकल्पनामात्रमिति निगमयत्ति--अत इति ! न च मनो 
दवेतस्य दशंनमात्रे निमित्तमिति युक्तम् । भ्रमसिद्धस्याज्ञातसत्तायां प्रमाणाभावादिव्यभिग्रेत्य पक्रृतमुपसंहरति-- 
तस्मादिति! निरोधाद्यभावस्य परमा्थत्वे तत्रैव शास्त्रव्यापारादद्ेते तदग्यापारादभावबोधने व्यापृतस्य भावबोधने 

३० व्यापारविरोधादद्ेतमप्रामाणिकं प्राप्तमिति शङ्ुते--पचेवमिति । अद्वैतस्य प्रामाणिकत्वाभावे कि स्यादित्या- 
शङ्कयाऽऽह॒-तथा चेति । मद्र॑तस्याप्रामाणिकत्वेऽपि कुतः शुन्यवादो दैतस्य सत्तवादित्याशङ्कयाऽऽट्--दरेतस्थेति । 
नाप्रामाणिकदून्यवादो युक्तो यथा रज्ज्वामोरोपितस्पदि रज्जुरधिष्ठानम् । न हि निरधिष्ठानो भ्रमोऽस्ति । तथा 
द्रेतकल्पनाया निरषिष्ठानत्वायोगात्तदधिष्ठानतवेनाद्रैतमास्थेयमित्योद्कारप्रकरणे परिहृतमेतच्चोद्यं कथमु ावयसोति 

 सिद्धान्तवाद्याह--नेत्यादिना । तत्र शून्यवादी स्वमतानुसारेण हृषटन्तासम्प्रतिपत्या चोदयति--आएहैति \ स्वमतत- 
३५ सम्मतस्यव हृष्टान्ततेत्यनियमात्प्रसिद्धिमातेण परप्रत्तिबोधनसम्भवाद्श्रमनाधे परिदिष्यमाणस्यावधेः सत्यताया 

रज्ज्वादौ ष्टत्वाद्दरेत्नमबाधसाक्षितया स्फुरतदचैतन्यस्याकल्पितत्वादेव स्वान शून्यताप्रसक्तिरिव्युत्तरमाह-- 
. , नेत्यादिना । अद्रेतमसदप्रामाणिकत्वाद्रज्जुसपंवदिति तदकस्पि्त्वासिद्धि शङ्ुते--रज्ज्विति । रज्जुसपंस्यासे 

भ्रान्तिविषयत्वं प्रपरोजकमात्मनस्तु श्रमसाक्षित्वान्नियमेन भ्रमाविषयत्वान्नासत्वमित्यु्तरमाह्--नैकान्तेनेति । 
 अप्रामाणिकत्वहत्तोरनेकान्तिकत्वं दोषान्तरमाहु--अविकल्यितेति । नायं सर्पो रज्जुरेवेति सर्पाभावज्ञानपूवंकपुरो- 
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कथं पुनः स्वरूपे ग्यापाराभावे शाखस्य द्वेतविन्नाननिवतंकत्वम् । नेष दोषः । रज्ज्वां सर्पादिवदात्मनि 
देतस्याविशाध्यस्तस्वात् । कथं, सुख्यहं दुःखी मूढो जातो मृतो जीर्णो देहुवान्पहयामि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता फली 
संथुक्तो वियुक्तः क्षीणो वृद्धोऽहं ममेत इत्येवमादायः सवं आत्मन्यध्यारोष्यन्ते । आत्सैतेष्वनुगतः सवेत्राव्यभिचारात् । 
यथा सपेघारादिभेदेषु रज्जुः ।! यदा चेवं विशेष्यस्वरूपप्रत्ययस्य सिद्धत्वाच्च कतव्यत्वं ज्ञास्रेण ! १अकतकतुं च शां 
क्रतानुक्ारित्वेऽप्रमाणं स्यात्, यतः अविदयाध्यारोपितसुखित्वादिविश्ञेषप्रतिबन्धदेवाऽऽ्त्मनः स्वरूपेणानवस्थानं 
स्वरूपावस्थानं च श्रेय इति ! सुखित्वादिनिवतंकं श्ञाश्चमात्मन्सुखित्वादिप्रत्ययकरणेन नेति नेत्यस्थलादिवाक्येः । 

अनुभूतिस्वरूपाचा्यंटीका 

सम्भावितत्वात् बाधसाक्षितेन परिरिष्टत्वात् स्वरूपेणाविषयत्वात् भ्रमोर्पत्तेः प्राक् स्वत्तःसिद्धत्वात् प्रमाणा- 
विषयत्वेऽपि न शुन्यत्वमित्युपपाद्य इदानीं प्रमिते धर्मिणि प्रतिषेधदशंनात् आत्मनः प्रमित्यभावे कथं त्तर दरैताभाव- 
प्रमापकं शास्त्रमिति शङ्धते--कथं पुनरिति । धरमिण्यभावबोधेन प्रमितविशेषणवेय्य्यात् विद्यते चात्मनः 
सर्वध्यासेषु अनुगत्ताकारेण स्फरणमित्याह-नेष दोष इति \ श्चमाविषयस्य अध्यासानुगतततया स्फुरणं न घटत 
इत्याहू--कथमिति , स्वप्रकादातया स्वतो निविकल्पस्फरुरणेऽपि सविकल्पन्यवहारे अध्यस्तसंसुष्टाकारेण भ्रमविषयत्वं 
न विरुध्यत इत्याह्--सुख्यहमित्थादिना । 

न केवरुमध्यस्तविदोषणेः विशेष्यस्य आत्मनः स्वरूपस्फुरणस्य सिद्धत्वात् शास्वरेणाकरतत॑ग्यत्वमनुवाद- 
कत्वेनाप्रामाण्यप्रस क्गाच्चेत्याहु--अकृतकतुं चेति ! ननु स्फुरत्यात्मनि दरेतनिषेधकत्वे शास्रस्य निष्प्रयोजनत्वं स्यात् 
इत्याशङ्कयाऽऽह--अविद्याध्यारोपित इति! नास्त्यात्मा परमानन्दरूपो न प्रकाशते चेति विपरीतव्यवहा रालम्बनत्वा- 
पत्तिः । अध्यासकृतः प्रतिबन्धः । तत एव च आत्मनः स्वरूपेऽनवस्थानं दुःखित्वं भवति । प्रतिबन्धके तस्मिन् 
अपोदिते शास्त्रेण स्वरूपावस्थानं प्रयोजनं सिध्यतीत्यथः । ननु--निष्योषदुखनिवृत्तिः निरतिशयानन्दावाप्षिश्च 
परं श्रेयः न स्वरूपावस्थानमित्याशङ्धुयाह्-स्वरूपावस्थानं च परं श्रेय इति} प्रसिद्धं मोक्षद्ास्त्रेषु परमानन्दाभि- 
व्यक्तिभावादिव्यथंः । द्रेतनिवत्तकस्वे शास्रस्य मुद्गराभिघातवत्कारकत्वप्रसङ्धः इत्याश _्ुयाह्--सुखित्वादीति । 

आनन्दगिरिटीका 

वति रज्जुत्वनिर्चवयास्रागवस्थायां प्रामाणिकत्वाभवेऽपि सचरेवाज्ञातो रजञ्ज्वंशोऽभ्युपगम्यते । तथा सदेव प्रामाणि- 
कृत्वाभावेऽपि सन्नेवाऽऽत्मा मविष्यतीत्यथंः । आत्मनोऽसत्वाभावे हितवन्तरमाह्--विकत्पयितुश्चेति \ 

ञात्मनो देतभ्रमाधिष्ठानतवेन सम्भावितत्वाद्राधसाक्षित्वेन परिशिष्टत्वाद्पर्वं भ्रमोत्पत्तेः स्वतः सिद्धत्वाच्च 
प्रमाणाविषयस्वेऽपि नास्ति गुन्यते्युक्तम् । इदानीं प्रमिते धमिणि प्रतिषेघदशंनादात्मनोऽप्रमितस्वे तत्र द्रेताभाव- 
प्रमापकं शास्व्रमयुक्तमिति शङ्कुते--कथमिति ! प्रतिपन्ते धर्मिणि प्रतिषेधास्रमिते प्रतिषेधस्य विक्ेषणवेफल्या- 
देवानभ्युपगमादात्मनङ्च सवंकल्पनास्वधिष्ठानाकारेण स्परणाङ्खीकरणात्तस्मिन्प्रतिपन्नेः देतप्रतिषेधः सम्भवतीति 
परिहुरति-- नैष दोष इति \ श्रमाविषयस्याऽऽत्मनोऽध्यासानुगततया स्फुरणमवटमानमित्याक्षिपत्ति-कथमिति । 
स्वश्रकाशत्वेन स्वतो निविकल्पकस्फुरणेऽपि सविकल्पकव्यवहारे समारोपितसंसृष्टाकारेण भ्रमविषयत्वमविरुद्- 
मित्याह्--सुख्पहमित्यादिना । उक्तन्थायेनाऽऽत्मप्रतोतेः सिद्धत्वास्प्रतिपन्ने तसिमिन्द्रेतप्रतिषेधस्य सुकरतेति फकित- 
माह्--यदा चेति । न केवलमारोपितविशेषर्णेोविरोष्यस्याऽऽत्मनः स्वरूपस्फुरणस्य सिद्धत्वादेव न शास्त्रेण कचचेव्यत्व 

५ 

१५ 
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२० 

मनुवादत्वेना प्रामाण्यप्रसङद्कास्चैवमित्याह--अक्रृतेति । स्पुरत्यात्मनि द्ेतनिषेधकत्वेऽपि शास्त्रस्य फलाभावाद- 
प्रामाण्यं तदवस्थमित्याशङ्कुयाऽऽ्ह--अविद्येति । प्रतिषेधशास्त्रादपनीते प्रतिबन्धे स्वरूपावस्थानं फतीत्यथंः । 
निःशेषदुःखनिवृत्तिनिरतिशयानन्दावाप्तिस्च परं श्रेयो न स्वरूपावस्थानमित्याशङ्कयाऽऽह्--स्वरूपेति । इति प्रसिद्धं 
म्ल स्तरेष्विति रोषः । | 

टेतनिवतकत्वे शास्त्रस्य कारकत्वं स्यादित्याशङ्कुवाऽऽहू--सुखित्वादीति ! अभुखित्वादेः स्वाभाविकतवा- 
दात्मनि स्फूरत्यस्फुरणमनुपपन्नमित्याशङ्कय श्रमविषयशुक्तौदमंशादेश्च स्वाभाविकोऽपि रजतादिभेदो दोष- 
माहाद्म्याद्यथा न प्रतिभाति तथाऽचिन्त्यशक्त्यविदाप्रभावादात्मनि स्फर्यपि युखित्वादयध्यासविरोध्यसुखित्वादि- 

१. अकृतकतु--अज्ञातन्ञापकं कृतानुकारितवे ज्ञातज्ञापकत्वे अप्रमाणं स्यादिव्यथः | 
२५ 





२७४ 1 टीकाद्योल्लसितश्ाङ्करभाष्योपेता [ वे° प° का०-३३ 

'मायेरसद्धिरायमदयेन च कल्पितः । भावा अप्यद्रयेनेव तस्मादद्यता शिवा ।॥२३॥ 

आत्मस्वरूपवदसुखित्वाद्यपि '्युखित्वादिभेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धमः च्यद्यनुवृत्तः स्या्चाध्यारोपितयुखित्वादिलक्षणो 
विशेषः! यथोष्णत्वगुणविकिषवत्यग्नौ शीतता । तस्माच्निविक्ञेष एवाऽऽत्मनि सुचित्वादयो विशेषाः कल्पिताः ॥ 
यच्वसुखिस्वादिशास्नमात्मनस्तत्युखित्वादि विशेषनिवृत्यथमेवेति सिद्धम् । ४ ^शसिद्धं तु निवतेकत्वात् इत्या- 
गमविडां मूत्रम् \) ३२॥  , 

पूवेदलोका्थस्य हेतुमाह-भावेरिति यथा रजञ्ज्वामसद्धिः सप॑धारादिभिरदयेन च रज्जुद्रभ्येण सताऽ्यं सपं इयं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ननु -युखित्वदेः स्वाभाविकत्वादात्मनि स्फुरत्यस्फुरणं नोपपद्यत इत्याशङ्याहु-आत्मस्वरूपवदिति । भ्रमविषयस्य 
` अचिन्त्यमहिमत्वात् एवमविद्याप्रभावादात्मनि चिद्रूपेण स्फुरत्यपि सुखित्वा्ध्यासविरोध्यघुखित्वादिरूपेणा- 

१५ 

२० 

२५ 

स्फुरणं न विरुध्यत इत्ति भावः । इतरथा भ्रमामावप्रस ङ्गु इत्याह्-यदीति । उक्तं प्रमेयं संक्षिप्य निगमयति-- 
तस्मादिव्यादिना | उक्तेऽथं द्रेविडाचायंसम्मतिमाहु--सिद्धं स्विति । ब्रह्मणि पदानां व्युत्पत्यभावेऽपि सिद्धमेव 
शास्त्रस्य प्रामाण्यसभावबोधने व्युत्पन्नम् संसृष्ट स्थूखादिब्युत्पन्चपदः स्वाभाविकद्रेताभावबोधनेनाध्यस्तनिवततं- 
कत्वादित्यथंः ॥ ३२॥ 

नमु विशवव्यापकं सत्तानाम महासामान्यं तद्रयक्तयस्त्वाकाशादय इति सद्धिरन्ते कुतो निरोधा्यभावस्य 
परमाथंतेति । तव्राहु-भवेरिति। इत्थंभावे तुतीया | अनुगतसत्तां विहाय व्यभिचारिणां विषाणां पृथक् 
सतवे प्रमाणाभावात् । असद्धिविशेषाकारेः अयेन च अनुवृत्ताकारेण च अव्यावृत्ताननुगतपुणंचित्सत्तारूपोऽय- 
मात्मेव कल्पितो मढनं तु तत्त्वतस्सामान्यविरेषभावः अस्ति अन्योत्याश्रयादिति भावः| असन्तश्चेष्ठिरोषाः कथं 

आनन्दगिरिटीका 

रूपेणास्फुरणमविरुदधमित्याहु-आत्मेति । विपक्षे भ्रमानुपपत्तिरित्याहू--यदीपि । उक्तमर्थं संक्षिप्य निगमयति- 
तस्मादिति । असुखिघ्वादेरकस्पितत्वमसिद्धमाश्ञ द्य निरस्यति- यत्विति । अस्थूलं शोकान्तरमिद्यादिवाकयं 
शास्त्रशब्देन गृह्यते । उक्तेऽथं द्रविडाचायंसम्मतिमाहु--सिद्धं त्विति ! ब्रह्मणि पदानां व्युत्पत्यभावेऽपि सिद्धमेव 
शास्तप्रामाण्यमभावबोधनव्युत्पन्ननञ्पदसंसृष्टैः स्थृलादिव्युत्पन्चपदेः स्वाभाविकद्रेताभावयोधनेनाध्यस्तनिवत्तंकतवा- 
दिति सूत्राथंः।॥ ३२॥ 

यदुक्तं निरोधा्यभावस्य परमाथंतेति तदयुक्तम् । सामान्यविशेषात्मकं वस्तु नानारसमिति मते निरोधादे 
गुसाध्यत्वादिव्याश द्भुयाऽऽह-भावेरिति । भावा व्यावृत्ता विशेषाः । ते च व्यभिचारित्वादसन्तो रज्जुसपंवत् । 
ट्रयमनुवृत्तं सामान्यं विरेषकाररवस्तुभूतेः सामान्याकारेण च तादृशेनायमन्यावृत्ताननुगतपूणसत्ताचिदेकेतान 
सत्नात्मव मूटर्मोहमाहात्म्यात्कल्प्यते । न वस्तुतः सामान्यविशेषभावोऽस्ति परस्पराश्चयत्वादित्यथं; । विशेषाणाम- 

२५ 

१. जब्यावृत्तानुगतं ब्रह्मतत्त्वं; यतो ब्रह्माप्यनुगतसूपेण मिथ्यव, स्वरूपेण तु सत्यम् । भावस्तु स्व 

रूपेणाप्यसन्तः । अद्वयता स्वरूपेण रिवेत्यथं; न तु संसृष्टूपेण । 
२. सुखित्वादिभेदेषु सुखित्वदुःखित्वादिविरेषेषु भयुखित्वादिः नानुवृत्तोऽस्ति आत्मनौ निधंम॑कत्वादिति 

शेषः। यद्यपि सुखित्वाभाव आत्मस्वरूपमेव तथापि तेन रूपेणात्मा भ्रमदशायां न भाति, भविद्यादोषात्, 
यथा--रजतभ्रमकार शुक्तित्वं रजतभेदो वा । 

३. यदि भ्रमवि रोध्यसुखित्वरूपेण भासेत तदा भ्रम एव न स्यादित्यथ; । विशेषः भायादिति शेषः। 
४. इदं छान्दोग्यवक्यविवरणकर्तुः द्रविडाचायंस्य वचनमिति टीकाकारमतम् । इदमेव वाक्यं द्वितीय- 

प्रीच्छेदे सिद्धिकारोदाहूत मधिकृत्य ब्रह्मानन्दे्व्याख्यातम् । शब्दानां नित्यत्वे सिद्धान्तिते व्याकरणस्य 
लातज्ञापकत्वेनाप्रामाण्यमाशङ्खय मृजादिधातुना मृजन्तीत्यादेः साधुत्वसम्भवेऽपि मार्टत्यिादौनाम- 

पुत्वभ्रमनिवततंकत्वरूप्रयोजनकस्वेन प्रामाण्यं सिद्धमेकेत्यथंकः सिद्धं त्विव्यादिकमुक्तंवृद्धिभूत्रवातिके 
इति ग्यास्यातम् । भ्याकरणवातिककारस्यापि द्रविडत्वात्तस्य द्रविडाचायंत्वोक्तिरपि साधुरेव । 





व° प्र०, का०-३३ ] माण्डूक्योपनिषत् [ २७५ 

धारा दण्डोऽयमिति चा रज्जुद्रव्यमेव विकल्प्यत एवं प्राणादिभिरनन्तेरसद्धरेवाविद्यमानेः, न परमाथंतः। न ह्यप्रचलिते 
मनसि करिच्धाव उपलक्षयितुं शक्यते केनचित् । न चाऽऽत्मनः प्रचलनमस्ति \ प्रचलितस्यैवोपलमभ्यमाना मावा न 
परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं शक्याः । अतोऽसद्भरेव प्राणादिभावेरढयेन च परमाथंसताऽऽत्मना रज्जुदत्सवेविकत्पा- 
स्पदभूतेनायं स्वयमेवाऽऽत्मा कल्पितः सदेकस्वभावोऽपि सन् । ते च प्राणादिभावा अप्यद्रयेनेव सताऽत्मना 
विकल्पिताः ! न हि निरास्पदा काचित्कल्पनोपलम्यते 1 अतः सवकल्पनास्पदत्वात्स्वेनाऽऽत्मनाऽदरयस्याव्यभिचारा- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सत्वेन व्यवद्धियन्त इत्याश ङ्गव अनुगतसत्तातादास्म्येनेव्याह्- भावा अप्यद्रयेनेव सन्त इत्ति शेषः | परमा्थंतोऽ- 
विद्यमानः प्राणाद्याकारेः भात्मा विकर्पित इत्युक्तम् । अविद्यमानत्वे प्रमाणान्तरमाह्-न ह्यप्रचलित इति । 

विमतास्तत्तवतो न सन्ति अप्रचल्ति मनसि अप्रकाशमानत्वात् रज्जुसपंवदित्यथंः । भाद्रानामप्रचरितेऽपि मनसि 
आत्मप्रचलनेन प्रमातुव्यापारेण विद्यन्ते भावाः । अतोऽप्रयोजको हेतुरिव्याक्षद्ुयाहू-न चात्मनः प्रचलनमस्ति । 
विभुत्वान्नभोवदिव्यथंः । 
| ननु प्रचक्तिनेव सनसा उपभ्यमानत्वमस्तु परमाथं च भविष्यति, विपक्षे बाधकाभावादप्रयोजक इत्या- 
शङ्कयाह्-प्रचकितस्यवेति । यदि आत्मव्यत्िरिक्ता भावाः स्युः तदा आत्मचंतन्याव्यवधानात् सदेव प्रकाशे र्चित्ि 
सुषुप्ता्यभावप्रसद्खो बाधक इत्यथः । ननु आत्ममनस्संयोगजन्यश्चेतन्यगुणः सुषप्ट्यादो च मनस्संयोगाभावात् न 
देतसंवित्तिप्रसद्खः इति; वादान्तरमेतत् विस्तरेण चेत्तत् पराकरिष्यामः। किञ्च सति वा मनसि किमिति न संयोगः | 
चरखनाभावादिति चेत्, सति मनसि किमिति चल्नाभावः, तन्निमित्तककर्मोदुमूत्यभावः । सति कर्मणि किमित्युद्- 
भूत्यभावः । इच्छान्तरमूखत्वे अनवस्था । नित्यायास्चेच्छया उदुभूतिर्नामि तदुपरागः स चाशक्यः संयोगादिविरहात् | 
कर्मोद्भूतिनिमित्तकालाभावादिति चेत्, न कारकमंणोः संयोगादिसम्बन्धविरहः । असंस्पृष्टस्य निमित्तत अति- 
प्रसद्धात् । कर्मान्तरप्रतिबन्धादिति चेत् । न सुखदुःखदून्यस्य सुषुप्तेः कर्मानिमित्तत्वात् । न चाऽ्य्रासप्रतिबन्धात्, 

सत्त्वे कथं सत्त्वेन व्यवहारः स्यादित्याशङ्क्य सत्तातादाठम्येन कस्पितत्वात्तेषां सत्त्वेन व्यवहा रोपपत्तिरित्याह--भावा 
इति । अनुगतसत्ताकारेण कल्पिताः सत्वन्यवहारा भवन्तीति शेषः । सामान्यविकशेषभावस्य कल्पिततत्वादखण्डेक- 
रसत्व वस्तुनः सिद्धे निरोधदेदुःसाधनत्वमुचितमित्ति फलितमाह तस्मादिति । रटोकतात्पर्यं दर्शंयत्ति- पूर्वेति । 
निरोधादिसवंविश्चेषाभावोपलक्षितं वस्तु वस्तुभूतमिति पूवंश्छोकाथंस्तस्य सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि विशेषानाशित्य 
निरोघादेः सुसाधनत्वादसत्तवमाशङ्धुयते तेन तस्य साघनविक्षायां ततप्रदशंनप रोऽयं सलोक इत्यथः । तत्र पूरवाधि- 
गतान्यक्षयाणि हृष्टान्तावष्टम्भेन व्याचष्टे--यथेत्यादिना । संसुष्टरूपेण कल्पितत्वेऽपि स्वरूपेणानारोपितत्वाद्रज्जु- 
द्रव्यस्य व्यावहारिकसत्यत्वमुन्नेयम् । अविद्यमानेरममात्मा कल्प्यते न परमाथंतस्तेषां सत्त्वमिति हेष: । कथं 
प्राणादीनां परमाथंतोऽसत्वमिव्याशङ्कयान्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषां मनःस्पन्दितिमात्रतवप्रतोतेमुंषात्वं स्वप्नवदिघ्याहू- 
न हीति । आत्मपरिणामत्वान्मनश्चलनमन्तरेणापि प्राणादिभावानां परमाथंतः सत्वमित्यासङ्कुयाऽपह॒--न चेति । 
न हि विभोरात्मनो नभोवच्चलनं वास्तवमवकल्पते। न च तदभावे निर्वयवध्य परिणामसम्भादनेव्य्थः | 

५ 

१५ 

९५ 

२९ 
प्राणादीनामात्मपरिणामत्वासम्भवे फकितमाह-प्रचलितस्येति ! प्रगत्तं चलितं यस्य स तथा कृटस्थस्येवाऽऽत्मनो ` 
भासमाना भावा न परमार्थतः सन्तो भवितुमुत्सहन्ते । दद्यत्वजङत्वादिना स्वप्नवन्मिथ्यात्वसिद्धेरित्यथंः । एवं 
प्राणादिमावानां मिथ्यात्वं प्रसाध्य फक्तं दशंयन्पू्वाधिक्षिराणां व्याख्यानमुपसंह॒रति-अत इति ।! अद्रयस्यं 
परमाथंत्वात्तदात्मना कथमात्मा कल्पितः स्यादित्याञ्चद्कुय स्वल्पेणाकस्पितस्य संसृष्टरूपेण कल्पिततत्वमिष्टमित्याह्- 
परमाथंसतेति । अविद्यावशादिष्टा कल्पना न स्वभाववशादित्याहु--सदेति ! प्राणादीनामसत्वे सत्वेन केथं 
व्यवहारगोचरत्वमिव्याशङ्कय तृतीयपादाथंमाह-ते सेति । कल्पितानां प्राणादिभावानामधिष्ठानसत्तया सत्त्वेन 
न सत्ताऽवकल्प्यते। तेषामधिष्ठानपिक्षानियमाभावादित्याशङ्कुवाऽऽह्- न हीति। सर्वा विकल्पना साधिष्ठानैव हृष्यते | 
न चासतोऽधिष्ठानत्वमारोपितानुवेधाभावात्तदनुवेधात्तु सतोऽधिषशटनत्वमेष्टव्यम् । तथा च प्राणादिभावानां वस्तुतोऽ- 
सत्त्वेऽपि सति कल्पितानां स्वेन व्यवहारसिद्धिरित्यथंः। चतुथंपादाथंमाह-अत इति ! स्वेनेति विरोषं संसृषटरूपेण 

३५ 
श 

॥॥ “४ 
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नाऽऽ्त्ममावेन नानेदं न स्वेनापि कथश्चन । न पृथङ् *नापृथक्रिकश्चिदिति तच्वविदो विदुः ॥२४। 
त्कल्पनावस्यायामप्यदयत शिवा \ कल्पना एव त्वशिवाः \ रज्जुसर्पादिवत्त्रासादिकारिण्यो हि ता अद्रयताऽभयाऽतः 
सेव शिवा ॥२३॥ | 

कुतश्चाष्यता शिवा 1 नानाभरुतं पुथक्त्वमन्यस्यान्यस्माद्यत्र दृष्ठं तन्राक्षिवं भवेत् । न ह्यत्रादरये परमा्थ- 
सत्यात्मनि प्राणादिसंसारजातभिदं जगदत्मभावेन परमार्थस्वरूपेण निरूप्यमाणं नाना वस्त्वन्तरभूतं भवति \ यथा 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

निरायासस्यापि यकस्मात्पुिदशंनात् । अतो यदि तव कर्मास्ति तच्निमित्तमननक्रियाजः संयोगो युक्तः । मा वा भूत् 
कमंनिमित्तं मनस्चलनं तथापि संधोगो न विरुध्यते सततोर्नैरन्तर्यातिरिक्तसंयोगस्धावे मानाभावात् । तस्मात् सदेक- 
स्वभावं विरवे कल्पनेन मनस्स्पन्दने सति ग्राद्यग्राहकदेतरूपेण भिन्नमिव प्रत्यवभासते कल्पनाक्षये चाभावदेव 
नोपलभ्यते इत्याध्यात्मिकप्रक्रिया ।। ३३ ॥ 

किञ्च द्वेतवादी प्रष्ट्यः किं नानाभूतमिदं देतमात्मतादात्म्येन सिध्यति कि वा स्वातच्तव्येण ? नाद्यः 
इत्याह - नात्मभावेनेति । इदं नानाभृतं नात्मतादास्स्येन सिध्यति जडाजडयोस्तमः प्रकाशयोरिव विरुदधत्वा- 
तादात्म्यानुपपत्तेः । मेदादिशृन्यात्मतादात्म्ये च नानात्वासिद्धेरित्य्थः । द्वितीयं प्रत्याहु--न स्वेनापीति \ सत्ता- 
परतीत्योरन्यानपेक्षतालक्षणस्वतन्व्येण सिद्धौ न नानाभूतन्नाम स्यात् आत्मत्वप्रसङ्खात् । आत्मनोऽतिरेके च 
संवित्संसर्गानिरूपणेनासिद्धिप्रसङद्धात् इत्यथंः । परस्परमपि द्वैतं न पुथक्सिद्धयति पृथक्त्वस्य धरमिप्रतियोगि- 
रूपावच्छिन्नत्वेन अन्योन्याश्रयापातात् । धर्म॑त्वस्वरूपयोश्ष्च निरूपयितुमशक्यत्वाच्चेत्यथं; । अन्योन्यमपुथगपि 
न किच्चित्सिध्यति घटपटादिशब्दानां पर्यायततापातात् व्यवहा रविखोपप्रस ङ्काच्च । अतो वास्तवाकारेण सर्व॑या 
निरूपणासहमेव द्वेतमिल्यथं; । श्ोकस्य तात्पर्याथंमाह्--कुतश्चेत्यादिना । नानाभूतमि्यस्य व्याद्यानमन्यस्य 
अन्यस्मत्पृथक्त्वं यत्र व्याघ्रचौरादौ दृष्टं तत्र भयं भवेत् । त द्धयकारणं मेददशंनमेव अद्ेते नास्तीव्याहु- 
न हि अत्रेति । अध्यस्तमधिष्ठानरूपेण तत्त्वतो विचायंमाणे सदेव भवतीत्यत्रोदाहूरणमाह--यथेति । हस्ते गृहोत- 
प्रदीपो यथा प्रकाशन रज्जुस्वरूपेण कल्पितं सर्पं विचारयति तथा स्वरूपसन्नेव स्यादित्यथ: | तदुक्तम्- 

पुंसो निजमनोमोहुकस्पितोऽनल्पदुःखदः । सच््ित्तदुःखवेत्तालो विचारेण विरीयते ।। इति ।। ३४ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

ग्यमिचारा द्वीकाराथंम् । कल्पना राहितव्यदशायामेवादरयता रिवेत्याशद्धय कल्पनामाचस्याशिवत्वान्मेवमव्याह- 
कल्पनेति । व्रासादोल्यादिशब्देन हेषंशोकादयो गृह्यन्ते । यदुक्तमद्वयता शिवेति तदुपपादयति --अद्धयतेति ॥ ३३ ॥ 

कि च किमिदं नानाभूत्ं दवेतसात्मत्तादात्म्येन वा सिध्यति स्वातन्त्येण वेति विवेक्तव्यम् । नाऽऽ 
इत्याह--नाऽऽत्मभावेनेति \ इदं हि नानाभूतं देतं नाऽऽ््मतादात्मयेन सेदधुमहंति । जडाजडयोविरुद्धस्वभाव- 
योस्तादात्म्यायोगात् । भेदादिशून्यात्मतादास्म्े च दवेतस्य नानात्वासिद्धेरित्यथः । द्वितीयं दूषयति---न स्वेनेति । 
स्वेन सत्ताप्रतीत्योरन्यानपेक्षतारक्षणस्वातन्त्येणापि नेदं दवतं सेद्धुं पारयति । तथा स्वातन्त्ये सत्यात्मत्वप्रङ्काद- 
नातमनोऽरेतत्वापातादित्यथंः । कि च किमिदं द्ैतमन्योन्यं पृथगपुथग्वेति विवेक्तव्यं नाद इत्याह--न पृथगिति । 
न हि किञ्चिदपि द्वत परस्परं पृथगेव सिध्यत्ति पृथक्त्वस्य धर्मिप्रतियोगिरूपावच्छिन्नत्वेनान्योन्याश्रयत्वाद्धमंस्व- 
स्वरूपत्वयोदुवं बनत्वादित्य्थः । नापि किञ्चिदन्योन्यमपृथरभूत्वा सिध्यति । घटापटादिशब्दानां पर्यायत्वप्रसङ्धादयव- 
हारखोपापातादित्याह्--नापुथगिति । अतो वास्तवाकारेण सर्व॑था निरूपणासहमेव दवैतमित्ति फलितमाह्--इति 
तस्वेति । युक्तमद्वयता शिवेति तत्र हेत्वन्तरोपन्यासरत्वं इलोकस्य दरंयत्ति--कुतथ्चेति । तदेव स्फूटयति- 
नानाभूतमित्यादिना । नानाभूतमिल्यस्य पर्यायोपादानं पृथक्तवमिति । तस्य भवकारणत्वं प्रकटयति--अन्यस्येति । 
तत्र व्याघ्रचोरादाविति यावत् । तद्धयकारणं भेददशंनमद्रये वस्तुनि नास्तीत्याह-न हीति । अध्यस्तमधिष्ठान- 
रूपेण तत्वतो निरूप्यमाणमसदेव भवतीत्यत्र दष्टान्तमाह्--यथेति । प्रदीपप्रकाशेनाधिष्टानमाजतया समारोपितः 

 १.नापथक् - सेदुधुमहंतीति शेषः । 



[।|| 



व° प्र, का०-२५, ३६ | माण्ड्क्योपनिषत् [ २७७ 

वीतरागभयक्रोधेमनिभिर्वेदपारगैः | निषिकल्यो छययं दृष्टः प्रपश्चोपशमोऽद्रयः ॥३१॥ 
तस्मादेषं बिदिसैनमदरेते योजयेस््यृतिम् । अद्वैतं समयुप्राप्य जडवन्लोकमाचरेत् ॥३६॥ 

रज्जुस्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणो न नानाभूतः कल्पितः सर्पोऽस्ति तदत् \ नापि स्वेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते 
कदाचिदपि रज्जुसपेवत्कत्पितत्वादेव । तथाऽन्योन्यं न पुथक्प्राणादि वस्तु यथयाऽश्वान्महिषः पुथग्विद्यत एव । 
अतोऽसच्वान्नापुथग्विदयतेऽन्योन्यं परेण वा फिन्चिदिति । एवं परमाथंतस्वमात्मविदो ब्राह्मणा विदुः ! अतोऽज्जिव- 
हेतुत्वाभावादद्रयतेव हिवेत्यमिप्रायः \ २४ ॥\ 

तदेतत्सम्यग्दशंनं स्तयते । विगतसागभयद्वेषक्रोधादिसवेदोषेः सवंदा सुनिभिमंननरीरेविवेकिभिर्वेदपार- 
गेरवगतवेदाथतच्वे्ञानिभिर्निविकत्पः सनंविकल्पश्न्योऽयमात्मा हट उपरुब्धो वेदान्ताथेतत्परेः प्रपञ्चोपशमः प्रपञ्चो 
देतभेदविस्तारस्तस्योपश्चमोऽभावो यस्मिन्स आत्मा प्रपश्चोपशमोऽत एवाद्यः \ विगतदोषेरेव पण्डितैवदास्ताथंतत्परेः 

न्थासिभिः परमात्मा द्रष्टु शक्यो नान्ये रागादिकलुषितचेतोभिः स्वपक्षपातिदशनेस्ताकिकादिभिरित्यभिप्रायः ॥ २५1 
यस्मात्सर्वानयप्रश्षमरूपत्वादद्रयं हिवमभयमत एवं विरिष्वेनमहेते स्मरति योजयेत् \ अद्रेतावगमायेव स्मरति 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

यस्य पुनः मिथ्याज्ञानसंस्कारप्राबय्यादुक्तविचारमात्रेण नाद्रयप्रत्ययदाढर्य तस्य स्मृतिसन्ततिकततन्यतायां 
नियमविधिमाह--पोजयेत्स्मृतिमिति । शास्त्राद्द्रेतमवगम्य स्मृत्तिसन्तति कुवंतो खोकानुवत्तनेऽपि नियममाह्-- 
अटेतं समनुप्राप्येति ॥ २६॥ 

आनन्दगिरिटीका 

सर्पो यदा निरूप्यते तदा नासौ तद्रयतिरेकेण सिध्यति । तथा जगदपीदं त्दात्मस्वरूपेण निरूप्यमाणं नान्यत्वेन 
सिध्येदित्य्थः । एवं प्रथमपाद व्याख्याय द्वितीयपादं व्याचष्टे--नापीति 1! कदाचिदपीति ! कल्पनावस्थायां प्रागृध्वं 
चेत्यथः । न पृथगिल्यस्या्थंमाह--तयेति ! पुथक्तवस्यान्योन्याश्रयत्वेन ° दुवं॑चनत्वात् । वेधरम्योदाहुरणं तु प्रातौतिक 
पुथक्त्वमधिहृत्याविरुद्धम् । नापृथगित्यादि व्याकरोति--अत इति \ द्रंतस्य प्रागुक्तन्यायेनासत्वान्न तदन्योन्यं वा 
प्रेणाऽऽत्मना वा सहापृथगभूतवा सेदधुमहंति । अतो दुनिरूपत्वान्न किञ्चिदद्ेतं नामा्तोति ब्रह्मविदां मतमित्यथंः । 

द्रं हि द्वेतं भयहेतुस्तदस्पृष्टं पूनरद्रेतमभयमेवेव्युपसंहरति--अत इति ।। ३४) 

| किमिति यथोक्तमद्ैतं सर्वेषां न प्रतीततिगोचरतामाचरतीव्याश द्खुयाऽऽह॒--वीतेति । रागादिप्रतिबन्ध- 
 विधुराणमेव यथोक्तमद्वेतदशंनं न सर्वेषामित्यथ॑; । शोकस्य तात्पयंमाह्-तदेतदिति ! स्तुतिस्च तदुपायप्रवृत्तावुष- 

करोतीत्ति रोषः | आदिपदेन सम्यण्दर्शानप्रतिबन्धकाः सवे दोषाः संगृह्यन्ते । रागादिविमोको यदा कदाचिदनधि- 

कारिणामपि सम्भवत्यतो विशिनष्टि-सवेदेति। सदा रागादिग्यावृत्तौ विवेक हेतुं प्रपञ्चयति--मुनिभिरिति। विवेके 
च पदशक्तेर्वाक्यतात्पयंस्य च परिज्ञानं कारणमित्याहू- वेदेति एवं सम्यग््ञानाधिका{रणं साधनचतुष्टयसम्पन्नमुक्त्वा 

तद्विषयं निरूपयति--निविकत्य इति । अत्मनश्चाक्षुषत्वश्शद्धां वारयति--उपरुज्ध इति । हिशब्दयोत्यमथमाह- 
` वेदान्तेति । सवंविकल्पशून्यत्वमात्मनः स्पुटयितुं प्रपञ्चोपशमविशेषणम् । आत्मनोऽमावत्वं बहुतरीहिणा प्रत्युदस्ये । 

हैतुदेतुमद्धविन पुनरस्तं विशेषणयोव्यप्तिधति-अत एवैति । सम्यग्दर्शनाधिकारिणो दशितानुपसंह रति--विगतेति 
 अनधिकारिणो दर्शयन्वेरेषिकवेनारिकादिरास्त्राभिन्ञानामपि तदन्तर्भाविं सूचयति- नान्यैरिति । ३५॥। 

`  मिथ्याज्ञानप्रचयसंस्काराद्रेदान्तायंतात्पयंवतां पण्डितानामपि नाद्रेते प्रव्ययदाट्यं सिध्यततीत्याह--तस्मा- 
दिति । शास्वादद्वेतमवगस्य स्मृतिसन्तति कुवंतो लोकानुवत्तने विधिनियममाहु--अद्वेतमिति \ तस्मादित्यस्याथं- 
माहु-- यस्मादिति \ एवमिति निविकल्पत्वादिपरामर्यः । विदित्वा शास्त्रतोऽवगम्येत्यथंः । अद्रेतागतिदाढर्यार्थं 

अन्योन्याश्रयत्वेनेति- भेदस्य वस्तुस्वरूपत्वे प्रतियोग्यनपेक्षत्वप्रसङ्खात् । नापि भेदस्य वस्तुधमंत्वं धर्मि 
परतियोगिभेदानां युगपद्ुग्रहणायोगात् । न च धर्मिप्रत्तियोगिज्ञानाभ्यां मेदप्रत्तीतिः भेदमेदिनोभेदेऽन- 
वस्थानात्--इति तत्वप्रदीपिका । भामत्यां तु अन्योन्याश्रयः उक्तः । तदित्थम्-अस्मादयं भिन्न इत्यत्र 
पञ्चम्युल्किखितावधघेः ग्रहो घर्मिणः सकाशादगृहीतमेदस्य न सम्भवति । भेदग्रहुस्व नागृहीते प्रतियोगित्वे 
उपपद्यते धर्मिणोऽपि स्वापेक्षया तत्प्रसङ्कात् । ततक्ष्चान्योन्याश्रयग्रस्तमेद एवा रोपितः (कल्प० २-१-१६) । 
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निस्त॒तिर्निनेमस्कारो निःस्वधाकार एव च । चराचरुनिकेतथ्च यतिर्यारच्छिको मवेत् ॥३७॥ 
तत्वमाध्यास्मिकं दृष्ट्या त्वं दष्ट्वा तु बाह्यतः । त्छीभृतस्तदारामस्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥३८॥ 

इति गोडपादीयकारिकासु वेतथ्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम् 

कुर्यादित्यर्थः 1 तच्चादरेतमवगस्थाहूमस्मि परं ब्रह्मेति विदित्वाऽशनायाद्यतीततं साक्षादपरोक्षादजमात्मानं सवंलोक- 
५ व्यवहारातोतं जडवल्लोकमाचरेत् । अप्रख्यापयन्नात्मानमहमेवविध इत्यभिप्रायः \\ ३६ ॥ 

१५ 

२९४ 

५ 

३ ~ 

३५ 

कथा चयंया लोकमानचचरेदिप्याह् निस्स्तुतिरिति--स्तुतिनमस्कारादिसवकमेवजितस्त्यक्तसवंबाद्येषणः प्रति- 
पश्नपरमहंसपारित्राज्य इत्यसिप्रायः । “एतं वे तमात्मानं विदित्वा” इत्यादिश्रुतेः 1 ““तद््ुद्धयस्तदात्मानस्तच्वि्ठास्त- 
त्परायणाः'* इत्यादिस्मृतेश्च ! चल श्षरोरं प्रसिक्षणमन्यथाभावात् । अचरमास्मतत्वम् ¦! यदा कदाचिद्धोजनादि- 
व्यवहारनिमित्तमाकाशशवदचलं स्वरूपमात्मतस्वमात्मनो निकेतमाश्रघमा्मरस्थिति विष्परत्याहमिति मन्यते यदा तदा 

० चलो देहो निकेतो यस्थ सोऽयमेवं चलाचरुनिकेतो विष्ान्न पुनर्बाह्य विषयाश्रयः । स च यादृच्छिको भवेत् । यदृच्छा- 
प्राप्रकोपीनाच्छादनग्रासतमात्रदेहस्थितिरित्यथंः ॥ २७ ॥ 

बाह्यं पृथिव्यादि तत्तवमाध्याध्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पादिवत्स्वप्नमायारिवच्चासत् \ “वाचारम्भणं 

अनुभूतिस्वरूपाचा्यंटीका 

चरञ्चाचरञ्च चलाचले निकेत आश्रयो यस्य स चलाचरुनिकेतः । कदा ताहि चलो देहो निकेत इत्यत 
आह्--यदा कदाचिदिति-आत्मनि स्थिति यदाकदाचित् विस्मरति विस्मृत्य चाहमिति मन्यते यदेत्ति योजना ।२७॥ 

अहमस्मि परं ब्रह्म न मत्तोऽन्यक्किञ्चिदस्तीति सन्ततिकरणमपि न सत्घ्यास्मय एव किन्तु नैरन्तर्येणे- 

वेत्याह्-तत्वमाध्यात्िकमित्थादिना । तत्वादप्रच्युतो भवेदिव्येतत्पदं व्यतिरेकमुखेन व्याचष्टे--यथा तत्वदर्शी 

आनन्दगिरिटीका 

स्मुतिसन्ततिकतव्यतायां नियमविधिमभ्यनुजानाति--अद्रेत इति ! अद्धेतमित्याद्यत्तरार्धं विभजते-- तच्चेति । जड- 
सहशस्य कथं छोकाचरणमवुद्धिपूवकारित्वादित्याश्चद्कुयाऽऽह्-सवंलोकेति । रौ किकव्यवहा रानतीत्य विदुषो जडवदा- 
चरणं कोहशमित्यपेक्षायां चतुर्थं पादमनू् तात्पयंमाहू--जडवदिति \ एवंविधोऽहमित्यात्मानं विद्याभिजनादिभिरः 
प्रस्यापयजञ्जंडवदेव विद्राल्लोकमाचरेदिति योजना | ३६ ॥ _ 

ननु परापरदेवयोः स्तुतिपुवकप्रणामस्य श्राद्धादिक्रियायाश्च कर्तव्यतया ` प्रतिबन्धात्कथं विदुषो जडवदा- 
चरणमिति तत्राऽऽ्हु--निस्स्तुतिरिति ! तथाऽपि जीवता क्वापि स्थाततग्यत्वादाश्रयमुहिर्य प्रवृत्तेरावश्यकत्वात्कुतो 
जडसादृश्यमित्याशङ्कुयाऽऽ्हू--चकेति ! चर चाचः च चलाचले ते निकेतो यस्याऽऽश्रयः स तथेत्ति यावत्। तथाऽपि 
कौपीनाच्छादनाशनपानादिदेहस्थिति प्रयोजक पेक्षया प्रवृत्तिघ्रौव्यान्न विदुषो जडतुल्यतेत्याशङ्कुय ऽऽ्ट-यतिरिति । 
मकाङक्षापूवंकं पूर्वाधक्ञिराणि व्याचष्टे-कयेव्यादिना । वर्णाश्चरमाभिमानवतस्तत्तत्कमंसु वत्तंमानस्य कथमिदं 
विशेषणमित्याशङ्कयाऽऽट॒--व्यक्तंति । परमहंसस्य पारिव्राज्यं प्रतिपत्तमशक्यमप्रामाणिकत्वादिति चेन्मेवं श्रुति 
स्मृतिसिद्धत्वादित्याह्--एतमिति । विदित्वेव्यापात्तिकं : वेदनं व्युत्थानहैतुस्वेनोच्यते । तस्मिन्नेव परस्मिन्वस्तुनि 
विषयान्तरेभ्यो व्यावृत्ता बृद्िर्येषामिति तथा । तदेव परं वस्त्वात्माः निरुपचरितं स्वरूपं येषां ते तथोच्यन्ते । 
तस्मिन्चेव परस्मिन्नात्मनि निष्ठा निश्चयेन स्थितिर्येषां ते तथेत्याहू--तश्चिष्ठा इति । तदेवाऽऽत्मभूतं परं वस्तु 
परमयनं परा गतिर्थषां ते तथेत्याहु--तत्परायणा इति । आदिशब्देन सवंकर्माणि मनसेव्यादिवाक्यं गृह्यते । कदा 
पुनस्चलो देहो विदुषो निकेतो भवति तत्राऽऽह--यदेति । भविवक्षिते हि काकुविरेषे विवक्षितं व्यवहारं निमित्ती 
कृत्याऽऽत्मस्थितिमुक्तविोषणवतीं विस्मृर्याहद्कारममकारपरवशो यदा विद्टानवतिष्ठते तदेति योजना । स्वभावतस्त 
चरमात्मस्वरूपमेवास्य निकेतनं चरं पुनः शरीरमुपदश्शितविस्मरणद्ारेणेति निगमयति-- सोऽयमिति । भविदषौ 
विशेषाथं व्यावर्त्यं कौत्तंयति--न पुनरिति । चतुथंपादाथंमाह्--स चेति ।। ३७ ॥ 

अहुमेव परं ब्रह्म न मत्तोऽन्यदस्ति किञ्चिदिति स्मृतिसन्तत्तिकरणमपि न कारविदोषनियतं कि तु नंरन्तयण 
केतव्यमित्याहु- तत्त्वमिति । आध्यात्मिकं शरोरादि कल्पितं तक्तवमधिष्ठानमात्रं हष्ट्वा बाद्यतो देहाद्रहिरवस्थितं 
पृथिव्यादि च कस्पितत्वेनावस्तुस्वादधिष्ठानमात्रमेवेत्यनुभूय स्वयमपि द्रष्टा परमाथंवस्तुस्वभावमापन्नस्तत्रैवाऽऽ- 
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विकारो नामधेयम्" इत्यादिशतेः \ आत्मा च सबा द्याभ्यन्तरो द्यजोऽपुर्बोऽनन्तरोऽबाह्यः कुत्स्न आकोशवत्सवगतः 
सृक्ष्मोऽचलो निगंणो निष्कलो निष्कियः “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि" इति भूतेः । इत्येवं तत्तवं दृष्ट्वा तत्तव 
भूतस्तदारामो न बाह्यरमणो, यथाऽतत्त्वदर्शौ कश्िच्चित्तमात्मत्वेन प्रतिपच्नध्ित्तचलनमनु चकितमात्मानं मन्य- 
मानस्तत््वाच्चलितं देहादिभूतमात्मानं कदाचिन्मम्यते प्रच्युतोऽहमात्मतस्वादिदानीमिति । समाहिते तु मनसि 
कव्यचित्तत्वभूतं प्रसच्चात्मानं मन्यत इदानीमस्मि तत्वीभरूत इति । न तथाऽऽत्मवि-ू वेत् \ आत्मन एकरूपत्वात्स्वरूप- 
प्रच्यवनासम्भवाच्च । सदैव ब्रह्यास्मोव्यप्रच्युतो भवेत्तस्वात्सदाऽप्रच्युतात्मतत्वदशंनो भेवेदित्यभिप्रायः ! “शुनि 
चैव श्वपाके च” । “समं सर्वेषु भूतेषु" इत्यादिस्मृतेः \ ३८ ॥ 

इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपादरिष्यस्य परमहंसपसिव्राजकाचायंस्य श्रीश _्कुरभगवतः कृतौ 
गौडपादीयागमश्ास्रभाष्ये वेतथ्याख्यं हितीयप्रकरणम् 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

त्यादिना । एकस्वरूपत्वे स्वरूपाप्रच्यवने च स्मृति पठति--श्ुनि चैवेति । समदशिनः सदेकवस्तु्दशिन एव 
पण्टिता इत्यथ: । विनश्चत्स्वविनश्यन्तमिति स्वरूपा प्रच्यवनमुक्तम् ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीमदनुभूतिस्वरूपाचार्यविरचिते गौडपादीयरिप्पणे वैतथ्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम् 

आनन्दगिरिटीका 

सक्तवेता बाह्येभ्यो विषयेभ्यो ग्यावृत्तबुद्धिस्तस्मिन्नेव तत्त्वे परमाथंभूते प्रतिितस्तदूर्शषननिषः स्यादित्यथ । 
पुथित्यादेडच प्रत्येकं परमाथंत्वसम्भवे कथमद्वेतनिष्ठा सिध्येदित्याशङ्कय व्याचष्टे--बाह्यमित्यादिना । कि तदू- 
भ्रयोस्तत्त्वं तदाह--रज्ज॒सपंवदिति ! उक्तस्य विकारजातस्यास्वे प्रमाणमाहु--वाचारम्भणमिति) ्रष्टुरत्मनोऽपि 
हश्यप्रतियोगित्वात्तुल्यं वाचारम्भणत्वमित्याश् ङ्कयाऽऽह॒--भात्मा चेति ।! भवतु परस्याऽश्त्मनस्तत्तदागमवचन- 
निरदशादुक्तलक्षणत्वं तथाऽपि द्रष्टु रात्मनो न यथोक्तरूपत्वमिव्याश द्कुबाऽश्-- तत्सत्यमिति । विशेषणानि तु 
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प्राचीनानि तत्तदागमोपात्तान्यपुनरूक्तानि । द्वितोयार्धं व्याचष्टे--इत्येवमिति । आत्मारामत्वं कथमित्याशङ्कय २९ 
बराह्मविषयासक्ति त्यक्त्वा प्रत्यगात्मन्येव परितृप्तत्वादिव्याहु-न बाह्येति \ तत्त्वादध्रच्युतो भवतीत्येतदयतिरेक- 
मुखेन(ण) व्याकरोति- यथेत्यादिना । अतत्त्वदर्शीति च्छेदः । भात्मविद्यो नाव्यवस्थितमात्मददांनमित्यत्र हैतुमाह्- 

आत्मनं इति ! सति स्वरूपे स्वरूपास्च्युतेरप्रसक्ततवात्तत्प्रतिषेघो युक्तो न भवतीद्याशङ्खुयाऽ्ट॒-सदेति \ वस्तुन 
सदेकरूपत्वे स्मुतिमुदाह रत्ति--श्ुनि चेति । समद्चिनः सदैकरूपवस्तुदशशिन एव पण्डिता नान्ये तथेत्यथ । स्वरूपा- 
प्रच्यवने च स्मृति दशंयति-सममिति । तत्र हि विनक्ष्यत्स्वविनरयन्तमिति स्वरूपाप्रच्यवनमुक्तम् ।। ३८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीरुद्धानन्दपुज्यपादशिष्यभगवदानन्दज्ञानविरचितायां गौडपादीयकारिकामाष्यटीकायां 
वेतथ्याख्यं द्वितीयप्रकरणम् 

१. इदं तु बोध्यम्-असिमिन्वेतथ्यप्रकरणे (स्वप्नमाये यथा हषे गन्धवंनगरं यथा। तथा विदवमिदं दृष्टमिति श्लोकात् 
दष्टिसुष्िवाद एवाचायंभिमत इति स्पष्ट । . तच च दोषप्रयुक्तत्वनिबन्धनं ज्ञात्तंकसत्ताकत्वमज्ञातसक््वाभावो वा 

्रष्टुन्तरावेद्यत्वे सति ज्ञातेकसत्ताकत्वं वा हष्टिसुर्टिः। जीव, इडो विशुद्धा चित् तथा जीवेशयोभिदा । अविा- 
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तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादय इत्युक्ताः षट्पदार्था हष्टिसृष्टौ नान्तभंवन्ति (अनाद्यतिखितेष्वेव दृष्टिसष्टरद्खीकारात् ` 
न च हष्िसृष्टिपक्षे स्वर्गं प्रति न यागः कारणतामियान्नापि श्रवणादिकं साक्षात्कारं प्रतीति वाच्यम् । स्वाप्निक- 
कार्य॑कारणभाववदेवोपपत्तेरध्यासलक्षणमपि तत्र नानुपपन्न शुक्त्यवच्छिन्नचेतन्यस्य स्वरूपेण सत्यत्वात् सत्य- 
मिथ्यावस्तुसम्भेदावभासस्य सम्भवात् । प्रतिपुरुषं प्रपञ्चभेदेपि साहर्यादेव यो घटस्त्वया दृष्टः स एव मयाऽ- 
पीतिप्रत्यभिन्ञोपपत्तिः । अयमेव प्रकारः -श्रीवाचस्पव्युक्तनानाविद्या द्धीकारपक्षेऽपि । न्यायमते विभिन्न- 
पुरुषगतपेक्ाबुद्धिजन्यद्वित्वादिमेदेऽप्यमेदप्रव्यभिज्ञात्रोदाहरणम् ।. न च “रवा दयौर्घवा पृथिवी ध्रुवो राजा 
विशामयमिः'व्यादिधतिवियेधः। तस्या धारानिव्यत्वेनोपपत्तेः 'यथोणंनामिःः इत्यादिश्रव्यक्तकार्यकारण- 
भावश्च लोकप्रसिद्धिमनरुष्य । स्व॑लोकसुश्टिक्च तत्तत्सष्टिग्यक्तिमभिप्रेव्य यदा यत्पश्यत्ति तदा तत्स॒जती- 
त्यत्र तात्पर्यात् । अत एव मनोहश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित्सचराचरम् । मनसो ह्यमनीभावे दतं नैवोपलभ्यते 
इति कारिका । विस्तरस्त्वद्रेतसिद्धौ वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावल्यां च | 

२५ 
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नथ गद्डप्तराद्डी यव्कारिक्छास्तु आद्रो लार्यं दलीय प्नच्करणम् 

ॐ | उपासनाधितो धर्मो जाते बरह्मणि वतेते । प्रागुत्पततेरलं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मरतः ॥ १॥ ` 

ओङ्कारनिणेय उक्तः प्रयच्चोपक्मः हिवोऽदरेत आल्मेतिप्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते दरेतं न विद्यत इति च । तत्र 
देताभावस्तु वेतथ्यप्रकरणेन स्वप्नमायागन्धवंनगरादिवृष्टान्तेहेरयत्वाद्न्तवत्त्वादिहैतुभिस्तर्केण च प्रतिपादितः । 
अतं किमागममात्रेण प्रतिपत्तव्यमाहोस्वित्तकेणापीत्यत आह । शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम् । तत्कथमिःत्यद्रेतप्रकरण- 
मारभ्यते । उपास्थोपासनादिभेदजातं सवं वितथं केवराश्चाऽऽ्त्माऽद्रयः परमाथं इति स्थितमतीते प्रकरणे! यत 
उपासनाधित उपासनामात्मनो मोक्षसाधनत्वेन गत उपासकोऽहं ममोपास्यं ब्रह्य । तदुपासनं कृत्वा जति ब्रह्मणी. 
दानीं बतंमानोऽजं ब्रह्म शरीरपातादूरध्वं प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्चाजमिदं सवंमहं च । यदात्मकोऽहं प्रागुत्पत्तेरिरानीं 
जातो, जाते ब्रह्मणि च चतंमान उपासनया पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येवमुपासनाभितो धमं: साधको येनैवं क्षुद. 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

अहमस्मि परं ब्रह्य निश्चितं चित्त चिन्त्यताम् । चिद्रूपत्वादसद्धत्वादबाध्यत्वास्परियस्वतः ॥ , 

तकं्तोऽप्यद्वेतं सम्भावयित्तं प्रकरणं प्रारिप्सुः उपास्योपास्षकभेदद्टि तावच्निन्दत्ति प्रथमररोकेन- 
उपासनेति। शरीरस्य धारणात् धर्मो जीवः भूतसङ्काताकारेण जाते ब्रह्मणि तदभिमानितया वतते । प्रागुत्पत्तेरजं 
सव॑मित्ति वस्तु कारावच्छिन्नं मन्यते येनेवं मिथ्याज्ञानी तेनेति योजना । | 

वृत्तानूवादपुवंकं प्रकरणमारभते--ओङ्कारेत्यादिना । तकणाद्र॑तं सम्भावयितुं यदि प्रकरणमारभ्यते 
तहि उपासकनिन्दा कुतः ? तत्राहु-उपास्येति । कथं तहि “सबाद्याभ्यन्तयो ह्यज" इति श्रतिः तत्राहु-प्रागुत्पततेश्च 
अजमिदं सवमह चेति मन्ये । अतोऽलव्वश्चुतिः प्रागवस्थब्रह्यविषयेत्यथः । यद्यस्यामवस्थायां कायमातं ब्रह्य कि ताह 

आनन्दगिरिटीका 

तकर्विष्टम्भेन देतवेतथ्यनिरूपणं परिसमाप्याद्रेततं पारमाधथिकमपि तकत: सम्भावयितुं प्रकरणान्तरं 
प्रारिप्सुरूपास्योपासकभेदर्हष्ट तावदपवदति--उपासनेति । देहस्य धारणाद्धर्मो जीवो भूतसङ्खाताकारेण जाति 
ब्रह्मणि तदभिमानित्वेन वतते । स प्रागुत्पत्तेरजं सवंमि्येवं काखावच्छिन्नं वस्तु मन्यते । स पुनरूपासनां परुषाथं- 
साधनत्वेनाऽऽध्रितस्तदेव ब्रह्य प्रतिपत्स्ये शरीरपातादुध्वंमिव्येवं यतो मिथ्याज्ञानवानवत्तिष्ठते तेनासौ कृपणोऽल्पको 
ब्रह्मविद्भिः स्मृत्तरिचन्तिति इत्यं । प्रकरणान्तरमवतारयन्वुत्तमनुद्रवति-ओदङ्कारेति \ त्य हि निण॑ये प्रथमे 
प्रकरणं प्रपञ्चोपशमः शिवो द्रेत इति विशेषणेरात्मा प्रतिज्ञामत्रेणादवित्तीयो व्याख्यात्त इत्यथ; । द्वितीयप्रकस्णार्थं 
संक्िप्यानुवदति--ज्ञात इति । तत्रेवाऽऽये प्रकरणे ज्ञाते दवेतं न विद्यत इत्यत्र प्रतिज्ञामात्रेण द्वैताभाव उक्तः । स तु 

२५ द्वितीयेन प्रकरणेन हेतुह्टान्तात्मकेन तर्केण च प्रतिपादितो नात्र प्रतिपादयितव्यमवश्िष्टमस्तीत्यथंः । ततीयं 

२० 

८८. प्रकरणमाकाडक्षापुवकमवतास्यति--अद्धैतमिति । “नेषा तर्केण मतिरापनेये"ति भ्रतेरद्रैत्तं कथं तकंण ज्ञातुं राक्य- 
मित्याक्षिपति--तत्कथमिति। स्वतन्त्रतर्काप्रवेशेऽपि तस्मिन्नागमिकतकंस्य सहकारितया सम्भावनाहैतुत्वात्तकंणापि 
ज्ञातु शक्यमिति व्यवहा रोपपत्तिरिति मत्वाऽऽ्--अद्वेतेति । यदि तकेणा्रे्तं सम्भावयितुं प्रकरणमारभ्यते तर्हि 
किमित्युपासकनिन्दा प्रथमं प्रस्तूयते तत्ाऽऽ्--उपास्येति । उक्तवक्ष्यमाणविरोधितवादुपासकस्य तसिन्दा प्रकृतोप- 
योगिनीत्यथंः । कथं तदि तत्र तत्राजत्वमात्मनो दशंयन्ती श्रुतिषंटिष्यते तच्राऽ्हू-प्रागिति। प्रागवस्थायां सवं- 
मिदमजमहं च त्थत्युपासको यतो मन्यतेऽतद्च प्रागवस्थब्रह्मविषया भविष्यत्यजत्वभरुतिरित्यथं; । कायंस्थित्य- 
वस्थायां यदि ब्रह्म तन्मात्रमिष्टं तहि किमुपासनया प्राप्तव्यमित्यारद्खयाऽऽहू-यडात्मक इति । इदानीमुतत्यवस्थायां 
जातो जाते ब्रह्मणि स्थित्यवस्थायां वतंमानोऽदं प्रागुत्प्तेयंदात्मकः सन्नासं तदेव पुनः प्रल्याघस्थायामुपासनया 
प्रतिपत्स्ये तत््रतुन्यायादिति सम्बन्धः ! तलवकाराणां शाखायामुपास्यस्य ब्रह्मत्वनिषेधदशंनाच्वोपासकनिन्दा ` 
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€ ॥ 1 । ॥ 

अतो वक्ष्याम्यकापेण्यमजाति समतां गतम् । यथा न जायते किचिज्जायमानं समन्ततः॥ २॥ 
तै < भ, 

आत्मा द्याकाश्वन्जीवेषंटाकाशेरिोदितः । घटादिवच्च सद्मतैर्जातावेतनिदर्शानम् ॥ २ ॥ 

ब्रह्मवित्तेनासौ कारणेन कृपणो दीनोऽल्पकः स्मरतो नित्याजब्रह्मदश्चिभिरित्यमिप्रायः ! “यद्राचाऽनभ्युदितं येन 
वागभ्युद्यते ! तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" इत्यादिश्चतेस्तलवकाराणाम् \। १॥ 

सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं प्रतिपत्तुमहक्नुवन्नविद्यया दीनमात्मानं सन्यमानो जातोऽहं जाते श्रह्यणि वते ५ 
तदुपासनाधितः सन्ब्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः कृपणो भवति यस्मादतो वक्ष्याम्पकापंण्यमङपणभावमजं ब्रह्य । 
तद्धि कापेण्यास्पदम् “यत्रान्योऽन्यत्पहयव्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं मस्यंमसत्'ः “वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेयम्" इत्यादिश्चुतिभ्यः । तद्विपरीतं सबाह्याभ्यन्तरमजमकापंण्यं मूमास्यं ब्रह्म यत्प्राप्याविद्याकृतस्वंका्पण्य- 
निवुत्तिस्तदकापेष्यं वक्ष्यामीत्यथः । तदजाति, अविद्यमाना जातिरस्य । ससतां गतं सर्वसाम्यं गतम् । कस्मात् । 

५७ 0 

अवयववेषम्याभावात् । यद्धि सावयवं वस्तु तदवयवेर्वेषम्यं गच्छज्जायत इत्युच्यते \ इदं तु निरवयवत्वात्समतां १० 
गतमिति न कैश्चिदवयवेः स्पफरत्यतोऽजात्यकापेण्यम् । समन्ततः समन्ता्यथा न जायते किश्चिदत्पमपि न स्फुटति 
रज्ज॒सपवदविद्याकृतदष्टया जायमानं येन प्रकारेण न जायते सवतोऽजनमेव ब्रह्य यवति तथा तं पकारं श्युण्वित्य्थः।।२॥ 

अजाति ब्रह्माकापेण्यं वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातं तत्सिद्धय्थ हेतुं दृष्टान्तं च वक्ष्यामीत्पाहू-आत्मा परो हि यस्मादा- 
काशवत्सुक्ष्मो निरवयवः सर्वगत आकाशवदुक्तो जीवेः क्षेत्रनैघेटाकाशरेरिव घटाकाश्चतुल्यः उदित उक्तः। स 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

उपासनायां प्राप्तग्यमित्यत आह-यदात्मकोऽहं प्रागृत्पत्तेरासं तदेव पुनः प्रलये प्रतिपत्स्ये इति सम्बन्धः । तलव- 
काराणां लाखिनामुपास्यस्य ब्रह्मत्वग्रतिषेधाच्च निन्दा युक्तेद्याहु--यद्राचेति । १॥ 

जनिजंन्म तदभावे हेतुः समतां गतमिव्येततदव्याचष्टे--सर्वात्मिना कारत्स्यन साम्यं निविशेषतां स्वत्त एव 
गतं प्राप्तम् । यस्मादिति निविशेषत्वे हतुः अवयववेषम्याभावादिति । 

१५ 

व्यतिरेकमुखेनाजत्वं प्रपञ्चयति--यद्धीत्यादिना । आत्मा स्वगतत्तात्विकमेद्शून्यः पृष्ष्मत्वाच्चिरयवत्वात् २० 
सवंगतत्वादाकारावदिति प्रयोगः ।। २॥। 

ताहि एते जीवाः किमात्मका इत्यत आह-जीवरिति । इत्थंभावे तृतीया । जीवरूपेण परमात्मेवोक्त 
“क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धी''त्यादिष्विव्यथंः । चवद' व्यक्तायां वाचीति धातुनिष्पन्नमुदित इति पदं गृहीत्वा व्यास्यात्तं ` 
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युक्तेत्याह--यद्राचेति । अनमभ्युदितमनमिप्रकारितमभ्युद्यतेऽभिप्रकाश्यते, उपासते वाचा विषयीवुःवंन्तीत्पथं 
आदिक्षब्देन यन्मनसेत्यादि गृह्यते । १॥ 

मेददरदिनमुपासकमटेतवि योधिनं निन्दित्वा सम्प्रत्यद्ेतप्रतिज्ञां के रोति--अत इति । जातिजंन्म तद्रहितम- 
जाति । तत्र हैतुमा्ह-समतामिति । जन्मराहिवयं साधयति--ययेति । अतःगन्दाथंमाह-सबाह्येति । प्रतिन्ञा- 
भागं विभजते-अकृपणेति । तदेव व्यतिरेकमुखेन स्फोरयति- तद्धीति । दशंनादिविशेषन्यवहारगोचरीभूत्ं 
कायंजात्तं परिच्छिन्नं नाधि चोच्यते । तदेव कृपणत्वालम्बनमिव्यथंः । तच्च मिथ्याभृतमिल्यत्र प्रमाणमाहु- 
वाचारम्भणमिति \ कापेण्यमुक्त्वा तदभावरूपमकापंण्यं प्रकटयति-तद्विपरीतसिति ! प्राप्य ज्ञात्वेति यावत् । 
द्वितीयपादं व्याचष्टे तदजातीव्यादिना । सर्वात्मना साम्यं निर्विशेषत्वं गत्तमित्यत्र हेत पृच्छति--कस्मादिति । 
निविहेषत्वे हेतुमाह - अवयवेति ! हैतुमेव प्रकटयन्व्यतिरेकमुखेनाजत्वं प्रपञ्चयत्ति--यद्धीत्यादिना । समन्तत 
इति पृण॑त्वस _्ीत्तनम् । द्वितीयार्धं व्याचष्टे--यथेत्यादिना । यथा रज्ञ्वां सर्पो भ्रान्त्या जायते तथा सवं भ्रान्ति- 
दृष्टया जायमानत्वेन भासमानमपि यथा तेन प्रकारेण वस्तुतो न जायते तथा किं तु सवतो देशतः कारतो वस्तुतश्च 
पुण कटस्थमेव वस्तु भवति तथा तं प्रकारमिति सम्बन्धः ॥ २॥ 

प्रतिज्ञावाक्ये ब्रह्मशब्देन परमात्मा प्रकृतः स कीहगित्यपेक्नायामाहू--आत्मा हीति ! जीवभेदप्रतीतिस्तदहि 
कथमिव्याशङ्धुयाऽऽह्--जीवेरिति ! यथाऽऽकादो विभुत्वादिधमं; स्वगततात््विकभेदवान्च भवति तथा परमात्मा 
विहोषाभावात् । यथा च महाकाशो वटाकाशाकारेण प्रतीयते तथा परमात्मा नानाविधजीवाकारेण प्रतोत्तिगोचरो 

२६ 

२५ 

२० 

२५ 
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५ 

१० 

१५ 

९५ 

२५ 

एवाऽऽकाश्समः पर आत्मा । अथ वा घटाकाशेयंथाऽऽकार उदित उत्पन्नस्तथा पसे जीवात्मभिहत्पन्चनो जोवात्मनां 
परस्मादात्मन उद्पत्तिर्या भूयते वेदान्तेषु सा महाक्राश्चादृघराकाष्षोत्पत्तिसमा न परमार्थत इत्यभिप्रायः! तस्मादेवाऽऽ- 
कारादृघटादयः सङ्घाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाशस्थानीयात्परमात्मनः पुथिव्यादिभुतसङ्काता आध्यात्मिका काय॑ 
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तदसद्धतं घटतुल्यसङ्घातेः पर एवोक्त इति सप्रपञ्चताप्रसङ्खादतोऽपरितोषादाह्--अथवेति । आकाशस्थावकाद्- 
प्रदानेन घटाचयुत्छत्तेः अकारणत्वं निविकारस्येव हृष्टमित्यभिप्रेव्याऽऽह--तस्मादेवाकाश्ादिति । अत्र आाचार्येणाव- 
च्छेदस्योदाहूतत्वादवच्छेदपक्ष एव सिद्धान्तो न प्रतिबिम्बपक्ष इति केचिज्जल्पन्ति । ते प्रष्टभ्याः, कोऽयमवच्छेदो 
नाम ? कल्पितप्रदेशाल्पीकरणम्, उत ॒चिद्धातोरेव प्रत्युपाधि पूणंस्येव मिथ्यावस्थानं, बहिश्च पूणंस्यावस्थितिः। 
नाद्यः आचार्यामिप्रायो, यदाचायंः पदे पदे जीवानां ब्रहयकत्वं पारमाथिकमिति प्रतिपादयति । कत्पिताकल्पित- 
योरोक्यं न स्यं भवति । कल्पितानाच्च ज्ञानबाध्यत्वात् ततत्वमसी्युपदेशः तत्फलं च नावकल्पते । द्वितीये तु-- 
प्रतिनिम्बपक्लान्न मेदः तथा च प्रतिनिम्बभ्नुतिः- 

(सग्नियंथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बहिश्च ॥” इति वस्तुत एवोपाध्यन्तमिथ्यावस्थानं बहिश्चवोपाघेः निरुपाधिकस्य प्णस्यावस्थानं दशयति । न 
चेतद्विरुद्ध, निरवयवस्यापि नभस एवंरूपतादशंनात् । प्राभाकरादीनां च जातेरमूर्तायाः प्रतिपिण्डं कारस््येनामि- 
व्यक्तः बहिश्चावस्थानस्योपगमात् । सकवगत्तवणंवादिनां च प्रतिध्वनौ का्स्येन वर्णाभिव्यक्तेः--वदिश्व सनदावस्या- 
भ्युपगमात् । समवायादीनां च तद्वादिभिरित्थंभावस्योपगमात् । तस्मादमृतंस्यायमेव स्वभावो यत् प्रत्यवच्छेदकं 
पुणंस्येवाभिव्यक्तिः बहिश्च सद्भाव इति । न च पथग्देशस्थ एवोपाधिः भाकान्न एव व्यभिचारात् । न च प्रति- 
बिम्बत्वे सादित्वं, स्वरूपेक्याभ्युपगमात् तस्मादुदाहू रणे शब्दभेद एव नाथं भेद इति व्यथः प्रतििम्बपक्षे प्रदरेषः । 

ये तु एकस्य ब्रह्मण एकेनेवोपाधिना अवच्छेदादेकजीवतामाहुः न कल्पितो व्यवच्छेदोऽस्ति । न चावच्छि्नं 
बिम्बकल्पं ब्रह्य, किन्तु जीव एव अवच्छेदनाशे ब्रह्य भविष्यत्ति । कस्यचिदपि प्राडमोक्षो नाभूत् । उत्तरत्र श्ास्व- 
प्रामाण्यात् भविष्यतीति च । तेषां प्रवृत्तिसाद्कुर्यं सवंशरी राणां दुष्परिहरम् । आचायंस्य च साद्कुयंपरिहार- 
प्रयोजनः प्रायशो यथेकरिमनू घटाकाश इत्यादिः तेन्यं: कृतः स्यात् । “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत'* इत्यादि 
श्रतेः इहैव तेजितस्सगंः* बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागता इत्यादि भगवद्वचनाच्च बाहुंस्पत्यवत्कल्पितं 
स्यात् । आचायंस्य चारन्धावरणास्सवं धर्माः प्रकृतिनिस्वराः इत्यादिवचनं स्वाथंहानिश्च व्यर्थेव कृता। प्रतिशिष्यं 
च तत्वमसि वाक्यार्थानुस्मारकनामकरणं प्रतारकत्वमात्रम्, अब्युत्पन्नव्युत्पादनार्थं पदाथंशोधनमुपनिषत्सु च संसायं- 
संसारिप्रकरणमेदकरणं निरथेकम् । बिम्बकत्पब्रह्मानभ्युपगमात् । विस्तरतस्चायम्मार्गोऽपाकारीष्टसिद्धिविवरणे । 
तस्माद्रवावहारिकषृष्टयाऽवच्छेदभेदवणंनं तच्वदृ्ट्या न विरोध इत्यादि न्याय्यम् । हृष््ियबहिष्करतस्त्वयमेकः- 
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भवत्तीत्यथंः । कथं सद्खातानां परस्मादुतत्तिरि्याशङ्कयाहु--घटादिवदिति ! यथा मृदः सकाशाद्षटाद्यौ जायन्ते 
तथा परमात्मेव पुथिव्यादिसद्धाताकारेण जायत इत्यथः । यदाऽऽट्मनो जौवादीनामुत्पत्तिरिष्टा तदा तस्यामुत्पत्तौ 
हृष्टान्तवचनमेतदित्याहु--जाताविति । रछोकस्य वृत्तानुवादपूवंकं तात्यमाह्--अनातीत्यादिना । प्रथमपादस्याक्ष- 
राथंमाहू--भल्मेत्यादिना । विमतः स्वगततात्तविकमेदशुन्यः सृक्ष्मत्वान्निरवयवत्वाद्विमुत्वादाकाशवत् त त च 
परमाण्वादौ सूष्ष्मतवादेव्यंभिचारः। तस्यैवासस्पतत्वात् । क्वचिदपि ताच्विकभेदासम्प्रतिपत्तेश्चेत्यथंः । जीवैरित्यादि 
व्याचष्टे--जीवैरिति ! जीवाकारेण परमात्मेवोक्तः । "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि” इति स्मृतेरित्यथंः । उदिति- 

शब्दश्चेदुक्ताथंस्ताहि परस्यैवाऽत्मनः सद्ातरूपेणोक्ततवे सप्रञ्चत्वं प्रसज्येतेव्याशङ्कयाऽऽह--अथ वैति । तहि 
ताऽ्त्माऽश्रुतेरिति न्यायविरोधः स्यादित्याशद्धुयाऽश्ट॒--जीवात्मनामिति । तृतीयपादं व्याचष्ट--तस्मादेवेति । 

१. सगं: = जन्मः। [र ि ॥ 
२. ब्र. सू. २-३-१७ जीवः नोत्पद्यते उत्पत्तिप्रकरणे तदुत्पत्यशरुतेः ताभ्यः न जीवो च्यते इत्यादिशनुतिभ्यः 

तन्निद्यत्वावगतेः । - 



||| 
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घटादिषु प्रङीनेषु वटाकाशचादयो यथा । आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वल्जीवा इहाऽऽस्मनि ॥ ४॥ 
` „नै, क (~ ¢ भ» # ताता 

यथेकस्मिन्धटाकाशे रजोधूमादिमियंते । न सरवे संप्धुञ्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः ॥ ५॥ 

कारणलक्षणा रज्जुस्पंवद्धिकल्पिता जायन्ते \ अत उच्यते घटादिवस्च सङ्घातेरुदित इति । यदा मन्दबुद्धिप्रति- 
पिपादयिषया भरुत्याऽऽत्मनो जातिरुच्यते जीवादीनां तदा जातावुपगभ्यमानायामेतच्निदशंनं दृष्टान्ते यथोदिता- 
काश्वदित्यादिः ॥ ३ | 

यथा घराद्युत्पच्या घटाकाशायुत्पत्तिः । यथा घटादिप्रख्ये घटाकाशादिप्रलयस्तद्रहेहादिसङ्खातोत्पच्या 
जीवोत्पत्तिस्तत्प्रल्ये च जीवानामिहाऽऽत्मनि प्रलयो न स्वत इत्यथः \\ ४ ॥ 

सवेदेहैष्वात्मैकत्व एकस्मिञ्जननमरणयुखादिमत्यात्मनि सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफलसाङूयं च 
स्थादिति य आहूर्देतिनस्तान्प्रतीदमुच्यते \ यथेकस्मिन्धटाकाशे रजोधूमादिभियुते संयुक्ते न सवे घटाकान्ादयस्त- 
दरनोधूमादिभिः संयुज्यन्ते तद्रज्जीवाः सुखादिभिः । नन्वेक एवाऽऽत्मा 1 बाढम् । ननु न श्रुतं त्वयाऽऽकाशवत्सव- 
सङ्कातेष्वेक एवाऽऽत्मेति ! येक एवाऽत्मा ताह सवत्र सुखी दुःखी च स्यात् \ न चेदं सांख्यचोद्यं सम्भवति । 

। अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

संसारिवादः चैपुरसालग्रामाद्यचंनपरः ब्रहमविद्यापरा द्मुखंः उप्परक्ित इ्युपेक्षणीयम् । “एकात्मवन्तो देहाः 
स्यु"'रित्यादिवचनन्तु स्वरूपेक्याभिप्रायमित्यरम् ॥। ३ ॥ | 

एवमद्रेते सृष्टि्रुतिविरोधं भरुत्यर्थापत्तिविरोधं च परिहृत्य प्ररुयश्रुतितदर्थापत्तिवि रोधं परिहरति । 
घटादिष्विति ॥ ४ ॥ | 
| इदानीं दृ्र्थापत्तिवि रोधं परिह रति--यथेकस्मि्िति \ आकाशदृष्टन्तेनान्यथाप्युपपत्तिरुक्ता । तत्र वैषम्यं 

रङ्कुते-नन्वेक एवेति ! शन्दसमवायिकारणं हि आकाशः तस्य दिवि भुवि च अविशेषादेकत्वे सिद्धे कल्पित- 
भेदात् तत्र व्यवस्था युक्ता तथा आत्मस्वरूपेक्ये न युक्तिह स्यत इत्यथ: । पूर्वोक्तां युक्ति स्मारयति-बादं ननु नेति । 
यदि स्वदेहेषु युखदुःखादिसम्बन्धदशंनात्, अतः परो न स्थादित्यथंः । इदं चोद्यं किं साख्यस्य वेशेषिकादेर्वा, आदं 

आनन्दगिरिटीका 

उक्तेऽर्थे वाक्यमवतारयति--अत इति । आका्ञस्यावकाशप्र दानेन घटायुत्पत्तौ कारणत्वं निविकारस्येव दृष्टमिति 
द्रष्टव्यम् ।. जातावित्यादेरथंमाहू- यदेति । ३ ॥ 

अद्वैतस्य जोवसृष्टि्रुत्तिविरोधं परिहृ तस्येव जीवप्रलयश्नुत्या वि रोधमाशङ्कय परिहुरति-घटादिष्विति । 
ओपाधिकौ जीवानामुत्पत्तिप्रल्यौ न स्वाभाविकौ । तथा चोत्पत्तिशरुत्या विरोधाभाववदददेतस्य प्रलयश्रुत्याऽपि न 
विरोधोऽस्तीति श्टोकाक्षरव्याद्यानेन प्रकटयति--यथेत्यादिना ।। ४ ॥ 

 इदानीमद्रेतस्य व्यवस्थानुपपत्या विरोधमाशङ्कुय परिहरति-पथेकस्मिच्चिति उक्तहृष्टान्तवशदेकस्मिञ्जीवे 
सुखादिसंयुक्तं सत्यपरे जोवास्तेरेव सुखादिभिनं संमुज्यन्त ओपाधिकमेदादित्याहु--तद्रदिति । ररोकव्यवेर््यामा- 
गङ्ं दशंयत्ति--सवेदेहैष्विति ! एेका्म्ये क्तयेकस्मिन्कर्तारः स्वे भोक्तरि चेकस्मिन्भोक्तारः स्वे भवेयुरित्य- 
व्यवस्थान्तरमाहू-- क्रियेति ! व्यदस्थानुपपत्या दतमेष्टभ्यमिति वदन्तं प्रतयुत्त रत्वेन शछोकमवतारयति-तान्प्रतीति । 
किमिदमेकास्म्ये साङ्कर्यं किमेकस्मिञ्जोवे व्यवस्थितेन सुखादिना जोवान्तराणां तद्रत्वं स्यादिल्युच्यते कि वा 
सर्वोपाधिष्वास्सेक्यात्तस्य स्वरूपेण सर्वसुखादिमत््वं स्यादित्यापाद्यते तत्राऽभ्यं प्रत्याहू-तद्दिति । 

आत्मनः सवंत्ैकत्वात्तस्य स्वरूपेण सव॑सुखादिमत्त्वमिति द्वितीयं पकं विवक्षन्नाशङ्खुते-नन्विति। सवत्राऽऽत्म- 
कत्वमुक्तमङ्गोकरोति-- बाढमिति तदेकत्वमुपपत्तिशृन्यं कथम द्खीक्रतमित्याशङ्कुबाऽऽह्--ननु नेति । यदि सवेत्रैकत्वं 
नियतमिष्यते ताहि तत्र तत्र सुखित्वं तस्येवेकस्य प्राप्तमिति व्यवस्थासिद्धिरिति चोदयति--यद्येक एवेति । आत्म. 
स्वरूपस्य सर्व॑त्रेकत्वेऽपि कल्पितमेदाद्ग्यवस्थासिद्धिरित्यमिप्रेत्य किमिदं सांख्यस्य चोद्यं कि वा वेशेषिकादेरि्ति 
विकल्प्याऽभ्यं प्रत्याह --न चेदमिति । किं चैकात्म्यं दूषयता सस्येन तदध दोऽभ्युपगम्यते । स च नाभ्युपगन्तुं शक्यते 
तन्मानासावादित्याहु--न देति । प्रधानं हि कस्यचिद्धौगमपवगं च कस्यचिदादधत्पुरुषशेषमिष्यते । तच्च पुरुष- 
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न हि सांख्य आत्मनः सुखदुःखादिमस्वमिच्छति बुद्धिसमवायाभ्युपगमात्युखदुःखादीनाम् \ न चोपरव्धिस्वरूप- 
स्याऽऽव्मनो भेदकस्पनायां प्रमाणमस्ति । भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्यानुपपत्तिरिति चेत् । न! प्रधानकृतस्याथ- 
स्याऽऽत्मन्यसमवायात् ! यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो वाभ्य पुरषेषु भेदेन समवेति ततः प्रधानस्य पाराथ्यं- 
मात्मैकत्वे नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेदकल्पना । न च साल्ये्॑न्धो मोक्षो वाऽथ: पुरषसमवेतोऽभ्युपगम्यते । 

५ निघिक्षेषाध. चेतनमात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते । अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव प्रधानस्य पाराथ्यं सिद्धं नतु 
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२० 

पुरुषभेद प्रयुक्तमिति 
अतः पुरुषभेदकत्पना्यां न प्रधानस्य पाराथ्यं हेतुः । न चीन्यत्पुरुषभेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति सांख्यानाम् । 

परसत्तामात्रमेव चेतचचिमित्तीक्षत्य स्वयं बध्यते मुच्यते च प्रधानम् । परथ्योपलन्धिमात्रसत्तास्वरूपेण प्रधानप्रवृत्तो 
हेतुं केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयेव पुरूषभेदकस्पना वेदाथंपरित्यागश । ये त्वाहूवश्ञेषिकाद्य इच्छादय आत्म- 
समवायिन इति । तदध्यसत् स्मृतिहेतूनां संस्काराणामभ्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात् । 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

प्रत्याहू-नैदमित्यादिना । किञचेकात्म्ये दोषं ब्रैव्तः सस्यस्य मेद इष्टो न सम्भवतीत्याहु-न चोपलन्धोति । 
एकलक्षणं हि एकं भिन्नलक्षणं च भिच्चं प्रसिद्धम्, अन्यथा एकानेकविभागानुपपत्तेः । अत आत्मनोऽपि उपलब्धि 
मात्रलक्षणस्य न प्रतिदेहं तात्त्विको भेदः सम्भवतीत्ययं: ¦ प्रधानं कस्यचिद्धोगं कस्यचिदपव्गं कुवत पुरुषशेषं 
भवति तन्नोपपद्यते पुरुषभेदाभावे, अतोऽ्थपित्या मेदः प्रतीयत इलयुक्तेऽनुदयमाह्- न प्रधान इत्यादिना ! येन 
यस्योपकारः क्रियते स तस्य शेषः प्रसिद्धः प्रधानेन च पुरुषस्य त कोऽपि उपकारः क्रियते, अतः पराथंत्वमेव न 
घटत इत्यथ; । यदि पाराथ्य॑बरखदेव पुरुषे करिचदत्तिशय इष्यते तदाष्पसिद्धान्त इत्याह-निवि्ेषाऽ्चेति ¦ किञ्च 
पारार्थ्यं प्रधानस्य परं शेषिणमपेक्षते न भेदमात्रमतोऽन्यथाप्युपपत्तिरिस्याह्-पुरुषसत्तेति । यच्चाहुः--“जनन- 
मरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्पवृत्तेश्च । पुरुष बहुत्वं सिद्धं तरगुण्यविपर्याच्चेवेति ।'” तदपि न सांख्यमतानुसारेण 
पुमेदसाधकं °व्यधिकरणासिद्धलादित्याह-न चान्यदिति न केवलं निष्प्रमाणिका पुंभेदकल्पना निष्प्रयोजना च 
सांस्यानामित्याहू--परसत्तामाघ्रं चेदिति । द्वितीयं प्रत्याह्-ये त्वाहुरित्यादिना बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषभ्रयत्तघर्मावर्मा 
नव विशेषगुणा भात्मन इष्यन्ते वेशेषिकादिभिः । ते कि यावदात्मसमवायिनः, एकदेश्वृत्तयो वा ? आदे 

आनन्दगिरिटीका 

भेदाभावे नोपपद्यते तेनार्थापत्या पुरुषभेदः सिध्यतीति शङ्कति--मेदेति \ अर्थापत्तेरनुदयं वदन्नुत्तरमाह्--नेत्यादिना । 
संल्लिप्तमेवोक्तं विवृणोति--यदि हीति । प्रधानस्य पाराथ्यंसामथ्यदिव पुरुषेषु कश्चिदतिशयो भविष्यतीत्यारङ्कुयाप- 
सिद्धान्तप्रसद्धान्मेवमिव्याह--निविशेषा इति । 

कि च प्रधानस्य पाराथ्यं परं शेषिणमपेक्षते । न तस्मिन्मेदमपि काडक्षते | मतोज््यथाऽप्युपपत्तिरित्याह- 
अत इति 1 जन्ममरणादिन्यवस्थानुपपत्या पुरूषमेदकल्पनमपि न युक्तं व्यधिकरणत्वादिति मत्वाऽश्ट-न चेति । 
न केवर प्रमाणशूल्या पुरुषभेदकल्पना कि तु प्रयोजनुन्या वेत्याहू--परेति \ ननु न पुरुषसत्तामात्रं निमित्तीकरत्य 
प्रधानं प्रवतते । कि त्वीश्वयधिष्ठितमिति सेदवरवादिमतमाशङ्कय तस्यापि पुरुषत्वाविशेषादुपरन्धिमात्रत्वमभ्यु- 
पेत्याॐहू-परेति । वेदार्थो वेदप्रतिपाचयमद्रेतम् । द्वितीयमुत्थापयति-ये त्विति । बुद्धिसुखदुःखेच्छादरेषप्रयत्न- 
धमधिमंसंस्कारा नव विरोषगुणाः। ते च प्रत्येकम।त्मयु व्यवस्थया समवेताः स्वीक्रियन्ते । स्तेषां व्यवस्थानुपपत्या 
प्रतिदेहमात्मभेदसिद्धिरित्यथंः । कि बुद्धथादयो रूपादिवदात्मव्यापिनः कि वा संयोगादिवदेकदेकवृत्तयः । नाऽध्यः। 

२५ 

४०. 

१. पक्ष अवत्तंमानोऽन्यत्र सन् हेतुः व्यधिकरणासिद्धः । साध्यव्यधिकरणः असिद्धस्व यथा पवैतोऽग्निमान् 
धूमोपलन्धेरिति | 

२. तेषां व्यवस्थानुपपत्या--चेवसुखादि तत्रैव, न तु मे्स्यापि साधारणमिति व्यवस्था एकात्मवादे न 
राक्यते चंत्रम॑न्रयोरेकतवेन च्रसुखस्य मैत्रे प्रसद्खात् । अतः अशत्मभेदः स्वीकार्यः । अनुमानं च-- चेत्र 
गरौरावच्छिन्नः आत्मा मेत्रसरो रावच्छिन्नात्मभिन्नः, तच्छरीरावच्छिन्नसुखाद्यनधिकरणत्वात्, यन्नैवं 
तन्नेवमिति । अत्रापि चे्रमेवात्मनोर्भेदसिद्धौ तद्गतभोगानधिकरणत्वसिद्धिः । तत्सिद्धो भेदसिद्धि 
रित्यस्योन्याश्रयात् । 





भ० प्र० का०-५ | माण्ड्क्योपनिषत्' ` २९५ 

आत्ममनःसंयोगाच्च स्मृत्युत्पत्तेः स्मृतिनियमानुपपत्तिः । युगपद्रा सर्वस्मृल्युत्पत्तिप्रसद्ध । न च भिन्न- 
जातीयानां स्पर्शादिहीनानामात्मनां मनआदिभिः सम्बन्धो युक्तः! न च द्रव्याद्रषादयो गुणाः कमंसामान्यविशेष- 

अनुम्तिस्वरूपाचायंटीका 

 युगपत्सर्वविभासादिप्रसङ्धः । यथा प्रदीपादेः प्रकाशगुणः स्वाश्रयसंयुक्ते प्रकाङाव्यवहारं जनयति तथा यावद्यत्म- 
समवायिज्ञानगुणः स्वाश्चयसंयुक्ते सवंस्मिन्युगपत् ज्ञाततान्यवहारं जनयेत् । तथा सुखगणः स्वाश्रयसंयुक्ते सवं- 
स्मिन्ननवसादं जनयेत् इत्याद्यव्यवस्था स्यात् । यदि द्वितीयः, स एकदेशः स्यो वा असत्यो वा ? आये घटादिवत् 
प्रदेशत्वात् कायंत्वादिप्रस द्धः । अन्त्ये कत्पितप्रदेशानामेव सुखादिगुणत्वं नात्मन इत्याहु --स्मृतिहेतूनामिति । 
 संस्कारग्रहुणमितरेषामुपलक्षणाथंम् । जथवा भ्रमवासनानां संस्कारत्वेन ताकिके रभ्युपेयत्वात्। विक्ञेषतस्तन्निषेधोऽ- 
संसारित्वष्यापनाथंः । इतश्चात्सनो न ज्ञानादयो गृणा इत्याहु -आत्ममनस्संयोगाच्चेति । मात्मनः संयोगो हि 
ज्ञानादत्पत्तेः असमवायिकारणमिष्यते | सचन सम्भवति । सांशयोरेव रोके संयोगदशनात् । आत्ममनसोश्व् 
निरशत्वाभ्युपगमात् । कस्पितांशद्रारेण चेत् संयोगः स तयोनं स्यात् । कल्पितपरमाथयोः संसंगंस्य तवं शन्यत्वात् । 
यदि स्वरूपेण संयोगः तहि दितोयो न स्यात्, एकस्यानेकस्वरूपायोगात् । | 

किञ्च संयोगाविरिष्टे प्रदेशे न सुखादिसमवायः इति संयोगस्यापि समवायिकारणत्वग्रसद्धात् । प्रदेदान्तरे 
कायकाधंसमवायलक्षणायाः प्रत्यासत्तेरसम्भवेन संयोगस्य समवाधिकारणत्वप्रस ङ्गात् सयोगस्य च स्वाश्रये- 
स्वकार्यारम्भकत्वे मनस्येव त्तत्कि न स्यादित्ति भावः। किञ्च संयोगस्यासमवायिकारणत्वे म्रहणसतमये स्मृत्तिने 
सम्भवत्येवेति नियमो नोपपद्यते, संस्कारवदात्समनस्संयोगस्येव स्मृव्युत्पत्तौ सामग्रीत्वात् ग्रहुणकारणसंयोगेनेवं 
स्मृत्युत्पत्तिसम्भवादित्याह-स्मृतिनियमानुपपत्तिरिति ! अथवा सवंसंस्काराणामात्मन्येव सद्भावात् सत्ति मनस्संयोगं 
युगपत्सव स्मृ्युत्पत्तिः स्यात् । भथ संस्कारोद्धोघकामावार्न भवति संस्काराणामुद्धोधः। न क्रिया गृणो वा उद्वोधक 
निष्क्रियत्वान्निर्गुणव्वाच्च । न च षट्पदार्थात्तिरिक्तो धर्मोऽस्ति वेशेषिकाणाम् । न च बलवत्संस्कारात् प्रतिबन्ध 
तदितरकायंसवंस्मृतिप्रसङ्गात् । नो खल्वेकः संस्कारो बहुनां प्रतिबन्धकः तथात्वे तत्कायंसवंस्मृत्तियौ गपद्प्रसङ् 
तेषामपि सस्कारान्तरेः प्रतिवन्धेऽनवस्था । किञ्च संस्कारोद्रोधः कायंगसम्यः कायं एव च विप्रतिपद्यमानस्य न 

तद्वाव: परिहारः सन्देहादिति । किञ्च छोके सम्बन्धो भवन्प्रायेण सजातीयानां भवति यथा मृगाणां मे 
सम्बन्धविशेषस्तु संयोगः स्पर्लादिमता दृष्टो रञ्जुघटादोना, च तु त्दुभयाभावे। अतो मन आदिभिरात्मनां सम्बन्धो न 
घटतं इत्याह-न चेति। ननु नायः नियमः, उभयविधप्रयोजकाभावेऽपि गुणादीनां द्रव्येण सम्बन्धदशंनादित्याशङ्कवाह- 
न च द्रव्यादिति \ शुक्छो घटः पाचको देवदत्तः खण्डो गौः इत्यादिसामानाधिकरण्यप्रत्ययदशंनान्त द्रव्याद्धिन्ना 
गुणादयो मायावादिनां सम्मताः । किन्तु द्रव्यमेव कल्पनया तत्तदाकारेणावभासत इति यतस्तद्रहस्यम् । भतो न 

आनन्दगिरिटीका 

जञानादिगुणानामाश्रयन्यापिनामाश्रयसंयुक्तं सवंस्मिन्नप्ययिण ज्ञाततादिव्यवहारजनकत्वप्रसङ्खादिव्याहु-तदष्य- 
सदिति । द्वितीये त्वेकदेशः सत्योऽसत्यो वा । प्रथमे घटादिवदात्मनः सत्येकदेशत्वात्कायंत्वादिप्रसङ्ः । द्वितीये 
कल्पित्तंकदेशानामेव ज्ञानादिगुणवत्वमात्मनस्तु न तद्रत्वं सिध्यतीत्याहु-स्मृतीति । स्मृतिहेतवः संस्कारा 
भावनाख्यास्तेषां ग्रहणमितरेषामुपलक्षणाथं तेषामात्मनि समवायाभावात्परस्य सिद्धान्तासिद्धिरिति शेषः । 

कि चाऽऽत्ममनःसंयोगास्मवापिकारणाज्ज्ञानानासत्पत्तिरिष्या । तथा च सति ग्रहुणसमये स्मृतिं 
सम्भवत्येवेति नियमो नोपपद्यते ग्रहणकारणसंयोगेनव स्मव्युत्पत्तिखम्भवादित्याह-अतत्मेति । किं चाऽऽत्ममनसो 
संयोगादेकस्मदेकस्याः स्मुतेः समुत्पत्तिसमये स्मत्यन्तराण्यपि समुत्पय्ेर्न् । असमवायिकारणस्य तुल्यत्वात् । न च 
समुदवबद्धसंस्कारायौगपद्याद्यगपदनुत्पत्तिः । तेषां तदुद्रोधस्य चाऽऽत्मनि विप्रतिपन्नत्वेन . स्मृति सामग्रचन्तर्भावा- 
सम्भवादिव्यभिप्रेस्याह--युगपटेति । कि च समानजातीयानां स्पर्शादिमतां च परस्परं सम्बन्धो ष्टः । ̀  यथा 

मल्लानां मेषाणां रज्जुघटादीनां च । तदुभयाभावादात्मर्नां मनञादिभिः सम्बन्धासिद्धेनक्तादसमवायिकारणाद्- 
बद्धयादिगणोत्पत्तिः सिध्यतीत्याहू--न चेति । गृणादीनां साजात्यस्य स्पर्ादिमत्वस्य चाभावेऽपि द्रव्येण सम्बन्धव- 

दात्मनो मनञदिमिः सम्बन्धः सिध्येदिति चेन्नेव्याहू--न चेति । स्वतन्त्रं सन्मात्रं द्रग्यशब्देनात्र विवक्षितं न ततो 

भेदेन गणादथो वेदान्तिमते विद्यन्ते । शुक्लः पटः खण्डो गौरित्यादिसामानाधिकरण्यदशंनात् । द्रव्यमेव तु तत्तदा- 
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समवाधा वा भिन्नाः. सन्ति परेषाम् । यदि ह्यत्यन्तमिन्ना एव दरव्यास्स्युरिच्छादयश्चाऽऽत्मनस्तथा च सति दव्येण 

तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः \ अयुतसिद्धानां समवायलक्षणः सम्बन्धो न विरुध्यत इति चेत् । न । इच्छादिभ्योऽनित्येस्य 

आत्मनो नित्यस्य पूवंसिद्धत्वान्नाधुतसिद्धत्वोपपत्तिः \. आत्मनाभ्युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्मगतमहुस्ववन्नि टयत्व- 

प्रसद्धः ! स चानिष्टः । आतत्मनोऽनिमंक्षप्रसद्धात् । | | 

समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो नित्यसम्ब्यन्ध 

एवेति न वाच्यमिति चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां नित्यसम्बन्धप्रसङद्धा्पृथक्त्वानुपपत्तिः । अत्यन्तपुथकट्वके च 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

सम्मतो हष्टन्त इत्यथः । द्रव्यशब्देन चात्र स्वतन्त्रं सन्मात्रं विवक्ित्तं न वेरेषिकामिमत्तं गुणाश्रयो द्रव्यमिति 

क्षितं, गुणोत्पत्तेः पुवंक्षणेऽव्यापकत्वान्न तल्लक्षणं स्यात् । यदि गुणाश्रयत्वयोग्यं द्रव्यं, तहि न प्रद्यक्षं स्यात् 

योग्यतायाः कार्यावसेयत्वात् । अथ स्वभावातिरेकिणी नातीन्द्रिया योग्यतास्ति तहि व्यथं विशेषवचनम् | अथयचा, 
यत्कदाचिदृगुणाश्रयः तसपरागपि द्रव्यमुच्यते ताहि उत्पत्तेः प्रागपि घटादिद्रव्यं स्यात् । तदनुत्पन्चमासीत् तदुच्छ सिति 
सामानाधिकरण्यव्यवहारात् । अथ तदुत्पत्तेः प्राड्नास्त्येव तहि अनुतन्नमुपन्नं न स्यात् । किञ्च गुणाश्चयत्व 
योग्यत्वं द्रव्यत्वं द्रव्यत्वादेव च गुणाश्रयत्वयोग्यत्वमिति परस्पराश्रयम् | निरस्तं चेतद्िस्तरेणान्यत्र । व्किश्च 
यद्यतो भिन्नं तत्ततोऽन्यत्रापि भवति, भाति च। नच द्रव्याद्धदेन गुणादयो भवन्ति भान्तिवा, भत्तो दरच्य- 
पारतन्त्यान्यथाऽनुपपच्या न द्रव्याद्मिन्ना गुणादय इत्याह---यदि हीति । 

अथ सम्बन्धादपि द्रव्यपारतनत्त्यसम्भवादन्यथाप्युपपत्तिः, न, अत्यन्तभिन्नानां मेरुसपपादीनां ताहक्सम्बन्या- 
दशनात् । समवायास्यः सम्बन्धविशेषो न विरुध्यत इत्याह-अथुतसिद्धानामिति । केऽयमयुतसिद्धिनश्म ? 
किमपृथक्कारुत्वं कि वाभ्पुथग्देशत्व ग्र ? उत अपृथक्स्वभावत्वं ? अथवा संयोगविभागायोग्यत्वं ? नाद्य, इत्यष्ट-- 
न, इच्छादिभ्य इति! अत्मना चापृथक्कालत्वेऽनादित्वादात्मगतमहुत्ववनिव्यत्वं प्रसज्यत इत्याहु--आत्मनच्छेति । 
न द्वितीयः, तन्तुपटादीनामयुतसिद्धवमावप्रसङद्धात् । पटस्य हि तन्तवो दशः तन्तूनां तु अशवः। न तृत्तीयो, भेद- 
पक्षहानात्। न चतुर्थो, देवदत्तहुस्तादोनामयुतसिध्यभावप्रसङ्खात्। अतोऽयुतसिद्धिनिरूपणासम्भवः समवायलक्नषणस्य। 
किञ्च यद्यत्प रतन्तर प्रतीयते तत् तत्सम्बद्धं हृष्टम् । यथा गुणादि द्रव्यसम्बद्धं तथा समवायस्यापि द्रभ्यपारतन्त्यात् 
्रग्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं तस्यापि तथेत्यनवस्था स्यादित्याह्-समवायस्य चेति । असंसृष्स्य सम्बन्धपिक्षा स्यात् 
समवायश्च सदा समवायिभ्यां संसृष्ट एवेति न तस्य सम्बन्धान्तरं वाच्यमिति चेत्, ताहि प॒क्वं न स्वात् द्धल्य- 
गुणादीनां तित्यसंसृष्टत्वात् भेदस्य कदाचिदप्यनुपकरुम्भादित्याह्--तथा चेति । चकारात्सयोगोऽपि तथा क्कि न 

आनन्दभिरिटीका 

कारेण भातीत्यभ्युपगमात् 1 अतो हष्टान्तासम्प्रतिपत्तिरित्यथंः. । विपक्षे दोषमाहू-यदि हीति ! गुणादयो 
्रव्यादत्यन्तमिन्ना हिमवद्विन्ध्ययोरिव यदि स्युयंदि चाऽऽत्मनः सकाशादिच्छादयोऽन्यन्तं भिद्चा भवेयुस्तदा गुणाव्यीनां 
द्रव्येण तद्वदेव सम्बन्धानुपपत्तेः। इच्छादीनां चाऽऽत्मना तदयोगात्पारतन््यासिद्धिरित्य्थः । अत्यन्तभिक्नाना मपि 

३० 

२५ 

समवायसम्बन्धात्पारतन्त्योपपत्तिरिति ङ्त -अथुतेति ! किमिदमयुतसिद्धत्वमवृथक्करालत्वं कर वाऽपुथग्देशत्व मुता- 
पृथक्स्वभावत्वमाहोस्वित्संयोगविभागायोग्यत्वम् । नाऽद्यः । विकल्पासहत्वात् किमिच्छाद्यपेधयाऽपृथक्कालत्वं कि 
वाऽऽत्मपेक्षयेच्छादौनामिति विकल्प्याऽ्यं दूषयति -नेत्यादिना । यद्यात्मना सहापृथक्कालत्वमिच्छा दीनां तदाऽऽ्मन)ऽ- 
नादित्वात्तदुगतमहत्ववित्यत्वं तेषामापततीत्याह--आत्मनेति । प्रसङ्धस्येष्टत् माशु निरयाचषएट--स चेति। 

न चापुथग्देशत्व मयुसिद्धत्वम् । तन्तुपटादीनां पृथग्दशानामयुतसिद्धवभावप्रसद्खात् | त चापुथवस्वभावत्कम 

युतसिद्धत्वम् । भेदपक्षपरिक्षयात् । न च संयोगविभागायोग्यत्द मयुतसिद्धत्वम् । देवदत्तस्य हस्तादीनां चायुतसिद्धव्य- 
भावापातादित्यभिप्रेत्य समवायस्य दरन्यादनन्यत्वे तावन्मात्रत्वेन तत्सम्बन्धत्वव्याघातात्ततोऽन्यत्वे तेन सम्बन्वान्त र- 
मरित न वेति विकल्प्याऽऽये स्यादनवस्थेत्ति मत्वाऽऽट्- समवायस्येति \ द्वितीयं शद्कुते- समवाय इति । न काच्यं 
सम्बन्धान्तरमिति शेषः। समवायस्य नित्यसम्बन्धत्वे समवायवतां ्रव्यगुणादीनामपि तद्त्वाद्धेदस्य कदाचिदप्युष- 
खम्भात्पृथक्त्वप्रथानुपपत्तिरित्ि दूषयति--तथा चेति ! संयोगस्यापि समवायसाम्यं चकारेण सूच्यते । समवायस्य 
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७ [+ [र 

रूपकायंसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वे | आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वञ्जीवेषु निर्णयः ॥ ६ ॥ 

दरव्यादोनां स्पशेवदस्पशंद्रव्ययोरिव षष्ठर्थानुपपत्तिः । इच्छादुपजनापायवद्गुणवत्वे, चाऽऽत्मनोऽनित्यत्वप्रसङ्ः 
देहफखादिवत् } सावयवत्वं विक्रिावच्वं च देहादिवदेवेति दोषावपरिहार्यौ । यथा त्वाकाक्स्याविद्याध्यारोपितरख्पर 
श्ुममरत्वादिदोषव्वं तथाऽऽत्मनोऽविद्याध्यारोपितब्ुद्धचादयुपाधिकृतसुखदुःखादिद्योषवततवे बन्धमोक्षादयो व्याव 
हारिका न विरुध्यन्ते । सवंवादिभिरविद्याकृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्थानभ्युपगमाच्च । तस्मादात्मभेदपरिकल्पना ५.:. 
वुथेव ताकिकेः क्रियत इति ॥ ५॥ | 

कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव व्यवहार एकस्मिन्नात्मन्यविद्याङृत उपपद्यत इति । उच्यते । यथयेहाऽऽक्रा्च 1३ 

अनुभूतिस्वरूपाचार्यटीका 

स्यादिति सूचयति । अथ सम्बन्धो नेष्यते समवायस्य समवायिभिः गुणादीनां च द्रव्येणानवस्थभयादेव, तत्राह-- 
अत्यन्तपुथक्त्वेऽपि चेति । द्रव्यस्पायं गुणस्यानेन सम्बन्यः इत्यादि षष्ठोप्रयोगो न स्यात् । यथा स्पशंवत्पथिव्यादि १० 
स्परा विहीनस्याकाशस्येति षष्ठौ न प्रयुज्यते तद्रदित्यथैः । विशेषत आत्मन इच्छादिगुणववे दोषान्तरमाह्- 
इच्छादीति \ आत्मा नेच्छादिगुणवान् नित्यत्वान्निरवयवत्वात् निविषयत्वात् । न यएवंनत स एवं यथा देह इति 
प्रयोगः| विपक्षेऽपि गुणोत्पत्तिविनाशयोः गुणिनोऽपि क्रियाया अप्यवदयम्भावित्वादन्यथा पूर्वावस्थातोऽविरोषप्रसङ्खाद- 

वादिप्रसद्धो बाधकः । ननु यदि देहृस्येव इच्छादिगुणत्तरं तदाऽऽत्मनोऽभावान्मोक्षो न स्यात्। छौकिकशास्ीय- 

ज्यवहूारस्सवं एव लुप्येत । अतो वन्धमोक्षव्यवस्थान्यथानुपपच्या प्रतिशरीरं भिन्ना आत्मानः सुखादिगुणविधिष्य १५ 
एष्टव्याः | तत्राहु--यथा त्विति । अविद्याया अवस्तुत्वात्तक्कतो व्यवहारो न सम्भवतीति न वाच्यमित्याह्- 
सववादिभिरिति । अविद्यक्रतमनुष्यत्वाध्या रोपेण लोकिकश्चास्वीयव्यवहा रास्सवंवादिभिरभ्यपगम्यन्ते तथाऽस्माक- 
मपि भविष्यतीत्यथ; ।। ५॥ 

परमार्थे च मोक्षे न केनापि वादिना भ्यवहा रोऽभ्युपगम्यतेऽतो व्यवहारनिर्वाह्मिय भेदे सत्यत्वांसक्ल्पन- 
मित्याह--कथं पुनरिति । घटाकासादिष्वनकान्तिक इत्याहु--उच्यत इत्यादिना ॥ ६ ॥। ~ ; २० 

आनन्दगिरिटीका 

समवायिभिर्गणादीनां च द्रव्येणात्यन्तभेदे हिमवदिन्ध्ययोरिव सम्बन्धानुपपत्तेस्तेषु परतन्त्रतान्यवहारासिद्धरित्याह- 
धन्तेति । कि चेच्छादयो नाऽस्त्मगुणा उपजनापायवत्त्वाद्रपादिवत्। यद्राऽऽत्मा नानित्यगणवात्नित्यत्वादयतिरेकेण 

दिहए्दिवदित्याह् -इच्छादीति ! न केवमात्मनोऽनित्यगुणत्वेऽनित्यत्वप्रसक्तिरेव दोषः । कि त्वन्यदपिः दोषद्वयं 
दुष्परिहरमिति बाधकान्तरमाह्-सावयवत्वमिति । यदात्मनो नेच्छादिगृणवत्तवं तदा तस्य बन्धाभावान्नोक्षयो न २५ 
स्यादतो बन्धमोक्षव्यवस्थानुपपच्या प्रतिदेहं सुखदुःखादिविशिष्त्मभेदसिद्धिरित्याशङ्खुबाऽऽ्ह्--यथा त्विति । 
अवस्तुत्वादविद्यायास्तत्कृतव्यवहा रायोगाद्रयावहारिकबन्धाद्यभ्युपगमासिद्धिरित्याशङ्कुयाऽऽह- सवंवादिभिरिति 
अविद्याकृतमनुष्यत्वाध्या रोपेण रौकिकवे दिकन्यवहारः सवंवादिभिरिष्यते तक्ता च व्यवस्थाऽऽस्थीयते । तस्माद- 
स्प्राकमपि तथेव सवंमविरुद्धमित्यथंः । परमार्थे च मोक्षे केनापि वादिना व्यवहारो नाभ्युपगम्यते । त्था च मोक्षे 
परेषां व्यवहारस्येवाभावात्तच्िर्वाहुकिपारमाथिकमेदाभ्युपगमो वृथेत्याह-परमार्थति । कल्पितभेदवशादपि पूर्वोक्त- ३९ 
सवव्यवस्थासौस्थ्यात्पारमाथिकात्ममेदकल्पना प्रमाणप्रयोजनशुन्येव्युपसंह्रति- तस्मादिति ।॥ ५॥ 

अदरेतस्य श्रुत्यादिवि रोधाभवेऽप्यनुमानवि रोधृमाश द्गुयानेकान्तिकव्वेनानुमानं दुषयति--र्परेति । शोक- 
व्यावर््याप्राख्द्धामाह--कथमिति । यथाऽऽत्मभेदवादे तद्धेदनिमित्तो रूपादिग्यवहुारस्तथेकस्मिन्नेवङ्गऽत्मनमःवः 

पशमे रूपादिग्यवहारो नोपपद्यते । तथा च विमता जीवास्तत्त्वतो भयन्ते भिच्ननामकत्वा्भ्ककाश्करत्करत्र भिन्न 
 षपृत्क्रद्घटपटादिवदित्यनुमानविरूढमदेतमित्यथंः। घटाकाञ्चादिष्वनेकान्तिकत्वं विवक्षित्वा ५ क्षर 

त्ि--उच्यत इत्यादिना । श्षयनादिकायं समराष्यास्च भिद्यन चेत्यत्र त 
धटाक्राल्लमेदो गृह्यते | चकारोऽवधारणाथः । घटाकाश्ादीना प्त ज कटेतुमस्वेऽपि 

९ इच्छादीनामात्पधमत्वं तद्रपेण परिणामं ठव घटपरतर्पादिवत । ततश्व विकेरित्काकक्भिः का नेत्यत्वापत्तिः। 
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नाऽऽकाकश्चस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा | नेवाऽऽत्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ।॥ ७॥ 
यथा भवति बाानां गगनं मरिन मके; । तथा मघत्यवुद्धानामात्माऽपि मलिनो महैः ॥ ८ ॥ 

एकस्मिन्घरकरकापवरकाचाकान्ञानामत्पत्वमहस्वादिरूपाणि भिन्ते तथा कायंमुदकाहरणघारणशयनादिसमास्याइच 
घटाकाशः करकाकाड इत्याद्यास्तव्छृताश्च भिन्ना ह्यन्ते \ तत्र तत्र वै व्यवहारविषय इत्यथः । सर्वोभयमाकाहो 

` ५५ रूपादिभेदकृतो व्यवहारो न परमाथं एव \ परमाथंतस्त्वाकाषश्षस्य न भेदोऽस्ति । न चाऽकाशशमेदनिमितो व्यव- 
हारोऽस्त्यन्तरेण परोपाधिकृतं द्वारम् । यथेतत्तद्रहेहोपाधिभेदकृतेषु जीवेषु घटाकाश्चस्थानोयेष्वात्मसु निरूपणात्कृतो 
बुद्धिमद्भिनिणंयो निक्ष्चय इत्यथः \\ ६ ॥। 

ननु तत्र परमाथेङ्कत एव घटाकाशादिषु रूपकार्यदिभेदव्यवहार इति । नेतदस्ति । यस्मात्परमार्थाकाशस्य 
घटाकाञ्ञौ न विकारः । यथा सुवर्णस्य स्चकादियंथा वाऽपां फनबुदुबरुदहिमादिः \ नाप्यवयवो यथा वृक्षस्य श्ाखादिः। 

१० न तथाऽऽकारास्य घटाकारों विकारावयवौ यथा तथा नंवाऽऽत्मनः परस्य परमाथसतो महाकालस्थानीयस्य 
घटाकाष्नस्थानोयो जीवः सदा सवदा यथोक्तटष्रान्तवन्न विकारो नाप्यवयवः \ अत अत्मभेदकरृतो व्यवहारो 
मृषेवेत्यथंः ।\ ७ ।। 

यस्मात्-यथा घटाकाश्ादिमेदबुद्धिनिबन्धनो रूपकार्यादिभेदग्यवहारस्तथा देहोपाधिजोवभेदक्तो जन्ममरणादि- 
व्यवहारस्तस्मात्तव्कृतमेव क्छेशकमंफलमलवच्वमात्मनो न परमाथत इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपादयिषल्लाहू- 

१५ यथा भवति रोके वारानामविवेकिंनां गगनमाकाल्चं घनरजोधुमादिमलेमंलिनं मल्वन्न गगनं मलवद्याथात्म्य- 
विवेकिनाम्, तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो विज्ञाता प्रत्यक्क्लेशकमंफलमलेमंखिनोऽबुद्धानां प्रत्यगात्मविवेकरहितानां 

1 4. अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

घटाकाशादिरपि महाकाशस्य विकारोऽवयवो वा, अतस्तत्रापि तात्त्विकं एव भेद इति न विपक्नतेत्याह-- 
ननु तंत्र परमाथकृत एवेत्ति ! निविकारत्वं चाकारस्य खोकसिद्धमादाय परिहुरति- नैतदस्तीत्यादिना ।। ७॥ 

२० जीवो न ब्रह्मणो विकारोऽवयवो वा, “निष्कलं निष्क्रियं शान्तमि"'ति श्रुतेः । किन्तु ब्रह्मवे उपाध्यनुप्रविष्ट 
जीव इत्येक्यमुक्तम् । तदयुक्तम्। ब्रह्मणः गुद्धत्वात् जीवस्य रागादिमलवक्वादिव्याक्ङ्कुय जीवस्यापि न परमाथंतो 
मलिनत्वमित्याहू-यथा भवतीत्यादिना ।॥ ८ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

मित्या द्कुयाऽऽह-र्वोऽयमिति । उक्तेऽ्थे तुत्तीयं पादं विभजते-न चेति ! परोपाधिशञब्देन घटकरकादिरुच्यते । 
२५. हष्टन्तमनृचय दार्टान्तिकं व्याचष्टे--यथंतदित्यादिना ॥ ६ ॥ 

घटाकाशादीनां विपक्षत्वाभावमारा ङ्व परिहरति- नेत्यादिना । घटाकाशादिराकाशस्य विकारोऽवयवो 
वेत्यद्खीकारात्तत्रापि भेदस्य तातिविकत्वान्न विपक्षतेति शछोकस्य व्यावर्त्यं चोद्यमुत्थापयत्ति-नन्विति । आकारस्य 

 मिविकारत्वं च लोकसिद्धं गृहीत्वा परिहरति-नैतदस्तीति । ततर वेधरम्योदाहुरणद्यमाह्--यथेति \ घटाकाशादिरा- 
` काशाल्यस्य महाकाक्स्यावयवो न भवतीत्यत्र व्यतिरेकटहष्टान्तमाह--यथा वक्षस्येति । उक्तरष्टान्तानां दार््न्तिक- 

` ३० 'माह्--न तथेति । घटाकाशस्य महाकाशं प्रति विकारत्वमवयवत्वं च नास्तीव्युक्तं दृष्टान्तत्वेनानूय दार्टात्तिक 
दशंयन्तुत्त यधं व्याकरोति- यथेत्यादिना \ अनकान्तिकत्वेनानुमानस्यामानत्वे स्थिते फठितमाह्--अत इति ॥७॥ 

। जीवो ब्रह्मणो नाशो न विकारोऽपि तु ब्रह्मोवोपाध्यनुप्रविष्टं जीवदब्दितमिल्युकतं; तदयुक्तं, ब्रह्मण 
शुद्धत्व।ञजीवस्य -रागादिमलवत्त्वादेकेत्वायोगादित्याशङ्खुय परमाथतो जीवस्यापि नास्ति मलवत्त्वमित्याह्-- 

' यथेति । रलोकस्य तात्पयंमाहू-यस्मादिति) घटाकारो मठाकालञः सूचीपादाकाशरवेत्युपायिनिमित्तो भेदस्तद्विषया 
३५ घुद्धिस्तत्प्रयक्तो रूपभेदोभयंक्रियाभेदो नामभेदश्चेत्ति व्यवहारो नभसि यथोपलभ्यते तथा देहाद्यपाधिभेदप्रयुक्तो 

नौवभेदस्तत्कृतो जननमरणमुखदूःखादिव्यवहारो व्यवस्थितो यस्मादास्थीयते तस्मात्तेनाविद्याविद्यमानेन. ऊत- 
मेवाऽऽत्मनो रागादिमखवत्त्वं ` न वस्तुततोऽस्तीव्येत्तमर्थं इृष्टन्तद्वारा प्रतिपिपादयिषन्नादौ दृष्टान्त माहैत्ति योजना । 
हृशत्तमागनिविष्टान्यक्षराणि व्याचष्टे--ययेत्थादिना । दार्ान्तिकभागगतानामक्षराणामथंमाह्--तथेति । यो हि 
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मरणे सम्भवे चैव गस्यागमनयोरपि | स्थितौ सवेश्चरीरेषु आकारोनाप्रिलक्षणः ॥ & ॥ 
षि पे ९ [ ¢ ^ 

स्नाताः खप्नवस्सर्वे आत्ममायाविसरजिताः । आधिक्ये स्ेसाभ्ये वा नोपपत्तिहिं परिधते ॥ १०॥ 
जादम्बलच्स्यख श्रनौलर्स्स्नथन्तस् 

रसादयो हिये कोशा व्याख्यातास्तेत्तिरीयके । तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रफातितः | ११॥ 

नाऽऽत्मविवेकवताम् ! न द्यषरदेशञस्तृडवल्प्राण्यध्यारोपितोदकफेनतर द्धादिमांस्तथा नाऽऽत्माऽब्ुधारोपितक्लेज्ादि- 
मले मलिनो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

पुनरप्युक्तमेवा्थं प्रपञ्चयति--घटाकाशजन्मनाशगमनागमनस्थितिचत्सवंशरीरेष्वत्मनो जन्ममरणादिरा- 
 कशिनाविरक्षणः प्रत्येतव्य इत्यथः ।\ ९ ॥ | 

घटादिस्थानीयास्तु देहादिसद्खाताः स्वप्नदुश्यदेहादिवन्मायाविक्रृतदेहादिवच्चाऽऽत्ममायाविसनजिता आत्मनो 
मायाभविद्या तया प्रत्युपस्थापिता न परमाथेतः सन्तीत्यथेः । यदाचिक्यमधिकभावस्तियग्देहा्यपेक्षयः देवांदिक्षायं- 
करणसद्धातानां यदि वा सर्वेषां समतेव नेषामुपपत्तिः सम्भवः सद्धावप्रतिपादको हेतुविद्यत नास्ति, हि यस्मत्त- 
स्मादविद्याकरुता एव न परमतः सन्तीत्यथंः । १० \ 

उत्पत्त्यादिर्वाजतस्याद्रयस्यास्याऽऽत्मतच्वस्य श्रुतिप्रमाणकत्वप्रदश्नाथं वाक्थान्युपन्यस्यन्ते--रसादयोऽ्न- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 
. | 

जीवो मरणानन्तरं धमंवश्चात् स्वर्गं गच्छति नरकं वाऽधमंवशात्, तद्धोगक्षये च पुनरागत्य ब्राह्यणादियोनौ 
सम्भवति तत्र यावद्धोगं तिष्ठतीत्यादिग्यवहारोऽपि कल्पनासाच्रमेव । नहि गगनोपमस्य गघ्यादि सम्भवति शास्त्र 
चंतद्टिषयं भ्रमसिद्धानुवादकमिव्यभिप्रेत्याह-मरण इत्यादिना ॥ ९ ॥ | 

उपाधीनां सत्यत्वादौपाधिकोऽपि भेदः सत्य इति केचित् , तदयावत्तंयति--सद्धाता इति ।! विमता देहा न 
सत्याः देहूत्वात्स्वप्नादिदेहुवद्ल्य्थः । ननु-पूज्या हरिहरि रण्यगर्भादिदेहाः केथमसत्या इत्याशङद्ुयाऽऽ्ट-आधिक्ये 

मूढदश्टया कल्पितेऽपि, विवेकृ्टया तु सर्वेषां पञ्चात्मकत्वाविशेषात् सवंसाभ्ये वा स्वप्नवच्न सन्त्येव । न काचिदु- 
पपत्तिविद्यत इत्यथ: ॥ १० ॥ 

एवं तावदद्ितीयन्रह्यात्मत्वं जीवस्य तकत उपपाद्य तस्य श्रुतिमूलत्वं दशंयितुमुपक्रमते-रसादयो हीत्यादिना। 
आनन्दभिरिटीका | 

प्रत्यगात्मा विज्ञाता सोऽप्यबुद्धानां मलिनो भवतीति सम्बन्धः । अबुद्धानामिव्येतद्रयाचष्टे-प्रत्यगात्सेति । 
अविवेकिभिरध्यारोपितेऽपि प्रत्यगात्मनो मलवत्तवे मलप्रयुक्तं फल तत्र वास्तवं भविष्यतीत्याश द्कुयाऽऽ्द्-न हीति॥८॥ 

ननु जीवो मरणानन्तरं धर्मातुरोधेन स्वगं गच्छति | अधमंवज्ञाच्च नरकं प्रतिपद्यते । धर्माधमंयोश्च 
भोगेन क्षये पूनरागत्य योनिविशेषे सम्भवति । तत्र यावद्धोगं स्थित्वा पूनरपि परछोकाय प्रतिष्ठते । एवमिह्- 
लोकपरखोकसञ्चरणव्यवहारविरुदधमद्रेतमिति तत्राऽऽह--मरण इति \ इरोकस्य तात्पयंमाहु--पनरपीति । आत्मनि 
सर्वा व्यवहारोऽविद्यज्ृतो वास्तवो नेव्युक्तोऽथैः । आत्मनो हि गगनोपमस्य गत्यादेवंस्तुतोऽसम्भवादविद्या- 
क्रतस्तस्मिन्गत्यादिरित्य्थैः ।। ९॥। | | | 

ननु सङ्खातशब्दितानामुपाधीनां सत्यत्वात्त्युक्तभेदस्यापि तथात्वादद्ेतानुपपत्तितादवस्थ्यमिति चेत्त- 
वाऽ्ट--सद्खाता इति । देवादिदेहानां पृज्यत्तमत्वेनाऽऽधिक्याभ्युपगमान्तासदवत्वसिद्धिरिव्याङङ्कय देहुभेदेषु केषु- 
चिदाधिक्ये मूढदृ्टया कल्पितेऽपि विवेकृष्टया सवदेहानां पञ्चभूतास्मकत्वाविदोषादरोषसाम्ये वा स्वीक्रते नास्ति 
सद्धातेषु सत्यत्वे काचिदुपपत्तिरिव्याहु-आधिक्य इति । पूर्वाधिक्षिराणि योजयत्ति-घटादीति । मणिमन्वादिषरूपां 
मायामिन्द्रजालग्रयोजकमभूतां व्यावत्त॑यत्ि--अविद्येति\ विमता देहा न सत्या देहत्वाव्सम्प्रतिपत्नवदिल्यर्थः । ब्रह्मादि- 
देहानामुक्कृष्टत्वान्नाविद्यकृतत्वमित्याशङ्कुय द्वितीयार्धं व्याचष्टे-- यदीत्यादिना ।। १० ॥ 

जीवस्याद्वितीयन्रह्यत्वमुपपत्यवषटम्भेनोपपादितम् । इदानीं तत्रैव तैत्तिरीयश्रुतेस्तात्पयंमाह--रसादयो 
हीति । दखोकस्य तात्पयंमाहु--उत्पत्थादीति \ अक्षरार्थं कथयति--रसादय इति । आदिशब्देन मनोमयविज्ञान- 

२७ | 

५ 
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 इयोद्॑योमधुजञाने परं॒त्रहम॒ प्रकाशितम् । प्रथिभ्यागरदरे चैव यथाऽऽकाशः प्रकाशितः ॥ १२॥ 

रसमयः प्राणमय इत्येवमादयः कोशा इव कोशा अस्यादेरिवोत्त रोत्तरस्थपेश्षया बहिर्भावास्पुर्वपव॑स्य, व्याख्याता 
विस्पष्टमास्यातास्तेत्तिरीयके तेत्तिरीयकक्षाखोपनिषहल्तल्यां तेषां कोशषानामात्मा येनाऽऽत्मना पञ्चापि कोला आत्म 
वन्तोऽन्तरतमेन ।! स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वाज्जीवः.। कोऽसावित्याह--पर एवाऽऽत्मा यः पुर्व॑म् “सव्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्य" इति प्रकृतः \ यस्मादात्मनः स्वप्नमायादिवदाकाशाद्क्रिमेण रसादयः कोशलक्षणाः सङ्खातां आत्म- 
मायाविसजिता इत्युक्तम् । स आत्माऽस्माभियंथा खं तथेति संप्रकाशित अत्मा ह्याकाश्चवदित्थादिदिलोकैः । न 

ताक्िकपरिकतिपतात्मवत्पुरषनबरुद्धिप्रसाणगम्य इत्यभिप्रायः \ ११) 
| कि चाधिदेवमध्यात्मं च तेजोमयोऽमृतमयः पुरषः पुथिव्याद्यन्तगंतो यो विज्ञाता पर एवाऽऽत्मा ब्रह्म 
सवेमिति दयोर्योरादेतक्षयात्परं ब्रह्म प्रकाशितम् । केवेत्याह-ब्रह्मविद्याख्यं मध्वमू तममृतस्वं मोदनहैतुतवाद्ि्ञायते 
यस्मि्तिति मधुज्ञानं मधुब्राह्मणं तस्मिच्नित्यथंः । किमिवेत्याहु-^पुथिव्यासुदरे चेव धथेक आकाशोऽनुमानेन प्रकाशितो 
लोके तद्रदित्यथंः ।\ १२॥ | |  . 

 अनुमृतिस्वरूपाचायंटीका 

अस्यादेः कोशा यथा खडगाद्यपेक्षया बहिभूतास्तथोत्तरोत्तरपेक्षया पुवंपुवंस्य बहिर्भावादन्नरसमयादयः को 
सामान्यात् कोशा इत्युच्यन्ते इत्यथः। मनुष्योऽटं प्राण्यहु प्रमाताश्हु कर्ताऽहं मोक्ताहऽमिति पञ्चानां विशिष्टानां यदेकं 

१५ स्वरूपमनुयायि प्रत्यक् चेतन्यं तद्ब्रह्यप्रतिबिम्बत्वात् ब्रहयवंति जीवपरयोरेवये तंत्तिरीयोपनिषदस्तात्पर्यं द्भितम्।।११। 

तत्रेव बुहदारण्यकस्यापि तात्पयमाह-दयोरिति । भद्धेतक्षयादित्यध्यारोपावस्थायाम्, अपवादहृष्टचा 
द्रयोरिति नोपपद्यते । १२1 

भानन्दभिरिटीका 

मयानन्दमया गृह्यन्ते | खडगादेयंथा कोशास्तदपेक्षया बहिभंवन्ति तद्रदेते पञ्च कोशा व्यपदिदयन्ते । तत्र हेतुमाह-- 
२० .उत्तरोत्तरस्येति ! पूवंपुवेस्यान्नमयदेरूतरोत्तरप्राणमयादपेक्षय बहिर्भावाद्ब्रह्य सर्वान्तरं प्रतिष्टामूतमपेक्षया ऽऽनन्द- 

२५ 

२० 

२५ 

~~~ 

मयस्यापि बहिर्भावाविशेषादविरिष्टं पञ्चानामपि कोशत्वमित्यथंः । अवशिष्टास्यक्षराणि व्याचष्टे--ग्याष्याता 
इत्यादिना । तत्र जीवशञब्दप्रवृत्ति व्युत्पादयति--स हीति । विरिष्टं जीवश्चब्दाथंमाकाडक्नाद्रारा व्यावत्तंयति- 
कोऽसावित्यादिना । प्रकरणाविच्छेदार्थं प्रकरणमनुसन्धत्ते--धस्मादिति । प्रकृतस्य परस्याऽऽत्मनः श्रौतत्वे फलित- 
माहु--नेत्यादिना । ११ 

मनुष्योऽहुं प्राण्य प्रमाताश्टुं कर्ताऽहं भोक्ताहमिति पञ्चानां विशिष्टानां यदेकः स्वरूपमनुगतं प्रत्यक् चैतन्यं 
ब्रह्मेति जीवपरयोरेकये तेत्तिरीयश्नुतेस्तात्पयंमुक्स्वा तत्रेव बहदारण्यकधुतैरपि तात्पयंमाहू--दयोरिति ! मधु- 

ब्राह्मणे बहुषु पयिष्वधिदवाध्यात्मविभक्तयोः स्थानयोरयमेव स इति परं ब्रह्य प्रत्यकप्रकारितम् । अतोऽस्मिन्वृह्- 
दारण्यकश्रृतेरपि ब्रह्मात्मक्ये तातयंमित्यथंः । तत्र दृष्टान्तमाहू--पुथिव्यासिति \ न केवलमैक्ये तेत्तिरीयश्वतैरेव 
तात्पयं कि तु बृहदारण्यकश्चुतेरपीत्याह-कि चेति! भधिदेवं पथिव्यादावध्यात्मं च शरीरे तेजोमयो व्योतिम॑यद्चैतन्य- 
श्रधानोऽमृत्तमयोऽमरणधर्मा पुरुषः पूणं: पृथिव्यादौ शरीरे चान्तगंतो यो 'विन्नाता स पर एवाऽऽत्मा | तेन स 
विज्ञात्ता सवं पुणंमपरिच्छिन्नं ब्रहयवेति परं ब्रह्म प्रकारितमिति सम्बन्धः । अपवादावस्थायामध्यारोपासम्भवाद् 
्योद्रयोरिति कथमुच्यते तत्ाऽऽ्हू--आ द्ैतक्षयादिति । दतक्षयपयंन्तं ब्रह्म कारितम् । द्रयोद्रयोरिति पुनरनुवाद- 
मात्रमित्यथः | मधून्ञाने मध्वेव प्रकारितं न ब्रहमेत्याशङ्कय मधुज्ञानशब्दार्थं व्युत्पादयति--कवेत्यादिना । शब्दस्य 
क्व चिदाश्ितत्वं रूपवदनुमीयते । तच्च शब्दाधिकरणं सामान्यतः सिद्धं पारिशेष्यादाकाशमिति सिद्धमिति । तच्च 
कृल्पनालाधवादेकमेवेति गम्यते । तथा च बहिरन्तश्वेकमेवाऽऽकाशमनुमानप्रामाण्यादधिगतम् । तथाऽधिदैव 
मध्यात्मं च ब्रह्य प्रत्यग्भूतं सिद्धमिव्युत्तरारधं व्याचष्टे--किमिवेत्यादिना ।। १२॥ 

१. ताकिकराकाश एक एवेत्यनुमीयते । तथाहि शब्दोऽ्टद्रव्यातिरिक्दरव्याधितः, अष्टद्रव्यानाधिततवे 
सति द्रव्याशधितत्वादिति परिशेषानुमानम् । तत्र रन्दो द्रव्याधितो गुणत्वात् रूपवदिति हेतौ विशेष 





० ध्र० का०-१३ ]  भोष्ड्क्योपनिषत् ` [ २९१ 

जीवात्मनोरनन्यत्वममेदेन प्रशस्यते । नानात्वं निन्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् ॥ १२॥ 

यदयुक्तितः भ्रुतितञ्च निर्धारितं जीवस्य परस्य चाऽऽत्मनो जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रश्ञस्यते स्तुयते 
सरेण व्यासादिभिश्च! यच्च सवप्राणिसाधारणं स्वाभाविकं शास्रबहिष्टरृतेः कूताकिकेविरचितं नानात्वदशंनं 

` निन्छते “न तु तद्द्वितीयमस्ति" । शश्वितीयाद्रे भयं भवति” । “उदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति" । “इदं 
सवं यदयमात्मा” 1 “भृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इहु नानेव पयति” इत्यादिवाक्येश्चान्येश्च ब्रह्मविद्धः। यच्चेतत्तदेवं 
हि समञ्जसमूज्ववबोधं न्याप्यमित्यथः। यास्तु ताकिकपरिकल्पिताः कुदृष्टयस्ता अनृज्व्यो निरूप्यमाणा न घटनां 
प्रा्चन्तीत्यभिप्रायः ॥ १२१1 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

यत् स्तूयते तद्विधीयते यच्चिन्यते तन्निषिध्यते इति न्यायाच्च एकत्वपरं शास्त्रमिव्याह-जीवात्मनोरिति । 
अभेदेनेति ! "ब्रहवेद ब्रह्मुव भवती" "ति एकत्वफलोपदेशेनेत्यथंः । “वासुदेवस्स्वेमिति स महात्मा सुदुरंभः" 
अहु हरिस्सवंमिदं जनादंनी नान्यत् ततः कारणकायंजात्तमु । ईहडमनो यस्य न तस्य भूयो मवोद्धवा दरन्द्रगदा 
भवन्ति । (सवभूतस्थमात्मानमि''व्यादिवाक्येः सहखशो व्यासादिभिः स्तूयत इत्यथ; । अन्यश्च ब्रह्मविद्धिः-- 
'“अविद्यामोहित्तात्मानः पुरुषा भिन्चहष्टयः' | “किं तेन न कृत्तं पापं चोरेणात्मापहारिणा 1" “अश्वरघानाः पुरुषाः" 
इत्यादिवाक्यं निन्यत्त इत्यथः । “या वेदबाह्याः स्मृत्तयो याङ्च काश्च कुटष्ट्यः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेय तमोनिष्ठा 
हि ताः स्मृताः 11" इति मनुवचनाद्रं्ेषिकादिभिः विरचिता द्रेतदृष्टयः असमञ्चसा इ्याह-यास्त्विति । निरूप्य- 
माणा न घटनां प्राञ्चन्तीत्ययमष्टयः। . 

आनन्दभिरिटीका 

इतश्चैकस्वे श्च्तीनां तात्यंमित्याहु-जीवात्मनोरिति। अभेदेन “ब्रह्य वेद ब्रह्मव भवती "त्यादिना ब्रह्यभाव- 
फ़लयादेनेत्यथं; । यत्परश्षस्यते तद्विधेयमित्यादिन्यायादेकत्वदशंने फलवादोपपत्युपरुम्भादेकत्त्वं प्रशस्तत्वाद्विवक्ित- 
मिति भावः । यच्चानेकत्वं सवंप्राणिसाधारणं तन्निन्यमानं ह्यते । यन्निन्यते तन्निषिध्यत इति न्यायान्नानात्वं 
शास्त्रार्थो न भवतीत्याहु--नानात्वमिति । तदुभयमेकत्वप्रशंसनं नानात्वनिन्दनं चेकत्वमेव शस्त्रीयमित्यभ्युपगमे 
सत्ति युक्तमिति फलितमाहू--तदेवं हीति 1 इखोकाक्षराणि व्याचष्टे--पदिति ! अनन्यत्वाभावर ङ्का व्यावर्त्यकर- 
सत्वं दर्शंयति ---अभेदेनेति 1 तत्परशस्यते शास्त्रेणेति तत्पदमादाय व्याख्येयम् । शास्त्रेणाभेदवेदनेन फलवादेनेत्यथंः । 
व्यासपराश्रादिभि्व वेदार्थं व्याचक्नाणैरेकत्वं स्तुयते “वासुदेवः सवंमिति सु महात्मा पदुरुभः" । “भहु हरिः 
सवंमिदं जनाद॑नो नान्यत्ततः कारणकायंजातम् ।'' इत्यादिवावयेरिव्याहु--व्यासादिभिश्चेति । द्वितोयार्धं विभजते- 
यच्चेति ! . तन्निन्यत इति यच्छन्देनोपक्रमादुदरष्व्यम् । “अविद्यामोहितात्मानः परुषा भिन्नदर्शिनः” । किं तेन न 
कृत्तं पापं चोरेणाऽऽत्मापहारिणा इत्यादिवकयेर्व्यासादयोऽपि द्र तदनं निन्दन्तीत्याहू-अन्येश्चेति ! एवमनेकत्व- 
दशंनस्य निन्दितत्वेन निषिद्धत्वाच्नानेकत्वं शास्त्रोयमित्युक्त्वा चतुथंपादाथं माहू--यच्चेतदिति। विषयभेदेन प्रशंसनं 
निन्दनं चेत्यथंः 1 एवं हीति । दैतस्या्ञास्तरीयत्वमषरेतस्येव तत्तात्पयंगम्यत्वमित्यङ्खीकारे सतीव्यथः । मेदहष्टीना- 
मपि न्याय्यत्वाविजेषधोददशंननिन्दनस्य कुतो न्याय्यत्वमित्याशङ्ुधाऽऽह॒--यास्त्विति । 

सिद्धिः । शब्दो गुणश्चक्षुरिन्द्रियायोग्यवहिरिन्द्रियग्राह्यजातिमच्वात् स्प वदित्यनुमानेन तस्य गुणत्व- 
सिद्धिः । शब्दो न स्पर्शवद्विरेषगणः अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति अकारणगुण- 
पुवंकत्वे सति प्रत्यक्षत्वात् सुखवदित्यनुमानेन पृथिग्यादिचतुष्टयानाध्रितत्वसिद्धिः । शब्दः काख्दिद्- 
मनञाश्िततो न विशेषगुणत्वादरूपवत् । शब्द आत्मानाधितो बहिररिन्द्रियग्राह्यत्वात् व्यत्तिरेकेण सुख- 
वदित्या्यनूमानेः शब्दस्याष्टद्रग्यानाभ्रितत्वसिद्धौ तदाश्रयतयाऽत्िरिकक्तमाकाशनामकं द्रव्यमभ्युपेयमि 
त्यथः । तच्चेकं राघवादुपाधिभेदेन श्चोत्रभेदस्य घटाकाशादिभेदस्य चोपपादसम्भवादित्यथः। 

१. सकरमिदमहं च वासुदेवः सोऽहं स च त्वं स च सवंमेत्तदात्पस्वरूपं व्यजभेदमोहुम् (वि० पु०) | 
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नीवात्मनोः प्रथक्तवं यसप्रायुखतेः प्रकीतितम् । भविष्यदुव्रच्या गौणं तन्ुख्यस्वं हि न युञ्यते ॥ १४॥ 

ननु श्रुत्याऽपि जीवपरमात्मनोः पृथक्त्वं यल्परागुत्पत्तेरुत्पत्यर्थो" पनिषट्राक्येभ्यः पुवं प्रकोतितं, कर्मकाण्डे 

| | अनुमूतिस्वशूपाचाय॑टीका' | 

सांख्यानां तावत् प्रकृतिपुरुषौ नित्यौ तयोरविवेकात्संसारः तहि मोक्षेऽपि अविवेकस्य तमसो भावाद- 
निर्मक्षः स्यात् । नहि तेषां गुणपुरूषातिरिक्तं वस्तु । सात्त्विकेन विवेकेन प्रतिबन्धरचेत्कल्प्यते त्तहि तस्यासत 
उत्पत्तिरिष्ठा स्यात् । कृतकत्वाच्च तस्य क्षये मुक्तानां पुन्वन्धः स्यात् । किञ्च हगव्यवधानं हि जडस्य हृश्यत्वम् 

तच्च मोक्षेऽप्यस्तीति न संसारत्साख्यानां विश्लेषः । वेशेषिकादीनामपि नित्यानि मनांसि सवंगतात्मभि्मोक्षिऽपि 
संय॒क्तानीति शरीराद्यथंः प्रयत्नोऽपि स्यात् | न च अदृष्टज एव संयोगः प्रयल्नहेतुः नाहष्टजत्वं संयोगस्य न चात्मनि 
क्रिया गुणो वा, निर्गृणत्वाञ्निष्क्रियत्वाच्च । न च आौपाधिकं वस्तु इत्यकौशलम् । किञ्चाहष्टजस्सुखादिसमवाय एवं 

किं न स्यात् ? कि संयोगेनान्तगंडूयमानेन । न च क्रिया करणसंयोगपुषिकेत्ति नियमः । मनस्चने व्यभिचारात् 

न च काय॑समवायनियमाभ्यां, व्यापारे व्यभिचाराददृष्टमेव वाऽसमवायि किन स्यात् । किञ्च सोक्षेऽपि अदृष्ट- 
संयोगस्ते न विरुध्यते । अतीतानन्तकल्पसच्चिताहष्टानामनन्तत्वादेव क्षयायोगात् । उक्तं हि- 

अन्तर्यनातिरिक्त्वेयुज्यते परिमाणवत् । वस्तुन्यपरिमेये तु ननं तेषामसम्भवः ।। इति । 

न च क्षयकारणमपि पयामः । न तावज्जीवज्ञानं ततक्षयकारणमतिप्रस ङ्गात् । "सहखशीर्षा पुरूष" 

इत्यारम्याधिदेविकमीवरं प्रस्तुत्य “तमेव विदित्वातिमृत्युमेतिः' इति तज्ज्ञानातिरिक्तसाधननिषेधात् । न चेदवर- 

गोचरमपि परोक्ष्ञानं सव॑कर्मक्षयकारणं ध्यानादिविधानानथ॑क्यात्। न च सामान्यतो दृष्टानुमितस्याऽऽपरोक्ष्यं दष्ट- 

चरम् । न चानिरोधदोषोपहुतस्मनस्सम्यगापरोक्ष्यं प्रसूते मृतपुत्राद्यापरोक्ष्यवत् । श्रुत्िस्तु “यस्य स्यादद्धा न 

विचिकित्से''ति सम्यगज्ञानात्फलमाह्--न च 'श्ञानाग्निः सवंकर्माणोति'" स्मतैः सत्यानां कमंणां ईश्वरोपासनात् 
निवृत्तिरिति वाच्यम् । वचनस्य पदाथंसामर्ध्यानाधायकस्वात् । तस्मात् सवंकर्मश्षयकारणामावादहष्टजोऽपि मन- 
स्संयोगो मोक्षे न स्यात्। अथ देहावस्थित्तयोरेव आत्ममनसोः संयोगः प्रयत्नमुत्पादयति । न सव॑गतस्यात्मनो देहाधि- 
करणत्वायोगात् । मनसोऽपि स्वततन्त्रस्य देह न्तरे वा नावस्थाननियामकमस्ति। न चाहष्टाक्षिप्तं तिष्ठतीति वाच्यम्। 
संयोगादिसम्बन्यशुन्यस्याचेतनस्यक्षेपकत्वासम्भवात् । अहृष्टमनोऽवस्थानयोरित्तरेतरयश्रयात् । अन्धपरम्परान्यायेन 

याऽनादित्ताकलव्पना । न चैश्वरेच्छया नियमितं तिष्ठतीति वाच्यं, घस्या अपि तेन साक्लात् सम्बन्धयिरहात्। स्वाश्वय- 
संयोगद्वारेण नियामकत्वं गदमेच्छायाः कि न स्यात् । किञ्च, मुक्तजीवानां सवंगतत्वेन सूक रादिदेहान्तस्थमनोभिः 
संयोगसम्भवातु विष्टामक्षणादि प्रयत्नतः कि न स्यात् । तस्मात्ताक्रिकपरपाले स्वशिष्यपालनायंवाविचारमुन्दर- 
देतरृष्टिदामनी निरमायीति निम स्वमनीषिकया ॥ १३॥ 

नेयं द्ेतदृष्टरास्माकीनेः निरमायीत्ति, किन्तु श्रुत्यैव व्यधायि इत्याशङ्कते ननु भ्त्याऽपीत्यादिना । 

आनन्दगिरिटीका 

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काव कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोमूका हि ताः स्पृत्ताः ॥ 

इति मनूवचनादित्यथंः । न्यायवि रोधादपि भेदवादानामसमञ्सत्वमित्याहु-निरूप्यमाणा इति । वैरेषिक- 
वैनाशिकादिकल्पना भेदाचुसारिण्यो भेदस्च परस्पराश्रयतादिदोषदूषितो न प्रमीयते । तेन भेदवादानामुप््नामूका- 
नामसमञ्चसतेत्यथंः ।। १३॥ 

न भदवादानामुतप््षामात्रमूकत्वं श्रुतिमूखत्वादित्याशङ्कुय परिहरति-जीवात्मनोरिति । उत्पत्तिव्युत्पत्ति 
सम्यगृज्ञानं तदर्थोपनिषदां प्रवृत्यपेक्षया प्राक्परवृत्तकमकाण्डेन यत्परापरयोर्नानात्वमुक्तं तदोदनं पचतीति भविष्य- 
सप्रवृत्या तण्डटेष्वोदनत्ववद्गौणमेव न मुख्यभेदाथंत्वं भरुतेयुंज्यते) भेदस्यापुववत्वपुरुषाथंत्वयोरभावादित्यरथंः। श्छोक- 
व्यावत्यासाशङ्कामाहू-नन्विति । न केवरमस्माभिरुरेक्षितसिदं कि तु श्रुत्याऽपि दक्षितमित्यपेरथंः । भेदं वदल्त्याः 

१. उत्पतत्य्थेति-एकत्वन्ञाना्थत्यथेः | एवमेव पाठः क्वचित् । 





अर प्रर का०-१४ ) भाष्ड्वेयोपनि षत् ॥ २९३ 

अनेकश्लः कासभेदत इदङ्ामोऽदःकास इति । परश्च "स धार पृथिवीं दयाम्" ईइत्यादिमन्ध्रवर्णः । तत्र कथं कमंज्ञान- 
काण्डवक्यनिरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यायस्येवेकत्वस्य सामञ्जस्यमवधायंत इति) अच्रोच्यते--“ध्तो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते" । “वथाऽनेः क्षुद्रा विस्पुलिङ्खाः" । “तस्माद्र एतस्माद्यत्मन अकाः सम्भूतः" । “तदैक्षत । तत्तेजोऽ- 
मृजत” इत्याखुत्पस्यर्थोपनिषट्ाक्येभ्यः प्राक्पुथक्त्वं कसंकाण्डे प्रकीतितं यत्तन्न परमार्थम् । {क वहि गौणम् । 
महाकाशचटाकाशाटिभेदवत् । यथौदनं पचतीति भविष्यदुवृत्फछ तद्त् ६ न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि सूस्य- 
भेदाथंत्वमुपपद्यते । स्वामाविकाविद्याधसप्राणिभेददृष्टयनुवादित्वादात्मभेदवाक्यानाम् । इह चोपल्िषत्सुत्पत्िप्रलयादि- 
वाक्यैर्जीवपरमात्पनोरेकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम्। “तत्वमसि “अन्योऽप्ावन्योऽहमस्मीति स स देढ"' इत्यादिभिः 
अत उपनिषस्ट्देकत्वं श्रुत्या प्रतिधिपादयिषितं भविष्यतीति भाविनीमेववृत्तिमाधिद्यं लोके भेदद्टयनुवादो गोण 
एवेत्यभिप्रायः} "अथ वा तदैक्षत" \ ̂ तत्तेजोऽघृजत' इत्यादयुत्पततेः पराक् “एकमेवाद्वितीयम्! इत्येकत्वं प्रकोतितम्। 
तदेव च “तन्छल्यं स आत्मा तत्वमसि" इत्येकत्वं भविष्यतीति तां भविष्यदृधुततिमपेक्ष्य यज्जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्न 
क्वचिद्राक्ये गम्यमानं तदुगोणम् । यथोदनं पचतीति वद्रत् !! १४ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तत्परातत्परयोस्तत्परं बख्वदिति स्यायेन सखण्डवाक्याथंस्येव सामञ्जस्यमाहू--अघ्रीच्यत इत्यादिना । न केवल- 
मपू्वायत्वादद्रतवाक्यानां तत्परत्वं सोपपत्तिकत्वादपीत्याहू--इह् चोपनिषत्स्विति ! सुष्टः प्रागद्धितीयं ब्रह्मैवा- 
सीत् तदेवेदं सूष्वा प्रविष्टं जीव उच्यते । अत्तो जीवस्य ब्रह्मता सम्भवतीत्युपपत्तिः । नवकृत्वोऽभ्यासोऽपि त्तात्पयं- 
लिङ्खमित्याह्--तच्छमसीति । साध्याहारं योजनान्तर्माहु--अथ वेति । उपक्रमोपसंहास्योरेकरूपत्वं तात्पयं- 
लिद्घमत्र दशितम् । इत एवात्पव्यादिश्रुतिभ्यः सकाशादाक्रष्यो दधाव्यायं दोपः प्रणवे परिहूत: । इह् पुनः किमथं 
उपन्यास इत्यध्याहूरेण चोद्यं परिहूरति-उत्पच्यादिश्नुतीनां ब्रह्मात्मेक्ये तात्पयं परतिपादनेच्छयाऽयमुपन्यासः । पूर्वन्तु 
मिथ्यासुष्िपरत्वमुक्तमिति न पौनस्क््यम् । यत् शम्दशक्तिवशचात् भाति न स्र एव भरुव्यर्थो भवति किन्तु यत्र तात्पर्यं 
स श्रुत्यथं इत्यत्रोदाहुरणमाहू--पथेति । १४॥ 

अानन्दगिरिटीका 

भुतेस्तात्पयंलिज्गमभ्यासं सूचयत्ति--अनेकश्च इति । कम॑काण्डे तत्तत्कामनामेदेन नियोज्पभेदसिद्धावपि कथं जीव- 
परयोभंदः सिध्यत्ति परस्य तव्रानुक्तत्वादित्यारद्धुयाऽऽ्ह-परश्ेति \ हिरण्यगमंः समवतंताग्र इति मन्त्रे प्रकृतो 
हिरण्यगभः सवनाम्ना परामृश्यते । स इमां पृथिवीं द्यामपि धृतवान् । अन्यथा गुरत्वात्तयोरवस्थानायोगात् । न च 
हिरण्यगर्भात्तिरिक्तमीरवरं परे बुध्यन्ते मच्त्रवर्णे:। परर्च प्रकीतितं इति सम्बन्धः । कमंकाण्डार्थं ज्ञानकाण्डेनापवबाध्य 
ज्ञानकाण्डायंस्येवेकत्वस्य सामञ्जस्यमवधायेतामित्याङद्कय वाध्यवाधकभावनिर्धारणे कारणानवधारणान्मेव- 
मिव्याहू- तत्रेति \ द्टोकाक्षररुतरमाह--अरेव्यादिना \ पथक्त्वस्य गौणत्वे प्रागक्तमेव द्रन्तमाहू-महप्का्चेति । 
तत्रैव श्टोकसूचितमुदाहुरणमाहू-यथेति । मुख्यत्वं हीव्यादि व्याचष्टे--न हीति! मेदस्यापूवंत्वाद्यभावान्न वाक्यार्ना 
तत्परत्वं तत्परातत्परयोश्च तत्परं वक्यं बर्वदित्ति न्यायादखण्डवाक्याथंस्यैव सामञ्जस्यमित्ययंः । अद्वैत 
वाक्यानामपिं कथमद्वेते तात्पयं मित्याश द्ुचापूर्वाथंत्वादुपपत्तिमतत्वाच्चेत्याहू--इह् चेति । भदेतं तावन्मानान्तरागो- 
चरत्वादपूवंमेकमेवाद्वितीयमिति प्रागवस्थाया ब्रह्म्ितीयं श्रुतम् । तदेवेदं सुष्ट्वा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदिति 
श्रतेरनुप्रविष्टं जीवोऽभिरप्यतते । तेनं जीवस्य ब्रह्मता सम्भवतीव्युपपत्याऽपि शतेरदरेताथंत्वं गम्यते । सृष्टयादिश्रुती 
सामतं तात्पयनत सष्टयादा वित्यनन्त मेव वक्ष्यते | तस्पादष्र्त श्रतेस्तात्पय तिदथस्यव ता स्विकतैव्यथं । न 

केवरमुपपत्तेरेवाेते श्रतेस्तात्प्यं कि तु नवहृत्वोऽभ्यासादपीत्याहु-तच्वभित्ि \ मेदहष्टेरपवादाच्च ध्रतेर्रते 
तात्य प्रतिभातीव्याह्-अन्योऽसाविति) आदिराब्देनाद्रेतवादोनि द्ेतनिषेधीनि च वचनान्तराणि गृह्यन्ते । एकलत्व- 
मेव प्र्िपिपादयिषितमिति पूर्वेण सम्बन्धः | एकत्वे श्रुतेस्तात्पये सिद्धे तृतीयपादावष्टम्भेन फकितमाहु--अत 
इति \ श्टोकस्यं साध्याहारं व्याख्यानान्तरमाह -अथं देत्यादिना 1 १४॥ 

१. अस्मिन्पक्षे उत्पत्तिः प्रपञ्चोद्यत्तिः ततः प्राक “ठकयेव!दितीयमि' व्येकत्वं यसप्रकीतितं तच्च 

भविष्यद्वृत्त्या तत्त्वमसीत्येकत्वम॒त्तरत्र वक्ष्यतीति जीवाव्मनोः पृथक्त्वेवचनं तु गौणमिति, यत् 

प्राग्पत्तेः इत्यतः पूवं मित्येकत्वमित्यध्याहारः । पृथक्त्वमित्यस्य गौणमित्यनेन सम्बन्यः । 

१० 

१५ 

० 

२५ 

२०७ 

३५ 

॥.#५। 





२९४ 1 | टौकाद्योल्लसितशाङ्करमाष्योषैता [ अ० प्र° का०-१५ 

'मन्लोहविस्फुरिङ्गवैः सृष्टया चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति मेदः कथंचन ॥१५॥ 

ननु यद्युत्पत्तेः प्रागजं सवमेकमेवाद्वितीयं तथाऽप्युत्पततेरूध्वं जातमिदं सवं जीवाश्च भिन्ना इति । सैवम् । 
याथेत्वादुत्पसतिशुतीनाम् । पूवंमपि परिहूत एवायं दोषः । स्वप्नवदात्ममायपाविसजताः सङ्घाता घटाकाशोत्पत्ति- 

. भेदादिवज्जावानामूत्पत्तिभेदादिरिति इत एवोत्पत्तिभेदादिश्रुतिभ्य आकृष्येहु भुनरुत्पत्तिश्चुतीनामेदंपयंप्रतिपिपाव- 
५ 

१५ 

२९७ 

यिषयोपन्यासः। मृल्लोहविस्फुलिद्खादिद्ष्टान्तौपन्यासेः सृष्टर्णा चोदिता प्रकारिताऽन्यथाऽन्यथा च स स्व॑ः सृष्टिप्रकारो 
जीवपरमात्मेकत्वबुद्धयवतारायोपायोऽस्माकम्, यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुरपाप्मवेघाद्यास्याधिका कल्पिता प्राण- 
वेरिष्टचबोधावताराय । तदप्यसिद्धमिति चेत् । न । शाखाभेदेष्वन्यथाऽन्यथा च प्राणादिसम्बादश्रवणात् । यदि हि 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

वागादिप्राणानामह्ं श्रेयानिति कोलाहलः सम्बादः स यथाघ्रृतार्थो न भवतति अचेत्तनल्वादित्यथं; । देवा- 
सुरसंग्रामे देवा मसुराभिभवाय यज्ञमारेभिरे वागादीश्चोदुगातृत्वेन वव्रिरे ताद्व वागादीनु कल्याणासङ्कजेन 
पाप्मना मसुरा विविधुः, इद्याद्याख्यायिका न यथा्रुतार्थां वागादौनां वगमायेन उदुगानासामर्थ्यात् । किञ्चासुरेः 
अध्षितत्तवातु प्राणोक्करान्तौ च देहुपातप्रसिद्धेः प्राणः श्रेष्ठ इत्यवधारणाय सा कल्पितेत्थथंः । देवताज्ब्दप्रयोगा- 
च्चेतना वागादय इति मुख्याथेमेव सम्बादादिगणश्रवणमतीऽसिद्धमुदाहुरणमित्याह-- तदपीति । प्रमाणान्तरपराप्ि- 
विरोघयोरसत्तोः यथाधरुतऽर्थेऽथंवादानां प्रामाण्यमिति देवताधिकरणन्ययेनावि सोधापेक्षमेव अथंवादप्रामाण्यम् । इहं 
तु परस्परपराहुततिदर्शनान्न प्रामाण्यमित्याहु--नेति । क्वचिट्धिवदमानानां प्रजापतिसुपागतानां “यस्मिन्नुत्रान्त 
इदं ररीरं पापिष्ठतममेव भवति स वः श्रेष्ठः" इत्युक्तानां प्रवासः श्वयते । क्वचित्तु स्वातन्त्येण यस्भिन्नुकरान्त इदं 
शरीरं पतेत् स ष्रेष्ठः इत्यारोक्यते । क्वचिद्राक् चक्षुः श्रोत्रमनांसि मख्यात्तिरिक्ताश्चवत्वारः प्राणाः श्रयन्ते | 

आनन्दगिरिटीका 

सुष्टयादिश्रृतिषु शब्दशक्तिवज्ञादेव सृष्टयादिभेदटृष्ेरदरेतानुपपत्तिरित्याश ङ्याऽऽह-मरल्छोहैति । उत्पच्यादि- 
शृतीनां स्वाथंनिष्ठत्वमुपेत्य व्यावर्त्यं चोद्यमुत्थापयति-- नन्विति ! तासां स्वाथंनिष्ठत्वाभावान्तिरवकाल्ं चोमिति 
परिहरत्ति-मेवमिति । परिहृतत्वाच्च नेदं चोद्यं सावकाशमित्याहू--पूवंमपीति । यदि प्रकृतोत्पच्यादिश्रतिभ्यः 
सकाशादुपक्रमोपसंहारकेरूप्यं तात्पय॑किङ्धमङ्ष्यो-दाव्य सृष्टयादिश्रुतेः स्वाथंपरत्वं परिहतं तहि पृनरूप- 
न्यासो वृथा स्यादित्याश द्धुते-इत एवेति। उत्पत्यादिश्रतीनां मिथ्यासृष्टिपरत्वं पूवमुक्तस् । इह तु तासां ब्रह्मात्म॑क्ये 
तात्पयंप्रतिपादनेच्छ्या पृनरूपन्यासः सिध्यतीद्युत्तरमाहू--इह पुनरिति । पादत्रयगतान्यक्षराणि योजयति- 

२५ मृदित्यादिना । यः शब्दशक्त्या प्रतोयते न स भ्नुयर्थो भवति कि तु तात्पयंगम्यस्यैव चरुत्यथेतेव्यत्र हृष्टान्तमाह्-- 
यथेति ! वागादोनां प्राणानामहू श्रेयानहु श्रेयानिति मिथः संघर्षः सम्बादस्तत्र याऽऽख्यायिका श्रयते नासौ भ्रव्यर्थो 

भवतति वागादीनामचेतनत्वात् । तथा सृष्टयादिश्रत्तिरपि न स्वार्थे तात्पयंवतीटथंः । उदाहरणान्तरं सूचयति-- 
वागादीति । देवासुरसडग्रामे देवास्तावदसुरानभिभवितुं यज्ञमुपचक्रमिरे । वागादींङ्चोद्गातुत्वेन वव्रिरे । तांश्च 

` वागादीन्कल्याणासङ्गजेन पाप्मनाञ्सुरा विविधुरित्याद्याख्यायिका च न यथाश्रतार्था। वागादीनां वागभाविनोदगाना- 
२५ 

२५ 

सामर्थ्यात् । कि ्वपुरेरघर्ित्तत्वास्राणोत्ान्तौ देहुपातप्रसिद्धेश्व प्राणः श्रेष्ठो भवतोति प्राणवेशिष्टयनिश्चये 
बुद्धयवतारशेषत्वंन सा कल्पिता । तथेव प्रकृतेऽपि सुष्टयादिभृतेः स्वार्थे तात्पर्याभावात्तत्कायंस्य तद्रयत्तिरेकेणा- 
भावात्तदेवास्तीत्यदतनुद्धयवतारोपायत्वेन सृष्टयादिप्रक्रिया कर्पितेत्यथंः । देवताशब्दप्रयोगाच्चेतनत्वं वागादीना- 
मिति मुख्याथंतवं सम्बादादिश्रवणस्य, अतोऽसिद्धमुदाहरणमिति शङ्कुते-तदपीति । सम्बादविसम्बादयोरसतो 
भुतेऽ्थ प्रामाण्यमथंनादानामित्यङ्गीकारादविरोधापेक्षमेवा्थंवादप्रामाण्यम्। इह तु परस्परव्याहतिददंनाचच प्रामाण्य- 
मिति परिहरति-न शाखाभेदेष्विति। प्राणादीत्यादिकषब्देन मुख्यप्राणातिरक्ता वागादयो गृह्यन्ते । उक्तमेव समाधानं 
व्यतिरेकमुखेन विवृणोति--यदि हीति \ क्वचिद्धिवदमानानां प्राणानां स्वयमेव निर्णेतुमशक्तानां प्रजापततिमुप- 

१. अन्यथा अन्यथेति वीप्सा द्रष्टव्या । लोहं सुवण॑म्, अवताराय ब्रह्मात्मेव्यनुद्धेरिति रषः । प्रतिपा 
ब्रह्मणि नास्ति मेदः विगानमित्यथंः ( कल्प० १.४.१५ ) 
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` आश्रमाखिविधा हीनमधभ्यमोक्छरष्दष्टयः । उपासनोपदिष्टेयं तदथंमनुकम्पया ॥१६॥ 

संवादः परमाथं एवाभूदेकरूप एव संवादः सवंशाखास्वश्रोष्यद्िरुद्धानेकप्रकारेण नाश्नोष्यत् \ श्रूयते तु । तस्मान्न 
तादर्थ्यं संबादश्रुतीनाम् ! तथोत्पत्तिवाक्ष्यानि प्रत्येतव्यानि । कल्पसगंभेदास्संवादश्रूतीनामुत्पसिश्रुतीनां च प्रतिसगं- 
मन्यथात्वमिति चेच्च! निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्तब्रुद्धचवतारप्रयोजनवग्यतिरेकेण । न ह्यन्थप्रयोजनवच्वं संवादोत्पत्तिभुतोनां 
शक्यं कल्पयितुम्) तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानार्थंमिति चेच ! करृहोत्पत्तिप्रलथानां प्रतिपत्तेर निष्टत्वात् । तस्मादुत्पत््यादि- 
श्रुतय आत्मेकत्वबुद्धचवतारायैव नान्यार्थाः कल्पयितुं युक्ताः । अतो ना्त्युत्पत्यादिकृतो भेदः कथचन ॥ १५॥ 

यदि पर एवाऽऽत्मा निव्यश्चुद्धब्ुद्धमुक्तस्वभाव एकः परमाथः सन् “एकमेवाद्ितीयम्'" इत्यादिभुतिभ्योऽस्- 
दन्यक्किमर्थेयमुपासनोपदिष्टा\ “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? 1 “य आत्माऽपहतपाप्मा” “सं क्रतुं कुर्वति" \ {“आत्मेत्येवो 

| अनुमृतिस्वरूपाचायंटीका | | ~ 

क्वचित् त्वगादयोऽपीस्येवं परस्प रपराहत्तिरित्यथंः । तथोत्पत्तिवाक्यानि क्वचिदाकाशादिक्रमेण सृष्टिः । क्वचिद् 
तेजआदिक्रमेण क्वचिसप्राणादिक्रमेण इत्येवं परस्परपराहतिदर्शनादविवक्षितार्थानोत्यथं : । व्यवस्थयाऽथंवत्वं शङ्धुते- 
कत्पसगं भेदादिति \ सिद्धे प्रामाण्ये व्यवस्था कल्प्येत तदेव नाद्यापि निदिचतमिव्याहू-नेति । प्राणादिभावप्राप्तये 
ध्यानार्थं तत् सङ्कीत्त॑नम्, अत एव गणोपसंहारपादे वियत्पादे च सूत्रकृता एेकरूप्यं न्यरूपि तत्राह॒- नेति । “ 
यथा यथोपासते तदेव भवती"ति श्वतैः न्यायसाम्यात् कलहादिध्यानात् तत्प्राप्िः फरं स्यात् । तच्चानिष्टम् | 
सूत्रकारप्रयासक्च मन्दमतिव्याकूरुत्वपरिहा सथं इति भावः ।) १५॥ 

एवं तावद्देदोत्पच्यादिश्चतिवि रोधमद्रेते परिहूत्योपासनाविध्यनुपपत्तिवि रोधं परिहुरति-आगशभम इत्यादिना 
कायंत्रह्योपासका हीनदृष्टयः । कारणत्रह्योपासका मध्यदृष्टयः अद्वितीयब्रह्मदशिनः उत्तमदृष्टयः उपास्यं ब्रह्मेव, तत्वे- 
नोपासनविष्युपपत्तेः ॥ १६ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

गतानां यस्मिन्तुक्रान्ते शरीरमिदं पापिष्ठतरमिव तिष्ठति स वः श्रेष्ठो भवतीति तेनोक्तानां प्रवासः श्रुयते । क्वचित्तु 
स्वातन्त्येण । यस्मिन्नुक्रान्ते शरीरमिदं पतति स नः श्रेयानिस्याखोच्य प्रवासो ग्यपदिद्यते | क्वचिघ्पुनरवाक्चक्षुः- 
श्रोत्रमनांसीति सुख्यप्राणात्तिरिक्ताश्चत्वारः श्रूयन्ते । क्वचित्वगादयोऽपीत्येवं विरुद्धानेकप्रकारेण सम्बादश्रवण- 
मस्तीत्याह--्रूधते त्विति । प्राणसम्वादश्रुतीनां मिथो विरोधान्नास्ति स्वाथ प्रामाण्यमिल्युपसंह॒रति- तस्मादिति । 
उक्तदष्टान्तानुरोधादुत्पत्तिवाक्यान्यपि न॒ विवक्लितार्थानि । क्वचिदाकाशादिक्रमेण सृष्टिः क्वचिदण्त्यादिक्रमेण 
क्वचित्प्राणादिक्रमेण क्वचिदक्रमेणेत्येवं परस्परपराहतिदशंनादित्याह्-- तथेति । प्रतिकल्पं सृष्टम दस्येष्त्वादुक्त- 
श्रुतीनामपि प्रतिसगंमन्यथात्वाद्ग्यवस्थयाऽथेव्वं स्यादिति शद्धुते-कल्पेति ! सिद्धे प्रामाण्ये व्यवस्था कल्प्यते | 
तदेव नाद्यापि सिद्धमिव्य॒त्तरमाहु-नेत्यादिना । तासां प्रयोजनवत्त्वं त्वयाऽपि स्वीकृतमित्याशङ्धुचाऽऽह्--यथोक्तंति । 
प्रयोजनान्त राभावं प्रकटयत्ति-न हीति । प्राणादिभावप्राप्तये ध्यानाय प्राणादिसद्धततंनमिति शङ्धुते-तथात्वेति । 
तं यथा यथोपासते तदेव भवतीति श्रुतेः न्यायसाम्यात्कलहादिष्यानात्ततप्राप्निः फं स्यात् तच्चानिष्टमिति 
परिहुरति- नेत्यादिना । प्राणसम्वादश्नृतीनां प्राणवेशिष्ट्यावघोधावताराथंत्वमुपपाय दार्छ्ठन्तिकमुपसंहरति- 
तस्मादिति ! उत्पत्यादिश्तीनामुत्पल्यादिपरत्वाभावे फङितं चतुथंपादावष्टम्मेन स्पषटटयति--अत इति ॥ १५॥ 

उत्पत्त्यादिश्रुत्तिवि सोधमद्रेते परिहूव्योपास्नविष्यनुपपत्तिविरोधं परिहुरति-आश्चमा इति ! भआश्रमिणो 
वणिनस्च कायंत्रह्योपासका हीनहष्टयः । कारणब्रह्योपासका मध्यमहष्टयः। अद्टितीयन्रह्मदशंनरील स्तुत्तमहष्टयः | 
एवमेतेषु त्रिविधेष् मध्ये मन्दानां मध्यमानां चोत्तमहष्टिप्रवेशा्थं दयाल्ना वेदेनोपासनोपदिष्टा । ततथा 
चोपासनानुष्ठानद्रारेणोत्तमामेकत्वहष्टि क्रमेण प्राप्ता उत्तमेष्वेवान्तभंविष्यन्तीत्यथंः । इलोकव्यावर्व्यामाशङ्कामाह् - 

१५ 

९० 
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यदीति ! तस्येव परमाथंतः सत्वे प्रमाणमाह-एकमेवेति । दतप्रतीतेमिथ्याद्रेतविषयत्वेनाविरोधमाहु--असदिति \ 
अद्रतस्येव वस्तुत्वे ध्यानविधितिरोधमाह-किमथेति । उपासनोपदेशमेव विशदयत्ति-आत्मेति \ तत्र हि निदिध्यासि- 
तव्य इतयुपासगनोपदिद्यते | य भत्मेत्यादौ तु स विजिज्ञासितव्य. इति.ध्यानविधिः.1. स क्रतुमिव्यत्र सब्देन शमादि. 
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घ्सिद्धान्तव्यवस्थासु दैतिनो निशिता द्द् । परस्परं विरभ्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥१७॥ 

पासीत” इत्यादिशुतिभ्यः । कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि । श्यृणु तन्न कारणम् । आश्चमा आश्वमिणोऽधिकृताः । ्बाणिनश्च 
मागाः । आश्रमश्चब्दस्य प्रवहंना्ंत्वात्तिविघाः। कथम् \ हीनमध्यमोल्ृष्टदष्टयः । हीना निकृष्टा मध्यमोकृष्ट 
च दष्िदशंनसामर्यं येषां ते मन्दमध्यमोचचमबरुद्धिसामथ्येपिता इत्यथः । उपासनोपदिष्टेयं तदथं मन्दमध्यमदृषटया- 

५ श्रमादय्थं कर्माणि च, न चाऽऽ्मैक एवाद्वितीय इति \ निश्ितोत्तमदृष्टयर्थं दयादुना वेदेनानुकम्पया सन्मागंगाः 
सन्तः कथमिमामृत्तमामेकत्वह ट प्राप्नुयुरिति ! ° “यन्मनसा न मनुते येनाऽहुसेनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यदिदमुपासते” \ “तत्वमसि” “आत्मैवेदं सवम्" इत्यादिभुतिभ्यः ॥ १६॥ 

लाखरोपपत्तिम्यामबधारितत्वादद्रथात्मदशेनं सम्यग्दशेनं तद्राह्यत्वान्मिथ्यादश्चनमन्यत् । इतश्च सिथ्यादश्ननं 

देतिनां रागदेषादिदोषास्पदत्वात् | कथं ? स्वसिद्धान्तन्यवस्थायु स्वसिद्धान्तरचनानियमेषु कपिलकणादब्ुदधाहंतादि- 
१० दृ्यनुसारिणो द्रेतिनो निश्चिताः 1 षुवमेदैष परमार्थो नान्यथेति तत्र तत्रानुर्ताः प्रतिपध्चं चाऽऽत्मनः प्यन्तस्तं 

द्विषन्त इत्येवं यगष्ेषोपेताः स्वसिद्धल्तदशंननिमित्तमेव परस्परमन्योन्ं विरुध्यन्ते । तैरच्योन्यविरोधिभिरस्मदीधोऽयं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

यद्यपि तद्विरोधो नास्ति तथापि मतान्तराणां प्रमाणमूलत्वात् तद्विरोधोऽस्ति अद्वेतदशंनस्येत्याशङ्थ तेषां 
भ्रममूकत्वं सूत्रयति--स्वसिद्धान्तेत्यादिना) यथा स्वहस्तपादादिभिः कदाचिदाघाते कृते विद्धेषो न जायते परबुध्य- 

१५ भावात् तथां द्ेताभिमानिभिः उपद्रवे कृतेऽपि अद्रतदरसिनः तेद्द्धेषो न जायते, सर्वानन्यत्वात् परतुद्धयभावा- 
दित्यथंः ।। १७ ॥ | 

आनन्दगिरिटीका 

मानधिकारी परामृश्यते । अदेतस्येव वस्तुत्वे कंमंविधिविरोधोऽपि प्रसरतीद्याह-- कर्माणि चेति । किमर्थान्युप- 
दिष्ठानीतति सम्बन्धः । अदेताधिकारिणोऽधिकार्यन्तरं प्रति विधिदटयं सावकाशमित्ति परिहरति-श्यृण्विति ! ततेलु- 

२० पासनोपदेश्ः कर्मोएदेशश्च गृह्यते | तदेव कारणमक्षरयोजनया प्रकटयत्ति- आश्रमा इति । आश्रमशब्देनाऽऽश्रमिणो 
गृह्यन्तां वणिनस्तु कथं गृद्येरचित्याङ्खयाऽऽ्ह--आाश्नमेति । शूद्रान्व्यावत्यं त्रैवणिकानामेव ग्रहणार्थं मागंगा इति 
विशेषणम् । वरेविध्यमेवाऽऽकाङ्क्नाद्ारा स्फोरयति- कथमित्यादिना । कार्यत्रहमाविषयत्वान्निक्रष्टत्वम् | मध्यमत्वं 

 कारणब्रह्यदिषयत्वात् । उक्कृष्टमद्त्तविषयत्वादिति द्रष्टव्यम् । एवं परवर्धि व्याख्यायोत्तरार्धः व्याकरोति-उपासनेति। 
कर्मोपदेशस्यापि तदर्ध॑त्वमाह्-कर्माणि चेति ¦ व्यावर्व्या शङ्का दर्दायत्ति- न चेति \ वेदेनोपासनाद्यपदेशे मन्दानां 

२५ मध्यमानां च कथमनुग्रहुः सिध्यत्तीत्याशङ्याऽऽहू-सन्मांगा इति । प्राप्नुयुरिव्युपासनोपदिष्टा कर्माणि चेति 
पूण सम्बन्यः। उपास्यं ब्रह्मेव न भवतीति प्रतिषेधान्मन्दमध्यमदष्टिविषयत्वमुपासनस्य प्रतिभातीत्याह- 
यन्मनसेति \ अद्ेतृष्टीनां तु वर्णाश्चममेदाभिमानाभावादेव नोपासनं कमं वा सम्भवतीत्याहू- तत्त्वमसीति ॥१६॥ 

अदतदरशनस्योपासनादिविधिविरोधामविऽपि मतान्तरेधिरोधोऽस्ती्याश ङ्व तेषां आन्तिमूलत्वान्मैव- 
मित्याह-स्वसिद्धन्तेति । श्लोकस्य तात्पर्यं वक्तु भूमिकां करोत्ि--शाेति तद्रा ह्यत्वादित्यत्र तच्छब्देन 

२० शास्वोपपत्ती गृह्यते । द्वेतदर्शानस्य मिथ्यादर्थनत्व हेत्वन्तरपरत्वमवतारितस्य दर्शयति--उतश्वेति ¦ इतःशब्दाथंमेव 
दर्शायति-दवेतिनामिति । आदिकब्देन मदमानादयो गृहीताः । स्वीयं स्वीयं सिद्धान्तं व्यवस्थापयितं तत्तवज्ञानमधि- 
कृत्य प्रवृत्तानां वादिनां कुतौ दोषास्पदत्वसित्याश्िपति--कथमिति \ र्रोकाक्षरयोजनया परिहरति- स्वसिद्धान्ते. 
त्यादिना । तिश्चयमेव स्फोरयति एवमेवेति \ रागास्पदत्वेऽपि तेषां द्वेपास्पदत्वं कथमित्याश ् ुयाऽऽह--ग्रतिपक्ष- 
मिति । उतराद्ं विभजते--स्वसिद्धान्तेति । यद्धि वादिनां प्रत्येकं स्वसिद्धान्तत्तेनोपसंगृहीतं दर्शनं तच्निर्घारणाथं- 

५ मत्योन्यं चिर ए ट >> २) =| > तर २५ मन्योन्यं वादिनो रोध्रमाचरन्तो हद्यन्ते। न च तै रदेतदर्हनं विरुध्यमानमध्यवसीयते। स्यथ स्वकीयकरचरणादि- 
१. यन्मनसे ति- ब्रह्मण उपास्यत्वप्रतिषेधेनोपासनोपदेशो मन्दमध्यमटृष्टिविधय एवेति ज्ञायते उत्तमहषटीनां 

लाननिष्ठस्वात् | | 
९. त्त भागवते--जिह्भां क्वचित् सन्दशति स्वदद्हिः, तद्रेदनायां कतमाय कुःप्येदि''ति । 
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अतं परमार्थो हि दतं तद्भेद उच्यते तेषाय्मयथा दतं तेनायं न विरुध्यते ॥१८। 

वैदिकः सवनिन्यत्वादात्मेकत्वदशंनपक्नो न विरूध्यते तथा स्वहुस्तपादादिभिः \ एवं रागद्रेषादिदोषानास्पदत्वादात्मै. 
कत्ववुद्धिरेव सम्यग्दश्ंनमित्यभिप्रायः ।। १७ ॥ 

केन हेतुना तेनं विरुध्यत इत्युच्यते \ अदेतं परमार्थो हि यस्मादृदरेतं नानात्वं तस्याद्रेतस्य मेदस्तदृभेदस्तस्य 
कार्यनित्यथंः । एकमेवाद्वितीयम्" । ̂“तत्तेजोऽसजत'" इति श्चुतेः उपपत्तेश्च । स्वचित्तस्पन्दनाभावे समाधौ मच्छयां 
ूषु्रौ चाभावात् । अतस्तदृभेद उच्यते द्रेतम् । द्वैतिनां तु तेषां परमा्थंतश्चापरमा्थंतश्चोभयथाऽपि द्वैतमेव । यदि 
च तेषां भ्रान्तानां देतद््िरस्माकमटदरतद्श्िरश्नान्तानाम् \ तेनायं हेतुनाऽस्मत्पक्षो न विरुध्यते तैः 1 “इदो मायाभिः 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

स्वमतपर्यालोचनया तावदवि रोधमाह--अ्टेतं परमार्थो हीति ! श्ुतिप्रामाण्यात् द्रेतस्यद्वेतकायंत्वाव- 
गमात् कायस्य च पुथक् सत्ताप्रतिषेधात् तत्सत्यमित्यवधारणात् नाद्रेतदशंनेन विरुध्यत इत्यथं; । स्वचित्तस्पन्दना- 
भवे सुषुप्ते मिथ्याज्ञानोपरमे दतदशनाभावाददतं सिद्धं, ततस्स्वप्नजाग्रद्धदानामुद्धददशंनादुपपत्तेरपि देतम- 
तकां कार्याभिमते च न कारणं विरुध्यत इत्यथः । 

इदानीं देतमतपर्यालोचनयापि न विरोध इल्याह-द्रेतिनां त्विति । परमाथं आत्मादिः, अपरमाथं 
स्वप्नादिः उभयमपि दतमेव नाद्र॑तं नामास्ति तेषामविद्यमानेन च विरोधे न प्रमाणं ते वक्तुं दाक्यतं इति भावः। 
यद्न्योन्यहष्टयोवि रोधस्तदापि निरूपणीयं-कि दे अपि दृष्टी प्रमाणं ? उताप्रमाणं ? उत एका भ्रान्तिरिति ? नाद्यो, न 
वाहन्त्यः, सति विरोधे द्रयोः मात्वायोगातत् । न द्वितीयो निरास्पदभ्रमायोगात् । त॒तीये तु कस्य भ्रान्तित्वमिति 
विवक्षायां मेदवद्धेः भ्रान्तित्वं युक्तं सपेक्षविषयत्वादन्योन्याश्रयादिदोषदुष्टव्वादेकत्वबुदधेश्च निरपेक्षविषयत्वाद- 
नेकस्येकपुवंकत्वेन उभयसम्प्रतिपत्तेश्च प्रामाण्यं युक्तं ततः किमित्यत आह-यदि च तेषामिति । ब्रह्य न स्वत 
सफुटनधमि निरवयवत्वात् नित्यत्वादजत्वात् न यदेवं न तदेवं यथा मुदादील्युक्तम् ॥ १८ ॥ 

। आनन्दगिरिटीका ॑ 

भिराघाते कदाचिदाचरितेऽपि द्वेषो न जायते । स्परबुद्धयभावात्तथा द्वेताभिमानिभिरुपद्रवे क्षरे कृतेऽपि नाद्ेतदशिन- 
स्तेषु देषो जायते । सर्वानन्यत्वात्परनुद्धयभावादित्यथंः । अद्वैतदर्शनस्य सम्यण्दर्शनत्वं प्रतिज्ञातं कथं प्रदरितया 
प्रक्रियया प्रतिपन्नमित्याशङ्कवाऽऽह्--एवमिति । १७॥। 

` द्वेतपक्ेरदरेतपक्षस्य विषयद्रारके विरोधेऽधिगम्यमाने कथमवि रोधवाचोयुक्तिरित्याशङ्कुय स्वमतपर्यारोचनया 
तावदविरोधमाह--अद्रेतमिति । मिथ्याभूतेन दवैतेनाद्रेतस्याविरोधेऽपि परमाथभूतेन तेन विरोधः स्यादित्याशङ्कय 
तथाविधं द्वैतमेव नास्तीति मत्वाऽऽह्--तेषामिति । टेतिनां परमाथे्वेनापरमाथंत्वेन च द्वैतमेव व्यवहारगोचरी- 
भूतम् । तच्च सम्प्र्तिपन्नदैतवन्मिथ्येत्येवं स्थिते न देतेनाद्रेतस्य विरोधः शक्यश्को मवततीव्यथः । इलोकेप्रतिषेध्यं 
प्रनं करोति--केनेति । शछोकाक्षराणामथंमाचक्षाणो हैतुमाह--उच्यत इति । देतस्याद्रतकायत्वे प्रमाणमाह्-- 
एकमेवेति । श्रुतिप्रामाण्याद््ेतस्याद्रैेतकायंत्वावगमात्कायंस्य च कारणा द्धोदेन सत्वनिषेधात्तत्सत्यमिव्यवधारणान्ना- 

१५ 

२० 

२५ 

दतदर्दानं हेतदसनिन विरुद्धमिव्ययंः । अदेतदशंनं द्रैतद्शनेरविरुदढमिव्यत्रेव युक्तिमाह--उपपत्तेश्रेति । तामेवोपपत्ति ३० 
सक्षप्य दर्शयति-स्वचित्तेति । सुषुप्त्या्यवस्थायां स्वकीयचित्तस्पन्दनाभावे मिथ्याज्ञानोपरमे सति द्तदर्शनाभावाद- 
तं सिद्धम् । तत्तश्च स्वप्नवज्जाग्रद्दानामुत्पत्तिदर्शनादित्युपपततद्रतमदेतकार्यं, न च कारणं तत्कायंप्रतिभासै- 
विरुध्यते कायस्य वाचारम्भणमात्रत्वात्कारणातिरेकेणाभावादित्यथंः । तेषामित्यादिभागं विभजते--दवेतिनां त्विति । 
परमाथंद्रताशेनाद्रेतविरोधमाशङ्कय द्विधा व्यवहारेऽपि विमतस्य दैतस्य दैतत्वादेव संम्प्र्तिपन्नवन्मिथ्यात्वसिद्धेनं 

_ हन विरोधोषधतस्येति मः मन्वानः सन्नाहु--यदि चेति। श्रान्तिमूलद्रेतदर्शनेरदर तदर्शनं प्रमाणमूलमविरुद्धमित्येतद्- ३५ 

१. परमार्थतः कारणस्य । भपरमाथंतः कायस्य । उभयोरपि मिथ्यात्वात् । अस्माक तु परमाथत 
अद्वतम् । अपरमाथंततः कायस्य मिथ्यात्वादद्रेतमेव । 

२. अत एव तत्र भवद्भिः भाष्यकारः “उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु"" इत्यधिकरणे केचित्तु पारमाथिकं 
जेवं रूपं मन्यन्ते अस्मदीयाश्च केचित्"" इति दैतिनोऽधिरृत्य “अस्मदीया इत्युक्तम् । 

३८ 
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मायया मिते ह्यतन्नान्यथाऽजं कथंचन । तखतो भिद्यमाने हि मत्यंताममतं नेत् ॥१६॥ 
अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति बादिनः । अजातो द्यमृतो भावो मस्येतां कथमेष्यति ॥२ ०॥ 

पुरुरूप ईयते” “न तु तदृद्वितीयमस्ति” इति भुतः । यथा 'मत्तगजारूढ उन्मत्तं भूमिष्ठं प्रति गजारूढोऽहं बाह्य मां 
प्रतीति ्रवाणमपि तं प्रति न वाहयत्यविरोधबुद्धचा तद्त् ! ततः परमाथतो ब्रह्यविदात्मैव देतिनाम् \ तेनायं 

५ हतुनाऽस्मत्पक्षो न विरुध्यते तैः 1\ १८ ॥ | 

दैतमद्रेतभेद इ्युक्तं दरेतमप्यद्रेतवस्परसाथंसदिति स्याक्कस्यचिटाशङ्केत्यत आह--यत्परमाथंसद्टेतं साएयया 
भिद्यते ह्येतत्तेमिरिकानेकचन्द्रवद्रन्जुः सपंधारादिभिभेदेरिब न परमाथतो निरवयवत्वादात्मनः। सावयवं हयवय- 
वान्यथात्वेन भिद्यते । यथा मद् घटादिभेदेः ! तस्माचिरवयवमनजं नान्यथा कथच्चन केनचिदपि प्रकारेण न भिद्यत 
इत्यभिप्रायः! तत्वतो भिद्यमाने द्यमृतसजमयं स्वभावतः घन्मत्यंतां ब्रजेत् । यथाऽग्निः शीतताम् । तच्च {निष 

१० स्वभाववेपरीत्यगमनम् । सवंप्रमाणविरोधात् । अजमव्ययमात्मतत्वं माययेव भिद्यते न परमार्थतः । तस्मान्न 
परमाथसद्द्रेतम् ॥ १९ ॥ | 

ये तु पुनः केचिदुपनिषद्व्याद्याताये ब्रह्मवादिनो वावदूका अजातस्येबाऽऽव्मतच्वस्यामृतस्य स्वभावतो 
जातिमुत्यत्तिमिच्छन्ति परमाथत एव तेषां जातं चेत्तदेव मत्थंतामेष्यत्यवश्यम् । स चाजातो ह्यभरृतो भावः स्वभावत 
सन्नात्मा कथं मत्यंतामेष्यति न कथच्चन भत्यंत्वं स्वभाववंपरीत्यमेष्यतीत्यथः । २० ॥ | 

९५ | ` `. ` अनुभूतिस्वरूपाचायटीका 

विपक्षे बाधकमाहू-तच्वत इति ।॥ १९ ॥ | 
एवं तावद्याहशं द्वतस्याद्रतकायत्वं घटते तत्स्वमतेनोक्ट्वा स्वथथ्यं प्रत्याहू-अजातस्येवेति ॥ २० ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

दष्टान्तेनोपपादयति--पथेव्थादिना 1 कायंकारणमभृतयोदरेतादरेतयोरवि रोधे सिद्धे फलिततमाह--तत इति । अद्ध सिना 
२० द्वैतिनां च प्रातिस्विकपक्षपर्याखोचनातो द्वेतपक्षेरटतपक्षो विरुद्धो न भवतीति फलितमुपसंहरति-- तेनेति ॥ १८ ॥ 

 अद्रैतमेव दवैतात्मना परिणमते चेदद्रेतमपि तात्त्विकं स्यादित्यारङ्कवाऽष्ट्--माययेति । विवत्तंवादा- 
नङ्खीकारे दोषमाह्-तत्वत इति । पूवधिव्यावर्त्यामारङ्कुामादशयति- द्वैतमिति । तत्र पूर्वाधक्षिराण्यवत्तायं 
म्याकरोति--अत आहेति । विमतो भेदो मिथ्या भेदत्वाच्चन्द्रादिभेदवदित्यथंः । विमत्तं तत्त्वतो भेदरहितम्, 

` निरवयवल्वाच्नित्यत्वादजत्वाच्च व्यतिरेकेण मृदादिवद्ित्याह--नेव्यादिना । निरवयवव्वेऽपि वस्तुनः स्फुटनध मत्व. 
२५ माशङ्कयाऽऽह- सावयवं हीति । उक्तमनुमानं निगमयत्ति- तस्मादिति । अन्यथा परमाथंत्वेनेत्यथंः । पुननंजनु 

कषंणमन्वयार्थ, कायंत्वघमंत्वांशत्वादिरत्र प्रका रोऽभिप्रेतः । वपक्षे दोषं वदन्द्ितीयाधं विवृणोति -तत्तवत इति \ 

प्रसद्धस्येष्ठत्वमाशङ्कय नि राचष्ट-तच्चेति । विवत्तंवादमुपसंहरति--अजमिति । स्थिते विवतंवादे फल्ितिमाह- 
तस्मादिति ।॥ १९ ॥ 

` `  स्वपक्षमुक्तवा स्वयुथ्यपक्षमनुभाष्य दूषयति--अजातस्येति । अनुवादभागं विभजते-ये त्विति । स्वभावत 
३० एवाजातस्य स्वभावत एवामृतस्य चाऽऽत्मतत्त्वस्य परमाथत एव जातिमुत्पति ये स्वयुथ्याः स्वीकूुन्तीत्यथंः | 

“जात्तस्य हि ध्रुवो मृद्युरि""ति न्यायेन दूषयति-तेषामिति। जजातो हीत्यायक्षराण्युक्तेऽथें योजयति-प चेति ।\२०॥ 

१. अजातस्य भावस्योत्पत्तिवादिनो ब्रह्मपरिणामो जगदिति वादिनः | प्रपञ्चात्मना ब्रह्मणः परिणामे 

ब्रह्माणः उत्पत्तिरेवाङ्खीकृता स्यादित्यथ: | 
| २. मत्तगजाशूढं भूमिष्ठो चान्तः “अहं गजारूढः मां प्रति त्वदीयगजं प्रेरय नमे भीतिः इति 

2३५ ` वदति ।* गजारूढस्तु ्रान्तोऽयमिति ज्ञात्वा न वाहयति तद्वत् दधैती दैतर्हष्टि स्ववि रोधिनं न मन्यते 
तेषां हेतिनां परमाथंतोऽपरमाथंतश्चोभयथा द्वैतमेव व्यवहा रगोचरस्तत्रापरमार्थेन द्वैतेन नाद्धे्तिनां 
विरोधः। परमार्थेन तु विरोधः स्यात् । परन्तु परमाथंभृतद्ैतं नास्त्येव सवंस्य चित्तस्पन्दमात्रत्ादित्य- 
ध्याहूत्य श्छोको योजनीयः | 
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न भवत्यग्रतं मत्यं "न मत्यमभूृतं तथा । प्रकृतेरन्यथाभषो न कथज्चिद्ध वरिष्यति ।॥२१॥ 
„ ५, षि क 8 | 

 स्वभावेना्रतो यस्य भावो गच्छति मत्येताम् । कृतकेनागृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चरः ॥२२॥ 
` ° भूततोऽभूततो चाऽपि सृञ्यमाने समा श्रुतिः । निधितं युक्तयुक्तं च यत्तद्वति नेतरत् ॥२३॥ 

यस्मान्न भवत्यमृतं मर्त्यं खोके नापि मलत्यमनतं तथा । ततः प्रकृतेः स्वभावस्यान्यथाभावः स्वतः प्रच्युतिनं 
कथंचिद् विष्यति ! अग्नेरिवोष्ण्यस्य ॥ २१५ 

यस्य पुनर्वादिनः स्वमावेनामतो मावो मत्यंतां गच्छति परमाथतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः स भावः स्वभावतोऽ- 
मरतः इति प्रतिज्ञा मृषेव । कथं ताह कृतकेनासृतस्तस्य स्वभावः कृतकेनाम्रतः स कथं स्थास्यति निश्चलोऽसृत- 
स्वभावततया न कथच्चित्स्थास्यति ! आत्मजातिवादिनः सवंदाऽजं नाम नास्त्येव सवंमेतन्मव्यंम् । अतोऽनि्मेक्लप्रसद्धः 
इत्यभिप्रायः ॥ २२॥ 

नस्वजातिवादिनः सृष्िप्रतिषादिका श्रुतिनं सद्खच्छते प्रामाण्यम् \ बाढं विद्यते सृष्प्रतिपादिका श्रुतिः \ १० 

अनुभूतिस्वलूपाचायंटीका 

पुवंदलोकाथं हेतुमाह-न भवत्यम॒तमिति ॥ २१॥ 
ननु सृष्टेः प्रागमृतत ब्रह्म कारणखूपेण, कायंकरणे तु सुष्टवुत्तरकाटं मल्यंतां याति ततो रूपमेदान्न दोष 

इत्याश्कयाऽऽह--यस्य पुनरिति \ सृष्टेः प्रागपि कारणस्येव कार्याकारजन्मयोग्यता मल्यंत्वावगमात् मृषेव प्रतिज्ञा 
स्यादित्यर्थः । कथं तहि प्रतिज्ञा युक्तेदयाकाङ्क्षायां कृतकेन म्य॑विख्यनेनामृतस्कन्धवादिनः स॒ कारगाद्यो १५ 
भवत्तोति प्रतिज्ञा युक्तेत्यथः । भवतु प्ररख्यकाटठेऽमृतावस्था कायंमात्रं वस्त्वित्यह् ब्रह्मास्मीति ज्ञानाभावान्मोक्षो न 
स्यादित्याह-आत्मजातिवारिन इति । २२॥ 

नोत्प्रक्नामात्रेणास्माभिः परिणामवाद जाध्ितः किन्तु सुष्टिश्रूतिबलात् सा च न घटत इत्याह्- नन्विति । 

आनन्दगिरिटीका 

पदार्थानां स्वभाववंपरीत्यगमनमनुपपन्चमित्युक्तं प्रपञ्चयति --न भवतीति \! तत्र पूर्वार्धं हेतुत्वेन व्याचष्टे- २० 
यस्मादिति । उत्तरार्धं हैतुमत्तवेन योजयति-तत इति । यथाऽनेः स्वभावभूतस्मोष्णत्वस्यान्यथात्वं शेत्यगमनम- 
युक्तं तथान्यत्रापि स्वभावस्यान्यथात्वमनुचितं स्वरूपना्षप्रस क्गादित्यथंः ॥ २१ ॥ 

ननु ब्रह्य कारणरूपेण प्राग॒त्पत्तेरमृतमपि कार्याकारेणोत्पत्युत्तरकारू मत्यत्तां गमिष्यति । ततो रूपभेदादु 
भयमविरुद्धमिति तत्राऽष्ू--स्वभावेनेति \ पूवधिं सघ्याहारं योजयति-- यस्येति । प्रागवस्थायामपि कारणस्यव ` 
रकार्याक्रारेण जन्मयोग्यतया मत्यंत्वावगमान्मृषेव प्रतिज्ञा स्यादित्यथ: । कथं तहि तस्य प्रतिज्ञा युक्तेव्याशङ्घुय ८५ 
कृतकेन मत्यं विल्येनामृतस्तस्य वादिनः स कारणाष्यो भावो[{नि] भवतीति प्रतिज्ञा युक्तेत्याहू-कथमित्यादिना 
भवतु . प्ररख्यावस्थायाममृतावस्थापरिणामेनामृतत्वं ततो[नित्यो] वा कि [न] स्यादित्याशङ्कयाऽऽ्ट--कृतकेनेति 

कृतकत्वस्य यक्कृतकः तदनित्यमिति विनारित्वेन व्याप्त्वादित्यथंः । कि चास्यामवस्थायां कायंमात्रं वस्त्वित्यजं 
ब्रहमास्माति ज्ञानाभावान्मोक्षो न स्यादित्याह्-आत्मेति ॥ २२॥। 

परिणामवादस्य सृष्टिश्रत्यनुसारेण स्वीकायंत्वमाशषङ्कच निरस्यति- भूतत इति \ परिणामवादे विवत्त॑वादे ३० 
च सुष्टिशरतेरविशेषादद्वेतानु सोधिश्रुतियुक्तिवशाद्विवत्तंवादस्थेव स्वीकतंन्यतेति भावः । सृष्टभरुतेरढतानुगुण्ये प्रमाण- 
युक्त्युगृहोत्तमदतमेवाभ्युपगन्तव्यमिति फकलितिमाहू-निश्चितमिति । च्छोकव्यावर््यां शङ्कां दशंयति-- नन्विति । 

१. न मत्य॑ममतं तथा-इति दृष्टान्तप्रदर्छनं यथा मव्यंममतं न भवेत् तथाऽमुत्तं न मल्यमित्यथः | 
२. भतत इत्ि--सष्टिश्चतिमादाय नाद्रेतविरोधः शङ्कितुं शक्यते । “आत्मन आकाशः सम्भूतः” इत्तिवत् 

“रथान् रथयोगान्पथः सृजते" इत्यपरमाथंसृष्टिश्रूतेरपि सद्भावेन सृुष्टिश्वुत्या प्रपञ्चतात्विकत्वनिर्घा- ३५ 

रणासम्भवात्। अतः श्रुत्या निश्चित्तं वाचारम्भणश्रुत्या, युक्तिसदितं च यदृक्त ब्रह्य सत्यत्वं जगन्मिथ्यातवं 

तदेव ग्राह्यमित्यथंः। ३. कार्याक्रारपरिणामेन । 



|| 
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सा त्वन्यपरा ! उपायः सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानीमुक्तेऽपि परिहारे पुनश्ष्चोद्यपरिहारो विवक्षितार्थं प्रति 
सृष्टिश्नुव्यक्षराणामानुलोम्यविरोधाश्ञङ्कामात्रपरिहारार्थौ । भूततः परमाथंतः सृज्यमाने वस्तुन्यभूततो मायया वा 
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः ! ननु गौणमुख्ययोमुख्ये शब्दाथेप्रतिपत्तियुक्ता । न । अन्यथा 
सृष्टेरप्रसिद्धत्वा्चिष्प्रयोजनत्वाच्चेत्यबोचाम ! अविद्यासृष्ठिविषयैव सर्वा गोणी मुख्या च सृष्टिनं परमाथंतः। 

५ “सबाह्याभ्य तसो ह्यज” इति भुतेः \! तस्माच्छुत्या निचितं यदकमेवाद्वितीयमजमस्रतमिति युक्तियुक्तं च युक्त्या 
च सम्पन्नं तदेवेत्यवोचाम प्ेग्रन्थेः \ तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेतरत्कदाचिदपि ।) २३ \\ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

विवक्षिता्थं प्रतीति-मिथ्यासृष्टिवादे भरुत्तिपदानामसुजत अभवदित्यादीनामानुलोम्यमाज्चस्यं विरुध्यत इति 
शङ्कापरिहाराथंमित्यथंः। “माया ह्येषा मया सृष्टे" तिवत् “तत्तेजोऽसृजते""ति श्रृत्तिः । देवदत्तो व्याघ्नोऽभवदितिवत् 

१० "सच्च व्यच्चामवदि'"ति । सत्यविदेषणाभावादित्यथः । यद्यपि अग्निर्माणवक इत्यादौ माणवक्रेऽपि अग्नि्ञब्द- 
प्रयोगो हृष्टः तथापि अग्तिमानयेत्यादिप्रयोगे प्रथमं व्िप्रतीतिरेव भवति, मुखमिव प्रथमं प्रकाशत इत्यथं मुख्यपद- 
व्युत्पत्तेः । अतः सत्यसृष्टिरेव मुख्योर््थो ग्राह्य इत्याह्- नन्विति ! परिहरति- नेति । सत्यसुष्टेः राब्दाथंस्य ममा- 
प्रसिद्धत्वादित्यथंः । लौकिकानां प्रसिद्धत्वेऽपि न तत्र श्रुतितासयं प्रयोजनाभावादि्युक्तमित्यथंः । अन्यथा सृष्टेर- 
प्रसिद्धत्वादि्ये्त्प्रपञ्चयति--अविद्येति । गौणी स्वप्नरथादिसृष्टिः मुख्या घटादिसूष्टिः सर्वाप्यविद्याभूमावेव 

१५ विपर्यये अभावात् । तथाभूतस्यान्यथाभूतस्य स्वतः परतो वा वस्तुनोऽस्यथाभावासम्भवात् । यौक्तिकबाधेन 
खक्ताण्यादिवत् मिथ्यात्वावगमादिति भावः । किञ्च, तत्त्वनिष्ठश्रुतिबाधादपि मिथ्यासुष्टिविषयत्वमित्याह-- 
सबाद्येति ! कि र्हि परमाथंमित्यत बाहू-तस्मादिति । निरवयवत्वादित्यादियुक्तिसम्पन्चरचेत्यथंः । केतः केतुः 
चेतरिचत्त प्रज्ञा मायेत्यादिप्रज्ञानामघु मायाशब्दो न मिथ्यायं इत्याहू- नन्विति । सत्यं प्रज्ञानामसु पाठोऽस्ति 
तथापि न ब्रह्यचेतन्यं प्रज्ञानिवृत्तिश्रवणात् । किन्तु इन्द्रियजन्या तस्यास्चाविद्यास्वयन्यतिरेकानुविधायित्तयाऽविद्यात्व 

२० सति मिथ्यात्वान्न दोष इत्यथ: ॥ २३॥ 

आनन्दगिरिटीका 

यद्यात्मा कार्याकारेण न जायते तहि सृष्टिश्रुतिरदिलष्टा स्यादित्यथंः । सृष्टयनुवादिनी श्रुतिरस्तीव्यङद्खीकरोति--बाह- 
मिति। तस्या मिथ्यासृष्टयनुवादित्वेन कथमुपपत्तिरित्याशङ्कयाऽऽह--सा त्विति \ कथमद्वेतपरत्वेन सृष्टि्रतेरपपत्ति- 
रित्याशङ्कुयाऽऽह्--उपाय इति ! यदि सृष्टिधरुतेरदेतपरत्वेन तद्विरोघसमाधी अधस्तादेवोक्तौ तहि पूनश्चोयं तत्परि. 
हा रश्चायुक्तौ पुनरक्तेरिव्याशङ्खयाऽश्--इदानीमिति । मिथ्यासृष्टिवादे श्रुतिपदानामसृजताभवदित्यादीनाम- 
सामञ्जस्यविरोधाश कायां तावन्मात्रं परिहतं पुनस्चोदयपरिहा रावित्यथं; । इखोकस्य तात्पयंमुक्त्वा पूर्वाघाक्षिराणि 
व्याकरोति ~भूतत इति । माया ह्येषा मया सृष्टेत्यादिवत्तत्तेजोऽसुजतेति श्रतिः । सच्च त्यच्चाभवदिति श्रतिस्तु 
देवदत्तो व्याघ्रोऽभवदितिवत् । न च सत्यत्वं विशेषणमत्रोपकभ्यते । तेन मायामय्यां सृष्टाविष्टायामपि सृष्टिश्रुतिः 
दिरृ्टेत्यथंः। “गौणमुख्ययोमुख्ये सम्प्रत्यय इति न्यायमाध्रित्य श ङ्कते-नन्विति। अग्निर्माणवक इत्यत्र माणवकेऽग्नि- 

३० शब्दप्रयोगेऽप्यग्निमानयेत्यादिप्रयोगे प्रथमं वह्भिप्रतीतेमुख्यमेव प्रथमं प्रतिभातीति सख्ये पदग्युत्पत्तेमुख्याथंतया 
सत्या सुष्टिरेष्टव्येत्यथंः । मुख्यसृष्टयङ्गोकारेऽपि सत्या सृष्टिनं सिध्यति । अस्मत्पक्षे सत्यायाः सृष्टेः सृष्टिशब्दाथं- 
त्वेनाप्रसिद्धत्वादिति परिहुरति- नेत्यादिना । लौकिकानां मुस्यसृष्टेः सत्यसृष्टित्वेन प्रसिद्धत्वेऽपि फलाभावान्च तत्र 
श्रुतितात्पयंमिघ्याहू-निष्प्रथोजनत्वाच्चेति । अन्यथा सष्टेरप्रसिद्धत्वमेव स्पष्टयति-- अविद्येति । गौणी स्वप्ने 
रथादिसृष्टिः । मुख्या जागरे घटादिसृुष्टिः सर्वाऽप्यविद्यावस्थायामेव तस्यां सत्यामेव भावान्न तच्त्वहष्टयां काऽपि 

२५ सृष्टिः सम्भवति । तथाभूतस्यान्यथाभूतस्य स्वतः परतो वा वस्तुनोऽ्यथाभावासम्भवात्तदतिरेकेण च सुष्टेर- 
योगादित्यथंः । वस्तुस्वरूपारोचनया वास्तव्याः सृष्टररिरुष्टत्वे श्रुत्तिमनुक्ख्यत्ि--सबाह्येति । सृष्टेरविद्याविद्य- 
मानत्वेऽपि कि वस्तु विवक्षितमित्याशङ्कयोत्तरार्ध विभजते-- तस्मादिति । निरवयवत्वं विभुत्वमित्यादियुक्तिः | 
तेनष्ेतमेव श्रुतितात्पयंगम्यं न द्वैतमिति फल्ितमाह-- तदेवेति ॥ २३॥ ` 

२९ ५ 
ह 





अ० प्रण का०-र२४, २५ | माण्डुक्योपनिषत् ` [ २०१ 

नह नानेति चाऽऽम्नायादिन्द्रो मायामिरित्यपि। अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥२४॥ 

सम्भूतेरपवादास्य सम्भवः प्रतिपिध्यते | को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥२५॥ 
कथे श्नुतिनिश्य इत्याहू-यदि हि भूतत एव सृष्टिः स्यात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति तदभावप्रद्ंनाथ- 

माम्नायो न स्यात् । अस्ति च (नेह नानाऽस्ति किञ्चन" इत्यादिराम्नायो दतभावप्रतिषेधाथंः । तस्मादात्मेकत्व- ` 
्रतिपच्र्था कल्पिता सृष्टिरभूतैच प्राणसम्बादवत्। “इनदरो मायाभिः" इत्यभूताथंप्रतिपादकेन माधाहाम्देन व्यपदेशात्। 
ननु प्रजञावचनो मायाज्ञष्दः । सत्यम् । इन्दरियप्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युपगमाददोषः । मायाभिरिद्िय- 
प्र्ञाभिरविद्यारूपाभिरित्यथंः । अजायमानो बहुधा विजायते इति श्रुतेः । तस्मान्माययेव जायते तु सः। 
तुशब्दोऽवधारणायः--माययेयेति । न ह्याजायमानत्वं बहुधा जन्म चैकत्र सम्भवति । अग्नाविव शेत्यमोषण्यं च । 
फलवत्त्वाच्चाऽऽत्मेकत्वदशेनमेव श्रुतिनिश्ितोऽथेः । "<तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः' इत्यादिमन्त्र- 
वर्णात् । “मृत्योः स मस्युमाप्नोति" इति निन्दितत्वाच्च सृष््यादिभेददृष्टेः। २४ \। 

“अन्धं तमः प्रविशन्ति ये स्म्भूतिमुपासतेः' इति सम्भूतेरूपास्यत्वापवादात्सम्भवः प्रतिषिध्यते । ̀ न हि 

अनुभतिस्वरूपाचायंटीका 

द्तस्च भेदहष्टिमिय्येत्याहु--सम्भूतेरिति \ सम्यग्भूतिरेश्वर्यं यस्याः सा सम्भूतिः, हिरण्यगर्भादिः देवमध्ये 

आनन्दगिरिटीका ` | 

गष्टेमृषात्वस्पष्टोकरणद्रारेणाद्रतमेव श्रुव्यथंतया निर्धारयितुं श्रौतनिश्चयमेव विवृणोति- नेहेति । आकाङ्क्षा 
परददयं इलोकाक्षराणि व्याक रोति--कथमित्यादिना ! तत्राऽऽद्यपादे व्यतिरेकं दशंयित्वा पूनरन्वयाख्यानेन व्याचष्टे- 
दि हीति । द्ेतभावश्चेत्प्रसि पिचघ्यते कथं तहि सृष्टिरुपदिश्यते तत्राऽऽ्ट्- तस्मादिति ।! यथा प्राणवेरिष्टयदृष्ट्यर्थ 
प्राणसम्बादः श्रुतिषु कल्प्यते तथा सृष्टिरेकत्वप्रतिपत्त्यथस्वेन कल्पिता। वास्तब्याः सुष्टेरयोगस्योपदिष्टत्वादित्यथंः। 

१५ 

कर्त्ता सुष्टिरित्यत्र हैत्वन्तरं दशंयन्दितीयं पादमवतायं तात्पयंमाह्--इन् इति ! मायाशब्देन सृष्टेव्यंपदेशादसौ ` 
युक्तेति शेषः। *अभिधानग्रन्थे प्रज्ञानामसु पाठान्मायाशब्दो मिथ्यार्थो न भवतीति शद्धुते- नन्विति \ मायाशब्दस्य 
प्रज्ञानामसु क्वाचित्कं पाठम ङ्खीकरोति--सत्यमिति । कथं तहि मिथ्याथेत्वं तत्राऽऽ्ह॒--इन्दरयेति । न हि माया- 
शब्दिता प्रज्ञा ब्रह्मचेतन्यम् । भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिरित्यादौ निवृत्तिश्रवणात् । कि त्वसाविन्द्रियजन्या 
तस्याइचाविद्यान्वयन्यत्तिरेकानुविधायितयाऽ्विद्यातेन मिथ्याव्वान्मायाशब्दस्य मिथ्याथंत्वे नानुपपत्तिरित्ययंः । 
तात्प्याथमुक्त्वा तचरेवाक्षरानुगुण्यमाह॒--मायाभिरिति । पुररूपः सन्नीयत इति सम्बन्धः । मायामयी सुष्टिरित्यत्र 
हैतन्तरपर्वेन तृतीयपादमवतार्यत्ति--अजायमान इति । अजायमानस्य बहुधा विजायमानत्वं विरुदमित्याशङ्कुय 
चतुथंपादमुत्थापयत्ति--तस्मादिति । अश्रुतस्य कथमेवकारस्याऽप्वापः स्यादित्याशङ्कुयाऽऽहु--तुशब्द इति \ 
अवधारणरूपमथंमेवाभिनयति-माययेवेति । कस्माटित्यमवधायंते । वास्तवे जन्मनि का वस्पुक्षतिरिप्यारङ्गयाऽऽह्- 
न ह्येति ! आ्मेकत्वज्ञानमेव सृष्टश्रुतितात्पयं गम्यं सृष्टिस्तु तच्छेषत्वादविवक्षितेत्यत्र हित्वन्तरमाह--एलवक्वा- 

२० 

९५ 

च्चेति । तस्य फल्वत्तवे प्रमाणमाहु--तत्रेति । एकत्वमाचार्योपदेश्मनुपश्यतः साक्षात्कुवतस्तत्रेकत्वसाक्नात्कारे सति 
शोकमोहोपलक्षितः संसारो न भवत्तीत्यथः। न केवलं विफकरूत्वा द्दहष्टिरविवक्षिता कि तु निन्वितत्वेन निषिद्धत्वा- 
दतथकेरत्वाच्चेत्याह्--मृत्योरिति ।। २४॥ | 7 

भेदष्टेमिथ्यात्वे हेत्वन्तरमाह-सम्भूतेरितिः । सम्यग्भूतिरेदवयं यस्याः सा सघम्भूतिदेवता हिरण्यगर्भास्या। 

१. प्रज्ञावचनो मायाशब्दः मायावयुनमिति प्रजञानामत्वेन निरवंकवचनात् (निघण्टुः ३.९) अभिघानग्रन्थः 

निरुक्तम् । इन्द्रियवृत्तयः मायाकार्यान्तःकरणपरिणामा अतो मायामय्य एवेत्यथं | इन्द्रः परमेश्वरः 

इन्द्रियजप्रज्ञाचिषयत्तया बहुरूपो भवति । मायिकं तस्य प्रपञ्चात्मकं रूपं इन्दरियेर्ञायते । “मम माया 

दुरत्यया" “माया हयेषा मया सुष्टा' दत्यादावनिवंचनीयमायाश्क्तावपि मायाशब्दप्रयोगो द्रष्टव्यः | 

२. ईशभाष्ये “अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते" इत्यारभ्य “विद्यां. चाविद्यां चे"ति विद्याकमंणोः 

उपासनकमेणोः समुच्चयमुक्त्वा “अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते” इत्यादिना असम्भूते- 

-------------------------------------- 

२०५ 

२५ 
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५ 

१५ 

परमायंतः सम्भूतायां सम्भूतो तवपवाद उपपद्यते । ननु विनाशेन सम्भूतः समुच्चयविध्यथेः सम्भत्यपवादः। 
यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति तेऽविद्यामुपासते' इति । सत्यमेव देवतादशेनस्य सम्भूतिविषयस्य विनाक्लश्चष्दवाच्यस्य 
कमणः समुच्चयविधानाथंः सम्भूत्यपवादः । तथाऽपि विनाल्ञाख्यस्य कमणः स्वाभाविकाज्ञाप्रवृत्तिरूपस्य मृत्यो- 
रतितरणाथंत्ववहेवतादश्ेनकमंसमुच्चयस्य पुरषसंस्काराथस्य कमफल रागप्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनैषणाद्रयलक्षणस्य 
मृत्योरतितरणाथंत्वम् ! एवं द्येषणादथरूपान्मृत्योरशु्धेवियुक्तः पुरुषः संस्कृतः स्यादतो मूत्योरतितरणार्था देवत. 

॥ि _ अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

श्रेष्ठस्य निन्दितस्वात् प्रधानमल्छनिबह णन्यायेन कार्यमेव निषिध्यत इति वस्तु न भवतीत्यथंः । अवस्तुत्वष्याप- 
नार्था निन्दा न भवति किन्तु विनाशेन कमणा देवत्तोपासनस्य समुच्चयविध्यर्था फलवत्वादित्याहू- नन्विति । 
चोद्यमनुजानाति- सत्यमिति । तथापि अविद्याभूमिषु फटवत्वात् समुच्चयस्यावस्तुत्वं न व्यावत्तंत इति संक्षेपः | 
समुस्चयः कि कामिना अनुष्ठेयः ? कि वा निष्कामेन ? आद्ये देवत्ताभाव एवामृतत्वं, द्वितीये तु यथा नित्यस्याग्नि- 
होत्रादेः अशास्त्रीयप्रवृत्तिरूपमव्युततरणाथंत्वं तथा साध्यसाधनेषणारूपमत्युतरणाथंत्वं वाच्यमित्यथंः । संस्काराथंतव 
मुत्युतरणा्थंत्वं कथमित्यारशङ्कुयाऽहू--एषं हीति । कामचारवादभक्षणादिरूपस्वाभाविकृप्रवृत्त्यशुद्धिवियोगसंस्कारो 
यथा नित्याग्निहौत्रादेः फलं तथा निष्क मेनानुष्ठितिसमुच्चयफलं कामाख्याशुद्धिवियोग इत्यथः । ननु--“अविद्यया 
मृत्युं तीत्वे'"ति मन्त्रे व्यतिक्रमहेतुरविद्याऽऽम्नायते कथं सम्भूत्या अमृतमरनुत' इत्येतत्समुच्चयफर् मुव्युतरण- 

१५ मिति व्याख्यायत इत्याशङ्धयाऽऽहु--अतो मृत्योरिति । “वि्ययाऽमृ्तमस्नुत”' इत्यनेन मुख्यामुततत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् 

९० 

आनन्दगिरिटीका 

तस्याह्च कायंमध्ये श्रष्ठाया निन्दितत्वाल्मघानमल्छनिबहंणन्यायेन सम्भवशब्दित्तं कारयमेव निषिध्यते । तथा च 
सिद्धं तस्यावस्तुत्वमिद्यथंः । कारणप्र्तिषेधेन तदवस्तुत्वसिद्धेस्व यथोक्ताथं सिद्धिरिव्याह्--को स्वेनमिति ! पूरवधि 
व्याकरोति -अन्धमिति । सम्भूद्युपासनाया मन्तरा्घनाऽऽ्चेन निन्दां विधाय ततौ भूय इवेद्यादिनोत्तरार्धेन सम्भूतै- 
रुक्ताया देवताया देयत्वमुपपा्यते । ततश्च प्रधानभूतदेवत्तोपास्यत्वापवादःात्तततोऽर्वाक्तनं सवमेव सम्भवराब्दिं 

कायंमात्रं निषिध्यते । तथा च तदवस्तुत्वसिद्धिरित्यथंः । सम्भूतेरपवादेऽपि तस्मिन्मिथ्यात्वनियमामावान्न कायं- 
मात्रस्य मिथ्यात्वं शक्यं प्रतिज्ञातुमित्याशङ्ुयाऽऽ्ह--न हीति । सम्भृत्तिनिन्दा तदवस्तुत्वस्यापनार्था न भवति । 

करि तु विनाशेन कमणा देवतोपासनस्य समुच्चयविध्यर्था । समुच्वयविधानस्य फलवत्तवादिति शङ्कते---नन्विति । 
अपवादस्य समुच्चयविध्यथत्वे हृष्टन्तमाह्--पथेति \ यत्र खस्वविद्याशन्दितकर्मापवादो विद्याकमंणोः समुच्चय- 
विध्यथंः स्थितौ विद्यां चाविद्यां च यस्त्केदोभयं सहेति श्रवणादित्यथं- । उक्तं चोचयमनुजानाति-- सत्यमिति तहि 
सम्भूत्यपवादस्तदवस्तुत्वख्थापको न भवतीत्युक्तं स्थितमेवेत्याशङ्कुय समुच्चयस्याविद्यावस्थायामवस्थितफलरवत्तवा्यद- 
वस्तुत्वं सम्मूद्यादेनिन्दाधीनमुक्तं तत्तदवस्थमेवेति मन्वानः स्राहु-तथाऽपोति । यथाऽग्निहोत्रादेः शास्त्रोयस्य 
क्मणोऽशास्वीयप्रव्तिरूपमुत्युत रणाथंत्वं तथा साधनादेषणारूपमृद्युतरणा्थ॑तवं समुच्चयस्यापि वाच्यम् । तथा च 
सम्भूत्यादे रवस्तुत्वमविषदमित्यथंः । मृघ्युतरणाथं्वे संस्का राथ॑त्वं कथमिव्याशङ्कयाऽऽह--एवं हीति \ कामचार 

३५ . 

मायायाः प्रङृतेरुपासनस् “य उ सम्भूत्यामि''ति कायंत्रह्मणः उपासनं च समुच्चित्यानुष्ठेयमिति 
व्याख्यातम् । अत्रे तु ईशावास्यस्य मध्यन्दिनिदालाभिमतः पाठ आहतः । तत्र च सम्मूतिवाक्यमादो 
पठित्वा पश्चात् येऽविद्यामुपासते" इत्यादिवावयानि पर्तिानि । तदनुरुध्य कारिकाभाष्यप्रवत्तिः। 
तत्र च ये सम्भूतिमित्येव पाठ आद्रियते, न तु "येऽसम्भूतिमि"'ति पदच्छेदः | अच्र च सम्भृत्युपासनं 
हिरण्यगर्भोपासनं, विनाशः कमं तयोः समुच्चयो विधीयते इत्यभिप्रायः । तत्र च विनाशेन कमंणा 
स्वाभाविकाज्ञानप्रवृत्तिः निरुध्यते । समुच्चयस्य साध्यसाधनैषणाद्रयरूपमत्योतितरणं प्रयोजनम् । 
अभ्रिमखण्डेषु “अविद्या मृत्यं तीर्त्वा इत्यत्र कम॑हिरण्यगर्भोपासनसमच्वयः अविद्या । तेन पूवोक्तिषणा- 
दरयनिमुक्तो भूत्वा विद्यया ब्रह्मविद्यया अमृतप्राप्तिः । तत्र च विधावि्योः क्रमिकः समुच्चयः न सम- 
काठीनः। अस्मन्पक्षे--अन्ं तमः प्रविशन्ति येऽविदया कर्मैव उपासते कुवन्ति । ततो भूयद्च विद्यायां 
प सब्रह्मविद्यायामेव रताः, नतु तत्साधननिष्कामकर्मानुष्ठानसगणब्रह्मयोपासनादिकं कूवंन्तीत्यथंः | 





अण प्र० का०~र२द | माण्ड्वयोपनिषत् [ ३०३ 

स॒ एष नेति नेतीति व्यारूयातं निदसुते यतः । सवेमग्राह्ममावेन हैतुनाऽजं प्रकाश्चते ॥२६।। 

द्नकमंसमुस्वयलक्षणा द्विद्या । एवमेवेषणालक्षणाचिद्याया मृत्योरतितीणंस्य विरक्तस्योपनिषच्छालरर्था 

छोचनपरस्थ नान्तरीयको परमास्मैकत्वविदोत्पत्तिरिति पुवंभाविनोमविद्यामपेक्ष्य पश्चाद्धूाविनी ब्रह्मविद्याऽमृतत्व- 

साधनेकेन पुरुषेण सम्बध्यमानाऽविद्यया समुच्चीयत इत्युच्यते \ अतोऽन्या्थत्वादमरतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यासपेक्ष्य 
निन्दां एव मवति सम्भुत्यपवादः \! यद्प्यशुदधिवियोगहेतुरतच्चिष्ठत्वात् 1 अत एव सम्भूतेरपवादात्सम्भूतेरापेक्षिक- 
मेव स्वमिति \ परमाथंसदात्पेकत्वमपेक्ष्यामृतास्यः सम्भवः प्रतिषिध्यते \ एवं माया्निमितस्यैव जीवस्याविद्यया 

प्रुपस्थापितस्याविरानाठे स्वभावरूपत्वात्परमाथंतः को न्वेनं जनयेत् 1 न हि रज्ञ्वामविद्यारोपितं सप पुन- 
विवेकतो नष्रं जनयेत्कश्ित् । तथा न कथिदेनं जनयेदिति को न्वित्याक्षेपाथत्वात्कारणं प्रतिषिध्यते । अविद्योद्- 

भूतस्य नष्टस्य जनयतु कारणं न किच्िदस्तीच्यमिध्रायः \ “नायं कुतञ्िन्न बभूव कथित्” इति श्रुतेः \ २५ ॥ 

स्वंविशेषप्रतिषेधेन “अथात अपदेशो नेति नेति" इति प्रतिपादितस्याऽऽत्मनो दुर्बोध्यत्वं मन्यमाना शरुतिः 

अनुभूतिस्वरूपाचाय॑ीका ` 

समुच्चयात् मुख्याम॒तत्वं न घटते यत्तोऽतः समुच्चयलक्षणेवाविद्या तत्रोच्यते । अपिक्षिकमृद्युतरणहैतुत्वाविशेषा- 
दिव्यैः । समुच्चयलक्षणा चेदविद्या कथं तस्या ब्रहाविद्यासमुच्चयो ““विद्याश्चाविदयाच्चे' त्यनेनोक्तः इत्याशङ्य 
उपायोपेयभावेनेत्याह-एवमेवेषणेति \ नान्तरीयकीति अवदयम्भा विनी प्रतिबन्धकाभावादित्यथं;। भवत्वेवं मन्त्रां 
ततः प्रकृते किमायातमित्याह--अतोऽन्याथत्वादिति । अन्याधव्वमशुद्धिवियोगहतुल्वमिष्टं चेत् किमित्यपवादं 
इत्याश द्याहु-यद्यपीति) अतच्चिषएठत्वादिति।. परमार्थामुत्तत्वफरत्वाभावादित्यथंः। “को स्वेनं जनयेद्पूनरि'"ति ध्रत्यथ- . 
माह- मायेति । विरिष्टकूपेण जीवस्य मिथ्यात्वात् । मायानिमितहस्त्याचुदाहुरणं न विरुध्यते । २५॥ 

आनन्दगिरिटीका 

कामवादकामभक्षणादिलक्षणस्वाभाविकप्रवृत्तिषूपाशूुद्धिवियोगः संस्कारो यथा नित्याग्निहोच्तादिफलं तथा निषकामे- 
णानुष्ठितसमुच्चयफलं कामाष्यःशृद्धिव्यावृत्तिरत्यथं: । अविद्या मृत्युं॑तीत्वति मन्त्रे मृत्यु रणहैतुरवियेति 
श्रवणात् । सम्भत्याऽमृतमश्नृत इति च सम्भूतेरमृतत्वफलाभिधानात्कथं समुच्चयफकर मृत्योरत्ितरणमित्या- 
शद्भयाऽऽहु--अत इति ! यतो न समुच्चयान्पुख्यममृतत्वं घटते त्तस्य विद्ययाऽमृतमदनुत इति वक्ष्यमाणत्वात् । 
अतः समुच्चयलक्षणाऽविद्याऽविद्यया मृत्यं ती््वेत्यत्र निदिश्यते । अपेक्षिकमृत्युत्तरणहेतुत्वसम्भवादित्यथं 
यद्यविद्याशब्देन समुच्चयो विवक्ष्यते कथं तहि विद्यां चाविद्यां चेत्य तेन विद्याविद्ययोः समुच्चयो निद्श्यते । 

न हि देवतादशंनकमंसमुच्चयस्य ब्रह्मविद्यया समुच्चयः सम्भवतीत्याशद्कुबाऽऽह्--एवमिति ॥ नान्त रीयकत्व- 
मवरयम्भावित्वं प्रतिबन्धकाभाये कार्योत्पत्तेसपपत्तेरित्यथंः । एवं मन्त्राथे स्थिते प्रकते फलितमाहु-अत 
इति ! अन्यार्थ॑त्वं समुच्चयस्याशद्धिक्षयहेतुत्वं तच्चेदिष्टं किमित्यपवादस्तत्राऽऽह-यद्यपोति \ तथाऽप्यत्ततिष्ठत्वा- 
त्परमार्थामतत्वफरुत्वाभावात्तदपवादसिद्धिरिस्यथंः । अपवदफलं दशे यन्ना्यभागविभजनमुपसंह रति--अत एवेति । 
को न्वेनं जनयेद्पुनरिति श्रत्यथंमाचक्षाणो दितीयार्धं विभजत्ते--एवं मायेत्यादिना \ उक्तमथ इष्टान्तेनं स्पष्टयति- 
न हीति । न कश्चिदेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यत इति प्तम्बन्धः। प्ररताथं किराब्दे हर्यमाने कथं कारण- 

प्रतिषेधसिद्धिरित्याशद्याऽह्-- को न्विति । अक्ष रायंमुक्त्वा द्वितीयाधंस्य तातयंमाह--अविद्येति । तत्तश्चेदुदभूतो 
जीवः कथं तस्य जनयितृ कारणं नेत्युच्यते व्याघातादिव्याशङ्कयाऽऽह् -नष्टस्येति \ जीवस्य जनयितुकारणाभावे 
प्रमाणमाह्--नायरि.ति । तस्याविद्यामन्तरेण स्वतो जन्माभावं सुचयत्ति--न बभूवेति ॥ २५॥ 

इतोऽपि द्रेतं वस्तु न भवतीत्याहू-स एष इति १ दवे वावेत्यादिना व्याख्यातं मर्ता्मादि सवमेव त्याज्यम- 
ग्राह्यं नेति नेतीति वीप्सया यत्तो निषेधत्ति श्रतिरतः स एष इत्युपक्रम्य प्रतिपादितस्याऽऽत्मतत्त्वस्य कूटस्थस्या- 

१५ 

१५ 

९५ 

९५ 

२० 

२५ 

__ विषयत्वेन प्रथोपपत्तिरित्यर्थः । नेति नेतीत्तिवीप्सातात्पयंमाह्-- सर्वेति । श्पद्रयोपन्यासानन्तरं तन्निषेधमन्तरेण 

१. स्वभावस्वरूपत्वात् = स्वात्मकभावरूपत्वात् । स्वभावः स्वस्वरूपमधिष्ठानम् । 
२. माध्यन्दिनिपाटे अन्धं तमः." येऽवि्यामपासते इति वाक्यं सम्भूतिवाक्यानन्तरं परितं, अतः तदभि- 

प्रायेण वक्ष्यमाणत्वौक्तिः। 





३०४ ] टीकाद्रयोल्लसितशाङ्धरमाष्योपेत्ता [ अ प्र० का०~र७ 

सतो हि मायया जन्म युज्यते न त॒ त्खतः | त्तो जायते यस्य जातं तस्य हिं जायते ॥२५७॥ 

पुनः पुनरूपायान्तरत्वेन तस्येव प्रतिपिपादयिषया यद्व्याख्यातं तत्सवं निह्नुते । ग्राह्यं जनिमदुबुद्धिविषयमः- 
पलपति \ अर्थात् “स एष नेति नेति” इत्यात्मनोऽदृयतां * द्शंयन्ती भ्रुतिरूपायस्थोपेयनिष्ठतामजानत उपायत्वेन 

व्याद्यातस्थोपेयवद्ग्राह्यता मा भूदित्यग्राह्यभावेन हेतुना कारणेन निहुनुत इत्यथः । ततश्च॑वमुपायस्योपेयनिष्ठतामेव 
जानत उपेयस्य च नित्येकरूपत्वमिति तस्य सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतच्वं प्रकते स्वयमेव \ २६ ॥ 

एवं हि श्तिवक्यश्ञतैः सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतस्वमद्रयं न ततोऽन्यदस्तीति निखितमेतत्। युक्त्या चाधुनैतदेव 

 अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

इतश्च द्वैतं न वस्त्वित्याह--स एषेति । केनाभिप्रायेण निह्वृत इत्याकाङ्क्नायामाह--उपायस्येति । यथा 
` निष्क्रियोऽ्हमिति प्रत्ययदादर्थाय विहितस्य संन्यासस्य मन्दमतिमिः वस्तुत्वमवादि, तथा ब्रह्मातिरिक्तवस्त्व- 

१५ 

२० 

भावबोधाय “द्रे वाव ब्रह्मणे रूपे म॒तंञ्चेवामतंञ्चे'"त्याद्यपदिष्टं मन्दमतिभिः ब्रह्मण एव तत्त्वतो रूपं प्रपञ्च इति 
गृद्येतातस्तत्माभूदिति मन्वाना श्रुतिः निहवुतत इत्यथः । उपायस्य वस्तुत्वाभावे कथं निषिरेषात्मप्रतिपत्तिः इत्या- 
शङ्कुयाह--ततश्वंवमिति \ वाक्यतात्पर्याखोचनसमुत्पत्नचित्तावस्थाविरोषन्यक्तमात्मतत्वं स्वयमेव सम्विदन्तरनिरपक्षं 
प्रकाशत इत्यथः ।। २६॥ 

आनन्दगिरिटीका 

निविश्षेषवस्तुप्रतिपत्तेरयोगात्तस्प्रतिपतत्या च ̀  पुरुषाथंपरिसमाप्तिसम्भवादादेशो निविश्षेषस्याऽऽत्मतक्वस्योपदेशस्ताव- 
तपरस्तुयते । एवं प्रस्तुत्य नेति नेतीति `वोप्सया सवस्य पूर्तामूर्तादिविरोषस्याऽऽरोपितस्य निषेधो दक्ितस्तेन 
चाऽऽत्मा जिज्ञासितो वििष्टो निर्दिष्ट इत्यथः । स चेदेवं मूर्तामूर्ताधिकारे प्रतिपादितस्तहि किमित्ति प्रदेशान्तरे 
पुनः पुनरेवं प्रतिपाद्यते .पुनसूक्तेरित्याशङ्कय.व्याष्यातमित्यादि व्याचष्टे--प्रतिपादितध्येति यद्यपि मूर्तामूतप्रकरणे 

. . प्रतिपादितमात्मतत्तवं तथाऽपि तस्य परमसूकष्मत्वादुदुर्ञानत्वं मन्यते श्रुतिः । सा पुनरूपायविशेषसद्धावाभिप्रायेण 
तस्यव पुनः पुनः प्रतिपादनेच्छया यचयदारोपिततं तत्तदधेषमपज्लुत्यावरिष्टमात्मस्वरूपं निवेदयतीत्यथंः । सवेमित्यादि 
स्पष्टीकुर्वाणः स एष इति व्याचष्टे--ग्राह्यमिति ।! स. एष इत्याद्या श्वुतिरदहश्यततामात्मनो विशेषं निषेधमुखेन 
दशयन्ती यद्हश्यं काथं मनसां वाचां च गोचरोभूतं तदशोषमर्थादपर्पति । सा हि परमाथंवस्त्वहश्यमिति बरवाणा 
हश्यस्य वस्तुत्वे नोपपद्यते तथा चानुपपत्तेहंदयवगंस्यावस्तुत्वं सिद्धमित्यथंः । ननु किमिति श्रुतिर्व्याख्यातं विरोष- 
जातं निहुनुते पद्धुप्रक्नाखनन्यायापातादित्ारङ्कयाग्राह्यभावेनेव्यादि व्याकरोति--उपायस्येति ! दे वावेत्यादिना 
व्याख्यातस्य रूपप्रपञ्चस्याद्वितीयत्रह्यात्ममात्रपयंवसायितामप्रतिपद्यमानस्य ब्रहमवदेवोपायत्वेनासिमतस्यापि प्रपञ्चस्य 
वस्तुत्वेन ग्राह्यत्वाशङ्का या सा मा भूदित्यशेषविशेषराहिस्येनाद्ितीयत्रह्मस्वरूपनिर्वारणाथंमा रोपितं प्रपञ्चं प्रति- 
षेति भ्रुतिरित्यथंः । उपायस्य कल्पितत्वेन वस्तुत्वाभावादुपेयस्य च सदेकारूपत्वात्कथं तथाविधवस्तुपरतिपत्ति- 
रित्याशङ्कुयाजमित्यादि व्याचष्टे--ततश्चेति \ समारोपितस्य सव॑स्य निषेधादेव स्वातन्त्येण वस्तुत्वाभावनिश्वया- 

 - दारोपित्तसर्पादरधिष्ठानातिरेकेणासत्ववदुपायस्पय मूतदिरूपेयाद्वितीयत्रह्ममात्रतामेव प्रतिपद्यमानस्य ब्रह्मणश्च सदेक- 
पत्वकू टस्थनित्यहष्टिस्व भावत्वादि जानतस्तस्योत्तमस्याधिकारिणः स्वयमेवान्यपेक्षामन्तरेणाऽऽत्मतत्त्वमुक्तविशेषणं 

प्रकाशीभवति । कल्पितस्य चोपायत्वं प्रतिबरिम्बादिवदविरुदढमिव्यथंः ।। २६ ॥ 
आत्मतच्वमजमटितीयं परामाथंभूतम् । दतं तु मायाकल्पितमसदिति प्रतिपादितम् । तत्रैव हैत्वन्तर 

माह्--सतो हीति । यदात्मतक्तवं सदा सदेकरूपं तस्य मायया जगदाकारेण जन्म युक्तम् । मायाया दुनिरूपाथं- 
 समथंनपटीयस्त्वात्परमाथंतस्त्वेकरूपमनेकरूपततया नोत्पत्तु पारयति विरोधादिव्यथंः । विपक्षे दोषमाहू-तच्वत इति, 

३५ .. 

निदितं भवतीत्यथः ।. अहदयतां हश्यभिन्नत्वम् । प्रपञ्च निषेधः आत्मनि बद्धिव्यवस्थापनोपायत्वेन 
नििष्टो नोपेयत्वेन उपेयस्त्वात्मा उपायस्याग्राह्यत्वादेव तस्य निह्लवः | 

२. पद्धप्रक्षाछनन्यायः शश्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दु रादस्पशंनं वरमि""ति न्यायः | 

१. आस्मनोऽदृश्यता- नेति नेतीत्यनेन वीप्सया हृदयं सर्व॑ भात्मा न मवतीति प्रतिपादिते आत्मा द्रष्टेति 





अ० प्र° का०~-२८, २९ } माण्ड्क्योपनिषत् [ ३५५ 

असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते| वन्ध्यापुत्रो न तच्ेन मायया बाऽपि जायते ॥२८॥ 
थथा खप्ने दयाभासं स्पन्दते मायया मनः । तथा जाग्रदह्याभाघं स्पन्दते मायया मनः ॥२६॥ 

ुननिर्धायंत इत्याह--तत्रतत्स्यात्-सदाऽग्राह्यमेव चेदसदेवाऽऽत्मतत्त्वमिति। तन्न । कायंग्रहणात्। यथा सतौ मायाविनो 
मायया जन्म कायम् \ एवं जगतो जन्म काय गृह्यमाणं मायाविनमिव परमाथसन्तमात्मानं जगज्जन्ममाधास्पदमव- 
गमयति । यस्मात्सतो हि विद्यमानास्कारणान्मायानिमितस्य हस्त्यादिकायंस्येव जगज्जन्म युज्यते नासतः कारणात् ! ५ 
न तु तत्वत एवाऽऽत्मनो जन्म युज्यते \ अथ वा सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवन्मायया जन्म 
युज्यते न तु तत्वतो यथा तथाऽग्राह्यस्यापि सत॒ एवाऽऽत्मनो रज्जुसपेचज्जगद्रपेण मायया जन्म युज्यते । न तु 
तत्वत एवाजस्याऽऽत्मनो जन्म \ यस्य पुनः परमाथंसदजमात्मतच्वं जगद्रूपेण जायते वादिनो न हि तस्थाजं जायत 
इति शक्यं वक्तुं विरोधात् । ततस्तस्यार्थाज्जातं जायत इत्यापन्नं ततश्चानवस्था जाताज्जायमानत्वेन । तस्मादज- 
मेकमेवाऽऽत्मतत्त्वमिति सिद्धम् \\ २७॥ १० 

| असद्रादिनामसतोऽभावस्य मायया तत्त्वतो वा न कथञ्चन जन्म युज्यते । अहष्टत्वात् ! न हि वन्ध्यापुत्रो 
मायया तत्त्वतो वा जायते तस्मादत्रासद्रादो इरत एवानुपपन्न इत्यथः \ २८ ॥ 

कथं पुनः सतो माययेव जन्मेत्युच्यते । यथा रज्ज्वां विकल्पितः सर्पो रज्जुरूपेण वक्ष्यमाणः सघेवं मनः 
जनुभूतिस्वरूपाचायेदीका | 

सत इति पञ्चम्यन्तं पदमादाय निमित्तकारणपरतया व्याख्याय इदानीं सत इति षष्ठयन्तं पदमादाय १५ 
उपादानपरतया व्याचष्ट--अथवेत्यादिना । २७ ॥ 

कार्यं सत्यूवंकमिति न निश्चिता व्याप्तिः, असद्रादिभिः असतस्सञ्जन्माद्धीकरणादित्याशङ्ुवाहु-असत इति॥२८॥ 
ननु--आधिदेविकसृष्टिः यद्यपि सत्पुविका तथापि अध्यात्मं ग्राह्यग्राहुकाकारसृष्टौ मन एव कारणं निरूपितं 

भानन्दगिरिटीका . 

यस्य वादिनो मते ब्रहोव परमाथतो जगदात्मना जायते तस्याजस्य जायमानत्वप्रतिन्ञाया व्याहतत्वाञ्जात- २० 
स्येव जायमानत्वे स्यादनवस्थेत्यथंः । अद्ेतमावेदयन्त्या द्वेतनिषेधकश्रुत्या हृश्यत्वजडत्वादियुक्त्या च तथाविधया 
निर्घारितमथं श्लोकाक्ष राथंकथनाथंमनुवदति--एवमिति ! उक्तमेव वस्तु युक्त्यन्तरेण पुननिर्धारयितुमृत्तरग्रन्थ- 
प्वत्तिरित्याहु--अधुनेति । पूर्वार्धं शङ्कोत्तरत्वेन व्याख्यातुं शङ्कुयति -तत्रेति \ शलोक: सप्तम्या परामृश्यते । यन्न 
कदाचिदपि गृह्यते तदत्यन्तासदेव शशविषाणादिवदेष्टव्यं प्रमाणाभावे प्रमेयासिद्धेरित्यथंः । कायंलिङ्खकानुमान- 
वशादात्मतत्तवस्य कारणत्वेन सत्त्वनिणंयान्नासत्वं चोद्यमिति दूषयति-तच्ेति ! संगृहीतमथ दृष्टान्तेन विवृणोत्ति-- २५ 
यथेति । विमतं सदधिष्ठानं कायंत्वात्सम्प्रतिपन्नवदित्यथंः । उक्तेऽथं पूरवा्ध॑क्षराणि योजयत्ति-यस्मादिति 1 तस्मा- 
त्रारणस्य सच्वमविवादमिति शेषः । नासत इति तस्य निःस्वभावत्वात्कारणतवायोगादित्यथंः । न त्विति । तथा- _ 
भूतस्यान्यथाभूतस्य च जन्मायोगादिव्य्थ; । सत इत्ति पञ्चम्यन्तं पदं गृहीत्वा निमित्तकारणपरतया भ्याष्यात्तम् । 
सम्प्रति सतत इति षष्ठयन्तं पदमादायोपादानपरतया व्याख्यां करोति-अथ वेति । यथा रज्जोः सपेधाराययाकारेण 
मायाकृतं जन्म तथेवाग्राह्यस्यापि सद्रूपस्याऽऽत्मतत्तवस्य जगदात्मना जन्म मायाप्रयुक्तं प्रतिपत्तव्यम् । जन्मरहितस्य ३० 
वस्तुतो जन्मन्याघातादित्यथः । उत्तरार्धं विभजते--यस्येत्यादिना । सायिकं जन्म न तास्विकमिति स्थिते फलित- 
माहू- तस्मादिति ।। २७ ॥ 
 स्पूवंकं कायंमिति न व्याप्तिः। असद्वादिभिरसततः सज्जन्माभ्युपगमादित्याशङ्कयाऽऽह--असत इति ! 

तत््वतोऽततत्वतो वा नासतः सदाकारेण जन्मेत्यथंः । तत्र हृष्टान्तमाहू--वन्ध्येति । पूर्वाधिं व्याकरोति--असदवादिना- 
मिति। असतो निःस्वरूपस्य स्वरूपाभावादेव तक्वतोऽतत्त्वतो वा कायंकारेण न युक्तं जन्मेव्यत्र हैतुमाह-अदृष्टत्वा- ३५ 
दिति 1 उत्तरार्धं व्याकुवं्नटृष्त्वमेव इष्ान्तेन स्पष्टयति--न हीति \ स्वादो मायया सम्भवति । असद्रादस्तु तयाऽपि 
नेति विशेषं दशंयन्तुपसंह रति-तस्मादिति । कायंकारणनिरूपणमत्रेति परामृश्यते ।॥ २८ ॥ 

सत्तत्त्वस्यंव मायया जन्मेद्ुक्तमुपपादयति--यथेति । सत॒ एव मायया जन्मेत्ययुक्तम् । अवस्थाद्रयेऽपि 
स्य मनःस्पन्दितत्वस्वीकारादिति । इकोकव्यावत्यं चोदयमुत्थापयति--कथमिति \ अधिष्ठानरूपेण मनोऽपि सदिति 

९ | 





२०६ । टीकाद्रयोल्लसितशाङ्कुरभाष्योपेता [ अ० प्र०° का०~३१, २१ 

अहयं च दयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः । अद्यं च हयाभासं तथा जाग्रनन संशयः ॥३०॥ 

मनोदृश्यमिदं दतं यक्किञ्चित्सचराचरम् । मनसो ह्यमनीभावे दतं नेवोपरभ्यते ॥२१॥ 

परमाथंविज्ञप्त्याऽऽत्मरूपेणावेक्ष्यमाणं सद्ग्राह्यग्राहकरूपेण द्वयाभासं स्पन्दते स्वप्ते मायया रज्ज्वामिव सपः । तथा 
तद्देव जाग्रञ्जागरिते स्पन्दते मायया मनः स्पन्दत इवेत्यथंः \\ २९ ॥ | 

५  रऽजुरूपेण सपं इव परमाथत आत्मरूपेणा्यं सद्दयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः ¦ न हि स्वप्ते हृस्त्यादि 
ग्राह्यं तद्ग्राहकं वा चश्चुरादिद्टयं विज्ञानव्यतिरेकेणास्ति। जाग्रदपि तथैवेत्यथंः। परमायंसद्वि्ञानमात्राविशञेषात्। ३०५ 

रञ्जुसपंवद्विकल्पनारूपं देतरूपेण मन एवेत्युक्तम् । तत्र कि प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेकलक्षणमनुमानमाह्-- 
कथं ? तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन दुदथं मनोहश््यमिदं दतं सवं भन इति प्रतिज्ञा । तद्भावे भावात्तदभावेऽभावात् । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

१० तच्च कल्पितम् । भतः कथं कार्येण सत्कारणानुमानमित्याह्--कथं पुनरिति । अधिष्ठानरूपेण मनोऽपि सदित्याह्- 
यथा रज्ज्वामिति ।। २९ ॥ | 

मनसा सद्वितीयत्वादद्वयं ब्रह्य कारणं सवंस्येति प्रतिज्ञाहानिः इत्याराङ्कय सच््चिद्रपेणाद्यमाह-अद्रयं चेति। 
विमतं ॒विज्ञानातिरेकेण नास्ति ग्राह्यग्राहुकत्वात् स्वप्नगतग्राह्यग्राहुकत्ववदिव्याह-जाग्रदपीति । स्वप्ने षटं 
हृस्त्यादि नास्तीति हृषटस्येव बाधात् हष्टिमात्रं तत्र सत्यमिति युज्यते । जागरिते चक्षुरादेरपि भावात् न ज्ञानमात्रं 

१५ वस्त्वित्याशद्कयाऽऽहू--परमाथंसदिति। यत्कदाचि्च्न व्यभिचरति तत् तस्य परमाथंरूपं प्रसिद्धं द्रेतञ्च सदा प्रकार 
मानमेव व्यवहारपथमवतरतीत्यत्तोऽहप्रकाओे चक्षुः प्रकाशते नीलादि प्रकाशते इति सवस्य परमाथंसंविज्जपि- 
माच्ररूपाविशेषाक्कल्पनेव नीलादि पद्यामीति ग्राह्यग्राहुकभाव इत्यथ; । तदुक्तम्-- 

जञानस्वरूपमत्यन्तनिमंरं परमथत: । तदेवाथंस्वखूपेण भ्रान्तिदरंनतः स्थितम् ॥ 
 यदस्तियद्भधातितदात्मरूपं नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति | स्वभावसंवित्सुविभाति केवला ग्राह्यं ग्रहीतेति मूषेव कल्पना 

२०. दतं मनोमात्रं तद्धावनियतभावत्वात् यो यो यद्धावनियतमभावः स तन्मात्रो यथा म॒द्धावनियतभावो 
घटादि मृन्माघरं इत्यनुमानम् ॥ ३० ॥ 

मनसस्तत्त्वतः चेतन्यरूपस्याभावासम्भवात कथमन्वयव्यतिरेकावित्याह~--कथमिति । परिह॒रति-तेन 
हीति । चेत्तन्या्मकेन मनसा विकस्प्यमानेन मृषेव स्पन्दमानेन हश्यमिदं विश्वमिति स्पितरूपस्याभावसम्भवा- 

वयव्यतिरेकोौ सम्भवत इत्यथः 11 २१॥ 

२५ आनन्दगिरिटीका 

, सटृष्टान्तमुत्तरमाह--उच्यत इति । मनसः सन्मात्रत्वेऽपि कथमनेकधा स्पन्दनमित्याशङ्कुय स्वप्नहृष्टन्तं व्याचष्टे - 
प्राह्येति 1 दार्न्तिकमाह-तयेत्यादिना । सायाधीनं मनःस्पन्दनमवस्तुभृतमिति दयोतियितुमिवेव्युक्तम् ॥ २९॥ 

मनो ्रह्य चेति कारणद्रयं तहि द्वैतस्य स्वीकृतमित्याशद्कय दृष्टान्तेन निराचष्टे-अद्वयं चेति ! इष्टन्त- 
भागं विभजते--रज्ञ्विति ! इष्टान्ते चैतन्यात्तिरिक्तस्य ग्राह्यग्राहुकभेदस्य मनःस्पन्दितस्यासत्त्वं साधयति- न 

३० हीति । तथेव जागरितेऽपि परमार्थासमस्वरूपेणाहयं सन्मनो ग्राह्य्राहुकटेताकारेणावभासते । तथा च परमाथंसतो 
विज्ञानमात्रस्यावस्थाद्रयेऽपि विशेषाभावात्तस्मिन्नेवाधिष्ठाने मायाकल्पिततं मनः स्पन्दते । द्रयाकारमित्यङ्खीकारत् न 

: कारण्यं शद्धतव्यमित्याह्-जाग्रदपीति ॥ २३०] | 

मनोमात्रं ब्वैतमित्यत्र प्रमाणमाह-मनोहश्यमिति । वत्तमनूच श्लोकतास्यंमाहु--रज्ज्विति । यथा रज्जु 
सपंरूपेण विकल्पते तथा मनो द्वैतरूपेण विकल्पनात्मक्म् । तच्चाविद्याकस्पितमिल्युक्तें प्रमाणगवेषणायां विशिष्ट- 

३५ मनुमानमुपन्यस्यतीत्यथंः तदेव प्रदनपुवकं प्रकटयन्प्रथमाधक्षिराणि व्याचष्टे कथमित्यादिना । विमतं मनोमात्रं 
तद्धावनियतभावत्वात् । यथा मुद्धावनियतभावो मन्मात्रो घटादिरित्यनुमानमारचयति--देतमिति । उक्तमेव 





म० प्र° का०-३२, ३२ ] माण्ड्क्योपनिषत् | [ ३०७. 

आ्मसत्यानुमोधेन न॒ सङ्कल्पयते यदा ! अमनस्ता तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् ॥३२॥ 

अकन्पकमनं ज्ञानं ज्ञेयामिननं प्रचक्षते । बहमज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं' विवुभ्यते ॥३३॥ 

मनसो ह्यमनीभावे निरोधे विवेकदस्लनाभ्यासवैरषए्याभ्यां रज्ज्वामिव सपे लयं गते वा सुषुप्ते हतं नैवोपलभ्यत 
इत्यभावात्सिद्ध टेतस्यासतत्वमित्यथंः \! ३१ ॥\ 

कथं पुनरमनीभाव इति । उच्यतै-- आत्मैव सत्यमात्मसत्यं भृत्तिकावत् “वाचारस्मणं विकारो नामधेयं ५ 

मृ्तिकेत्येव सत्यम्" इति भ्रुतेः \ तस्य श्ञा््ाचार्योपिदेशामन्ववबोध आत्मसत्यानुबोघः ! तेन सङ्कलप्याभावतया 
न सङ्कल्पयते । ाह्याभावे उ्वलनमिवाग्नेः ! यदा यस्मिन्काले तदा तस्मिन्काकेऽमनस्ताममनोभावं याति ग्राह्या 

भावे तन्मनोऽग्रहं ग्रहुणविकत्पनावजितमित्यथः \\ २२ \\ | 

यद्यसदिदं द्रेतं केन स्वमजमात्मतस्वं विबुध्यत इति \ उच्यते ! अकल्पकं सवंकत्पनार्वाजतमत एवाजं 
ज्ञानं ज्ञपिभात्रं जेयेन परमाथंसता ब्रह्मणाऽभित्नं प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः “न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरि- १० 

लोपो विद्यतेऽग्ुष्णवत् । “विज्ञानमानन्दं बरह्म" । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य” इत्यादिभरुतिभ्यः \ तस्यव विशेषणं 

ब्रह्म जेयं यस्थ स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ेयमुष्णस्येवाग्निवदभिन्नम् \ तेनाऽऽत्मस्वरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं नेयमात्म- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका ` ` 

सङ्कल्पो हि मनसो व्यावहारिकं रूपं, स च सङ्कुल्प्यामावात् मनसो मानसविकल्पाभावात् स्फुरति च 
यत्तदात्मेवेत्ति न विवेकटृष्टया मनो नामास्तीस्याहू-अमनस्तामिति ।\ २३२ ॥ १५ 

मनो ह्यात्मव्यञ्जकं तदभावे कथमात्मस्फुरणमिव्याह्-यद्यसदिति । पराभिप्रायेण ब्रह्य ज्ञेयमिति ज्ञान- 
विशोषणम् । स्वाभिप्रायेण सम्भवमाह्--उष्णस्येवेति । यथोष्णस्य गुणस्य गुणी वद्भिनं गोचरः तथा ज्ञानस्य गुणस्य 
त ब्रह्य ज्ञेयं सम्भवति तदधीनसिद्धित्वे गुणस्य प्राधान्यापातादित्यथंः । कथं तहि घटत इत्याह -अग्निवदभिन्नमिति। 

अनन्दभिरिटीका 

व्यतिरेकं स्फोरयन्द्रितीयार्धं विभजते--मनसो हीति । समाधिस्वापयो््रतस्यानुपरुम्मेऽपि नासत्तवमित्याशङ्धय २० 
मानाधीना मेयसिद्धिरि'त्यमिप्रेव्याऽऽह--इत्यभावादिति ॥ ३१ ॥ 

मनसो यदमनस्त्वमुक्तं तदुपपादयति--आलत्मेति ! समाधिस्वापयोरननुभवेऽपि मनसः स्वरूपेण नित्यत्वान्ना- 
मनस्त्वमित्याक्षिपति--कथभमिति ! सङ्कल्पो हि मनसो व्यावहारिक रूपम् । सङ्कल्पश्च सङ्कल्प्यापेक्नत्वात्तदभावे 
न भवति । सर्वमात्सेवेत्यवगमे च सङद्कुरप्याभावान्मनसो मनस्त्वं न वत्तंते तथाऽपि स्फुरति चेदात्मेवेति न विवेकि- 
रष्टया मनो नामास्तीति श्ोकाक्षरेरुत्तरमाहू--उच्थत इति । तस्येव सत्यत्वे हष्टान्तमाह-म॒त्तिकावदिति ! यथा २५ 
घटशरावादिष्वसत्येषु मृत्तिकामात्रमनुस्यूतं सत्यमिष्यते तथेवानात्मस्वसत्येष्वात्ममातरं सत्यमेष्टन्यम् । तत्सत्य- 
मित्यवघारणादेवकारस्य हष्टान्तनिविष्टस्य दार्ष्टान्तिकेऽनुषङ्गादिव्यथंः । उक्ते हष्टान्ते प्रमाणमाहू--बाचारस्भण- 
भिति. | अवङ्िष्टान्यक्षराणि व्याचष्टे-तस्येत्यादिना । तेन तच्वज्ञानेनाऽऽत्मातिरिक्तार्थाभावे निश्चिते सङ्कल्प- 
विषयाभावनिर्धारणया सङ्कल्पाभावे हष्टान्तमाहु--डद्येति ! यथाऽनेर्दाह्याभावे ज्वरनं न भवतति तथा सङ्कुल्प्या- 
भावे सङ्कल्पो निरवकाशः स्यादित्यथंः । सङ्कुल्प्याभावे किं मनसो भवति तदाहु--यदेति ॥ ३२॥ ३० 

मनसदचेन्मनस्त्वं व्यावतते तहि कथमात्मनोऽवनोघो व्यञ्जकाभावादित्याशङ्खयाऽऽ्ह-अकल्पकमिति 1 
दरोकव्यावर्त्यां शङ्धुामाहु--यदीति । मनोमुख्यस्य द्वैतस्यासत्त्वे व्यञ्जकाभावान्नाऽऽ्त्मबोधः सम्भवति “मनसंवानु- 
द्रष्टव्यमिति श्रतेः । मनसर्चासत्वाद्खीकारादित्यथंः । स्वरूपमूतेन ज्ञानेनेवाऽऽत्मनोऽवबोधक्तम्भवात्तातिरिक्ते 
मनस्यपेक्षे्युत्तरमाह--उच्यत इति । ज्ञेयाभिन्रं ज्ञानमित्यत्र श्रतीरुदाहुरति--न हीति । सत्यग्नौ तदात्मके- 
मोष्ण्यं न॒ परिटुप्यते तथेव्यत्तरमाह्--अग्तयुष्णवदिति \ “श्र्ञानं ब्रह्मे "त्यादिश्रुतिसंग्रहार्थमादिपदम् । ज्ञेयाभिन्न- ३५ 

१. अजेनाजं विबुध्यते आत्मनेवात्मा ज्ञायते । न चात्र कम॑कतुंभावौ विरुद्धः, आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् । 
स्वप्रकाशत्वं च स्वात्मनि सवदा संशयादियाहित्यम्, स्वभ्यवहारानुकख्चेतन्यरूपत्वमिति यावत् । 
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निगहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः । प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषृष्तेऽन्यो न तत्समः ॥२४॥. 

तत्वं स्वयमेव विब्रुध्यतेऽवगच्छति नित्यप्रकाशस्वरूप इव सविता । नित्यविज्ञानेकरसघनत्वान्च ज्ञानान्तरमपेक्षत 
इत्यथः ॥ २३२ \। | 

अत्मसत्यानूबोधेन सङ्कल्पमकुवद्वाह्यविषयाभावे निरिन्धनाग्निव्प्रज्ान्तं निगृहीतं निरुद्धं मनो भवती 
५ त्युक्तम् । एवं च मनसो ह्यमनीभावे दरताभावश्चोक्तः । तस्यवं निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो निविकत्पस्य सर्व- 

कत्पनावजितस्य धीमतो विवेकवतः प्रचरणं प्रचारो यः स तु प्रचारो विषेण जेयो योगिभिः । ननु सर्वंप्रत्ययाभावे 
यादृक्षः सुषुप्रस्थस्य मनसः प्रचारस्तादुक्ञ एव निरुद्स्यापि प्रत्ययाभावाविश्ोर्षात्क तत्र विजेयमिति ! अत्रोच्यते । 
नैवम् । यस्मात्सुषुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोहतमोग्रस्तस्यान्तर्खोनानेकानथेप्रवृत्तिबीजवासनावतो मनसः आत्मसत्यानु 
बोधहूताराविष्टुष्टादि्याचनयप्रवृत्तिबीजस्य निरद्धस्यान्य एव प्रशञान्तसवेक्लेशरजसः स्वतन्त्रः प्रचारः । अतो न 

१० तत्समः \ तस्मादुक्तः स विज्ञातुमित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 

अनुभृतिस्वरूपाचायंटीका 

यथाऽग्निरुष्णस्वभावः तथाऽजं नित्यं ब्रहयोव ज्ञानं “कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवे""ति श्रुतेः । अनेनाजं नित्यमिति | 

पदद्रयं व्याख्यातम् । अहमात्मा परं ब्रह्येत्यभिनज्ञाभिवदनन्यवहारोऽपि विदुषः स्वरूपज्ञानप्रयुक्त एवेत्याह- 
तेनेति \ ३३ \ 

१५ मुमुक्षृणां ज्ञानफलं न स्वगंवत् परोक्षं किन्तु तुप्तिवस््त्यक्षं अतो ज्ञानफरस्य मनोनिरोघस्य प्रत्यक्षलाय 
निरद्धस्य मनसः कीटं वत्तं ज्ञातव्यमेतत् प्रासद्खिकमाह् -निगृहीतस्येत्यादिना--अन्तर्छीना गुप्ताः अनेकाथ 
प्रवृत्तीनां बीजमूतवासना विद्यन्ते यर्रिमस्तस्यात्मसत्यानुबोध एव हृताशोऽग्निस्तेन विप्टुष्टानि दग्धान्यविद्या-. 
दीनि अनथंप्रवृत्िबीजानि यस्य॒ तस्येव्यथं; । शान्तसवक्टेशमलस्य स्वतन्वो ब्रह्यस्वरूपेणावस्थानलक्षण 
इत्यथं: ॥ ३४ ॥1 

२० आनन्दगिरिटीका 

मित्युक्तं स्फुटयति--तस्येवेति \ आत्मनः स्वयमेवावगतिरूपतवाच्रार्थान्तरपिक्षेव्येत्तम्थं इष्टान्तेन स्फुटयति- 
नित्येति । २२ ॥ 

मोक्षमाणस्य ज्ञानफलं स्वगंवन्न परोक्षं कि तु तृ्षिव्प्रतयक्षम् । अतद्च प्रकृतज्ञानफरस्य मनोनिरोधस्य 
प्रयक्षत्वाथं प्रसद्धं प्रकरोत्ति--निगुहीतस्येति \ न तस्य विज्ञेयत्वं सषुप्ते प्रसिद्धत्वादित्याशङ्धुयाऽऽट्--सुषुप्न इति ॥ 

२५ श्लोकाक्षराणि व्याकर्तु वृत्तं कीतयंति--आत्मेति ! तस्य सत्यस्य प्रागुक्तेनानुबोधेन सम्यग्ज्ञानेन बाह्यस्य विषयस्य 
सङ्कलप्यस्याभावे नि राम्बनस्य प्रचारासम्भवे च मनः सद्धुर्पमकुवंसप्रशान्तं निरुद्धं च प्रभवतीत्यन्वयः । निविषयं 
मनः शाम्यतीद्यत्र हष्टान्तमाह--निरिन्धनेति \ निरुद्धे मनसि मनस्त्वव्यावृत्तौ मनःस्पन्दितस्य द्वेतस्याभावमुक्तं 
स्मारयति--एवं चेति ! एवं वृत्तमनृद्यं पादत्रयस्याथंमाहु--तस्येति \ एवं विषयाभावेनेति यावत् । भत्मसत्यानु- 
बोधो विवेकशब्दाथेः | प्रत्यगात्मन्येव पर्यवसानं प्रचारस्तस्य विद्र््रत्यक्षत्वं विवक्षित्वा योगिभिरिवयुक्तम् । चतुथ 

३० पादव्यावर्त्यामाशङ्कामाह्-- नन्विति । निरुद्धस्यापि मनसः प्रचार इत्ति सम्बन्धः । विरोषप्रत्ययाभावस्य निरोधं 
स्वापे च विशेषाभावादिति हैत्वथंः । तत्र प्रचारे प्रसिद्धे सतीति यावत् । चतुथंपादमुक्तरत्वेनावतारयति--अत्रेति । 
निरुद्धस्य मनसः सुषुपस्येव प्रचारस्य सुज्ञानत्वान्न तत्र ज्ञातव्यमस्तीत्युक्तं प्रत्याहु--नैवमिति । विद्याभावव्यावृच्यथ 
मोहविशेषणं चित्तभ्रमं व्यावतंयितुं तमोविशेषणम् । अन्तर्छीना गुप्ता अनेकानथंफलानां प्रवृत्तीनां बौजभूता वासना 
यस्मिन्मनसि तस्येति सुषुपस्य विशेषणम् । आत्मनः सत्यस्थानुबोधो यो व्याख्यातः स एव हृत्तारोऽग्निस्तेन 

३५ विम्लुष्टान्यविद्यादीन्यनेकानर्थापयंन्तप्रवृत्तीनां बीजानि यस्य तस्येत्ति निरुद्धस्य विशेषणं, प्रकर्षेण शान्तं सवं- 
क्लेशात्मके रजो यस्येति तस्येव विशेषणान्तरम् । स्वतन्वो ब्रह्यस्वरूपावस्थानात्मक इत्यथः । यथोक्तस्य प्रचारस्य 

सुषुप्तप्रचारविसहशस्य दुर्ञानत्वे स्थिते फक्ितिमाह--तस्मादिति । २३४1 
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"लीयते हि सुपुप्ते तन्निगहीतं न रीयते । तदेव निभेयं जह ज्ञानालोकं समन्ततः ॥२५॥ 
अजमनिन्द्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् । सकुदिभातं सवक्ञं नोपचारः कथंचन ।॥३६॥ 

प्रचारमेदे हेतुमाह्--लीयते सुषुप्रो हि यस्मात् सर्वाभिरविद्यादिप्रत्ययबोजवासनामिः सह् तमोरूपम- 
विक्ञेषरूपं बीजभावमापद्यते तत्! विनेकविज्ञानपुवेकं निरुद्धं निगृहीतं सन्न लोयते तमोबीजभावं नाऽऽपद्यते तस्मादयक्त 
प्रचारभेदः सुषुप्रस्य समाहितस्य च मनसः \ यदा ग्राह्यप्राहुकाविध्याकृतमलद्रयवजितं तव्य परमयं ब्रह्मव तत्संवृत्त- ५ 
मित्यतस्तदेव निभयम् । द्रेतग्रहुणस्य भयनिमित्तस्यामावात् \ शान्तमभयं ब्रह्य \! यद्िद्रान्च बिभेति कुतश्चन । तदेव 
विशेष्यते ज्ञप्िर्लानमात्मस्वमावचेतन्यं तदेव ज्ञानमारोकः प्रका्लो यस्य तद्ब्रह्म ज्ञानालोकं विज्ञानेकरसघन- 
मित्यथेः \ समन्ततः समन्तात्छवंतो व्योमवन्नेरन्तयंण व्धापक्मित्यथंः \\ २५ \ 

जन्मनिसित्ताभावात्छबाद्याभ्यन्तरमजम्। अविद्यानिमित्तं हि जन्म रञ्जुसपंवदित्यवोचाम। सा चाविद्याऽऽत्म- 

सत्यानुबोधेन निरुद्धा ! अतोऽजमत एवानिद्म् \ अविद्यालक्षणाऽनादिर्माया निद्रा ! स्वापास्रबुद्धोऽट्रयस्वरूपेणाऽऽत्म- १० 
नाऽतोऽस्वप्नम् ! अप्रबोधक्रते द्यस्य नाल्पे प्रबोधाच्च ते रज्जुसपंवद्िनष्टे इति न नाम्नाऽमिधीयते ब्रह्य रूप्यते ` ` 

वा न केनचित्मकारेणेत्यनामकमरूपकं च तत् ! “यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादिरुतेः \ [कि च सकृद्विभातं सदेव 

विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथाग्रहृणाविर्भावतिरोभावर्बाजतत्वात् । ग्रहणाग्रहणे हि र्यहनी तमखाविद्यारक्षणं 

अनुमृतिस्वरूपाचायंटीका 

पुनः कोटरं तच्चिरुद्धममसः स्वरूपमित्याह-अजमनिद्रमिति \ सदा भावरूप्वे हेतूमाहू-अग्रहुणेति ! जीवो १५ 
ह्यपाधिस्थोऽ्हरूपग्रहणानुदयेऽभिभतो भवति । कर्ताऽ्हमिव्यन्यथाग्रहणोदये चाविर्भूतो भवति तदभावाद्विम्बकल्पं 
बहयव सदेव विभातमित्यथं: । नतु भुव्याचार्योपदेशा्पूवं ब्रह्यग्रहणं नासोत् । इदानीं जातमिति प्रसिद्धेः ब्रह्मण्यपि 
ग्रहणाग्रहणे स्त इति तत्राह -ग्रहणाग्रहुणे । रात्र्यहनी इव कल्पिते, यथा सविक्तपेक्षया न रात्र्यहनी स्तः । किन्तु 

आनन्दगिरिटीका 

मनसः सुषप्तस्य समाहितस्य च प्रचारभेद्योऽस्तोत्युक्तं तत्र हतुमाह्--लीयते हीति । समाहित्तस्य मनसो २० 
दैतर्वाजतस्य स्वरूपं कथयत्ि--तदेवेति \ पूर्वाधंस्य तात्पर्यमाह--प्रचारेति । मनसः पुषृप्तस्य समाहितस्य चेतति 
वक्तव्यम् । यस्मादित्यस्य तस्मादिव्युत्तरेण सम्बन्धः । अविद्यादीत्यादिशब्देनास्मितायगादथो गृह्यन्ते । सुषुप्ते 
मनसो वासनाभिः सह ख्यप्रकारं कथयत्ति--तमोरूपमिति ।! अपद्यत इति सम्बन्धः । जाडयं रूपमवस्थान्तरेऽपि 
तुल्यमित्यतो विशिनष्टि--अविशेषेत्यादिना । एवमाद्यं पादं व्याख्याय द्ितीयं पादं व्याचष्टे--तदिति । पूवेविभाग- 

विभजनेन फएलितमाषह--तस्मादिति ! तदेव निभंयं ब्रह्मेव्यस्याथंमाह--यदेति । समाहितं मनो ग्राह्यं म्राहकमित्य- २५ 
विद्याक्रतं यन्मलद्वयं तेग वजित्तं यदा तदेति सम्बन्धः । मनसो ब्रह्मत्वे निभेयत्वं त्य फलितमित्याहू--इत्यत 
इति \ त्तव हेतुमतःशब्देन मूचितमाहू-दवेतेति । यदुपशान्तं ब्रह्माभवमिद्युक्तं तस्यामयत्वे प्रमाणं सूचयति- 
यद्विद्टानिति । ननु यथोक्तं ब्रह्य प्रकाशते न वा प्रकाशते प्रकाशते चेदुपायापेक्नायामद्रेतन्याघात्तः । न चेत्प्रकाशते 
पुरुषार्थत्वासिद्धिरिति तत्राऽऽहु--तदेवेति \ तस्य ब्रह्मत्वसिद्धये परिच्छिनच्त्वं व्यवच्छिनत्ति--समन्तत इति ।।२५॥ 

: ` प्रकृतमेव ब्रह्य प्रकारान्तरेण निरूपयति--अजमित्यादिना \ न च तस्मित्निरुपाधिके ब्रह्मणि ज्ञाते कतेव्य- ३० 
रोषः सम्भवतीत्याहू--नेति \ अजत्वमुपपादयति--जन्मेति ! किं तज्जन्मनिमित्तं यदभावादजत्वमुपपाद्यते तदाह्- 
अविद्येति । कुतस्तरि तन्निवृ््याऽजत्वसिद्धिस्तत्राऽऽ्--सा चेति \ निमित्तनिवृत्याऽजत्वसिद्धेयुक्तमनिद्रत्वं निद्रा- 
शब्देनाविद्याभिकापादिव्याहू---अत एवेति ! विशेषणान्तरं साधयत्ति---अविघालक्षणेति । उत्तरविशेषणद्वयं 
विवृणोत्ति--अध्रबोधेति \ ब्रह्मणो नामहूपवच्वाभावे प्रमाणमाह--यत इति \ विशेषणान्त रमाह्--कि चेति । 
सदा भारूपत्वे हेतुमाहू--अग्रहुणेत्ति । जोष ह्युपाधिस्थेऽहुं ह्पग्रहणान्ुदये तिरोभावः । कर्ताड्हिमित्यन्यथाग्रहणोदये ३५ 

१. सुषुप्तस्य मनःप्रचारोऽन्य इत्युक्तम् । सुषुप्ते अविद्यायां मनसो ठ्यः समाघौ तु ख्य एव नास्ति 
मनसः। अपि तु निरोध एव । मनस्तदा निभ॑यं ब्रह्मेव सस्पद्यते। केवर ज्ञानारोके एव तदा प्रकाशते । 





२१० 1 टीकाद्रयोल्छसित्क्षाङ्करमाष्योपैता । [मभ्प्रर का०-३७ 

१० 

९५ 

२९५ 

२० 

स्वाभिरापविगतः सवेचिन्तास्ुस्थितः । सुप्रशान्तः सङज्ज्योतिः समाधिस्वलोऽभयः ॥२७। 
सदाऽप्रभातत्वे कारणं तदभावानच्नित्यचेतन्यभारूपत्वाच्च युक्तं सकृद्रिभातमिति । अत एव सर्व च तञज्ञस्वरूपं चेति 
` सवत्ञम् 1 नेह ब्रह्मण्येवविघ उपचरणसुप्चारः कतेग्यः यथाऽन्येषपमात्मस्वरूपव्यतिरेकेण समाघानाद्युपचारः। 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वादुब्नह्यणः कथचन न कथश्चिदपि क्ंग्यसम्भवोऽविद्यानाश २ इत्यथः ॥ ३६ ॥ 

अनामकत्वादयुक्त्थंसिद्धये हितुमाह-अभिलष्यतेऽनेनेत्यभिरापो वाक्करणं सवप्रकारस्याभिधानस्य तस्मा- 
द्िगतः । वागत्रोपलक्षणार्था सवंबाह्यकरणर्वाजत इत्येतत् । वथा स्व॑चिन्तासमुत्थितः । चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता 
बुदधिस्तस्याः समूत्थितोऽन्तःकरणर्वाजत इत्यथः ! “अप्राणो ह्यमनाः श्रुः" इति श्रुतेः । “अन्नरात्परतः परः" । 

अनुभृ तिस्वरूपाचायंटीका 

उदयास्तमयकल्पनया तथा ब्रहयस्वभावपर्यारोचनया ग्रहणाग्रहणे न स्तः, किन्तूपाधिस्थताकत्पनयेत्यथंः। इतश्च सदा 
विभातं निरुपाधिकं ब्रह्योव्याहु-तमर्चेति ! एवं विदुषो निरुद्धस्य मनसः परब्रह्मस्वरूपावस्थानमुक्त्वा ये विदुषोऽपि 
समाध्यादि कतंव्यमाहुः तान्व्यावत्तंयति--नेह् ब्रह्मणीत्यादिना । यावदविद्या हि समाघ्यादि करव्यं नाविद्यानाशे 
प्रतिरिक्तस्य मनसोऽभावात् यतो व्यावत्तंनीयं तस्याप्यभावादविद्याटेशात् विलसदपि मनः आत्मप्रकाक्षरूपेणव 

व्यवतिष्ठते । उक्तं ह्-- 
यत्र यत्र गतता दृष्टिः यत्र यत्र॒गत्तं मनः । तत्र तत्र शिवं शान्तं पश्यन्ते वेदपारगाः ॥ 
कायाभिमाने गक्ति विन्ञात्ते परमात्मनि । यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।। इति ॥ ३६॥ 

विद्वानेव ब्रह्येति पुल्लिद्धत्वेन निर्दश्ञः, नास्ति छिङ्धं ब्रह्मणीति वाऽनियमेन प्रयुङ्क्त सम्यगाधीयते 
निल्िप्यत्ते विद्ययाऽस्मिन् ब्रह्मणि जीव इति वा समाधिन्रह्यव्यथंः । २७ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

चाऽऽविर्भावो मवति त्तदभावाद्धुास्वरूपमेव सदा ब्रह्यत्यथं; । श्रत्याचार्योपदेशाप्पूर्व ब्रह्मण्यग्रहणं तदुपदेशादूष्वं 
तद्ग्रहणमिति प्रसिद्धे ब्रह्मण्यपि ग्रहणाग्रहणे स्यात्तामिव्याशङ्कयाऽश्--ग्रहुणेति । यथा सवित्रपेक्षया रत्रयहूनी 
न स्तः किन्तुदयास्तमयकल्पनया कल्प्येते तथा ब्रह्यस्वभावारोचनया ग्रहणाग्रहणे त॒ विद्यते कि तुपाधिद्राय 
कल्प्येते । तेन ब्रह्मणः सदा भारूपत्वमविरुद्धमित्यथंः । इतश्च निरूपाधिकं ब्रह्म सदाविभात्तमेषितव्यमित्याह्-- 
तमश्चेति \ अप्रभातत्वं इति च्छेदः । तदभावो ब्रह्यटृ्टया तमः सम्बन्धाभावः । उक्तमेव दैतुक्रत्य विशेषणान्तरं 
विश्दयति--अत एवेति \ विदुषो निरुढमनसो ब्रह्यस्वरूपावस्थानसुक्तप् । ये तु विदुषोऽपि समाध्यादि कत्तव्यम- 
चक्षते तान्प्रत्याहु--नेहेति । एवंविधत्वं निरपाधिकत्वमुपचारः समाध्यादिः । निर्पाधिके ब्रह्मणि विदुषो त 
कर्तव््ररेषोऽस्तीव्येततमर्थं वे घ्योदाहु रणेन साघयत्ति--ययेत्यादिना ! अन्येषामनात्विद्यमिति यावत् । अविया- 
दशायामेव सर्वो व्यवहारो विद्यादशायां चाविद्याया असत्त्वान्न कोऽपि व्यवहारः बाधितानुवृत्त्या तु व्यवहा राभास- 
सिद्धिरिव्यथं: ॥ ३६ ॥। 

विद्ठानेव ब्रह्मेत्य ङ्गोक्ृवय प्रकृतं ब्रह्य पृंष्लि त्वेन निदिशत्ति--सर्वेति 1 श्छोकस्य तात्पयंमाह्--अनामेति। 
अत्रेति प्रकृतपदोपादाने तहि सवं करणवरजितत्वस्यात्रेव सिद्धत्वादु नर्विशेषण मनर्थकमित्याशङ्धुयाऽऽह--स्वंबाह्येति। 
बाह्यक्ररणसम्बन्धथराहित्यवदन्तःकरणसरस्बन्व यहिव्यं दर्परति-तथेति । उभयविधकरणसम्बन्धवधुयणाऽऽत्मनः 

शुद्धत्वे प्रमाणमाहू-अप्राण इति । कारणसम्बन्धराहिव्यमाहू--अक्षसादिति \ तस्य परत्वं कायपिक्षया द्रष्टव्यम् । 

२५ 

१. अत्र सवज्ञमित्यस्य सवंवस्तुविषयकन्ञानदत् ताथः } विद्षो विद्ययाऽविद्यातत्कायंयोनिरस्तत्वात् द्रता- 
भावात्। अततः सवंह्वासौ ज्ञदचेत्येवाथंः। सर्वो ब्रह्व्यत्तिरेकेण सवंस्याभावात् । ज्ञः ज्ञानस्वरूप इत्यथः। 

२. समाधानादि-समाधिकतंव्यता नास्त्यस्माकं सवंदा भारूपन्रहुप्रतिपत्तेः । 
३. अविद्यानारो-नाशाय कर्तव्यं नास्ति अविद्याया नष्टत्वादिव्यथंः। अथवा अविद्याया नष्टत्वाद् व्यवहारे 

किमपि कत्तैन्यं नास्तीत्यथंः । 
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रहो न तत्र नोस्सर्मधिन्ता यत्र न विते आस्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम् ॥२२८। 
शरसप्शयोगो वै नाम दुदेशः सवेयोभिभिः । योगिनो विभ्यति स्मादभये भयदशिनः ॥२६॥ 

यस्मात्सर्वविशेषर्वाजतोऽतः सुप्रशान्तः ! सकृज्ज्योतिः सदेव ज्योतिरात्मचेतन्थस्वरूपेण \ समाधिः समाधिनिमित्त- 
प्रनावगसम्यत्वात् \ समाघीयतेऽस्मि्चिति वा समाधिः । अचलोऽनिक्रियः । अत एवामयो विर्ियाभावात् ॥ ३७ ॥ 

यस्माद्ब्रह्येव समाधिरचखोऽभय इत्युक्तमतो--न तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि ग्रह ग्रहणमुपादानं, नोत्सजेनं हानं वा 
विद्यते । यत्र हि विक्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र हानोपादाने स्थातां तन तद्ष्यमिह ब्रह्मणि सम्भवति ।\ विकारः 
हितोरन्यस्याभावान्चिरवयवत्वास्च \ अतो न तत्र हानोपादाने इत्यथः । चिन्ता यत्र न विद्यते । सवेप्रकारेव चिन्ता 
न सम्भवति यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र हानोपादाने इत्यथः । यदेवाऽऽत्मसतव्यानुगोधो जातस्तदेवाऽऽत्मसंस्थं विषया- 
भावादग्न्युष्णवदात्मन्येव स्थितं ज्ञानम् । अजाति जातिर्वाजतम् ! समतां गतं परं साम्यमापन्चं भवति ! यदादौ 
प्रतिज्ञातमतो वक्ष्याम्यकापण्यमजाति समतां गतमितीदं तदुपपत्तितः श्राखयतश्चोक्तमुपसंद्ियते । अजाति समतां १० 
गतमित्येतस्मादात्मसत्थानुबोधात्कापंण्यविषयमन्यत् । “यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाःस्माल्लोकास्रैति स कृपणः" 

इति श्वुतेः } प्राप्येतत्सवः कृतक्रत्यो ब्राह्यणो भवतीत्यमिप्रायः \\ ३८ ॥ 
यद्यपीदमित्थं परमाथंतत्वम् ! अस्पशंयोगो नामायं सवंसम्बन्धास्यस्पशर्वाजतत्वादस्पक्षयोगो नाम वे 

| अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका | 

|  इदानों विद्टदट्टया विधिप्रतिषेधनिमित्ते लौकिके च हानोपादाने भपि न सम्भवत इत्याह्--ग्रहो न १५ 
तत्रेत्यादिना । ३८ ॥। 

यदि परमाथंब्रह्मस्वरूपावस्थानफलकमिदमद्रेतदशंनं किमिति सर्वैर्नाऽ्रीयत इत्याक्षद्कुयाऽऽहु-अस्पशंयोग 

आनन्दगिरिटीका 

उक्तं हेतुकृत्य विरेषणास्तरं विशदयति--यस्मादिति । अस्मिन्परस्मिन्नात्मनि समाधीयते निक्षिप्यते जीवस्तदुपा- 

धिद्चेति । समाधिः परमात्मा । समाधिनिमित्तया प्रज्ञया तस्यावगम्यत्वाद्रा समाधित्वमवगन्तन्यम् । अत एवेत्युक्तं २० 
स्फुटयत्ति--विक्रिथेति ।। ३७ ॥ 

प्रक्रत ब्रह्मण्यविक्रिये विधिनिषेधाधीनयोर्वेदिकयोर्वां छौकिकयोर्या हानोपादानयोरनवकाशव्वमित्याह- 
ग्रहो नेति ! मनोपिषयत्वाभावाच्च ब्रहूणि तयोरवक्राशो नास्तीव्याहु-- चिन्तेति । यथोक्ते ब्रह्यण ज्ञाते फएलित्त- 
माह--आल्मेति । प्रकरणादौ प्रतिज्ञातमुपसंर रति-अजातीति । किमिति छौकिकौ वरेदिकौ वा ग्रहोत्सर्गो ब्रह्मणि 
न भवतस्तत्राऽ्हू--यस्मादिति । उत्तमेवाथंमुपपादयति--यत्र हीति \ ब्रह्मणि विक्रियाभावे हेतुमाह्-विकारेति । २५ 
तस्य विक्रियाविषयत्वाभावेऽपि हतुं कथयत्ति-निरवयवत्वाच्चेति ! विक्रियायास्तद्विषयत्वस्य चाभावे फकिति- ` 
माह्-अत इति । द्वितीयं पादमवतायं व्याचष्टै--चिन्तेत्यादिना । तृतीयं पादं विभजते--यदैवेति \ चतुथंपादं 
व्याकरोति--अजातीति । नन्विदं प्रकरणादावुक्तं किमर्थं पुनरिहोच्यते तत्राऽश्--यदादाविति । ननु ग्रोन 
तत्रेत्यादौ पुवंत्र तत्वन्ञानमुक्तं न त्वकापंण्यं तत्कथमकापंण्यं वक्ष्यामीत्युपक्रान्तस्या्रोपसंहारः सम्भवतीत्याश द्य 
तत्त्वज्ञानस्यवाकापेण्यरूपत्वादुक्तोपसंहारसिद्धिरित्याहू-- तस्मादिति ! तच्वज्ञानातिरिक्ति ज्ञानं कापण्यविषयमित्यत्र ३० 
छिद्धं दशेयति--ो वा इति । तच्वज्ञानराहिदये कृपण्वमुक्त्वा तद्र्ये फक्ितमाह ~ प्राप्येति ॥ ३८ ॥ 

परमाथंब्रह्यसपरूपावस्थानफल्कं चेदट्रेतदशंनं किमिति तहि सर्वैरेव नाऽऽद्ियते तत्राऽऽह--अस्पर्षंति । 

प्रमाथतत्तं कम॑निष्ठानां वहिमुंखाणां दुद॑शंनमिव्यत्र हैतुमाह-योगिन इति । यदुक्तं तत्त्वज्ञानं स्वरूपावस्थान- 
फक्कमिति तद द्खीकरोति--पद्यपौति । परमार्थतत्त्व ब्रह्मेदं पत्यग्भृत्तम् । इत्थं प्रागुक्तपरिपाटया कृटस्थसच्चिदा- 

१. भस्पशंयोगः स्पशंः सम्बन्धः तद्रहितो योगः ब्रह्मणि एकीभाव “असनो ह्ययं पुरुष इत्युक्तेः ब्रह्मभावं ३५ 
प्राप्तस्य सवंसम्बन्धाभावसिद्धिः। सवंयोगिभिः देतदशियोगिभिः । भयनिमित्तं द्वितीयवस्तु । तत्त्वज्ञाने 
सति तदभावात् अयं ज्ञानयोगो भयवजितः । द्रेतदक्शिनस्तु अहुङ्कारस्यापि नाशात् आत्मनाशं मन्यन्ते । 

२. करपणः पणक्रोत्तदासादिसहशः सव॑दा इदं कतेव्यं यजमानायेदं केतंव्यमात्मने इति विचारपरो दुःखी । 

यि ५ 





५ 
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मनसो निग्रहायत्तमभयं सवेयोगिनाम् । दुःखक्षयः प्रवोधश्ाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥४०॥ 

स्मयंते भरसिदढमुपनिषत्यु । दुःखेन दृष्यत इति द्दशः स्वर्योगिभिः, वेदान्तविहितविन्ञानरहितैः सवंयोगिभिरात्म. 
सत्यानुबोधायासलम्य एेवेत्यथंः । योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात्स्वेभयर्वजितादयप्यात्मनाशरूपमिमं योगं मन्यमाना भयं 
कुवन्ति अभयेऽस्मिन्भयदशिनो भयनिमित्तात्मनाश्शदशंनक्ीखा अविवेकिनं इत्यथः \ ३९! 

येषां पुल्रह्यस्वरूपग्यतिरेकेण रज्जुसपंवत्कतिपतसेव मन इन्द्रियादि च न परमाथतो विद्यते तेषां ब्रह्य 
स्वहूपाणासभयं मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः स्वभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता नोपचारः कथञ्चनेत्यवोचाम । ये 
त्वतोऽ्ये योगिनो मांगा हीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्मनव्यतिरिक्तमात्मसम्बन्धि पतयन्ति तेषामात्मसत्यानुबोध- 
रहितानां मनसो निग्रहुयत्तमभयं सर्वेषां योगिनाम् \ कि च दुःखक्षयोऽपि, न ह्यात्मसम्बन्धिनि ममसि प्रचलिते 
दुःखक्षयोऽस्त्यविवेकिनाम् । {कि चाऽऽत्मप्रबोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । तथाऽक्नयाऽपि मोक्षाष्या रान्तिस्तेषां 
मनोनिप्रहायत्तेव ॥ ४० ॥ | 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

हति ! यद्यपीदमित्यं परमात्मतत्त्वं स्वरूपावस्थानं फलं प्राप्यत्ते अद्रेतबोधात् तथापि मूढा न भजन्त इति 
रोषः । हेतुगभित्तं विशेषणं वर्णश्िमादिधर्मेण पापादिमलेन च स्पर्शो न भवत्यद्रेतानूभवोऽस्पश्चैः, स एव योगो 
जीवस्य ब्रह्मभावेन योजनात् । अतो ये घर्माधमंयोरभिनिविष्टा ये च भोगं कामयमानाः ब्रह्मभावं स्त्यादिभोगरहितं 
नेच्छन्ति ते नादरन्धयद्रेतबोधमित्यथंः । उपनिषत्सु न कमणा किप्यतते पापकेने' "त्यादिषु आत्मसत्यानुबोधे य आयासः 
श्रवणमननादिलक्षणस्तेन भ्यत इत्यथः । योगिनः कमणः श्रोवियाः ब्राह्यण्याद्यस्माकं यास्यतीति मन्वाना अलेपक. 
वादात् चस्यन्तीत्यथंः | ३९॥ 

व तावदुत्तमबुद्धीनामद्वैतात्मद्ंनफलं मनोनिरोधमभिधाय मन्दहष्टीनां मनोनिरोधायत्तमात्मदशंनमाह्- 
मनसो निग्रहायत्तमित्यादिना । ४० ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

तन्दात्मकं यद्यपि तत्त्वन्नानासपराप्यते तथाऽपि मृढास्तस्निष्ठा न भवन्तीति शेषः । यस्य तत्त्वानुभवस्य स्वरूपावस्थानं 
फलमुक्तं तमिदानीं विलिनष्टि--अस्पर्शेति । तत्र वर्णाश्रमादिधममंण पापादिमलेन च स्पर्शो न भवत्यस्मादित्यद्रतानु 
भवोऽस्पशः। सर एव योगो जीवस्य ब्रह्मभावेन योजनादित्याहु--सर्वेति \ नामेतिनिपातस्य पर्यायं गृहीत्वा विवक्षितः 
मथमाहू-नासेत्यादिना। उपनिषत्सु “न छिप्यते कमणा पापकेने' त्याद्यासु। दु.खं श्रवणमननादिलक्षणम्। योगिशब्दस्य 
ज्ञानि विषयत्वं व्यावतंयति-- वेदान्तेति । कस्तर्हि यथोक्तस्यानुभवस्य कभ्यत्वमित्याश्ञ द्याऽऽहू-आत्मेति ! उत्तरार्धं 
विभजते-योगिन इति! कर्मिणो हि श्चोत्रिया ब्राह्यण्याद्यस्माकं नङ्क््यतीति मत्वा तत्त्वज्ञानाद्विभ्यतीत्यथं; । अभयः 
निमित्तमेव तच्वज्ञानं मिथ्याज्ञानवशा द्ूयनिमित्तं पश्यन्तीत्याहु--स्वेति ! भयदरशित्वं विश्दयत्ति-अभयेति ॥२९॥ ` 

उत्तमहष्टौनामद्रेतदशनमद्रतहष्टिफलं च मनोनिरोधमुक्त्वा मन्दहष्टीनां मनोनिरोधाधीनमातमदगनमुपन्य- 
स्यति-मनस इति । अभयमित्यशेषभयनिवत्तिसाघधनमात्मदशंनमुच्यते । सवंयोगिनां सर्वेषां योगिनां कर्मानुष्ठान 
निष्ठानां बुद्धिशुदधिमतामित्यथेः । मनोनिरोधाधीनं प्रागुक्तमनुद्य तत्फलं केवल्यं कथयति--दुःखेति 1 रलोकस्य विषयं 
परिशिनष्टि--पेषामिति । अभयं भयराहिव्यमसंत्रासात्मकमित्यथं; । उक्तलक्षणा शान्तिनिरतिकश्शयानन्दाभिनव्यक्ति 
स्वभावतो विध्यास्वरूपपरामर्थ्यादित्यथंः । विदृषां जीवन्मुक्तानां मुक्तेः सिद्धत्वान्न साधनपेक्षेत्याहु--नान्यायत्तेति । 
तत्र वाक्योपक्रममनुकूलयति--नेत्यादिना ! उत्तमेभयो ज्ञानवूयोऽधिकारिभ्यो व्यत्तिरिक्तानधिकारिणोऽवतारयति- 
ये त्विति ! योगिनः सृङृतानुष्टापरिनस्तदनुष्ठानादेव सन्मागंगासिनस्तेषामपि तच्वज्ञानं कथच्चिदुपजातं चेदलं मनो 
निग्रहेणेवयार ङ्याऽऽह्--तेषासिति \ अभयं तदेव तत्त्वज्ञानम् । दुःखनिवृत्तिरपि मनोनिग्रहुमपेक्ष्य भवतीत्याह 

कि चेति 1 तदेव व्यत्तिरेकमुखेन स्फोरयति--न हीति । इतश्च मनो निग्रहीतव्यमित्याहू--कि चेति । अभयमित्यत् 
सुचित्तं स्पष्टं विवृणोति--आत्मेति ! इतश्च मनोनिग्रहोऽ्थंवानिव्याह-- तथेति । तेषां साधकानां मुमुक्षुणा 
मित्ति यावत् ॥ ४०॥ 





५ प्रऽ का०~४१-४२: ]| माण्डुक्योपनिषत् { ३१३ 
= 0 मरेणैक । 

"उत्सव उदधेयदतकृश्ाग्रेणैकबिन्दुना । मनसो निषरदस्तद्केदपस्लिदतः ५४७१ 

उपायेन निगृह्णीयादिक्षप्तं कामभोगयोः । सुप्रसन्नं लये चेः यथाः कामः लयस्तथा ॥४२॥ 
# ५ ¢ 4 दुभ्वं सवेमदुस्यरस्य कामभोगान्निषतेयेत् । अजं सवेमनुस्मरस्य जातं नैव तु प्यति ॥४३॥ 

मनोनिग्रहोऽपि तेषासमुदघेः कुशाम्रेणेकबिन्दुनोत्सेचनेनः शोषणव्यैवंसपिवद्वयवेसाधत॑तामनवसन्नान्तपकरंणर 

नामनिर्वेदादपरिखेदतो भवतीत्यथंः \} ४१ \। ५ 

किमपरिखिच्लन्यवसायमात्रमेव मनीनिग्रह उपायः ? नेत्युच्यते । अपरिखिच्व्यवसायवौन्सन्वक्ष्यमी्णैनोपयिन 
कामभोगविषयेषु विक्षिप्तं मनो निगृह्णीयाच्निरुन्ध्यादत्मन्येवेत्यथंः ।! कि च लीयतेऽस्मिन्निति युषुपरों रयस्तस््ि्ल्ये 
च सुप्रसन्नमायासर्वाजतमपीत्येत्चिगुह्णीयादित्यनुवतते । सुप्रसन्नं चेत्कस्मोच्िगृद्यत' इति । उच्यते । यस्माद्यथा 
कामोऽनथंहेतुस्तथा क्योऽपि ! अतः कामदिषयस्य मनसो निग्रहुवल्लयादपि निरोद्धव्यसित्यथः ।\ ४२५ 

 कःस उपाय इति उच्यते) सवं हेतमविद्याविजम्भितं दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य कामभोगात्कामनिमित्तो भोगं १९ 
हृच्छाविषयस्तस्मा्िप्रसृतं मनो निवतंयेद्रराग्यभावनयेत्यथंः \ अजं ब्रह्म सवेंमित्येतच्छाख्चौर्योपिदेशतोभ्नुस्मेत्यं 
तद्रिपरीतं दरेतजातं नैव तु पषयति । अभावात् ॥ ४३ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

अक्ष्णो निमीरखनेऽन्धकारं पश्यामः उन्मीखने घटादीनि न कदाचित् ब्रहयोति मत्वा यदि उद्विजर 
तदा मनोनिरोधोऽपि तैषां न सम्भवति | अनुद्विग्नचित्तानान्तु जन्मसहसर : सम्भाव्यत इत्याहु--अपरि- १५ 
वेदत इतिं ।। ४१॥ 

आनन्दगिरिटीका 

कथं मुमुक्षृणां जिज्ञासूनां मनोनिग्रहः सिध्येदिव्याशङ्कुयाऽऽहु--उत्सेक इति ५ द शन्तदाष्टन्तिकभूतश्लोक- 
निविष्क्षराणि व्याचष्टे--मनोनिग्रहोऽपीति । तषां व्यवसायवतामुद्योगभागिनामनुदधेगवततामित्ति सम्बन्धः. ! चक्षुषोः 
निमीकने तमोः दृर्यत्ते तस्य ॒चोन्मीलने घटादयेवोपलभ्यते न कदाचिदपि. ब्रह्यद्युद्रेमपसिविजनात्प्रामुद्धीरितानः 
मसोिंग्रहुः सम्भवति तदाहु--अपरिखेदत इति ।। ४१ ॥ 

समाधिं कुवैतस्त्वसान्नात्कारप्रतिबन्धका लयविक्षेपसुखरामास्तेभ्योः सतसो वक्षयंभाणोपायेन निग्रहं 
कु्यत्ः। अर्येथा समाधिसाफल्यानुपपत्तेरित्याह--उपायेनेति । प्रागुक्तादुपीयादेक' मनोनिग्रहुपरिग्रहे श्वच््रदि- 
विध्यानथेवथमिति मन्वानः शङ्खते--किंमिति । पूर्वोक्तोपायवतः श्नरवणीचनुतिष्ठतो मनोनिग्रहद्वारा तच्वज्नानसिंद्धि- 
रिुत्तसमाह-नेत्युच्यतं इति ! तृतीयपादं व्याचष्टे--किं चेति टीयते स्थानद्टयमिर्तिः शेषः । चतुथंपादमाकाडक्ताः २५ 
दारा विवृणोति--सुप्रसघ्चभित्योदिना।! ४२॥ 

उपायेन निगृह्लीयादिव्युक्तम् । तमेवोपायं वेराग्यरूपमुपदिशत्ि--दुःखमितिं \ ज्ञानाभ्यासीख्यमुवायान्तरः 
मुपत्यस्यतति--अजसिंति । अक्षरव्याख्यानाथंमाकाङनक्षां निक्षिपत्ति--कः सं इति }-तच पूर्वधि व्याकेरोति-- जन्तं 
इत्यादिना । वेराग्यभावनां तत्रं तचरं द्वैतविषये दोषानुसन्धानेनः वेतृष्ण्य॑भावनां । तथाः कामभोगान्मनो निंरोदधन्- 

_ मिथः । द्वितीया । द्वितीयार्धं ज्ञानाभ्यासविष्थं व्याकरोति--अजमित्याद्नि । ४३॥ ३० 

१, उत्सेक इति--अत्र जीवन्मुक्तिविवेके श्रीविंद्यारण्यस्वामिपादाः सम्प्रदायस्िद्धामाख्पायिकां वंद 
तथाहि-कस्यचित् पक्षिणोऽण्डानि तीरस्थानि उदधिः उत्सेकेनापरजहार । तं च समुद्र शोषयिष्यामीर्तिं 
प्रवृत्तः स पक्षी स्वमुखाग्रेणैकंकं जलबिन्दु बहिः प्रक्षिपतिस्म । तदा बहुभिः बन्धुवगेर्वाय माणेऽप्यनु- 
परतः प्रत्युत. तानपि सहकारिणो वत्र । तांश्च पतनोत्यतनाभ्यां बहुधा कलश्यतस्सर्वानवलोक्य 
कृपाट्र्नारदो गरुडं समीपे प्रेषयामास । ततो गरुडपक्षवातेन शुष्यन्. समुद्रो भीतः तान्यण्डन्यानीय ३५ 

पक्षिणे ददौ । एवमखेदेन मनोनिरोघे परमधर्म प्रवत॑मानं योगिनमीश्वरोऽनुगह्भ तीति । 
४9 
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रये सम्बोधयेभ्वित्तं विश्षिप्तं शमयेत्पुनः । सकषायं बिल्ानीया समघ्राप्तं न चारयेत् ॥४४॥ 

ऽऽखादयेतसुसं कत्र निःसङ्गः प्रज्ञया मवेत् । निश्चलं निश्वरच्ित्तमेकीकुयात्परयत्नतः ॥४१। 

एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराभ्यद्योपायेन ख्ये सुषुप्ते रीनं सम्बोधयेन्नः । आत्मविवेकदरनेन योजयेत् । 
चित्तं मन इत्यनर्थान्तरम् । विक्षिप्तं च कामभोगेषु शमयेखुनः ! एवं पुनः परनरभ्यस्यतो लयात्सम्बोधितं विषयेभ्यश्च 

५ व्यार्बतितं नापि सास्यमापन्नमन्तराखावस्थं सकषायं रागबीजसंयुक्तं मन इति विजानीयात् \ ततोऽपि पत्नत 
साम्यमापाद्येत् ¦! यदा तु समप्राप्तं भवति । समप्राप्त्यभिमुखीभवतीत्यथः। ततस्तन्च विचालयेद्िषयाभिमुखं न 
कुयादित्यथेः ॥ २४ ॥ 

समाधिस्ततो योगिनो यत्सुखं जायते तच्नाऽऽस्वादयेत् \ तत्र न रन्येतेत्यथंः ! कथं ताह ? निःसद्धो निस्पृह् 
प्रज्ञया विवेकबुद्धचा यदुपलभ्यते सुखं तदविद्यापरि कल्पितं मृषेवेति विभावयेत्! ततोऽपि सुखरागा्िगृह्णीयादि- 

१० त्यथः! यदा पुनः घुखरागान्निवृत्तं निश्चलस्वभावं स्चिश्चरद्रहिनिगंच्छदचति चित्तं ततस्ततो नियम्योक्तोः 
पायेनाऽऽत्मन्येवेकीकूर्यासप्रयःनतः ! चित्स्वरूपसत्तामात्रमेवाऽऽपादयेदित्य्थेः \\ ४५ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

समाधि कुतो ब्रह्मसाक्नात्कारस्य प्रतिबन्धका क्यविक्षेपकषायसुखरागाः । तेत्र लयो निद्रा, वि्लेपो मनो 
रथः, कषायदिचत्तस्यं ताटस्थ्यं, अन्तरालावसादनिरासाय सुखा्भिकाषः आघ्यं, तेषामजं पूर्णं ब्रहयेवास्मीति 

१५ ` | आनन्दगिरिटीका 

ज्ञानम्यासवेराग्याभ्यां रयाद्विक्षेपाच्च व्यावतितं मनो रागप्रतिबद्धं श्रवणमनननिदिध्यासनाभ्यासप्रसूत- 
सम्प्रज्ञातसमाधिनाऽस्म्प्रत्तातसमाधिपयंन्तेन [योजयितुं] ततोऽपि प्रतिजन्धादृव्या वत्तंनीयमितव्याह-ल्य इति \ श्लोका- 
क्षराणि व्याक रोति-एवमित्थादिना । ज्ञानाभ्यासश्चरवणायावृत्तिविषयेषु क्षयिष्णुत्वादिदोषदशंनेन वैतृष्ण्यं वेराग्यं,ख्यो 
निद्रा । सम्भरगोधनमेवाभिनयति- आत्मेति ! मनसि प्रकृते किमिति चित्तमुच्यते तत्राऽऽह॒-- चित्तमिति \ विक्षिप्त 

२० विप्रसृतं शमयेदभ्यावत्तयेदिति यावत् । पूनरित्यत्र विवक्षितमथंमाहु--एवमिति १ उभयतो व्यावततिततं मनस्तरहि 
 निविशेषब्रह्यरूपतां गतमिव्याशङ्कयाऽऽह्-नापीति । अन्तरारावस्थमनसः स्वरूपं तुतीयपादावष्टम्मेन स्पष्यत्ि- 

सकषायमिति । रागस्य बोजत्वं पराचोनविषयप्रवृत्ति प्रति प्रतिपत्त्यम् । यथोक्तं मनो ज्ञात्वा कि कतव्यमित्य- 
पक्षायामाह--ततोपीति । अन्तरारावस्था पञ्चम्या परामुदेयते । खयावस्थादि दृष्टन्तयितुमपिच्दः । यतत 
सम्प्रज्ञातसमाधेरिति यावत् । साम्यमसम्प्रज्ञातसमाधिमित्यथंः। चतुथंपादस्याथंम्राहु--यदा त्विति । समाघिद्रयद्रारेण 

२५ समं निविशेषं परिपूर्णं ब्रह्मरूपं प्राप्य मनस्तन्मा्रतया समाप्तं चेदप्राप्षप्रततिषेधः स्यादित्याशङ्कुयाऽऽह॒-समध्राप्रीति । 
ततो निविशेषवस्तुप्राष््याभिमुख्यादनन्तरमित्यथं : । कि तन्मनस्रश्चालनं यद््हिपिध्यते तत्राऽ्ट्-- विषयेति ।४४५॥ 

समाधित्सायां यत्थुखमुत्पद्यते तद्विषयामिकाषादपि मनो नियेदग्यमियाह--नाऽऽस्वादयेदिति । तत्रेति 
समाध्यवस्थोच्यते । कि तु तस्यामवस्थायां सुखं यदुपलभ्यते तदज्ञानविजम्मिततं मिथ्येवेति प्रज्ञया विवेकज्ञानेन 
निस्पृहः सन्मावयेदित्याह--निस्सद्खः इति! कि च यच्चित्तं प्राचोनवे राग्याद्यपायेन निस्वरं प्रत्यगात्म प्रव णं परस्राधितं 

३० तद्यदि स्वभवाुसारेण बहिनिगन्तुमिच्छेत्तदा सम्प्रज्ञातसमधैरसम्प्रज्ञातसमाचिपयंन्तात्प्यत्नात्तदासन्येवेकीक्रत्य 
: : तन्मात्रमापा्य परिङुद्धपरिपूण॑ब्रह्यात्मकः स्वयं तिष्ठेदित्याह--निश्चरदिति । प्रथम पादाक्षराणि योजयति-समाधित्सत 

इति ! तस्य स॒माध्यवस्थायामिति शेषः | द्ितीयपादमाकाडक्षाद्रारा विवृणोत्ति--क्थमित्यादिना \ निःस्पृहो यथोक्ते 
सुखेऽनुरागरदितः स्चित्यथं : । विवेकरूपा वुद्धिरागन्तुकस्य रज्जुस प॑वत्कस्पितत्वमिव्येवमात्मिका तया भावयेदिति 
सम्बन्धः । भावनाप्कार्मभिनयति--यदित्यादिना ! प्रथमाधंस्याक्षराथंमुक्वा तात्पर्यार्थं निगमयति--ततोऽपीति । 

३५ उत्तराधं विभजते--परेत्यादिना । पूर्वोक्समाध्यनुरोधादात्मन्येव निश्चटस्व भावं सच्चित्तं यथोक्तं सुख रागनिमित्त 
 तदृपायरागनिमित्तं बा नश्वर द्वत्तीति सम्बन्धः । तच्च चित्तं बाह्यविषयाभिमख्यादुक्तोपायेन ज्ञानाभ्यासादिना 
 ग्यावर््याऽत्मन्येव परस्मिन्ब्रह्मणि प्रयत्नतः सम्प्रजञातसमाधिवशादेकीकृर्याच् । असम्पर्ञातसमाधियुक्तं परिपूर्ण 
ब्रहुवाऽऽपादयेदित्यथंः । तदेव स्पष्ट्यति--चिर्स्वरूपेति । ४५॥। 
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यदा न रीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । अनिङ्कनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥४६॥ 
स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकभ्यं सुखघुच्तसम् । अजमजेन ज्ञेयेन पवेज्ञं परिचक्षते ॥७७॥ 
न कथिञ्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न रिद्यते | एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र॒ किञ्चिन्न जायते ॥७८॥ 

इति गौडपादीयकार्किपामदेताख्यं तृतीयं प्रकरणम् ` 

यथोक्तोपायेन निगृहीतं चित्तं यदा सुषुप्ते न छोयते न च पुनविष्येषु विक्षिप्यते, अनिद्धनमचलं निवात- ५ 
परद्दीपकल्पम् । अनाभासं न केनचित्कति्पितेन विष्षयभावेनावभासत इति \ यदैवंलक्षणं चित्तं तदा निष्पन्नं ब्रह्म 
बरह्ास्वरूपेण निष्पन्नं चित्तं भवतीत्यथंः ॥। ४६।। | | 

यथोक्तं परमाथंसुलमःत्मसत्यानुबोध्लक्षण स्वस्थं स्वात्मनि स्थितम्। जन्तं सर्वानर्थोपश्मरूपम् \ सनिर्वाणं 
निवृत्तिनिर्वाणं कैवल्यं सह॒ निर्वाणेन वतते । तच्चाकथ्यं न शक्यते कथयितुम् \ अत्यन्तासाधारणदिषयत्वात् 1 
सुखमुत्तमं निरतिशयं हि तद्यो गिप्रत्यक्षमेव \ न ज्रातमित्यजं यथा विषयविषयम् \ अजेनानुत्पच्चेन जेयेनाव्यतिरिक्तं १० 
 सत्स्वेन सवज्ञरूपेण सवज ब्रह्मेव सुखं परिचक्षते कथयन्त ब्रह्मविदः ॥ ४७ ॥ = ` = `` 

सर्वोऽप्ययं सनोनिग्रहादिमृल्लोहादिवत्ृष्िरपासना चोक्ता परमथेस्वरूपग्रतिपत्युपायत्वेन न परमाथ 

` ` ` ` अतुमतिस्वरूपाचायंटीका = ` ` 

सम्प्रज्ञातसमाधिरूपप्रट्ययप्रवाहकरणेन यत्र यच्च मनो धावति तत्र तत्र यिष्णुत्वादिदोषानुसन्धानेन च क्रमेण _ 
वेय कदं ब्रह्म सम्पन्नं चित्तं भवतीति तदाह--प च खीयत इति 11 -५२-४२-४४-४५-४६1]' `` ` ` १५ 

येन ब्रह्मसू्पेणासम्पर्लातसमाधौ चित्तं व्यवतिष्ठते तद्विदिनष्टि--स्वस्थमित्यादिना । आत्मसत्यानुबोधेन 
लछक्ष्यते प्राप्यत इति तथोक्तम् । यथेक्षक्षी रादिमाघुर्यं॑स्वप्रत्यक्षमेव तथा योगिनोऽसम्परज्ञातसमाधिनिष्ठस्येवात्यन्ता- 
साघारणविषयत्वादकथ्यमित्यथंः ।। ४७ ॥ 

| पवं्रन्थेषृक्तानां मनोनिरोधादीनामुपायानां व्यावहारिकमेव सत्यत्वं मन्दाधिकारिविषयत्वात्। अतो नोपाय 
` सत्यव्वेनाद्वेतविरोधः परमाथंसव्यं त्वजं सवैमिति दरांनस्येवोत्तमाधिकारिविषयध्य तत्तवावेदनं प्रामाण्यमितयाहू-- २० 
स कश्चिदिति ।॥ ४८।। 

इति श्रीमदनुभूतिस्वकूपाचार्यं विरचिते गौडपादीयरिष्पणेऽदतास्यं त्रतीयं प्रकरणम् 

अनन्दगिरिटीका 

कदा पुनरिदं चित्तं ब्रह्ममात्रमापद्ते तत्राऽऽह--यदेति \ त्रिविघप्रतिबन्धविधुरं विषयाकाररहित्तं यदा 

चित्तमवतिष्ठते तदा ब्रह्म सम्पन्नं भवतीत्यथं; 1 उक्राणि व्याचष्टे--यथोक्तनेत्यादिना ! उपायो ज्ञानाभ्याप्तादिः । २५ 

निगृहीतं विषयेभ्यो विमुखीङृतं न रीयते न च््रापारवद्येन कारणा ततां गत्तमित्यथंः । अचलं रागादिवासना- 

शन्यमित्यथः । जचकले इृष्टान्तः--निवतेति । फ तु ब्रह्माकारेगेत्येवंशक्षणं चित्तं यदा सम्पद्यते तदेति योजना । 
निष्पन्नं ब्रहोतयुक्तमेव स्फुटयति--बरह्यस्वरूपेणेति ॥ ४६.॥। । ...: >: 

|  असम्प्रज्ञातसमाध्यवस्थायां येन खूपेण चित्तमभिनिष्पदयते तदू ब्रह्मस्वरूपं वि्िनष्टि--स्वस्यमिति । सेयेना-- 

` व्यत्तिरिक्तमिति शेषः । त्त्र विदुषां संमतिमाह रति--सरव्ञमिति । यथोक्तमित्यसम्परज्ञातसमाधिलक्षणं ब्रह्येत्यथंः । ३० 

तस्य परमपुरषाथंरूपतामाह--सुखमिति \ वेषथिक सुखं व्यवच्छेततुं परमार्थेति विरोषणम् | कि ततर ज्लनेनेत्या- 

श्धुयाऽऽ्ह--आत्मेति । तस्य स्वमहिमप्रतिष्ठलमाह्--स्वात्मनीति । सवस्य त्रिविधस्यानथंस्योपशमेनोपलध्तितत्वा- 

दपि पुरषाथंत्वसिद्धिर्याहु--स्वेति! नि रतिशायानन्दामिग्यक्तिनिरवकेषानर्थोच्छित्तिश्वेत्येवं रक्षणं मोक्ष माचक्षते । 

तत्कथमिद ब्रह्यत्याशङ्कुयाऽऽह-सनिर्वणसिति। तस्य क्षीरगुडादिमाधुयंभेदस्येव स्वानुभवमात्राधिगम्यत्वा दवाच्यत्व- 

माह- तच्चेति \ सदुक्तं परमाथंसूखमिति तरदिदानीमुपपादयति--सुखमिति । तहि सर्वेषामेव तदृभूयादित्या- ३५ 

रङ्कयाऽऽह्--योगीति । ज्ञानस्याजात्तत्वे वषग षटान्तमाह--यथेति ।1 ४७ ॥ 
| उक्तानामुपायानां परमाथंसत्यव्वे सतपद्रैतहानिः । अन्यथा तव्प्रमितिरित्याशङ्कुयाऽऽह--न कश्चिदिति \ 

तत्र हेतुमाह-सम्भवोऽस्येति । शलोकाक्तरणि व्याकर्तु भूमिकां व्याकरोति--सर्वोऽपीति ! ग्याक्हारकिसत्यत्व- 

+; 
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सत्प्रति । पस्माथंसत्यं तु न कथिञ्जायते जोवः कर्ता भोक्ता च नोत्पद्यत केनचिदपि प्रकारेण । अतः स्वभावतोऽ- 

जस्यास्यैकस्याऽऽत्मतः सम्भवः कारणं त विद्यते नास्ति \ यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न कशथ्िन्जायते जीव 
इत्येतत्। पूर्वेषपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेतदत्तमं सत्यं यस्मिन्सत्यस्वरूपे ब्रह्मण्यणुमात्रमपि किचिन्न जायत इति।\४८। 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायंस्य श्रीशङ्करभगवतः कृतौ 
५ गौडपादीयागमदास्वरभाष्येऽद्रेताल्यं तुतीयप्रकरणम् 

आनन्दभिरिरीका 

मेवोपावानां नं परमाथंसत्यत्वमिः्य द्गीक्रत्य पारमा्थिकसत्यस्य प्रतिपत्युपायत्वेनेवोक्तेव्याह्-मूदिति । यदुक्तं 
मनोनिग्रहादीनां परमाथतेद्ट्रेतहानिरित्ति तत्राऽऽह--नेत्यादिना ! तेषामपरमाथत्वे कथमद्रेतप्रतिपत्तिरित्यपि न 
व्यावहारिकसत्यानामपि त्प्रमितिहितुत्वस्य प्रतिबिम्बवदुपपत्तेरिति भावः । उपायानां ग्यावहारिकसत्यतेनेव 

१० पारमाथिकं सत्यत्वं कि न स्यादित्ति तत्राऽश््--परमाथेति। तदेव स्पष्टयति--कर्तेति! स्वभावतोऽजत्वं हेतूकततंव्यम् । 
तत्रैव हेत्वन्तरमाहू-अत इति । हैतवन्तरमेव स्पष्टयति--यस्मादिति ! उत्तरार्धं व्याचष्टे--पुर्वेष्विति \ पूर्वेषु 
ग्रन्थेषविति शेषः । इतिशब्दोद्रेतप्रक रणपरिसमासि योतयत्ि । ४८ ॥ 

इति श्रीमत्परमह् सपरिक्राजकाचायेश्नीशुद्धानन्वपुज्यपाद्िष्यभमगवदानन्दन्ञानविरचितायां गौडपादीयकारिकाभाष्यदीकायां 

अद्र ताख्यं तृतीयप्रकरणम् 

१५ १. अयमत्र सं्रहु:--श्रयञ्चोपशमं शान्तं लिवमद्रेतं चतुर्थं मन्यस्ते स मात्मा स विज्ञेमः” इतति सोक्ना्थिना 
विज्ञेयत्वेन श्नुतिनिदिष्टे चतुथं पादे प्रपञ्चोपशमः इत्येशं वेतथ्यप्रकरणेन प्रसाध्य “भद्रेतमि"'व्युक्ताद्रेत- 
रूपत्वप्रददानायाच्राय रद्वतप्रकरणमारन्धम् । श्विधेतं द्वीतमित्याहुस्तद्धावो दतमुच्यते । त्निष्ेधेन 
चाद्रतं प्रत्यग्वस्त्वमिधीयते ।।*' इति वातिककारोक्तरीत्या द्ेताभावोपरृक्षितं ब्रहोवाद्रेतपदाथः । भत्र 
न विद्यते देत यत्रेति ब्रहुत्रीहिसमास आशितः । न द्वैतमटरेतमिति विग्रहे तु केवलश्रपञ्चाभावो लभ्येत । 

२० स च शुन्यवादाुकूरः । अत्त एव कोशे बुद्धनामसु “अद्वयवादो"त्ति बुद्धस्य नामान्तरमयुक्रम्यते । 
तदिदमटेतं युक्त्या श्रुत्या चच समथ्यंते | 

यद्यपि प्रपरञ्चमिथ्याततं वेतथ्यरप्रकरणेन व्यवस्थापितमेव तथाप्यन्न द्वैतस्य केवकं मानसत्वं स्वप्न- 
दृष्टान्तेन समथ्यंते । अपि च जौवनानात्वं व्यवहारसिद्धं युखादिवेचित्रयं च विभिन्नजीवेषु कथमुपपाद- 
नोयमिति शङ्धुाजत्र आक्राशघटाकाशदृष्टान्तेन सम्यगुपपादयते। कर्मोपासनकाण्डयोरवेदस्थयोमंन्दाधिकारि- 

२५ "विषयत्वेन सा्थक्यं च निर्णीयते । अद्रैतसाक्षात्कारे माग॑द्रयं श्री मधुसूदनस्वामिंभिः गोताविवरणे 
प्रतिपादितम् । एकः विना स्मार्गेण प्रपञ्चाभावं ब्रह्मणि ज्ञात्वा जीवस्य तत्र योजनम् । अयमेवास्यश्च- 
योगः । नविद्यते कर्गश्चमादिधमंस्पशंः पापादिमरं च यस्मिन् भद्धैतात्मज्ञाने सोऽस्पशंः, स च ब्रह्मणा 
योजनात् योगः इति नाम्नैव स्फुरोकृतः । अपरदच माः ब्रह्मणि निविक्षेषे मनसः एेका्रयफरण्परया 
मनसो नाशस्तेन ब्रह्मात्मना संस्थितिरूपा जीवन्मुक्तिः ।-मागंद्रयमप्यत्र विस्तरेण प्रत्यपादि श्रोगौडपादा- 
शाः । ध्यानयोगस्ाधनानि च विशेषतः रावणि । भारतीयदशनेष्वथवा जगत्यां यानि यानि दशनानि 
-भूतभविष्यदृत्तमानक्रालेषु सन्ति परिकल्पयिष्यमाणानि वा तेभ्यस्सर्वेभ्यो विरिष्टतममिदं वेदिकदशंनं, 
““स्वसिद्धात्तच्यव्रस्थापु द्वैतिनो निरिचता इदं । परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते" । इति कारिकोक्त- 
रीत्या वेदान्तदर्शनस्य स्वहस्तपादादिषु नरस्येव देतदर्शनेषु न परकीयत्वबद्धिः । येन दर्शनान्तराव- 

-रुम्बिषु परक्रीयत्वबुद्धिस्तेषु द्वेषश्च प्रादुभवेत् । अतः सर्वैरेव दवेतवादिभिः स्वस्वाभिमतोपास्यदेवत्ता- 
३५ ` पाथक्ये सत्यपि प्ररमपुरुषाथंसाधनववेनाद्वितदर्शानानुस रणं श्रेयसे भवेदिति दिक् । अत एव 'क्रष्णात्परं 

किमपि तत्वमहं न जाने” इति। “अद्वेतवीथीपथिकेरूपास्याः स्वाराज्यसिहास्नबद्धदीक्नाः। शठेन केनापि 
वयं इठेन दासीक्रतागोपत्रधूविटेन ।।'' इति च वदन्तः श्रीमधुसुदनसरस्वत्यः, तथा “सवं सदारिव 
सहस्व ममापराधं, स्वामिच्ननन्यकश्रणः शरणं गतोऽस्मि” इति वदन्तः श्रीमदप्पथ्यदींक्षिताद्चाद्रंत 
साम्राज्यधुरन्धयः अस्मिन् भारते वषे विरेजुः। 





अजशथाक्छालखयानख्या खयं च्य एनच्छयणास्त 

“ज्ञनेनाऽऽकाश्षकल्येन धर्मान्यो गगनोपमान् । ज्ञेयाभिमेन संबुद्धस्तं बन्दे द्विपदां बषरम् ॥ १॥ 

ओङ्कारनि्णेयहारेणाऽऽगमतःप्रतिज्ञातस्यादरेतस्य बाह्य विषयभेदवेतथ्याच्च सिद्धस्य पुनरेते शास््युक्तिभ्यां 

साक्लान्निर्धारितस्य “एतंदुत्तमं सत्यभि"त्युपसंहारः कृतः अन्ते\ तस्येतस्याऽऽगमाथेस्याद्रेतदशंनस्य प्रतिपक्षभूता देतिनो 

वेनाशिकाश्च तैषां चान्योन्यविरोधाद्रागद्वेषादिक्लेशास्पदं दश्चनमिति मिथ्यादशंनत्वं सू चितं क्लडानास्पदत्वादात्मेकत्व- 
बुद्धिरेव सम्यग्दश्ञंनमित्यदरेतदशंनस्तुतये ! तदिह विस्तरेणान्थोन्थविरुद्रतयाऽसम्यग्दशंनत्वं प्रदश्यं ततप्रतिषेधेनादत- 
दशंनसिद्धिर्पसंहतंग्या.ऽऽवीतन्यायेनेत्यलातक्ान्तिरारभ्यते । तत्रादरेतदशंनसम्प्रदायकवुंरद्रेतस्वरूपेणेव नमस्का- 

 रार्थोऽयमाद्यश्लोकः। आचायंपुजा ह्यभिप्रेताथंसि ड चर्थेष्यते ज्ञाख्रारम्भे\ आकाशेनेषदसमापरमाकाहकल्पमाकाशतुस्य- 

अनुमूतिस्वरूपाचायंटीका 

यदाश्रयाः प्रसिद्धयन्ति विवादा वादिनामिह् । अविरुद्ध: स्वयंसिद्धः सोऽहं संवित्स्वभावकः ॥ 
ग्रन्था रम्भेऽन्यार्थोऽप्यो ङ्का रोपदेशः स्वभावान्मद्घराय भवतीति नान्यन्म द्भरुमाचरितम् । अन्ते च पर देवं 

लमस्करिष्यति । सन्म द्धखाश्च ग्रन्थाः प्रचारिणः प्रायेणेति मध्येऽपि देवताच्यनमस्कारेण मद्धलमाचरति 
लानेनेति । १॥ 

आनन्दगिरिटीका 

आयन्तमध्यमङद्धला ग्रन्थाः प्रचारिणो भवन्तीत्यभिप्रेत्याऽऽद्यवो द्भ रोच्चारणवदन्ते परदेवताप्रणाम- 
न्मध्येऽपि परदेवतारूपमुपदेष्टारं प्रणमत्ति- ज्ञानेनेति ¦ पूर्बोत्तरप्रक्ररणसम्बन्धसिद्धयथं पूकप्रकरणत्रये वृत्तम्थं 

क्रमादनुद्रवत्ति-ओङ्कारेति ! भद्रेत इत्यद्रेतोपलल्षितं तुत्तीयं प्रकरणमुच्यते । चतुथं प्रकरणमवत्तारयितुमुपयुक्त- 
मर्थान्तरमनुवदत्ति-तस्थेति । द्वैतिनो भेदवादिनो वेनारिकव्यत्तिरिक्ता गृह्यन्ते । वंनारिका नेरात्म्यवादिनः । 
राणदट्रेषादीत्यादिशब्देनातिरिक्तक्टेरोपादानम् । पक्नान्तराणां मिथ्यादशंनत्वसुचनं .कुबोपयुज्यते तत्राऽऽह्-क्लेहेति । 
पातनिकामेवं कृत्वा समनन्तरप्रकरणप्रवृत्ति प्रतिजानीते-- तदिहेति \! तदसम्यग्दशंनत्वमिति सम्बन्धः । आवीत. 
न्यायो व्यत्तिरेकन्यायः । यथा यल्कृत्तकं तदनित्यमित्यन्वयादनित्यत्वेऽवगतेऽपि य्लानिस्यं न त्त्कृतकमिति 
व्यतिरेकोऽपि व्यभिचारशङ्कानिरासित्वेन व्याप्तिनिर्चयाथमिष्यते । तथा तकत: सम्भावित्तस्याऽऽगमेनावगतस्सापि 
पर्तिपक्षभूतवादान्तरापाकरणप्रपञ्चमन्तरेण पाक्लिकासम्यक्त्वशङ्का स्यादद्धेतदशंनस्येति तत्प्रतिषेधेन तत्सिद्धिरुष- 
संहतव्येव्यखातशान्तिदृष्टान्तोपलस्षितमारमभ्यते प्रकरणमित्यथंः ! विशेषेण स्पष्टमितो वीतः स न भवतीत्यवीत्तः। 
अवीत एवाऽऽ्वीतः । तेन न्यायेन व्यत्तिरेकेणेति यावत् । प्रकरणस्य तात्पयंमेवं दशंवरित्वा प्रथमश्लोकस्य तात्पयं- 
माहू-तत्रेति } तत्र चतुथंप्रकरणं सप्तम्या परामृर्यते । किमिस्यद्वेतरूपेणाऽऽचार्यो नमस्क्रियते तत्राऽऽ्-आचार््ेति । 

१. आकाशकल्पेन ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेन गगनोपमान् धर्मान् सम्बुद्धवान् गगनोपमाः धर्माः जीवाः ते ज्ञेपाः, 
तथा च सर्वजीवाभिन्नज्ञानरूपी नारायणः सर्वस्मित्यथंः | 

२. भआवीत्तन्यायः-- सां स्यतच्वकौमुद्ामुक्तं श्रीवाचस्पतिमिश्वेः अनुमानं द्विविधं वीत्तमवोत्तं च, अन्वय- 
मुखेन प्रवत्त॑मानं विधायक वीत्तं व्यतिरेकमुखेन प्रवतं मानं निषेवकमवीतस् । तत्रावीतं शेषवत् । रषः 

१० 

१५. 

२०७ 

९५ 

परिरोषः स एवं विषयः, यस्यानुमानज्ञानस्य तत् शेषवत् । तदुक्तं भाष्ये-प्रसक्तभ्रतिनिषेधेऽन्यत्राप्रसङ्कात् ३० 
शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः शेषः । अयं च व्यतिरेको--यथा पटः तन्तुभ्यो न मिद्यते गुरुत्वान्तरका्या- 
दनात् यत् यस्माद्धिलन्नं तस्मात्तस्य गरत्ान्तरं कायं गृह्यते न चाच पटे गुरत्वान्तरं गृह्यते तन्तु 

गरत्वात् तस्मात्ततो न भिन्न इति । प्रकते च यद्यत् दश्ंनमन्योन्यतिरद्धं तदसम्यग्दक्षंनम् । यत् 
सम्यग्दर्शनं त्नान्यदर्शनेन विरुध्यते, वेदान्तदशंनं च नात्येन विरुध्यते । "परस्परं विरुध्यन्ते तेरयं न 
विरुध्यते ।'' यथा देहुः स्वहुस्तपादादिभिः इ्युक्तं प्राक् । २५ 





२१८ । टीकाद्रयोल्छसितश्चाद्भुरभाष्योपेता [ अखात° प्र०-रे 

अस्पर्शयोगो बे नाम सर्वस्सुखो हितः । अविवादोऽबिरुद्र देशितस्तं नमाम्यहम् ॥ २॥ 

मेतत् ! तेनाऽऽकाशकल्पेन जानेन, किम्, धर्मानात्मनः, कविशिष्टान् ? गगनोपमान्गगनमुपमा येषां ते गगनोपमास्ता- 
नात्मनो धर्मान् । ज्ञानस्यैव पुनविह्ेषणम्-जेयेध्मेरात्मभिरभिन्नमग््युष्णवत्सवितृप्रकारावच्च ज्ञानं तेन ज्ञेयाभिन्नेन 
ज्ञानेनाऽऽकाड्कल्पेन ज्ञेयात्मस्वरूपाव्यतिरिक्तेन गगनोपमान्धमन्यि सम्बुद्धः सम्बुदधवानित्ययमेवेश्वरोः यो नारायणाख्यस्तं 

५ वन्देऽभिवादये द्विपदां वरं द्विपदोपलक्षितानां पुरषाणां वरं प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः । उपदेष्टुनमस्कारमुखेन 
ज्ञानज्ञेयज्ञातभेदरहितं परमाथंतत्वदशंनमिह भ्रकरणे प्रतिपिपादयिषितं प्रतिपन्लप्रतिषेधद्वारेण प्रतिज्ञातं भवति ।१॥ 
` अधुनाऽ्रेतदशंनयोगस्य नमस्कारस्तत्सतुतये ! स्पशेनं स्पशः सम्बन्धो न विद्यते यस्थ योगस्य केनचित्कदा- 

चिदपि सोऽस्पलंयोगो ब्रह्मस्वभाव एव, वें नामेति ब्रह्मविदामस्पशंयोग इत्येवं प्रसिद्ध इत्यथः । स च सवंसत््वसुखो 
भवति । कथिदत्यन्तसुखसाधनविश्िष्टोऽपि दुःखरूपः, यथा तपः । अयं तु न तथा । कि ताह सवंसत््वानां सुखः 

१० यथेह भवति कथि द्विषयोपभोगः सुखो न हितः \ अयं तु सुखो हितश्च ! नित्यमप्रचकितस्वभावः्वात् । कि चाविवादो 
विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रतिपक्षपरि ग्रहेण यस्मिन्न विद्यते सोऽविवादः । कस्मात् ? यतोऽविरुद्धश्च य ईदृशो योगो 
देशित उपदिष्टः श्नाखरेण तं नमाम्यहं प्रणमामीत्यथः \ २ ॥ 

| ` अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

` वृत्तानुवादपुव॑कं चतुथंप्रकरणारस्भं सम्भवयति-ओदङ्धरेत्यादिना। अवीतन्यायेन = व्यतिरेकन्यायेन, यथा 
१५ यत्कृतकं तदनित्यमित्यन्वयबलादनित्यत्वावगमेऽपि यदनित्यं न भवति तक्करृतकमपि न भवत्तीति व्यतिरेक इष्यते 

ताकिकेः, व्यभिचारङद्कानिरासेन व्यासिनिहचयाय, तथा तकतस्सम्भावितस्यागमेनावगतस्यापि प्रतिपक्षभूत- 
वादान्तरापाकरणं यावन्न प्रपञ्चयते तावत् पाक्षिक्यसम्यक्त्वाशङ्काऽ्यदशंनस्य न व्धावतंत इति तत्प्तिषेधेनाटधेत- 
दशंनसिद्धिरूपसंहतंग्येव्यलातशान्तिहष्टान्तोपलक्षि्तं प्रकरणमारभ्यत इत्यथं; । आकाशस्य जडत्वाधिक्यात् स्व- 

: प्रकाशा ज्ञानमाकाशेनेषदसमाप्तमित्यथंः । सवंसत्तवानां देहेन्द्रियलक्षणानां निरायाससुखहेतुत्वात् सुखयतीति सुल- 
२० कतरि कृतत्ययोऽत एव पल्लिद्धता न नपुंसककिद्धताऽनुभवसाधनस्य । हृष्टाह्लादहेतुः सुखं, परोक्नाह्वादहेतुरहित 

रारीरपातादृध्वंमपि परमानन्दाग्यभिचारादित्यधंः । उक्तं हि-- ` 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ इति । 

अविशुद्धः आत्मप्रकाश्चत्वात् । न हि भत्सप्रकाशः कस्यापि विरुद्धयत इत्यथः ।। २॥ 

ञानन्दभिरिटीका 

२५ अभिप्रेताथंः श्ास्तरस्याविघ्नेन परिसमा्षिस्तदथं विप्रतिपत्त्यादिव्यावत्तिर्च । आकाशस्य जडत्वाधिक्याञ्जानं 
स्वप्रकाशमाकशेनेषदसमाप्तं वक्तव्यम् । विमुत्वादावुपमा द्रष्टव्या । बहुवचनमुपाधिकल्पितमेदाभिप्रायम् । तेषामपि 
चिन्मात्रत्वं विवक्ित्वोक्तम्-ज्ञानस्येवेति । तेनेत्यादि पुनरनुवादेनान्वयमन्वाचष्टे । आचार्यो हि पुरा बदरिकाश्चमे 
तरनारायणाधिष्ठिते नारायण भगवन्तमभिप्रेत्य तपो महदतप्यत । ततो भगवानतिप्रसच्स्तस्म विद्यां प्रादादित्ि 

प्रसिद्धं परमगुरुत्वं परमेश्वरस्येति भावः। ननु प्रकरणे प्रारम्यमाणे' प्रतिपा प्रमेये वक्तव्ये किमिव्य॒पदेष्टा नमस्क्रियते 
२० तत्राऽऽह--उपदेष्टिति । १ ॥ 

इदानामद्वतददरानयोगस्तुत्तये तन्नमस्कारं प्रस्तोति--अस्पर्शेति ! इखोकस्य तात्पर्यमाह - अधुनेति । तस्य 
च स्तुतिस्तत्साधनेषु प्रवृत्तावुपयुज्यते। सम्प्रव्यक्षराणि व्याकुवं्स्पशंयोगश्चब्दं व्याकरोति-स्पशंनमिति। योगस्यान्य- 
सम्बन्धप्रसद्खाभावात्कथमस्पशंत्वमित्याशङ्कयाऽश्-ज्रह्येति । निपातयोरर्थं कथयति-वे नामेति । सर्वेषां सवारता 

देहभृतां सुखयतीति व्युत्पत्या सुखहेतुत्वं ब्रह्यस्वभावस्य सुखविरोषणेन दशंयति--स चेति ! सुखहेतावपि ब्रह्म 
२५ स्वभावे विवलितं विशेषं दर्शयति-भवतीति । दहिततविशेषणस्य तात्प्यमाहू- तथेह भवतीत्यादिना \ तस्य हितत 

हेतुनाह- नित्यमिति । तस्येव विशेषणान्तरमाह चेति । तत्र हेतुं प्ररनपूवंकमाहू--कस्मादिति । आत्म 

प्रकाश्चत्वादब्रह्मस्वभावस्याविरुदढत्वम् । न हि कस्यचिदारमप्रकाशो विरुद्धो भवतीत्यथंः । यथोक्तयोगज्ञानमागस्य 

सम्प्र वमात्मा प ईहश इति । तन्नमस्कारन्याजेन तस्य स्तुतिस्तदृपायेषु श्चोतुप्रवृत्त्यथंमत्र विवक्षितेत्याह- 
तं नमामीति ॥ 
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भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । अभृतस्यापरे धीरा बिषदन्तः परस्परम् ॥ २॥ 
भतं न जायते किचिदभतं नेव जायते | बिवदन्तो दया द्येवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४॥ 
ल्याप्यमानामजाति तेरलुमोदामहे वयम् । विवदामो न तेः साधेमविवादं निबोधत ॥ ५॥ 
अज्ञातस्थेव धमंस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । अजातो ह्यमृतो धर्मो मस्येतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 
न भवस्यमृतं मत्य न मत्येममूृतं तथा । प्रकृतेरन्यथाभावो न कथशिद्ध विष्यति ॥ ७॥ ५ 

कथं देतिनः परस्परं विरुध्यन्त इति 1 उच्यते । भूतस्य विद्यमानस्य वरतुनो जातिमुत्पत्तिमिच्छन्ति 
वादिनः केचिदेव हि सस्या न सव एव दरतिनः ! यस्मादभूतस्याविद्यमानस्थापरे वैशेषिकाः नैयायिका धीरा 
धीमन्तः प्राज्ञाभिमानिन इत्यथंः \ विवदन्तो विरुद्धं वदन्तो ह्यन्योन्यमिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ 

तैरेवं विरुद्धवदनेनान्योन्यपक्षप्रतिषेधं कवद्भिः कि ख्यापितं भवतीति ! उच्यते । भूतं विद्यमानं वस्तु न 

नायते किञ्चिद्ियमानत्वदिवाऽऽत्मवदित्येवं वदन्नसटादी सांस्यपक्लं प्रतिषेधति सज्जन्म \! तथाऽभूतमविद्यमानम- १० 
विद्यमानत्वा्रेव जायते श्शविषाणवदित्येवं वदन्सांख्योऽप्यसद्वादिपक्षमसन्जन्म प्रतिषेधति। विवदन्तो विरद्धं वदन्तो 
रया द्रैतिनोऽप्येतेऽन्योन्यस्य पक्षौ सदसतोजन्मनी प्रतिषेधन्तोऽजातिमनुत्पत्तिमर्थात्स्यापयन्ति प्रकाशयन्ति ते ।॥ ४ ॥ 

तैरेवं ख्याप्यमानामजातिमेवमस्त्विव्यनुमोदामहे केवरं न तैः सार्धं विवदामः पक्षप्रतिपक्षग्रहुणेन ! यथा 
तेऽन्योत्यमित्यभिप्रायः । अतस्तमविवादं विवादरहितं परमाथंद्शेनमनुज्ञातमस्माभिनिबोधत हे शिष्याः { ॥ ५॥ 

सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति । पुरस्ता्तभाष्यः इलोकः ॥ ६॥ . ` १५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

अद्रतदर्शनस्याविवादाय देतिनां तावदिवादमाह-भूतस्येत्यादिना । २-४-५ ॥ 
यत् देतधीकः शिष्यो वाददूषणं देतवादेषु पयत्ति तदप्यस्माभिरनूज्ञायत्त इत्याह--अजातस्येवेति ।। ६ ॥ 

चाब्रह्मवादिभिः परिणामिब्रह्मवादेष दरूषणमुच्यते तदप्यनुमतमित्याह--न भवतीति । म्यंतवे उत्पत्तेः 

आनन्दगिरिटीका |  , , २७५ 

अहैतद्शंनस्याविरुद्धतवेनाविवादत्वं विशदीकतं दवेत्तिनां विवादं तावदुदाहूरति-भूतस्येति । एवं विशुद्धं 

वदन्तो मिथो जेतुमिच्छन्तीत्याट्--विवदन्त इति \ प्रश्नपूवंकं इलोकाक्षराणि योजयति--कथमित्यादिना \ एव 
कारार्थे हेतुमाह्-- यस्मादिति \ प्राज्ञाभिमानिनो जातिमिच्छन्तीति पूर्वेण सम्बन्धः | चतुथंपादं साध्याहयरं 

व्याकरोति--विवदन्त इति ।1३॥ 
पकषद्रयनिषेधमुखेन सिद्धमर्थं कथयति--भूतमित्थादिना । श्लोकाक्षर्यख्यानाथंमकाङ्क्षां निक्षिपत्ति-- २५ 

तैरिति । त्ाऽ्यं पादमवतायं व्याकरोत्ति--उच्यत इति । द्वितीयपादं विभजते--तथेति । द्वितीयार्धं विभजते- 
विवदन्त इत्यादिना \ सदसदतिरिक्तवस्त्वमावाद्वस्तुत उत्पत्तेरनुपपत्तिरित्याह--अर्थादिति ॥ ४ ॥ | 

| तहि प्रतिवादिभिरूक्ततवादजातिरपि भवता प्रव्यास्येयेव्याश _्ुयाऽऽ्ट--ख्याप्यमानामिति । प्रतिवादिमि 
सह॒ विवादाभावे फलितमाह--अविवादमिति । भक्षराणि व्याचष्टे--तेरित्यादिना । अद्रेतवादिनो द्वे्तवादिभि- 
विवादाभावे वैधम्यंदष्टान्तमाह--यथा त इति ! चतुधंपादाथंमाहू--अत इति ॥ ५॥ ३० 

जातस्येव जन्मन आनतथंक्यादनवस्थानाच्चाजातस्येव पदाथंस्य जन्म सद्रादिनोऽसद्रादिनश्च सर्वेऽपि 
स्वीकूर्वन्तीति परपक्षमनुवदति--अजातस्येति । तत्र शिष्टाभीष्टदोषं प्रदर्यमभ्यनुजानाति--अजातो हीति । केते 
वादिनो येरेवमिष्यते तत्राऽऽह--सदस्षदिति ! अवरिष्टानि श्लोकाक्षराणि व्यास्यातत्वान्न पृन््यास्यानसपक्षाणी 
व्याह्--पुरस्तादिति ।। ६ ॥ | 

परिणामिब्रह्मवादे यदव्रह्मवादिभिर्दषणमुच्यते तदप्यनुज्ञातमेवेति मत्वाऽश्--न भवतीति । अमृतं हि रहय ३५ 

न तद्रूपे स्थिते मर्त्यं भवितुमहंति । स्थितरूपविरोधात् । न च मर्यं कायं स्वरूपे स्थिते प्रख्यावस्थायाममृतं ब्रह्म 

सम्पद्यते | नष्टेऽपि स्वरूपे तस्यैवाभावान्चान्यथासमित्यमिप्र्याऽऽह्--ग्रकृतेरिति । कि च यस्य पररिणामवादिन 



॥ 

॥॥ ।॥ | 
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२५ 

२० 

स्वभावेनागरतो यस्यै धर्मो गच्छति मत्येतामरं । कृतकेनाम्रतस्तस्यः कथं स्थास्यतिः निलः ॥ ८ ॥ 

सांसिद्धिकी स्ाभाविकी सहजा अकता च या । प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ & ॥ 
जसमरणनिशक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः । जरामरणमिच्छन्तरच्यवन्ते तन्मनीषया ॥१०॥ 

उक्तार्थानां इलोकानामिहोपन्यासः परवादिपक्ाणामन्योन्यविरोधख्यापितानुपपत्यनुमोदनप्रदश् नाथः ।\७-८।। 
यस्माल्लोकिक्यपि प्रकृतिनं विपर्येति काऽसावित्याह-सम्थकिसिद्धिः *संसिद्धिस्तत्र भवा सांसिद्धिकी यथा 

योगिनां सिद्धानामणिमाचैश्वयप्राप्निः प्रतिः सा भूतभविष्यत्काल्योरमि योगिनां न विपर्येति तथेव सा ! तथा 
स्वाभाविकी दरव्यस्वभावत एव सिद्धा यथाऽग्यादीनामृष्णप्रकाश्चादिलक्षणा, साऽपि न कालान्तरे व्यभिचरति देशान्तरे 
च ! तथा सहजाऽऽत्मना सहैव जाता यथा पक्षयादीनामाकाशगमनादिलक्षणा । अन्याऽपि या काचिदकृता केनचिन्न 
कता यथाऽपां निम्तदेश्गमनादिलक्षणाः। अन्याऽपि या काचित्स्वमावं न जहाति सा सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया रोके । 
मिथ्याकल्पितेषु लौकिकेष्वपि वस्तुषु प्रकृतिर्नन्थिथा भवति किमुताजस्वभावेषु परमाथेवस्तुष्वमृतत्वलक्षणा 
प्रकृतिर्नान्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ 

किविषया पुनः सा प्रकृतियस्या अन्यथाभाव वादिभिः कल्प्यते कल्पनायां वा को दोष इत्याह-जरा- 
मरणनि्ुंक्ताः। जरामरणादिसवंविर्रियावजिता इत्यथः । के । से धर्माः सवं आत्मानं इत्येतत्स्वभावतः प्रकृतितः । 

| अनुभृतिस्वरूपाचा्यंटीका 

पूवंममृतं ब्रह्म तद्रूपे स्थिते न भवति मत्यं तद्रवर्विंरो्धात् । तथा मर्त्य॑ कार्य स्वरूपे स्थिति प्रर्यकाले नामृतं ब्रह्म 
सम्पद्यते । नष्टे तु स्वह्पे तस्येवाभावात् । अभावभृ्तच्याप्यभावरूपे स्थिते नष्टे वा नामुतत्वमिव्याहू- 
प्रकृतेरिति । ७॥ 

किञ्च यस्य परिणामवादिनः स्वभावेनात्मनः परमात्माख्यो धमः कायंभावापचस्या मत्यंतां गच्छति तस्य 

कृतकेन समुच्चयानृष्ठानेनामतो मुक्तो जीवः कथं स्थास्यत्ति निक््चलः कथमपि न स्थास्प्रतीत्यथंः ।। ८ ॥ 
प्रकृतेरन्यंथाभावो नं कथंचिद्धविष्यतीत्युक्तं तत्र हेतुमाह--यध्मादिति । प्रासद्धिकं प्रकृतिशब्दाथं 

व्याख्याय प्रकृतेरन्यथात्वाभावे यत्फखति स्वसिद्धान्ते तकिपुनन्ययिनाऽऽह्--मिण्याकल्पितेष्वपीति ॥ ९॥ 

स्वभावेनामृतः सन्परमात्माख्यो धम॑ंशब्दितो भावो मलत्य॑तां का्यंभावापत्या गच्छति तस्य कृतकेन समुच्चयौनष्ठा- 
नेनामृतो जातो मुक्तो वक्तव्यः । स च कथं निद्वलः स्थातुं पारयति । यक्छृतकं तदनित्यमितिन्यायविरोधादिः 
त्याहू--स्वभावेनेति । पूनरुक्तिमाशङ्कय प्रत्यादिशति--उक्तार्थानामिति ॥ ७-८॥ 

प्रकृतेरन्यथाभावो, न. कथञ्चिदित्युक्तं तत्र प्रकृतिशब्दार्थं कथयत्ति-सांसिद्धिकीति \ श्लोकाक्षराणि व्यकव. 
परकृतेरन्यथात्वाभावे हैतुमाह॒- यस्मादिति । तस्मादनाऽमृतस्वभावा प्रक्रृतिनं विपर्येतीति किमु वक्तव्यमिति 
योजना । कंमुतिकन्यायद्योतनार्थोऽपिशब्दः । विवक्षितं हेतुं स्फुटयत प्रदनपुवंकं विभजते--काऽसावित्यादिना । 

साद्गयोगमनुष्ठाय परिसमापनं संसिद्धिः । सिद्धानामणिमाद्येशवयं प्राप्तौ सामग्रीसम्पन्नानाम् । या काचिस्स्वभावं नं 
जहति घटस्य घटत्वं पटस्य पटत्वमित्यादिकेति दोषः । प्रासङद्कधिकं प्रकृतिशब्बाथंमुक्ा प्रहृतेरन्यथात्वाभावे प्रागुक्त 
स्वसिद्धान्ते यत्फकति तदिदानीं किपुनत्ययिन कथयति-मिथ्येति ।॥ ९॥ 

प्रासद्धिकीमेव जीवानां प्रकृति दशंयितु प्रक्रमते--जरेति ! आत्मानो हि स्व॑विक्रियारहिता स्वभावतो 
भवन्तोत्यथंः.। तेषामुक्तपरकृतेरन्यथात्वे का क्षतिरिव्यालङ्कधाऽऽह-जरामरणमिति । सवंविक्रियाशून्ये स्वात्मनि 
विक्रियाकल्पनायां तद्वासनया स्वभावहानिः स्यादित्यथंः। इलोकाक्षराणि व्याकर्तमाकाङ्क्षां दशंयति-किविषंयेति। 

३५ संसिद्धिः प १. संसिद्धिः प्रक्रतिस्समेः। स्वरूपं चः स्वभावश्चेतित्रिकाण्डिवचनदतेषां क्षब्दानां पर्यायत्वेऽपि पौनस्क्तय- 
परिहाराय विज्ेषाथंकथनम् ।: स्याः कायंकारणानन्येत्ववादिनैः उत्पत्तेः पूर्वं कायं कारणषूपेण 

सदिति वदन्ति । 
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कारणं यस्य वै कायं कारणं, तस्य नायते । जायमानं कथमन मिन्ं नित्यं कथं च तत् ॥११॥ 
"कारणादनन्यत्वं ततः कायजं यदि । जायमानाद्धि वे कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम् ॥१२॥ 

एवंस्वभावाः सन्तो धर्मां जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव सपंमात्मनि कल्पयन्तश्च्यवन्ते 

स्वभावतश्चलन्तीत्यथंः । तन्मनीषया जन्ममरणचिन्तया तद्धावभावितत्वदोषेणेत्यथंः ॥ १० ॥ . 

कथं सज्जातिवादिभिः सांख्येरनुपपन्चमुच्यत्त इत्याह वैशेषिकः ! कारणं मददुपादानलक्षणं यस्य वादिनो 
वै कार्थ; कारणमेव कार्याकारेण परिणमते यस्य वादिन इत्यथः । तस्याजमेव सतप्रधानादिकारणं महदादिकायं- 
रूपेण जायत इत्यथः । महदाद्याकारेण चेज्जायमानं प्रधानं कथमजमुच्यते तेः, विप्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति। नित्यं 
च तैरुच्यते प्रधानं; भिन्नं विदीर्ण स्फुटितमेकदेेन सत्कथं नित्यं भवेदित्यथंः ! न हि सावयवं घटादि एकदेश्ष- 

स्फुटनधमि नित्यं दृष्टं लोक इत्यथः । विदीणं च स्यादेकदेडेन, अजं नित्यं चेत्येतष्धिप्रतिषिद्धं तैरभिधीयत 
इत्यभिप्रायः ॥ ११ ॥\ 

उक्तस्येबाथस्य स्पष्टीकरणाथमाह्-कारणादजात्का्यस्य यद्यनन्यत्वमिष्टं त्वया ततः कायंमजमिति 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 

प्रासद्धिकमेव जीवानां प्रकृति निरूपयितुमुपक्रमते--कि विषयेति \ किमाश्चयेत्यथंः । प्रासद्िकं त्यक्त्वा 
पुनयंत्साङख्यपक्षे वेशेषिकेन दूषणमुच्यते तदभ्यनुन्नानाथंमाह्-कारणमित्यादिना ॥ १०-११॥ 

किञ्च, अभेदवादी पृष्टव्यः किं कारणाभिन्नं कायमुत कार्याभिन्नं कारणम् ? आद्यं प्रत्याहू-कारणाद्यद्यनन्यत्व- 
मिति । अस्मिन्पक्षे कायंमजं स्यादित्यथ: | द्वितीयमनुवदति-यदि जायमानाद्धि वे कार्यादनन्यत्वं कारणस्येति 
रषः । दूषयत्ति--कारणं ते कथं ध्रुवमिति योजना ।। १६॥ 

आनन्दगिरिटीका ` 

आश्रयविषयो विषयश्चब्दः । अप्रकृतं प्रकृतेरश्रयनिरूपणमिव्याशङ्कुयाऽऽ्ट॒- यस्या इति । प्रश्नान्तरं प्रकरोत्ति- 
कहपनायामिति ! तत्र पूर्व्घमुत्तरत्वेन व्याकरोति--अहित्यादिना । उत्तरार्धं विभजते-एवंस्वभावा इति ॥ १०॥ 

परासद्धिकं परित्यज्य सांस्यपक्षे वेशेषिकादिभिरुच्यमानं दूषणमभ्यनूङ्ञातमनुभाषत्ते-कारणमिति । कारणस्य 
जायमानत्वे का हानिरित्याशङ्धुयाऽऽह-जायमानमिति । सावयवत्वाच्च प्रधानस्य नित्यत्वानुपपत्तिरित्याहु- 
भिन्नमिति । उलोकस्य तात्पयंमाहू--कथमिति । तत्र प्रथमपादाक्षराणि योजयति-कारणमित्यादिना । तदेव 
स्पष्टयति--कारणमेवेति । द्वितीयपादं विभजते-तस्थेति । प्रधानादीत्यादिङब्देन तदवयवाः सत्त्वादयो गृह्यन्ते । 

महदादीत्यादिशब्देनाह् ङा रादिग्रहणम्। तृत्तीयपादं व्याकरोति-महदादीति । विप्रतिषेध विशदयति- जायत इति। 

५ . 

१९ 

२९० 

२५ 

चतुथंपादाथंमाह्--नित्यं चेति । विमतमनिव्यं सावयवत्वाद्वटादिवदित्यमिप्रेत्य इष्टन्तं साधयति-न हीति । ` 
साङ्ख्यस्मृतिविरुदधमनुमानमित्याशङ्धुबयाऽऽह-विदी्णं चेति ।। ११॥ . 

कि च कायंकारणयोरमेदे कि कारणाभिन्नं कार्य? किं वा कार्याभिन्नं कारणमिति विकल्प्याऽऽ्यमनुवदति- 
कारणादिति! अततोऽस्मिन्पक्षे का्यंमजं स्थात् । तथाविधकारणाभिन्नत्वादिति दुषयति--अत इति । द्ितीयमनु-' 
द्वति-यदीति। जायमानात्कार्याक्रारणमभिन्नं यदीति योजना। न तहि कारणं ध्रुवं भवितुमर्हति कार्या. 
भ्नत्वात्तस्य चाध्रुवत्वादिति दूषयति--कारणमिति ! श्लोकस्य तात्पयंमाह--उक्तस्येति ! कारयंकारणथोरभेदवादे 
विप्रतिषेधो क्षितः । तस्यैव हदीकरणाथंमयं श्लोक इत्यथ; । पूर्वर्षाक्ष रोत्थमथंमाहु- कारणादिति । प्राप्तेरनिष्ट- 

१. सांख्यमतं दूषयत्ति--कारणमिति । भिन्नमित्यस्याथैमाह--विदीणंमित्ति। ` | 
२. शोके यदोत्यन्थंकम् कारणा्यद्यनन्यत्वमित्यत्र यदिश्ब्दश्रवणात् । कायंमजं स्यादित्यथः जायमाना- 

कार्यात् "भिन्नं" इच्याध्याहूत्य कारणं कथं ध्रुवं भवेदिति योजनीयम् । न हि कुक्कुटा इति । कायस्य 

कारणाभिन्नत्वमुतपत्तिमततवं च स्वया अङ्गीक्रियते, तच्चायुक्तम्, कारणामेदे तद्रन्नित्यत्वापत्तिः, 

उत्पत्तिम्तवे च कारणाभेदो न वक्तव्यः, न हि उभयं स्वीकर्तुं शक्यं अधंकुक्कुटीन्यायापत्तरिस्यथः । 
४१ ` 

२५ 
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अजादे जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै । जता जायमानस्य न व्यवस्था प्रषस्यते ॥१२॥ 
॥ १ तोर `. , , # वि भ . , (. [४ क । 

हेतोरादिः फं येषामादिर्देतुः फरस्य च । हेतोः फरस्य चानादिः कथं तेरूपवण्येते ॥१४॥ 

प्राप्तम् । इदं चान्यद्विप्रतिषिद्धं कायंमजं चेति तव 1 कि चान्यत्कायंकारणयोरनन्यत्वे जायमानाद्धि वें कार्यात्कारण- 
मनन्यन्नित्यं ध्रुवं च ते कथं भवेत् । न हि कुक्कुटचा एकदेशः पच्यत एकदेशः प्रसवाय कल्प्यते ॥ १२॥ 

५. कि चान्यत्, अजादनुत्पन्नाषस्तुनो जायते यस्य वादिनः कार्थं दुष्टान्तस्तस्थ नास्ति वे, टष्टान्ताभावेऽर्थादजाघ्च 
किच्िज्जायत इति सिद्धं भवतीत्यथंः। यदा पुनर्जाताज्जायमानस्य वस्तुनोऽभ्युपगमः, तदप्यन्पस्मान्जातास- 
दप्यन्यस्मादिति न व्यवस्था प्रसज्येत । अनवस्थानं स्यादित्यथंः \ १३ ॥ 

“यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभुत्"" इति परमाथतो द्वैताभावः धुत्योक्तस्तमाभित्याऽऽह--हेतोधंमधिमदिरादिः 
कारणं देहादिसङ्घातः फर येषां वादिनाम् । तथाऽऽदिः कारणम् \ हेतुधंमधिर्मादिः । फलस्य च देहादिसद्खातस्य ! 

१० एवं हेतुफलयोरितरेतरकायंकारणत्वेनाऽऽदि मस्व ब्रबद्डरेवं लो; फलस्य चानादित्वे कथं त॑रुपवण्यते विप्रतिषिद्ध 
मित्यथंः । न हि नित्यस्य कूटस्थस्याऽऽत्सनो हतुफलात्मता सम्भवति ॥ १४॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

किञ्च, सांख्येन अजास््रधानाद्धिल्नं जायत इत्यत्र च नोभयसम्मतो रष्टान्तोऽस्तीत्याह--अजादे जायते 
यस्येति ।। १३ ॥ 

१५ एवं तावदल्योन्यपक्षप्रतिषेधेन यदजत्वं देत्तिभिः श्यापित्तं तदभ्यनू्ञातं कः खलु अनुकृलमाचरेदिति 
न्यायेन । इदानीं श्रुत्यापि यदुद्रेतं निराकारि तदपि विद्रदनुभावानुसा्येवेत्यभ्यनुज्ञायत्त इत्याह---यत्र त्वस्येति । 
हेतोः फलस्य चानादिस्वभावः कथं तेरुपवण्यंते हितुफङात्मकः संसारोऽनादिरिति वदद्भिः । अथात्मपरिणामत्वात् 
हेतुफलख्योरुपादानकूपेणानादित्वं तत्राह--न हीति । निरंशस्य सक्रत्परिणमे तत्रोपक्षयात् कार्यान्तरं न स्यादवकशेषे 
च सांरत्वापाततादनिरमो्नत्वादिप्रसद्ध इति भावः ॥ १४॥ | 

२० | । | आनन्दगिरिटीका 

पृयंवसायित्वमाह्--इदं चेति । प्रधानस्याजत्वं जायमानत्वं च विप्रतिषिद्धमि्युक्तम् । ततोऽन्यदि्युक्तमेव व्यनक्ति-- 
कार्यमिति । अभेदेऽपि मायावादे नेष दोषः कारणस्य कार्यादनन्यत्वानम्युपगमात् | कायंस्येव कारणमात्रत्वाङ्गी- 
कारादित्ति मत्वाऽऽह॒-तवेति । द्वितीयार्धं विभजते--कि चान्यदिति \ अभेदवदेऽपि कायंस्यानित्यत्वं कारणस्य 
नित्यत्वमिति व्यवस्था किमिति न भवतीत्याशङ्कुयाऽऽह-न हीति । १२॥ 

२५ कि च यस्यं प्रधानवादिनो मते प्रधानादजादभिन्नं कायं जायते महुदादीत्यभ्युपगम्यते तस्य पक्षं 
तस्मि्चथं रष्टान्तो वक्तव्यः, तदवष्टम्भेनेव तेनाथंनव्यवस्थापनात् । न चात्रोभयसम्प्रतिपन्नो दृष्टान्तो दष्टोऽस्तीत्याह्- 
अजादिति । यद्यजाच्नित्याद्रस्तूनो जायमानमभ्युपगन्तुं न शक्यते तहि जातादेव जायमानमभ्युपगम्यतामि्या- 
शङ्कवयाऽऽहु--जाताच्चेति । सांस्यसमये दोषान्तरप्रदशेनपरत्वं रखोकस्य प्रतिजानीते--कि चान्यदिति । तत्र 
र्वा्घाक्षिराणि योजयत्ति-अजादिति। दष्टान्ताभावेऽपि प्रमाणान्तरादथं प्रतिपत्तिभंविष्त्तीत्याशङ्कयाऽऽह-दृष्टन्तेति । 

३० परस्य खल्वनुमानाधीनमर्थ॑परिज्ञानम् । न च दृष्टान्ताभावेऽनूमानमवकल्पते तस्मान्न सांख्यसमयः सम्भवतीत्यथंः । 
द्वितीयार्धं व्याचष्--यदा पुनरित्यादिना ॥ १२३॥ 

देतवादिभिरन्योन्यपक्षप्रतिक्षेपमुखेन स्यापित्तं वस्तुनोऽजन्यत्वमद्रेतवादिनाऽभ्यनुज्ञातमिदानीं हेतनिरसन- 
मपि श्रौतं विद्रदनुभवातुसारित्वात्तेनाभ्यनुज्ञाततमेवेत्याह--हेतोरिति । हेतुफलात्मकः संसारोऽनादिरिति दद्धि 

 स्तस्यानादित्वस्वभावो नैव वक्तुं शक्यते । हैतुफर्योरादिमच्वस्य कण्टोक्तत्वादतो हेतुफलात्मकं दवेतमनिरूपित्त- 

३५ रूपमवस्तुभृतमित्यथंः । इलोकस्य तात्पयंमाहु--यत्र त्विति ! तमाश्रित्य कायकारणात्मकस्य द्वैतस्य दुनिरूपत्व- 

महेति योजना । हेतुफल्योरात्मपरिणामत्वादादिमच्वमुपादानरूपेण चानादित्वमिव्याशङ्कुयाऽऽत्मनो निरंशस्य 
कूटस्थस्य निस्यस्य परिणामानुपपत्तर्मेवमिव्याह्--न हीति । १४॥ 





अलात० प्र०-१५-१७ | माण्डूक्योपनिषत् [ ३२३ 

हेतोरादिः पलं येषामादिर्हतुः फएटस्य च । तथा अन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥११५॥ 
सम्भवे हेतुफरयोरेषितव्यः क्रमस्य । युसपत्स॒म्भवे यस्मादसम्बन्धो विषाणवत् ॥१६॥ 
फएलादुरप्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति । अप्रसिद्धः कथं हेतुः एरचुत्पादयिष्यति ॥१७॥ 

कथं तेविरुद्धमभ्युपगम्यत इति । उच्यते । हेतुजन्यादेव फराद्धेतोर्जन्माभ्युपगच्छतां तेषामीदृशो विरोध 
उक्तो भवति यथा पुत्राज्जन्म पितुः \\ १५ ॥ | ५ 

यथोक्तो विरोधो न युक्तोऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे-सम्भवे हैतुफलयोरत्पत्तौ क्रम एषितव्यस्त्वयाऽन्वेष्टव्यो 
हुः पुवं पश्चात्फलं चेति ! इतश्च युगपत्सम्भवे यस्माद्धेतुफखयोः कायंकारणत्वेनासम्बन्धः । यथा युगपत्सम्भवतोः 
सव्येतरगोविषाणयोः ॥ १६ \। | 

कथमसम्बन्ध इत्याह्--जन्यात्स्वतोऽलन्धात्मकात्फरादुत्पद्यमानः सञ्शश्णविषाणादेरिवासतो न हेतुः 
प्रसिध्यति जन्म न रभते 1 अलब्धात्मकोऽप्रसिद्धः सञ्शल्विषाणादिकल्पस्तव कथं फलमूत्पादयिष्यति ! न हीत- १० 
 रेतरापेक्सिद्धयोः शशविषाणकत्पयोः कायंकारणभावेन सम्बन्धः क्वचिद्दृष्टः, अन्यथा वेत्यभिप्रायः ॥ १७॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

एवं तावत् हेतुफलात्मकः संसारोऽनादिः इत्युपपाद्य तयोः कायंकारणभावोऽपि न सम्भवत्तीत्याह-- 
 हैतोरादिरिति \ त्वतौ हेतुफकरमावं निरूपयता हैतुरुन्धसत्ताको निरूपणीयः । स च धर्मधर्माख्यो हितुर्नात्म- 
मात्राव्छन्धसत्ताकः कंवव्येऽपि प्रसङद्धात् । न च देहान् तस्याद्याप्यप्रसिद्धेः, नो खल् हेतुसद्धावे विप्रतिपन्नस्य १५ 
सिद्धवत्फलोपादानेन उत्तरं युक्तम् । न चाद्वितीयं ब्रह्मातिरिक्तं वस्त्वपश्यततः फल प्रसिद्धम् । असिद्धस्य च न हेतुत्व- 
सम्भव इत्याहू--यथा पुत्रादिति । १५॥ | 

विरोध इ्यसम्भवो न युक्तोऽभ्युपगन्तु, सम्भवत्येव हतुफकभाव इति चेन्मन्यसे तहि त्वया नियतपुवंभावी 
हेतुनियतोत्तरभावि च फलं निरूपणीयमिव्याह--सम्भव इति ॥ १६॥ 

ययोयुंगपद्धावस्तयोनं कायंकारणमभावो यथा श्युद्धयोरिति व्याप्निरुक्ता। साऽनुप्राहुकतकाभिावे न प्रमाणमिति २० 
त्राकिकरीतिमनुसुत्य तकंमाहु--फरादुत्पद्यमान इति । युगपद्भावे हेतुफरूयो रन्यत्तरस्यापि पूर्वक्षणेऽसत्ता 
इत्यसतोश्शशम्णुङ्धयोरिवान्योन्य पेक्षया जन्यजनकभावो नोपपद्यते रशग्ृङ्खादिष्वपि प्रसङ्धादित्यथंः ।) १७॥ 

आनन्दगिरिटीका 

हेतुफल्योरन्योन्यमादिमत्तवं न्वता तदात्मकस्य संसारस्यानादित्वं विप्रतिषिद्धमिद्युपपादितम् | सम्प्रति 
कायेकारणभावोऽपि तयोनं सम्भवतीत्याहू-हैतोरित्यादिना \ हैतुफर्योरन्योन्यं कारणत्वमभ्पुपगच्छरभ्युप- २५ 
गम्यते विरुदढमित्येतत्प्रर्नपूवकं प्रकटयति --कथमित्यादिना । ईहशत्वमेव विशदयति--यथेति । १५ ॥ 

प्रतीतितो हेतुफलयोरुत्पत्तरपगन्तव्पत्वाच् युक्तं तच्चियकरणमित्याशङ्कुयाऽऽह॒-सम्भव इति \ तयोरुदये 
्रातीत्िके नियतपूव॑भावी हेतुियतोत्तस्मावि फकमित्यभ्युपगमे हेतुमाह--युगपदिति । यथोक्तो विरोधो हेतुफस- 

 भावस्यासम्भवः स न युक्तोऽभ्युपगन्तु प्रतीतिविरोधादिति व्यावर्त्या शङ्कामनुवदति- यथेति । तत्रोत्तरत्वेन श्छोका- 
क्षराणि योजयति--सम्भव इति । प्रतीत्या क्रमस्वीकारवदुपपततेश्चेत्याह---इतश्चेति । तामेवोपपत्ति स्फोरयत्ति-- ३० 

` युगपदिति \ ययोयुंगपत्सम्भवस्तयोनं कायंकारणत्वं यथा विषाणयोरिति व्याप्तेन्यंक्तत्वात््रमस्याऽऽवश्यकतेत्यथंः1। १६॥ 

उक्तव्याप्तेरनुग्राहुकं तकंमुपन्यस्यति--फादिति \ हितुफरयोमिथो हेतुफरत्वं श्रवतो मते हत्वधीनतयाऽ- 

लब्धात्मकातफलादुतयद्यमानो हेतुनं ततो खब्धात्मको मवत्यलभ्धात्मकश्चासत्वान्च फलमुत्पादयितुं शक्नोति । अतो 
 हेतुफभावस्यैवासिद्धिरिव्यथंः । हेतुफल्योरक्रमवतोनं कार्यकारणभावेन सम्बन्धः सिध्यतीद्येतदाकाङ्क्तापूुवंक 
साघयति-कथभमित्यादिना ! स्वतो हेतुस्वरूपाज्जन्यं फर तदधोनतेन लन्धात्मकं स्वतश्वाङन्धात्नकय् । ततत २५ 

 उतद्यमानः सन्नेष हेतुनं प्रसिध्यति । न खलु शश्चवषाणादेरसतः सकादात्किञ्विल्छब्धात्मकमुपरुभ्यते । हे तुर्चेद- 

। प्रिद्धोऽरुन्धात्पकोऽभ्युपगत : स ताहि यथाविधोऽसद्रपः सन्न फलमुत्पादयितुमुत्सहते । न हि सद्वादिमते फलमसतः 
सकाशादुपरुब्धचरमित्यथंः । तथाऽपि कथं हेतुफलयोरसम्बन्धः सिध्यतीत्याशङ्कुयाऽऽ्ह-न हीति \ अन्यथा 





३९४ 1 टोकाद्वयोल्छसितसा ङ्करभाष्योपेता  [ अलातं° १०-१८-२० 

यदि हेतोः फएलास्सिद्धिः एरसिद्धि् हेतुतः । कतरसपूवैविष्पन्नं यस्य॒ सिद्धिरयक्षया ॥१८॥ 
र 9 ५. ५ ९ । 

अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः| एवं हि सवथा वुद्धरजातिः परिदीपिता ॥१६॥ 
बोजाङ्कुरार्यो दान्तः सदा साभ्यसमो हि सः। न हि साध्यसमो हेतः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥२०॥ 

असम्बन्धतादोषेणापोदितेऽपि हेतुफलयोः कायंकारणभावे यदि हैतुफलयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युपगम्यत एव 
५ त्वया कतरत्पुवेनिष्पन्ं हेतुफल्योधंस्य पश्चाद्धाविनः सिद्धिः स्याप्पुवसिद्धचपेक्षया तदूबूहीत्यथः \\ १८ ॥ 

अथेतन्न शाक्यते वक्तुमिति मन्यसे सेयमश्चक्तिः अपरिज्ञानं तत्त्वा विवेको मुढतेत्यथः। अथ वा योऽयं त्वयोक्तः 
क्रमो हेतोः फलस्य सिद्धिः फएलाच्च हेतोः सिद्धिरितीतरेतरानन्तथंलक्षणस्तस्य कोपो विपर्यासोऽन्यथाभावः स्यादित्य. 
भिप्रायः । एवं हेतुफलयोः कायेकारणभावानुपपत्तेरजातिः सवंस्यानुत्पत्तिः परिदोपिता प्रकारिताऽन्योन्यपक्तदोषं 

ब्रुवदुर्वादिभिबुंदेः पण्डितेरित्यथः \ १९ ॥ 
१० ननु हेतुलयोः कायंकारणभाव इत्यस्माभिरुक्तं श्व्दमात्रमाधित्य ^ च्छलमिदं त्वयोक्तं पुत्राज्जन्म पितु्यंथा। 

| | अनुभूतिरवरूपाचायंटीका 

“पुण्यो वे पुण्येन कमंणा” इत्यादिश्रतिबरात् धमदिः हेतुफकभाव इष्यते चेत्तदपि नासम्भावितार्था शरुतिः 
प्रमाणमित्यवरयं पूर्वापरीभावो वक्तव्य इत्याह---यदि हैतोरिति ।॥ १८ ॥ 

न्योन्याश्रयदोषात् तद्रक्तुं न शक्यते चेत्तदा अप्रतिभा निग्रहुस्थानमिव्याहु--अशक्तिरिति । कथकाराक्ति- 
१५ सूचकं निग्रहस्थानमिति हि परिभाषन्ते ताकिकाः। प्रतिज्ञाहानिरपि भवतीत्याहु-क्रमकोप इति । सवंस्याजत्वं श्रुति- 

 विद्वदनुभवसिद्धमपि गुप्तमासीदधुनाऽस्माकं तिना कलकलेन प्रकटमभूत्, यथा केषाच्वित् गुह्यं परस्परकोलाहेन 
खोकस्य विदितं भवति तददिव्याह-एवं हित्विति । १९ ॥ 

अनवस्थाभ्युपगमेऽन्योन्याश्रयत्वं प्रागुक्तं परिहत राङ्खते- नन्वित्यादिना । अद्वेतदशिनस्तत्त्वतो बीजा- 

| आनन्दगिरिटीका 

२० वेत्याधाराधेयमावादिकथनं हेतुफल्योर्यौगपद्ये सत्यन्यत्तरस्यापि न पूर्वक्षण सत्तेत्यसतोः शशविषाणयोरिवास्योन्या- 
प्रामाण्यपिक्षया जन्यजनकत्वं नोपपद्यते शराविषाणादिष्वपि प्रसङ्गादिद्युक्तम् ॥ १७ ॥ 

इदानीं “पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवती"'त्यादिशरतेधंर्मादिषु हेतुफलभावमारङ्कय भरुतेरसम्भाविता्थं 
प्रामाण्यायोगादवश्यं पौर्वापर्यं वक्तव्यमित्याहु-यदीति । रखोकाक्षराणि योजयति-असम्बन्धतेत्यादिना । १८॥ 

हेतुफर्योरिदं पूवमिदं पश्चादिति न ज्ञायते । परस्पराश्रयात् । अतश्चेद् पुवं निष्पन्नमिति वक्तुमशक्य- 
२५ मित्याहू--अशक्तिरिति । उत्तरावसरे चेदुत्तरापरिज्ानं तहि कथकाशक्तिसूचकं तच्चिग्रहस्थानमप्रतिभाभिधानीयमा- 

पततीत्यथंः । कि च यदि क्रमस्य नियतपूर्वापरमावात्मनोऽपरिज्ञानं तदा पूर्वं कारणमुत्तरं कायंमिति प्रतिज्ञा 
हीयेत । तथा च प्रतिज्ञाहानिनिग्रहान्तरमापदेतेव्याह्-क्रमेति । अन्योन्यपक्षप्रतिक्षेपमुखेन सतोऽसतश्च जन्मनी 

प्रत्याख्याते | क्रमाक्रमाभ्यामुत्पत्तेरनुपपत्तेरजात्तिरेवास्मदभिप्रेता वादिभिरादिता भवती्युपसंहरति--एवं हीति। 
तत्राऽयं पादं व्याकरोति--अथेत्यादिना ! क्रमपक्षे पुवेनिष्पन्नमेतच्छब्देन परामृश्यते । द्वितीयपादं योजयति-अथ 

३० वेत्यादिना । द्वितीयां विवृणोत्ति--एवसिति ।। १९ ॥ 
| बीजाङ्कुरयोरिव हेतुफल्यो रन्योन्यं कायंकारणभावाभ्युपगमान्नान्योन्याश्रयत्वमित्याशङ्धयाऽऽह्-- बीजेति । 

हषटन्तस्य साध्यसमत्वेऽपि साधकत्वमस्त्विव्याशङ्याऽऽह-न हीति । इरोकापोद्यं चोद्यमुडावयति-- नन्विति 
शब्दमात्रं विवक्षिताथंशुन्यम् । शब्दमाध्ित्य च्छलप्रयोगमेवो दाहुरत्ति-पुत्रादिति \ आदिशब्देन फलरदुतद्यमानः 

१. छर्मित्ि--अविशेषाभिहितेऽथं वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छ्लम्, यथा नवकम्बरोऽयं देवदत्त 
३५ इति नवीनकम्बलाभिप्रायेण केनचिदुक्ते अन्यस्तं दूषयति, कुतोऽस्य नवकम्बलाः सन्ति? अतिदरिद्रल्ा- 

दिति । एवमत्रापि धर्मावमेवशात् शरीरोत्पत्तिः शरीरेण च धर्माधर्मौ सम्पाते इत्युक्ते अन्योन्याश्रयो 
भवतो धावितः, स च न प्रसरति व्यक्तिभेदात् । अन्यौ धर्माधर्मौ शरीरोत्पादकौ अन्यौ च शरीरे 
णोत्पाच्ाविति यथा बीजाङ्कुरो अन्येभ्योऽङ्करेभ्यो बीजमुस्द्ते अन्यांरचाद्ुराज्ञनयति । 





अलात० प्र०-२१ | माण्डुक्योपनिषत् [ ३२५ 

ूर्वापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम् । जायमानाद्धि वै धर्मात्कथं पूवं न गद्यते ॥२१॥ 

विषाणकवच्चासम्बन्ध इत्यादि । न हयस्माभिरसिद्धादधेतोः फलसिद्धिरसिद्धादा फराद्धेतुसिद्धिरभ्युपगता \ कि तहि 
बौजाङ्करवत्कायंकारणभावोऽभ्युपगम्यत इति । अत्रोच्यते-बीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तो यः स साध्येन तुल्यो ममेत्यभि- 
प्रायः! ननु प्व्यक्षः काययंकारणभावो बीनाङ्कुरयोरनादिः, न, पुवस्य पुचंस्थापरवदादिमत्वाभ्युपगमात् ! यथेदानी- 
ुत्प्नोऽपरोङ्कुरो बीजादादिमान्बीजं चापरमन्यस्मादङ्कुरादिति क्रमेणोत्पच्चत्वादादिमत् ! एवं पुवः पर्वोऽङ्कुरो बीजं 
च पुवं पूवंमादिमदेवेति प्रत्येक सवस्थ बोजाङ्कुरजातस्याऽऽदिमत्वात्कस्यचिदप्यनादित्वानुपपत्तिः। एवं हेतुफलानाम्। 
अथ बीनाङ्रसन्ततेरनादिमस्वमिति चेत् । न \ एकत्वानुपपत्तेः ! न हि नीजाङःरव्यतिरेकेण बीजाङ्रसन्तति- 
नमिकाऽभ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिर्वा तदनादित्ववादिभिः। तस्मात्सुक्तं हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैस्पवण्यत 
इति । तथा चान्यदप्यनुपपत्तेनं च्छरमित्यमिप्रायः । न च लोके साध्यसमो हेतुः साध्यसिद्धो सिद्धिनिमित्तं प्रयुज्यते 
प्माणकुक्षकेरिव्यथंः ! हुंतुरिति ह ्टान्तोऽत्राभिप्रेतो गमकत्वात् । प्रकृतो हि दृष्टान्तो न हेतुरिति \ २०॥ 

कथं बुद्धैरजातिः; परिदीपितेत्याह--यदेतदधेतुफल्योः पूर्वापरापरिज्लानं तच्चेतदजातेः परिदीपकमवबोधक- ` ¦ 

अनुमूतिस्वरूपाचायेटीका 

ङुरयोरपि कर्मकारणाभवोऽसिद्ध इत्युक्तं तत्र प्रत्यक्षसाधकमाह्- ननु प्रत्यक्न इति । न तावत् च्षुषमेकं ज्ञानं 
बीजस्य पूवंभावित्वेऽद्क रस्य चोत्तरभावित्वे तयोः सम्बन्धे च व्याप्यवति वतंमानमात्रग्राहुकत्वात्, नाप्यनेकं युगपत् 
भवति भवेऽपि परस्परवार्तानिभिज्ञत्वात् नोभयावच्छिश्नसम्बन्धे मानं, संस्कारसहितमपि मनो न सम्बन्धे 
रक्षं स्मृतिहृतुत्वात् सम्बन्धविपयकसंस्कारस्याप्यसिद्धेः । किञ्च, यथाऽङ्कुरस्थ कायत्वात्तारणाकाङ्क्षा तथा 
बीजस्यापीति निराकाडक्षप्रतिपत्तिनं कुत्रापीति न प्रव्यक्षं मानमित्याह्--न पुव्येति । यच्चानादित्वं बीजाङ्कुरयोः 
जगस्नित्यत्ववादिभिर्वणितमनवस्थापरिहाराय तत्राह्--पवंस्येति\ तदसङ्धतमित्याह्--यथेदानीमिति \ प्रवाहृरूपेणा- 
नादित्वमित्यपि न वाच्यम् । प्रवाहस्य वस्त्वतिरिक्तस्यानभ्युपगमात् अनुपलम्भाच्चेत्याह्-नैकत्वेति । यच्चावाचि 
 छरमिदं त्वयोक्तमिति ततराहु--तथा चेति। नवकम्बख्योऽयं माणवक इत्युक्ते संख्यार्थोपादानेन प्रतिषे भवेच्छलम्। २ 

आनन्दभिरिटीका 

सन्न तै हेतुः प्रसिध्यतीत्यादि गृह्यते । काय॑कारणभावो हेतुफल्योरि्यत्रानभिप्रेतमरथं कथयति--न हीति । तत्रैव 
प्रनपुवंकमभिप्रेतमथंमुदाहरति--कि तर्हीति \ हष्टान्तासम्प्रतिप्या परिह रति-अन्रेति \ मायावादिमते क्वचिदपि 
कार्यकारणभावस्य वस्तुभूतस्यासम्प्रतिपत्तमंमेव्युक्तस् । प्रत्यक्षावष्टम्मेन हृष्टान्तं साघयन्नाश द्ुते- नन्विति \ कि 
बौजाद्धुरव्यक्त्योरिदं कायं कारणत्वमिष्यते कि वा बोजाङ्कुरसन्तानयोरिति विकल्प्याऽद्ं दूषयति---न पूवस्येति । 
तदेव प्रपञ्चयति--ययेत्यादिना \ बीजव्यक्त रङ्कुरव्य कतश्चोक्तप्रकारेणानादित्वस्यान्योन्यकारणत्वस्य चानुपपत्तिरिति 

रोषः । कल्पान्त रमुत्थापयति--अयेति । बीजसन्ततेर कु रसन्ततैद्चानादित्वमन्योन्यकारणत्वं चाविरुद्धं सिध्यति । 

मोजजातीयाद दु रजातीयमङ्कुरजातीयाद्रौजजातीयमुतदचमानमुपकभ्यते । तथेव हेतुजातीयात्फकजातीयं फल- 

-जातीयाच्च हतुजातीयमविरुदमिव्यथंः । दृष्टान्ते दार्टीन्तिके च सन्ततेरेकस्या व्यक्तेव्यंतिरेकेणासम्भवान्मेवमिति 
दूषयति-नेत्यादिना । तदेव प्रपञश्चयति-न हीति ! तदनादित्ववादिभिस्तामु व्यक्तिषु मिथो हैतुत्वमनादित्वं 
तद्रदनशीरेरित्ति यावत् । अन्योन्याश्रयतादनवस्थानाद्रा हेतुफल्योमिथो हुतुफलभावस्य वक्तुमशक्यत्वाद्दष्टान्त- 
दार्न्तिकयोरतुपपत्तिः सिद्धेत्युपसंहरति- तस्मादिति \ दष्टान्तस्यासम्प्रतिपन्नत्व स्थिते कायंकारणस्य क्वचिदपि 

सम्प्रतिप्यभावःत्पत्राज्जन्म पितुर्॑ेत्यादि न च्छलगरयुक्तमिति फठित्तमाह्--तथा चेति \ एवं इलोकस्य पूर्वार्धं 
व्यास्यायोत्तरार्धं व्याचष्टे न चेति ! किमिति हेतुशब्दस्य सुख्यमर्थं त्यक्त्वा गौणोऽर्थो गुह्यते, प्रकरणसामर्थ्यादि- 

त्याह्-ग्रहृते हीति । हेतुफरुःवानुपपत्तिमुपपादितामुपसंदूतुसिति्ञन्दः ।। २० ॥ 
यत्युनरल्योन्यपक्षं प्रिक्षिपद्डिरजापिवंस्तुतो ज्ञापिता परीक्षकेरिदयुपक्षप्तं तत्र॒ कथमजातिवस्तुतो 

नापितेत्याशद्धुयाऽऽह्--पुर्वापरेति । कायस्य गृह्यमाणत्वादनाति रसिदेव्याङ्धुय कारणस्यापि तहि ग्राह्यत्वादि- 
तरेतराश्रयादजातिरभिव्यक्ता सिध्यतीत्याह--जायसानादिति ! तच्र पुवरधिं प्रइनद्रारा विवृणोति--कथमित्यादिना । 

१० 

१५ 

२५ 

२५ 

३५ 
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१५ 

। र. 

२५ 

स्वतो वा परतो वाऽपि न किचिद्रस्तु जायते | सदसत्सदसद्राऽपि न किचिद्रस्त॒ जायते ॥२२॥ 

 मित्यथंः । जायमानो हि च धर्मो गह्यते, कथं तस्माल्परवं कारणं न गृह्यते ! अवश्यं हि जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकं 
ग्रहीतव्यम् । जन्यजनकयोः सम्बन्धस्यानपेतत्वात् । तस्मादजातिपरिदीपकं तदित्यथः \\ २१ ॥। 

दतश्च न जायते किञ्ित्। यञ्जायमानं वस्तु स्वतः परते उभयतो वा सदसत्सदसद्वा न जायते न तस्थ केन- 
चिदपि प्रकारेण जन्म सम्भवति । न तावत्स्वयमेवापरिनिष्पच्चत्वात्स्वतः स्वरूपात्स्वयमेव जायते यथा घटस्तस्मादेव 
घटात् । नापि परतोऽन्यस्मादन्यो यथा घटात्षटः पटात्पटान्तरम् \ तथा नोभयतः! विरोधात् । यथा घटपराभ्यां 

घटः; पटो वा न जायते । ननु मृदो घटो जायते पितु पुत्रः ! सत्यम् \ अस्ति जायत इति प्रत्ययः शब्दय मूढानाम्! 
तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः परीक्ष्यते छि सत्यमेव तावत भूषेति यावता परीक्ष्यमाणे जभ्दप्रस्य पविषयं वस्तु 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

नवः कम्बलोऽस्येव्यर्थान्तस्सम्भवात् । प्रकृते तु हेतुफलशब्दयो रस्माकमर्थाप्रसिद्धस्त्वदमिमताथंसिद्धस्य चानुप- 
पत्तेरन्यदप्यस्माभिरुक्तं न छरमित्यथंः ।। २०-२१॥ 

आद्यं दूषयति---न तावत्स्वयमेवेति ! स्वसिद्धौ स्वसिद्धिः इ्यात्माश्चयत्वाद््यथः । द्वितीयं दूषयति-- 
नापि परत इति ! अन्यत्वं चेञ्जनकत्वे प्रयोजनकं सवं सवस्य जनकं स्यादित्यादिप्रस ङ्कः । यत् यज्जनने शक्तं तत् 
जनकमिति चेत्--अहोऽस्य पाण्डित्यं यदयमसिद्धेन शक्तिविषयेणासिद्धं जनकं नियच्छति । न च प्रद्यक्षम्, 
दाक्तेरनिन्द्रियगोचरत्वात् | अत एव नानुमेयं, नार्थापत्तितोऽपि, श्रमादप्युपपत्तेः । किञ्च, अन्यत्वं जन्यजनकयोः 

परसिद्धिवाधितं सुवर्णं कुण्डमित्याद्यमेदप्रसिद्धेः । न चासम्बन्धादत्यन्तभिन्चयोः, सम्बन्धवशेन सामानाधिकरण्यं दष्टं 
धवलः प्रासाद इत्यादि श्रमहष्टेस्व । किञ्च, न सम्बन्धात् सामानाधिकरण्यं; प्रवृत्त्येक्यात् सोऽयं देवदत्त इत्यादौ 
ष्टं भिन्नशब्दप्रवृत्तिरपि केस्पितभेदात् तद्वदुपपद्यते । अन्यथा अल्योन्याश्रयादि | 

तृतीयं दूषयति-नोभय इति! भिन्नजातीयानां विरुद्धानामेकक्ार्यारम्भकत्ववि रोधादित्यथ: । सत्यमेवेति । 
सत्यालस्बनावुत म॒षार्थाविति परीक्षायां न सत्यालम्बत्वं पश्यन्ति ब्रह्मविदः । ततर हेतुर्यावतेति ! मूद्रयति- 
रेकेण घटो नाम शब्दमाचमेव तथा पिता भूतसङ्घातः पुत्रोऽपि तथेवेति शब्द एवातिरिच्यते पञ्चकद्रयाभावादित्यथः। 

आनन्दगिरिटीका 

नियते पौर्वापर्य निर्धासिति जात्तिः सिध्यति । तदमावे तदसिद्धिरिव्यथंः । द्वितीयाधं विभजते-जाथमानो हीति 
कायंग्रहूणे कारणं ग्रहीतव्यमिति कुतो नियम्यते तत्राऽऽहु-अवहयं हीति । कायेकारणयोनियततसम्बन्धवतोरितरेतर- 
श्नयाद्दुग्रहत्वादजातिरेव वस्तुतो ज्ञापितेदयुपसंहरति-तस्मादिति। कायंकारणयोदुर्ञानत्वं तच्छब्देन परामृश्यते॥२१॥ 

वस्तुनो वस्तुतो जन्म नास्तीति विकल्पपृवंकं साधयति-स्थत्से वेत्यादिना ! कस्यचिदपि वस्तुनो जन्म 
नास्तौत्यस्मिच्चथें हेत्वन्तरपरत्वं शोकस्य दरंयति--इत्चेति \ इतःशब्दाथंमेव स्फोरयित्तु जायमानमनुद्य षोढा 
विकेल्पथति--यज्जायमानमिति \ सवेष्वपि पक्षेषु दोषसम्भावनां सूचयति- न दस्येति ! तत्राऽऽदं दूषयति---न 
तावदिति \ स्वयमेव जायमानं कार्य स्वस्मादेव स्वरूपाच्च तावज्जायते स्वयमेव स्वावेक्षामन्तरेण स्वक्रारणाधीन- 
तया परिनिष्पच्नत्वात् । अन्यथा स्वसिद्धे: स्वसिद्धिरिव्यात्माश्वयात् । न हि घटादेव वटो जायमानो दृषटोऽस्तीत्यथंः। 
द्वितीयं प्रत्याह--नापीति । न खल्वन्यत्वं जनकत्वे प्रयोजकम् । घटादपि पटोदत्तिप्रसङ्गात् । न चोत्पादकल- 
योग्यत्वविशेषितमन्यत्वं तथेति वाच्यम् । उत्पत्तिमन्तरेण तदयोग्यत्वस्य दुरवगमत्वादित्यथंः । तृतीयं निरस्यति- 

२५ 

तथेति \ विरोधमेव हष्टान्तद्रारा स्पष्टयति-ययेक्ति! न हि बटपटास्यां घटः पटो वा जायमानो हश्यते । तथा 
जायमानं स्वस्मादन्यस्माच्च भवतीत्यनुपपन्नमित्यथंः । अन्यत्वे सत्यपि जन्यजनकभावस्य प्रत्यक्षत्वान्नासौ शक्यते 
प्रतिन्ेप्तुसिति शङ्धते-नम्विति । कि प्रत्यक्षानुसारिणौ शब्दप्रत्ययावविदेकिनामिष्येते करि वा विवेकिनामिति 
विकल्प्याऽऽ्यम द्खीकरोति-सत्यमिति \ द्वितीयं प्रत्याहु-तवेवेति ¦ मुषेवेति परीक्ष्यमाणे सतीत्ति सम्बन्धः | 

। तत्र जन्मशब्दधीविषयं वस्तु शब्दमात्रमेव वाचारम्भणश्रवणान्न परमाथंतो यावता विद्यते, तस्मादक्त्यालम्बनल- 
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तरम जायतेऽनादेः एकं चापि स्वभावतः । आदिने विद्यते यस्य तस्य ह्या दिनं विधते ॥२३॥ 

धटपुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत् “वाचारम्भणम्” इति भरतः । सच्चेन्च जायते सत्वास्मृतिपत्रादिवत् । यद्य 
तत्तथाऽपि न जायतेऽसत्तवादेव शक्ञविषाणादिवत् ! अथ सदसत्तथाऽपि न जायते विरुद्धस्थेकस्यासम्भवात् । अतो 
न् किच्िद्रस्तु जायत इति सिद्धम् ! “येषां पुनजंनिरेव जायत इति क्रियाकारकफलेकत्वमभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं च 
वस्तुनः, ते दूरत एव न्यायापेताः  इंदमित्थमित्यवधारणक्षणान्तरानवस्थानादननुभूतस्य स्पृत्यनुपपत्तेशच । २२ ॥ 

किच हैतुफलयोरनादित्वमभ्युपगच्छता त्वया बलाद्धेतुफलयोरजन्मेवाभ्थु पगतं स्यात्! तत्कथम्, अनादेरादि- 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

चतुथं पराचष्टे--सच्चेदिति । अभिन्यक्तिरपि तथा सती चेत् सदा स्यादमिव्यक्त्यन्तराभ्युपगमे त्वनवस्था 
स्यादि्यथंः । पञ्चमं प्रव्याचष्टे--यद्यसदिति । प्रागसञ्जात्त इत्यपि संकेतमात्रम्, असतो जन्मसिद्ध प्राग् विह्ेषणा- 
ज्जन्मपिक्षं सिद्धयति, तत्सिद्धौ च तस्प जन्म सिद्धधतीत्यन्योन्यश्रयादिति । षष्ठं दूषयत्ति--अथ सदसदिति । 

कार्त्स्येन सत्त्वे तथेव समाप्तत्वादसत्वं नोपपद्यते अंश्षयोश्व व्यवस्थितत्वान्नेकं द्रयात्मकं सम्भवतीत्यधः । बौद्ध- 
पकषेऽप्यधिकमाह--येषां पुनरित्यादिना । जनिस्तावक्क्रिया धात्वथंत्वात् । सेव जायत इति केतुंप्रत्ययेन निर्देशात् 
कारकं भवति । अन्यथा वस्तु जायते । जनिर्जायतत इति गौरवात् । सेव जातिरूपेण क्रियाफलमिति एकस्मिन्नेव 
क्रियात्वं कारकत्वं फलत्वं च येषां मते समासो पित्तमभ्युपगम्यत इत्यथः । एतच्च क्षणिकत्वाधीनं, यतः क्रियां 
ुर्वाणं कारकमुच्यते तवर टेतुतया पूवक्षणवतित्वमाश्रयतया क्रियाक्षणेऽयवस्थानमिति स्थायित्वं स्यात्, अत्तः 
समारोपसिद्धये क्षणिकत्वं च वस्तुनोऽभ्युपगम्यते यत् सत् ततक्षणिकं यथा प्रदीपः सन्तश्चामी भावा इत्याद्नु- 
मानेनेत्यथः । इदमित्यभिनज्ञाय इत्थमित्यवधारणक्षणान्तरेऽनवस्थानातक्षणिकवादिनो जनिरेव जायत इत्यव- 
धारणानृपपत्तिः । सर्वं क्षणिकमिति च सर्वानवादेन क्षणिकत्वावधारणायोगादप्रसिद्धविश्चेषणः पक्षः व्याप्त्यनव- 
धारणं हृष्टान्तासिद्िक्ष्चेव्यथंः । सम्प्रति सन्ततेः सच्वेन सन्ततः सर्वोऽयं व्यवहार इति न वाच्यम् ¡ अधंक्रिया- 
कारत्वेन सन्ततेः परमाथंसततवप्रसद्धात् । किञ्च चेत्रानुभूते मेत्रस्य स्मृत्यदर्शनात् पूर्वत्तिरक्षणयोरत्यन्तविल- 
क्षणत्वात् योऽहं रूपमन्वभूतं सोऽहं स्मरामीत्यनुभूते स्मृतिनं स्याद् । अतो युक्त्यनुगृहीतप्रत्यभिनज्ञावाधितमनु- 
मानमित्याह्--अनुभूतस्येति ॥ २२॥ | | | 

इतस्च न किंचित्तत्त्वतो जायत ईइत्याहू--हैतुनं जायत इति । सदेश्चेहोत्पत्तावभिहितेवानवस्था फलच्चापि 
न जायते । अनादेहतोरिति पूर्वेण सम्बन्धः । कदाचित्कत्वेन प्रसिद्धस्य धमदिः अनादित्वानङ्खीकरणात् अन्यथा 

भानन्दमिरिटीका 

मेव शब्दप्रत्यययोरेष्टग्यमिति योजना । चतुर्थं शिथिलयति-सच्चेदिति । पञ्चमं निराकरोति--पदीति । षष्ठ 
प्रत्यादिशति--अथेत्पादिना ! षण्णां विकल्पानां निरासे फलितं निगमयति--अती नेति । क्रियाकारकफल्नानात्व- 
पक्षे जन्मानुपपत्तिदयेषमुक्त्वा पक्षान्तरमनू् दूषयति--येषां पुनरिति । बौद्धानां न्यायावष्टम्भेन वस्तु व्यवस्थाप्यतां 
कृतो न्यायबाह्यत्वमित्याशङ्कयाऽष्--इदमिति ! इदमा वस्तु परामृष्टम् । इत्थमिति क्षाणकत्वं विवक्षितम् । 
एवमवधारणावच्छिनने क्षणे वस्त्ववच्छेदकक्षणात्तिरिक्ते वस्तुनोऽवस्थानाभावान्न तस्मिन्ननुभवः सिध्यतीत्यथंः । न 
च तस्मन्नननुभूतेऽ्थे स्मृतिरुत्पद्यते । तथा च वस्तुनि प्रत्यय्यासिद्धौ व्यवहारासिद्धिरित्याह-अननुभूतस्येति ॥२२॥ 

वस्तुनो वस्तुतो जन्मराहित्ये हेतन्तरमाह्-हैवुरनेति । नानादेः फाद्ेतुरजायते । न हि फलस्यानादित्वे 
ततौ हेतुजन्म युक्तं सदा तजञ्जन्मप्रसद्खादित्यथंः । फलमपि न हेतो रनादेर्नायते दोषसाम्यादित्याह-फलं चेति । 
नापि स्वभावतो निमित्तमन्तरेण फल हेतुर्वा जायते । तत्र हेतुमाह--आदिरिति । कारणरदितस्य जन्मानृपलन्धै- 

१. येषां पुनरिति- विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञानापैक्षया वस्त्वन्तरभावात् प्षवंस्य क्षणिकवि ज्ञानरूपत्वात् 

क्रियैव कारकं उभयोधिन्ञानकूपत्वात् । प्रथमक्षणे वस्तुत्पत्तिः द्वितीये च तस्य क्षणिकेत्वावधारणं 

वक्तव्यं तच्च न सम्भवति, प्रथमक्षणस्थवस्तुनो द्वितीयेऽमावात् | तदभवि कस्य क्षणिकत्वमिति 

निणंयसम्भवः | ` 

१० 

५ 

२० 

२५ 

२०५ 

३५ 



|| || 



३२२८ 1 ` टठीकाद्रयोल्लसितशाङ्ुःरभाष्योपेत्ता | अत्त प्र०~र४ 

५ 

१०७ 

९५ 

९० 

९ 

२५ 

२५ 

्र्प्तेः सतिमित्तत्वमन्यथा दयनाश्तः | संक्लेशस्योपरुग्पेश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥२४॥ 

रहितात्फलाद्धेतुनं जायते । न ह्यनुत्पच्चादनादेः फएलाद्धेतोजंन्मेष्यते त्वया । फलं चाऽऽदिरहितादनादेरहृतोरजात्स्वभा- 
वत एव निनिमित्तं जायत इति नाभ्रुपगम्यते \ तस्मादनादित्वमभ्युपगच्छता त्वया हैतुफलयोरजन्मेवाभ्युपगम्यते । 
यस्मादादिः कारणं न विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः पुर्वोक्ता जातिनं विद्यते । कारणवत एव ह्यादिरम्युपगम्यते 
नाकारणवतः\ २२॥ ` 

 उक्तस्थेवाथंस्य दृढीकरणचिकीषंया पुनराक्षिपति--ग्रजानं प्रलप्निः शब्दादिप्रतीतिस्तस्याः सनिमित्तत्वम् । 
निमित्तं कारणं विषय इत्येतत्सनिमित्तत्वं सविषयत्वं स्वात्मव्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्व्रतिजानोमहे । न हि निविषया 
प्रज्ञप्तिः शब्दादिप्रतीतिः स्यात् ! तस्याः सनिमित्तत्वात् । अन्यथा निरविषयत्वे ज्दस्पशंनोरपीतलोहितादिप्रत्यय- 
वैचित्रयस्य हयस्य नातो नाप्नोऽभावः प्रसज्येतेव्यथेः । न च प्रव्ययवेचिन्यस्थ हयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात् । अतः 
प्रत्ययवैचिघ्यस्य द्यस्य दशनात् परेषां तन्त्रं परतन्त्रमित्यन्यश्ाखयं तस्य परतन्त्रस्य परतन्त्राश्रयबाद्यार्थस्य 

` ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता मताऽभिप्रेता ! न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रस्वरूपाया नीलपीतादिबाह्याटम्बनवेचित्यमन्तरेण 
स्वभावभेदेनैव वैचित्धं सस्मवति । स्फटिकस्येव नीलादयुपाध्याश्चयेविना वेचिव्यं न घटत इत्यभिघ्रायः । इतश्च 

अनुभूतिस्वहूपाचायेटीका | 

प्रसिद्धिवि रोधादिल्यंः । छोकायत्तिकमतापनुत्तय आह~स्वभावत इति । निनिमित्तमेव फक शरीरादि न जायत इति 
पूवण सम्बन्धः तच्च प्रसिद्धं हैतुमाहू--आदिः कारणं न विद्यते यस्य शशश्युङ्गादेः तस्यादिरुत्पत्तिः न विद्यत इति 
टि प्रसिद्धम् । अतः कारणाभावे कार्याभिावध्रसिद्धेः कार्याथिनां च विशिष्टदेशकालनिमित्तप्रतीक्षाप्रतीतेः न स्वभाव- 
वादोऽपि युक्त इत्यथः ॥ २३॥ 

एवं जन्मासम्भवादजं विज्ञानमात्रं तत्वमुक्तं॑तत्र प्रत्यये वेचिव्रयान्यथानुपपत्या दुःखोपपदानुत्पत्या च 
जडस्यापि सद्भावं शङ्ुते-भ्रजञप्तेरित्यादिना । प्रकाशमात्रस्वभावत्वाप्प्ज्प्तेः स्वतस्तावत्ु वैचित्यं न घटते । न 
चौपाधिकं नीलपीतादुपाध्यभावे घटते इत्याह--न हि प्रजञप्तेरिति । दैतिनस्तव ताकिकत्वाभिमानात् त्वया 

॥ ,. आनन्दगिरिटीका 

रित्यथैः । वस्तुनो वस्तुतो जन्माभावे हत्वन्तरपरत्वं इलोकस्य सूचयति--कि चेति । हेत्वन्तरमेव दशंयितुं प्रथमं 
परतिज्ञां करोति--हेत्विति । फलाद्धेतर्जायते ततश्च फलमित्यभ्युपगमात्कथमनन्माभ्युपगतमिति पृच्छत्ति--कथ- 
मिति । तत्राऽऽयपादाक्षसरयोजनया परिहुरति--अनादेरिति \ तदेवोपपादयति- न हीति । फं कार्यकरणसद्धातः। 
हेतुधंर्मादिः । फलं चापीति भागं विमजते-फलं चेति । अजाज्जायत इति नाभ्युपगम्यत इति सम्बन्धः । स्वभावत 
इति पदं योजयतति- स्वभावत एवेति ! फलितं निगमयत्ति-- तस्मादिति । न हेतुफल्योजंस्मवतो रनादित्वमभ्युप- 

गतु शक्यम् । अभ्युपगमे च जन्मेव तयोराकस्मिकं स्यादित्यथ; । स्वमाववादनिराकरणं प्रतिज्ञातमुत्तरार्धावष्टम्भेन 
प्रतिपादयति--पस्मादिति ॥ २२॥ | 

| वस्तुनो वस्तुतो जन्मायोगादजं विज्ञानमात्रं तत््वभि्युक्तम् । इदानीं ब।ह्याथंवादमुत्थापयति -प्र्ञप्तेरिति । 
ज्ञानस्य निविषयत्वे प्र्ययवेचिच्यानुपपत्ति प्रमाणयति-अन्ययेति । अग्निदाहादिप्रयुक्तदुःखोपरुब्ध्यनुपपत्तेश्चास्ति 
बाह्याथं इत्याह-संक्लेशषस्येति 1 परतन्त्रं परकीयं शास्त्रं तस्यास्तिता तद्धिषयस्य बाद्याथंस्य विद्यमानतेति यावत्। 

श्लोकस्य तात्पयंमाह--उक्तस्थैवेति । वस्तुनो नास्ति वस्तुतो जन्मेव्युक्ताथंस्तस्यैव दृदीकरणं पूर्वोत्तसपक्षाभ्यां 
चिकोष्यंते तया पुनराक्षेपमुखेन बाह्याथंवादिनां प्रस्थानमुत्थापयतीत्यथंः । ब्रह्मस्वरूपभूतां प्रज्ञप्त प्रतिषेधति-- 
शब्दादीति । साकारवादं व्युदस्यति--स्वास्मेति । प्रज्ञप्तेविषयनि रपेक्षत्वान्न स्वातिरिक्तविषयतेद्याश द्याऽश्द-- 
न हीति । सनिमित्तत्वं सविषयत्वेन स्फुरणम् । तमेव हैत द्वितीयपादयोजनया विशदथत्ति-अन्ययेति । प्रस द्खस्येषटतव 

` प्रत्याचष्टे-न चेति । प्रव्ययवेचिन्यानुपपत्तप्रयुक्तं फलं चतुथंपादव्याख्यानेन कथयति--अत इति । नयु प्रज्ञप्तेः 
स्वभावमेदेनैव बाह्यालम्बनं वेचि्यमन्तरेण स्वगतं वैचिग्यं धटिष्यते तत्राऽऽहू--न हीति ! भौपाधिकं तहि 
प्रत्ययवेचित्यमित्याराद्खय बाह्यार्थातिरिक्तोपाध्यनधिगमान्मेवमित्याहु--स्फटिकस्येति 1 तृतीयपादं हेव्वन्तर 

परत्वेनावतारयति--ततद्रचेति ! तस्थोपकन्धिमुपपादयति--उपलभ्यते हीति । तदुपलभ्मऽपि कुतो बाह्याथंसिद्धः 
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प्प्तेः सनिमित्ततवमिप्यते युक्तिदशनात् । निमित्तस्यानिमित्ततमिष्यते मतदर्शानात् ॥२५॥ 

परतस्वाश्रवय्य बाह्यायेस्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता । संक्छेशनं संक्लेशो दुःखमित्यथंः । उपलभ्यते हयग्निदाहादि- 
निमित्तं दुःखं; ययग्न्यादि बाह्यं दाहादिनिमित्तं विज्ञानव्यतिरिक्त न स्यात्ततो दाहादिद्ुःखं नोपलभ्येत ! उपरभ्यते 

तु, भतस्तेन मन्यामहेऽस्ति बाद्योऽथं इति । न हि विन्नानमात्रे संक्लेश्ञो युक्तः! अन्यत्राद्लनादित्यभिप्रायः \ २४ 
| अत्रोच्यते--बाढमेवं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं हयसंक्छेशोपरुन्धियुक्तिदश्षंनादिष्यते त्वया \ स्थिरीभव तावच्वं ५ 
ुक्तिदशनं वस्तुनस्तथात्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र । बरूहि कि तत इति । उच्यते । निमित्तस्य प्रज्प्त्याङम्बनाभिमतस्य 

घटदिरनिमित्तत्वमनालस्बनत्वं वेचिच्याहेतुत्वमिष्यतेऽस्माभिः, कथं, भुतदशंनात्परमाथंदशं नादित्येतत् । नहि घटो 
यथाभूतमृदरूपवशंने सति तद्वयतिरेकेणास्ति \ यथाऽ्ान्महिषः, पटो वा तन्तुव्यतिरेकेण \ तन्तवश्चांुव्यतिरेकेणेत्येव- 

मत्तरोत्तरभूतदक्ंन आ शब्दप्रत्ययनिरोधाश्नेव निमित्तमुपलभामह् इत्यथः \ अथ वाऽभूतदश्च॑नाद्राह्याथस्यानिमित्तत्व- 

मिष्यते । रज्ज्वादाविव सपदिरित्यथंः। आ्रन्तिदश्चनविषयत्वाच्च निमित्तस्यानिमित्तत्वं भवेत् \ तदभावेऽभावात्\ न १० 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ुक्तिदशंनात् प्रज्ञप्तेः सविषयत्वमिष्यत इत्येतत्सत्यं, तहि अत्रैव स्थिरीभव प्रतीतिमात्रररणो मा भूरित्याऽऽ्ह-- 
स्वभावेति । विचारहृष्िमिवाखम्न्याहु वत्तं कि ततो दूषणं ब्रूहि इत्युक्ते सिद्धान्त्याह--अन्रोच्यत इति । चक्षुषान्त- 
बहिर्वा निरीक्ष्यमाणे, त्वचा स्पृश्यमाने, जिह्वया अआस्वा्यमाने, घ्राणेन घ्रायमाणे च न मुद्रयत्तिरिक्तं धटे 
तक्वमुपलभामहे । ततः तस्प्रव्ययस्तावन्न तत्त्वतः सालम्बनः तद्हृष्टन्तमादाय विमतः प्रत्ययस्तत्वतो न १५ 
साटम्बनः प्रत्ययत्वात् सम्मतवदित्यनुमानमुज्जुम्भते । | | 

यद्यप्येतद्विज्ञानवाद्यभिमत्तं तथापि “छृत्स्नः प्रज्ञानवन एवे"त्यादिश्रत्यनुसारादनुमतं ब्रह्मविदामपीति 
भूतदशंनम् । यौक्तिकत्वदशंनं व्याख्यायाधिष्ठानभूतानुमवादेध्यस्तस्य जडस्यासत्त्वं व्याचष्टे--अथवेति । | 

किञ्च, विमतोऽथं आरृम्बनततया न स्वप्रत्ययजनकेः श्रान्तिविषयत्वात् रज्जुसपेवदित्याऽट--्रान्तीति ! 
हत्वसिद्धिमाशङ्कयाऽ्ट-- तदभाव इति। ननु देहाद्यभिमानिनां तावत् चक्षुरादिभिर्बाह्योऽ्थो भाति । कथमद्ेतदशिनां २० 

आनन्दगिरिटीका ` 

रिवयाशङ्कयाऽऽह्--यदीति । उपरुन्धिरेव तहि दुःखस्य मा भूदिति चेन्न । स्वानुभवविरोधादित्याह--उपलभ्यते 
तिति! विशिष्टदुःखोपलब्ध्यनुपपत्तिसिद्धं फलमाह्--अत इति ! विज्ञानातिरिक्तिबाह्यार्थाभावेऽपि क्लेशोपकन्धिर- 
विरुदधेत्याशङ्कयाऽऽहु--न हीति 1 अन्यत्र दाहृच्छेदादिव्यतिरिक्ते चन्दनपङ्धुरेपादावित्ि यावत् ।। २४॥ 

 द्वाभ्यामर्थापत्तिभ्यां बाह्याथंवादे प्राप्ते विज्ञानवादमुद्धावयति--ग्रजनप्तेरिति ! अञस्तु का नाम वस्तु- २५ 

्षतिरिवयाशङ्कयाऽश्ट-निमित्तस्येति । मतान्तरे प्राप्ते तन्नि राकरणमुच्यते विज्ञानवादिनेति इलोकस्य तात्पयं- 
माह-अघेति \ तव पूर्वां विभजते--बाढमित्यादिना \ दैतिनस्तव त्कप्रधानत्वान्न प्रतीतिमावरारणता युक्तेति 
मत्वाऽइ्ह--स्थिरीभवेति ! वस्तुनो बाह्यस्या्थ॑स्य तथात्वं प्रजञ्तिविषयत्वं तस्याभ्युपगमे कारणं प्रागुक्तयुक्तिदशंन- 
मित्येतस्मन्र्थे त्वं स्थिरीभवेति योजना । विचारदृष्ठिमिवावष्टम्याहु वरतं कि ततो दषणं ब्रूहीति पृच्छति -ब्रूहीति। 

तव्रोत्तरार्घं सिद्धान्ती व्याकुवेननुत्तरमाह--उच्यत इत्यादिना \ घट देर्वेचित्याहतुतवे प्रदनपूव॑क हेतुमाह --कथ- ३० 
मित्यादिना । परमाथंदर्शनं प्रपञ्चयति--न हीति । तत्र वेधम्य॑हृष्टान्तमाह्--यथेति । घटे दरिं न्यायं पटेऽपि 
दशंयति--पटो वेति ! तन्तुष्वपि न्यायनाम्यमुदाहरति--तन्तब इति \ प्रमाथं दश्ंनफलमुपसंह् रति--इत्येवमिति । 

घटादीनां स्वकारणनव्यतिरेकेणासतां न प्र्ययवेचिच्यहेतुत्मतो घरादि्रत्यपवत््त्ययान्त राण्यपि प्रत्ययत्वाविरोषा- 
दास्तवालम्बनवजितानि मन्तव्यानीत्यथं; । भूतदशनं यौक्तिकं त्वदशंनं ततो निमित्तस्यानिित्तत्वमिति व्याद्या- 

तम् । इदानीममूतदशंनादिति पदच्छेदेन ग्याद्यानास्तरमाहु--अथ वेति यथा रज्ञ्वादावधिष्ठाने सपदिरारोपि- ३५ 

पस्य दरंनान्न तस्य वस्तुतो दनं प्रत्याम्बनत्वमिष्टम् । तथे वाधिष्ठानज्ञान पेश्नया परमाथतो दशेनाद्वाह्यस्याथंस्य 
नाने प्रत्यालम्बनरत्वे वास्तवमभ्युपगन्तुमरक्यमित्यथंः । कि च विमतो बाह्यार्थो न तत्त्वतो ज्ञानं प्रत्यारुम्बनं 

भरन्तिविषयत्वाद्रऽज्वां सर्पादिवदित्याहू--रान्तीति ! हेतुं साधयति--तदभाव इति  भ्नान्त्यभावे बाह्यार्थो न 
४२ 
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चित्तं न संसपरशस्यथं नार्थामासं तथेव च । अभूतो हि यतथ्ार्थो ना्थामासस्ततः पृथक् ॥२६॥ 
निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य मविष्यति ॥२७॥ 

हि सुषुप्रसमाहितमुक्तानां ्रान्िद्ंनाभाव आत्भव्यतिरिक्तो बाह्योऽथं उपलभ्यते । न ह्युन्मत्तावगतं वस्त्वनुन्मत्त- 
रपि तथाभूतं गम्यते \ एतेन द्रयदशेनं संक्टेशोपलग्धिशच प्रत्युक्ता ॥\ २५ \ 

# यस्मान्नास्ति बाह्यं निमित्तमतथ्ित्तं न स्पुरात्यर्थं बाह्यालम्बनविषयम् । नाप्यर्थाभासं चित्तत्वात्स्वप्न- 

चित्तवत् \ अभूतो हि जागरितेऽपि स्वप्नाथवदेव बाह्यः शब्दादर्थो यतः । उक्तहेतुत्वाच्च ! नाप्यथमिसधित्ता- 
त्पुथक्चित्तमेव हि घटाद्थंवदवभासते यथा स्वप्ने \\ २६ ॥। 

ननु विपर्यसिस्तद्यंसति घटादौ घटादाभासता चित्तस्य । तथा च सत्यविपर्यासः क्वचिद्रक्तव्य इति । 
अन्नोच्यते । निमित्तं विषथमतीतानागतवतंमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा चित्तं न स्पुशेदेव । यदि हि क्वचित्संस्पृरेत्सोऽ- 

१० अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

चाक्षुषादेः स्फुरणमात्रत्वं ततराह-न हीति ! तथाप्य्थपत्योः कि दूषणमुक्तं भवति । तदाहू--एतेनेति ! तच््व्दशिनां 
स्फुरणात्तिरिक्तवस्त्वनुलम्भप्रदशंनेन वेचित्यदशंनं दुःखोपलन्धिश्च प्रव्यक्ता । अतोऽनुपपद्यमाना दशंनादय एव 
अर्थापत्तिद्रयव्यवहा राद्धसिति अन्यथाप्युपपत्तिरिति भावः ॥ २५॥ 

ज्ञानस्य सविषयत्वप्रसिद्धेः तत्त्वया ज्ेयाभावे ज्ञानमपि न स्थादित्याशङ्कुयाऽऽह॒--चित्तमिति) स्फुरणमिह 
१५ चित्तशब्देनोपलक्षयते तत्र कुत्रापि सकमंकं जानातेस्तु सकमंकत्वं क्रियात्वकल्पनया द्रष्टव्यम् । 

किञ्च, जागरितगतोऽ्थो न सन् अथंत्वात् स्वप्नाथं वत् । अतोऽपि ज्ञानं न सविषयमित्याहू-- अभूतो हीति \ 
उक्तहैतुत्वाच्चेत्ति श्रान्तविषयत्वाच्चेत्यथंः | अथंजन्यत्वाभावेऽपि ज्ञानस्यार्थाभासजच्यत्वं भविष्यतीति न वाच्य- 
मित्याहु--नापीति । पुवंसिद्ध एव हि जनकः प्रसिद्धः । न चाभासस्य प्रतीतेः पूवं सतत्वमस्तीत्यथंः ।। २६॥ 

आनन्दगिरिटीका 

२० भातीत्युक्तं हेतुं प्रपञ्चयति--न हीति । देहाभिमानवतो बाद्याथंप्रतिभानध्रौनव्यादद्रेतदक्षिनोऽपि तस्पर्िभानम- 
प्रत्यूह प्राप्नोत्तीव्याशङ्कयाऽऽ्ह्-न द्युन्मत्तेति। बाह्याथंसमथंनाथंमुक्तमर्थापत्तिद्रयं कथं निरसनीयमित्याह-एतेनेति। 
तत्त्वदरिनां स्फुरणातिरिक्तवस्त्वचुपकम्भप्रदयंनेन वेचिन्यदशेनं दुःखोपकन्धिरच प्रत्युक्ता । तेनानुपपद्यमानार्थापत्त- 
दयस्यानुत्थानस् । व्यवहा रहष्टया तु पवंश्रमसमारोपितस्वेप्नवदेव संवेदने वैचित्यं दुःखं च व्यवहाराङ्- 
मित्यन्यथाऽ्प्युपपत्तिरित्यथंः ॥ २५ ॥ | 

२५ ज्ञानस्य सारम्बनत्वप्रसिद्धेस्तच्वहष्टया ज्ञेयाभवे ज्ञानमपि न स्यादिव्याशङ्कयाऽऽ्--चित्तमिति \ न हि 
स्फरणं सकेमंकं तस्य सकमंकत्वप्रसिद्धयभावात्। जानातिस्तेषु सकर्मकत्वं क्रियाफर्त्वकस्पनया स्वीकृतमिति भावः। 
चित्तस्याथंस्पशित्वाभावेऽपि तदाभासस्परित्वं स्यादित्याश ङ्गयाऽऽह्--नार्थेति । तत्र ठेतुमाह--अभूत इति । 
प्रथमपादं व्याचष्ट- यस्मादिति । विमतं चित्तमर्थाभासमपि न स्पुराति चित्तत्वात्सम्प्रतिपन्नवदिति । द्वितीयं पादं 
विभजते--नापीति । न हि इषटन्ते तस्यार्थाभासस्पशितवं तस्थेव तदात्मना भानादित्यथंः । तृतोयपादं व्याकरोति- 

२३० अभूतो हीति ! विमतोऽथः सन्न भवत्यथंत्वात् सम्प्रतिपन्नवदित्यनुमानाच् ज्ञानस्याऽऽखम्बनमित्य्थ; । विमततोऽथंः 
स्वविषयन्ञानजनको न भवति ्रान्तिविषयत्वात्सम्प्रतिपन्नवदिदयुक्तमनुमानं स्मारयत्ति--उक्तेति । अथं जन्यत्वाभाव 
विज्ञानस्थार्थाभासजन्यत्वं स्यादित्याशङ्कय चतुथंपादाथंमाह--नापीति । २६॥ 

ञानस्य सारम्बनत्वाभावे तस्य तथात्वप्रथा श्रान्तिभवेत् । श्रान्तिश्चाभ्रातितप्रतियोगिनीत्यन्यथास्याति- 
माशङ्कुयाऽऽह-निमित्तमिति ! कालत्रयेऽपि ज्ञानस्य वस्तुतोऽथंस्परशित्वाभावे तद्रासनाभावात्तज्जल्या नान्यथाख्यातिः 

३५ सिध्यत्ति । भ्रान्तिस्तु विधान्तरेणापि भविष्यतीत्याहू-अनिमित्त इति। दलोकव्यावर्त्यामाशङ्कुं दर्शयति-नन्विति । 
यदि घटादिर्बह्योऽ्थो न गृह्यते तहि तस्मिच्रसत्येव तदाभासता ज्ञानस्य विपर्यासः । अतस्मिस्तदवुदधेस्तथाल्वात्। 
विपयसि च स्वीकृते क्वचिदप्यविपर्यासो वक्तव्यः, श्न्तेरभ्रान्तिपुवेकत्वस्यान्यथाख्यातिवादिभिरिष्टत्वादित्यथंः | 
तत्र पूर्वाधंयोजनया परिहुरति--अत्रेति । उक्तमेवाथंमुत्तरा्धंयोजनया साधयत्ति-यदीति । अश्रान्तेरभावादसम्भवं 





अलातत° प्र,-२८ 1 माण्डूक्योपनिषत् [ २३१ 

"तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते । तस्य प्रयन्ति ये जातिं खेवे परयन्ति ते पदम् ॥२८॥ 

पिपर्यासः परमाथत इत्यतस्तदपेक्षयाऽसति घरे घटाद्याभासता विपर्यासः स्याच्च तु तदस्ति कदाचिदपि चित्तस्याथं- 
संस्पशेनम् । तस्मादनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य चित्तस्य भविष्यति न कथच्धिद्विपर्यासोऽस्तीत्यभिप्राथः । अयमेव 
हि स्वभावश्ित्तस्य । यदुतासति निमित्ते घटादौ तद्रदवभासनम् ।\ २७ ॥\ 

्रलप्तेः सनिमित्तत्वभित्यायेतदन्तं विज्ञानवादिनो बौद्धस्य वचनं बाह्यार्थवादिपक्षप्रतिषेधपरमाचार्यणानु- ५ 
मोदितम् । तदेव हेतुं कत्वा तत्यक्षप्रतिषेधाय तदिदसुच्यते-तस्मादिव्यादि \ यस्मादसव्येव घटादौ घटाद्याभासता 
चित्तस्य विज्ञानवादिनाऽभ्युपगता तदनुमोदितमस्माभिरपि भूतदशंनात् । तस्मात्तस्यापि चित्तस्य जायमानाव- 
भासताऽसत्येव जन्मनि युक्ता भसवितुमित्यतो न जायते चित्तम् \ यथा चित्तहश्यं न जायतेऽतस्तस्थ चित्तस्य ये 
जाति पटयन्ति विञ्लानवादिनः क्षणकत्वदुःखित्वश्ुन्यत्वानात्मत्वादि च, तेनेव चित्तेन चित्स्वरूपं द्रष्टुमरक्यं 
पदयन्तः खे वै पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम् । अत इतरेभ्योऽपि द्रेतिभ्योऽत्यन्तसाहसिका इत्यथः ! येऽपि शून्य- १० 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

क्वचित्सत्त एव अन्यत्र असत्त्वेऽपि दोषात्छ्यात्तिरन्यथाख्यातिरिष्टा नात्र सम्भवतीति चेत् न, क्वचिदपि 
ल्ानस्य सविषयत्वादर्शनात्। कथं तहि घटाद्याकारनिर्भासनं तव्राहु-अयमेव हीति! अन्वयव्यतिरेकाभावपरिहारेण 
तावन्मात्रत्वं स्वभावशब्देन विवक्लितमविद्येति केचित् ॥ २७ ॥ | | 

 वृत्तानुवादपूवंकं इलोकस्य तात्पयंमाह्--प्रज्ञप्तेरित्यादिना। घटस्पुरणं मे जातमित्यादिसंविज्जन्म न सत्त्यं १५ 
हृ्यत्वान्नीलादिवदित्याह--असत्येव हि जन्मनीति । क्षणिकत्वं स्थायित्ववि रोधिस्वरूपत्वं दुःखक्लेशाः, शुन्यं 
सुषुप्तादौ विच्छित्तिः, अनात्मत्वमसातव्यगमनं, असवंगतत्वमादिशब्दादत्यन्तविलक्षणत्वमन्योन्यसाहद्यञ्च गृह्यते 
तानि ये पश्यन्ति ते वे परयन्ति खे पदमित्यन्वयः। तच हेतुः-तेनैव चित्तेनेति । स्वस्कन्धाधि रोहुकल्पायाः स्ववृत्तेर- 
शक्यत्वात्तद्हश्यतां विना तद्धर्मावगत्यसम्भवाच्चेत्यथः । पश्यन्त एवेति भविपरिटुप्तटक्स्वभावतां सूचयति । 
सर्वाभावसिरद्धहि इग्बरात् भवति दशः परनरभावः कथं सिध्यतीति भावः ॥ २८ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

भ्रन्तेरसति घटादौ घटाद्याभासता ज्ञानस्य कथं निवंहतीव्याशङ्कयाऽऽ्ह--अयमेवेति \ स्वभावशब्देनाविद्योच्यते । 
न हि भ्रान्तिरश्रान्तिपुविकेत्ति नियमः । सविषयाणां ्रमाणामवि्यात्वाभ्युपगमादित्यथः । २७॥ 

बाह्याथंवादिपक्षमेवं विज्ञानवादिमुखेन प्रतिक्षिप्य विज्ञानवादमिदानीमपवदत्ति- तस्मादिति । प्रतिक्षणं . 
विज्ञानस्य जन्म हर्यते विज्ञानवादिभिरित्याशङ्कयाऽऽह-- तस्येति  वृत्तसङ्धोतंनपवंकं इकोकस्य तात्पयंमाहु-- २५ 
परजञप्तेरिति । तच्च बाह्याथंवादिनो बाह्योऽर्थ विज्ञानवदस्तीति पन्षप्रतिषेधमुखेन प्रवृत्तं त्पुनराचार्येण भवत्वेव 
मित्यनुज्ञातम्, बाह्याथंवाददूषणस्य स्वमतेऽपि संमतत्वादित्याह्--बाह्याथं इति ! बाह्याथंवाददूषणानुमोदनप्रयोजन- 
माह्--तदेवेति \ असत्येव घटादौ घटाद्याभासत्वं विज्ञानस्य यदुक्तं तदेव हैतुत्वेनोपादाय विज्ञानवादनिषेधायं 
बाह्यायंपक्षदूषणमनुमोदितमिलव्यथंः । सम्प्रति विज्ञानवादटूषणमवतारयति- तदिदमिति ! तस्मादित्यादि व्याचष्टे- 
यस्मादिति \ भूतदर्शनादघटादेमुंदादिमाच्रं भूतं वस्तुतत्त्वे तस्यापि विज्ञपिमाच्ं ततत्वं तस्य शास्तो दर्दानादिति ३० 

यावत् । द्वितीयपादं हष्टान्तव्वेन विभजते--यथेति विमतं विज्ञानजन्म न तात्विकं हर्यत्वान्नीरुपीतादिवदित्यथः। 
विपक्षे दोषमाह--अत इति । तत्त्वतो विज्ञानस्य जन्मायोगादे तस्य तात्विकं जन्म परयन्ति तते पक्ष्यादौनां खेऽपि 
पदं पश्यन्तात्यन्वयः । अनात्मत्वादीत्यादिरब्देनान्योन्यविलक्नणत्वमन्योन्यसाहश्यं च गृह्यते । तत्र हतु सूचयत्ति- 

तेनैवेति । स्ववृत्तेरनुपपततेस्तद्द्दयतामन्तरेण च तद्धमंहश्यताऽसम्भवादित्यथंः । विज्ञानवादे फलितं विरोषं 
दर्शयति--अत इति \ रून्यत्रादिनं प्रति विरोषं कथयति-येऽपीति \ पश्यन्त एवेत्यविदुप्तहृभरुपता चोत्यते । इण्बकादेव ३५ 

_ पर्वाभावः सिच्यति। हग : सिध्यति । हगभावस्तु कथं सिध्येत् । न च तावदृहगेव तदभावं साधयेत् । तयोरेककालल्ानूपपत्तेरस्त्यिधंः। ` 

१. तस्मान्न जायते चित्तमू-विन्ञानवादिनो बौद्धस्य वचनं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं ( २५), चित्तं न 
संस्पृशत्यथं ( २६ ) निमित्तं न सदा चित्तं ( २७ ) इति दलोकनत्रयमित्युक्तं बौ द्वग्रन्ेष्वन्वेषणीयम् | 
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अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्तत | प्रकृतेरन्यथाभाबो न कथंचिद विष्यति ॥२६॥ 
अनादैरन्तवन्ं च संसारस्य न सेत्स्यति । अनन्तता चाऽऽदिमतो सोक्षुस्य न भविष्यति ॥३०॥ 

वादिनः पष्यन्त एव सरव॑शुन्यतां स्वदश्लंनस्यापि शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि साहसिकतराः लें मुष्टिनाऽपि 
जिघुक्षन्ति \ २८ ॥ 

५ उक्तरहेतुभिरजमेकं ब्रह्मेति सिद्धम् \ यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं तत्फरोपसंहूारार्थभ्यं श्लोकः । अजातं ‹यच्चित्तं 
ब्रह्मेव जायत इति वारिभिः परिकल्प्यते तंदजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्तस्य ततस्तस्मादजातरूपाया; प्रकृते 
रन्यथाभावो जन्म न कथच्चिद्धुविष्यति \ २९।। 

अयं चापर आत्मनः संसारमोक्षयोः परमाथंसद्भूाववादिनां दोष उच्थते \ अनादेरतीतकोटिरहितस्य 
संसारस्यान्तवत्तवं समानं सेत्स्यति युक्तितः सिद्ध नोपयास्यति । न दह्यनादिः सच्न्तवान्कञ्चित्पदार्थो दृष्टो लोके । 

१० बीजाङुरसम्बन्धनैरम्तयंदिच्छेदोे हृष्ट इति चेत् \ न । एकवस्त्वमावेनापोदितत्वात् । तथाऽनन्तताऽपि रविज्ञानप्राप्नि 
कालप्रभवस्य मोक्षस्याऽऽदिमतो न भविष्यति \ घटादिष्वदशंनात् । घटादिविनाश्षवदवस्वुत्वाददोष इति चेत्। 
तथा च मोक्षस्य परमाथंसदधूावप्रतिज्ञाहानिः असत्त्वादेव शशाविषाणस्येवाऽऽदिमत्वाभावश्च ॥ ३०॥ ` 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

यदि क्षणिकत्वं श॒न्यत्वं वा न सम्भवति कि तहि सम्भवतीति तत्राहु~-अजातमिति । २९॥ 
१५ इतरचाजं सवं मित्ययमेव परमाथ इत्याह्--अनादेरिति । अतीतकोरिरहितस्येति \ पूर्वं नासीदित्यवच्छेद- 

रहितस्थेत्यथंः । सन्ताने ग्यभिचारमादाङ्कय दूषयति-बीजशङ्करेति । भावत्वादिविरोष्यांशः तत्र न वर्त्र इत्यथः 
किञ्च, मोक्षो नानन्तकः आदिमत्वात् घटादिवदिति प्रसङ्कान्तरमाह-तथानन्तताऽपीति। यथा घटा दिध्वंसः कृतकोऽपि 
नित्यः तथा बन्धध्वंसः कृतकोऽपि नित्यो भविष्यतीति अनेकान्तिकत्वमाह्-घटदीति । परिहरति-तथा चेति । 

| | आनन्दगिरिटीका 

२० कि च सवंशून्यतां वदन्तः शुन्यतादर्शनस्य च रान्यतां वदन्ति | तथा च स्वपक्षासिद्धिरित्यभिप्रेत्याऽ्ट्-- 
स्वदश्ंनस्थेति । ततोऽपीति । विज्ञानवादिभ्योऽपीत्यथंः ॥ २८ ॥ 

यदि विज्ञानस्य बाह्याकम्बनत्वं क्षणिकत्वं शून्यत्वं च न सम्भवत्ति कि तहि तत््वमेकरूपं भवतीत्या- 
शद्धुयाऽऽह॒-अजातमिति । तस्याश्च प्रक्रतेरत्यथात्वं पुरस्तादेव निरस्तमिव्याह्- प्रकृतेरिति \ इलोकस्य तात्पयं- 
माह्--उक्तरिति । कूटस्थमद्वितीयं ब्रह्मेति यद्पुवंत्र प्रतिज्ञातं तज्जन्मनो दुनिरूपत्वादुक्तदैतुमिः सिद्धम् । तस्येव 

२५ सिद्धस्याथस्य फलमुपसंहतुमेष इंकोक इत्यथः । पुर्वाधि योजयति--अजातमिति । यदि चित्तं स्फुरणमजातमभीषं तहि 
तदुब्रहमेव तस्य कौोटस्थ्यकस्वाभाव्यात्तद्पुनवंस्तुतो न जातमेव मायया जन्मवदिति कल्प्यते चेत्तस्याजात्िरेवाजातत्रा- 
तप्रकृतिभवतीत्यथः । द्वित्तीयाधे योजयत्ति-अजातरूपाया इति! तस्याश्चेदन्यथात्वं स्वरूपहानिरापतेदित्यथः ॥२९॥ 

कूटस्थं तत्त्वं तात्विकमित्यत्र हैत्वन्तरमाहु-अनादेरिति ! विमतः संसारे नान्तवाननादिभादत्वादात्मव- 
दित्यः । कि च मोक्षोजनन्तो न, भावत्वे सत्यादिमत्त्वाद्घटवदित्याहू--अनन्तेति \ ऽरोकस्य दात्पयं माह अयं 

३० चेति । तत्र पृवधिं व्याकरोति--अनादेरिति ¦! अतीतकोटिरहितस्य पूर्वं नाऽऽसीदित्यवच्छेदवजिततस्येत्यथंः । 
 योऽनादिभावः सोऽन्तवाक्चेति व्या्षिरात्मनि व्यक्तत्याह्-न हीति । बीजाङ्कुरयोर्हृतुफरुभावेन सम्बन्धस्तस्य 

नंरन्तय॒सन्तानस्तस्यानादिभावत्वेऽपि विच्छेदस्यान्तस्य इषटत्वादनेकान्तिकतेति शङ्खते-बीभेति । भावतव- 
विशेष्यांशस्य तत्रावतंनात्न व्यभिचारशङ्केति दूषयति- नैकेति । द्वितीयार्धं व्याचष्टेतथेति ! यत्राऽऽदिमच्वं तत्र 
 नानन्तत्वमिति व्याप्षिभूमिमाह्-घटादिष्विति) यथा कृतकोऽपि घटादिध्वंसो नित्यस्तथा बन्धध्वंसोऽपि भविष्यतीत्य- 

३५ नेकान्तिकत्वमाशङ्धुते -घटादीति ! मोक्षस्याभावत्वे सति परमा्थसत्वप्रतिन्ञा भज्येतेति दूषयति- तथा चेति । 
कि च प्रागसतः सत्तासमवायरूपं कायंत्वं तदपि मोक्षस्यासच्वे न सिध्यतीत्याहु-असस्वादेषेति ॥ ३०॥ 

१. चिनत्तस्येव स्फुरणरूपत्वं तवेषं चेत् तत् ब्रह्मेव तस्य भेदः जन्म च न स्तः । 
२. तत्त्वज्ञानकाटत्यथः। 

1 ाककककापवनकााश 





अछात° ५०-२१-२३ , माण्डुक्योपनिषत् { ३३३ 

आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । वितथः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव ठकषिताः ॥३१॥ 
सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते | तस्मादा्न्तवच्वेन भिथ्येव खटु ते स्मृताः ॥३२॥ 

पे धर्मा मृषा खप्ने कायस्यान्तनिदरनात् । संतरतेऽस्मन्परदेशे वे भूतानां दर्शनं इतः ॥२३॥ 

वैतथ्ये कृतव्याख्यानो इलोकाविह संसारमोक्षाभावप्रसङ्केन पठितौ ॥ ३१-३२१ 

निमित्तस्यानिमित्तत्वसिष्यते भूतदशंनारित्यथम्थंः प्रपञ्च्यत एतेः लोकैः \\ २२ \1 ५ 

अनुभूतिस्वरूपाचार्य॑टीका 

अभावत्वे सति मोक्षस्य परमाथसतत्वप्रत्िज्ञाया हानिः स्यात् । प्रध्वंसोऽस्तीति सत्वसमारोपेण यथोच्यते तथा 
मोक्षोऽस्तीति सच्वसमा रोपेणोच्यत इत्यथः | किञ्च, असतः सत्तासमवायादिलक्षणं कायंत्वमभिमतं ताक्िका्णां, तदपि „£ 
मोक्षस्यासत्तवे न स्यादिव्याहु--असस्वादेवेति ! कादाचित्कत्वं प्रध्वंसस्य कायंत्वमित्यपि वाङ्मात्रं काठसम्बन्धस्य 
भवनस्य चासम्भवादिति । २३० ॥ १० 

भवतु ताहि मो्षस्या्यन्तदत्वं ततः को दोष इत्यालङ्कुयाऽऽह-आदावन्ते च यद्चास्त्युषरोदकादि वत्त॑मानेऽपि 
तत्तथा नास्त्येवेति सम्मत्तं तथा व्रितथेरूष रोदकादिधिः सहशा आ्यन्तवत्वेन मिथ्यात्वेन समा मोक्षादयः अवित्तथा 
इव मूटेकंक्षिताः स्युरित्यथः ।। ३१॥ | 

ननु--ऊषरोदकादिना स्तानपानादिप्रयोजनं न निष्पद्यते मोक्षस्वगंपशुपुत्रादिषु सुखादिग्राप्तिः प्रयोजनं 
दृश्यते । अतो न वेतथ्यमित्याशङ्धयाऽऽहू--सप्रयोजनता तेषां सोक्षादीनां स्वप्ने विप्रतिपद्यते व्यभिचरति । जागरिते १५ 
हि मुक्तोऽहं पूत्रवानह्मित्ति मत्वा दृष्टो नरके पतितं विनष्टपुत्रञ्चात्मानं स्वप्ने पश्यन् शोचति । अतो नात्यन्तिकं 
सप्रयोजनत्वमित्यथंः ।। ३२ ॥ |  ' 

किञ्च, येन येन हेतुना स्वप्नस्य मिथ्यात्वमिष्टं स सर्वोऽपि जागरिते तुल्यः । तस्मादप्यजं संवित्मात्रं 
तत्वमिति दश्शंयितुमुपक्रमते--सवें धर्मा इत्यादिना । कायस्यान्तनिदर्धनात् यदि स्वप्ने मिथ्यात्वं तहि वियद् 
कायस्यान्तदं्शनात् स्वे ज ग्रद्धर्मा अपि मूषित्यथंः । यचूचितदेशवेधूर्थात् स्वप्नस्य मिथ्यात्वं तहि संवृते निरिखद्रेऽ- २० 
स्मिन् ब्रह्मणि प्रदेशवत्प्रदेशान्तरविधुरेऽखेण्डे मृतानां विद्यमानानां दर्दनं कुतः स्यात् ? न कुतोऽपि अनवकाशत्वात् 
ब्रह्मण इत्यथ; ।। ३३ ॥ 

आनन्दभिरिटीका 

अस्तु तहि मोक्षस्याऽऽ्यन्तवस्वं तत्राऽऽह--आदाविति \ यदित्युषरोदकादि गृह्यते । तथा वस्तुतो नास्त्य 
वेति यावत् । वितथेस्तेरेव मरीवच्युदकादिमिः। सादृश्यमाचन्तवच्वम् । विमता मोक्षादयो न परमाथंसन्तो भवितु- २५ 
महन्त्या्यन्तवत्वान्मरीच्युदकादिवदित्यथंः । कथं तहि मोक्षादीनामपि त्थात्वप्रथेत्यार ्ुयाऽऽहु--अवितथा 

इतिं ।! रक्षिता मूदेरविचारकरिति शेषः ¡ ऊषरोदकादीरना स्नानपानादिप्रयोजनानुपरस्भान्मोक्षस्वर्गादीनां तु ̀ : 

सुखाद्प्रा्िप्रयोजनप्रतिकम्भा्च मोक्षादिवेतथ्यमित्याशङ्कयाऽश्-सप्रयोजनतेति । तेषां मोक्षादीनासिति यावत् । 

पुनरक्तिराङ्कां वारयति--वैतभ्य इति ॥ ३१.३२ ॥ ~ - ` ` - 

| कि च येन हैतुना स्वप्नस्य मिथ्यात्वमिष्ं तस्य जागरितेऽपि तुल्यत्वाञ्जन्मादि रहितं संविन्मात्रं ३० 
तत्वभेषव्यमिति विवक्ित्वाऽध्--सवं इति । यदि देहान्तद॑शनान्मिथ्यात्वं स्वप्नस्येषटं तहि व राजदेहे सवस्य 

-जागरितस्य दर्शनान्मिथ्यात्वं दुर्वारमित्यर्थः । कि च योग्यदेशवेधूर्यान्मिथ्यात्वं स्वप्नस्य यदभीष्टं तहि 

संवृते प्रदेशे प्रत्यभ्भूते ब्रह्मण्यखण्डेकरसे भृतानां विद्यमानानां दर्रनं न कुतोऽपि स्याद्रह्मणोऽनवकाशत्वा- 

दित्याह- संवत इति ! अवतारितश्खोकसहितानासुत्तरश्छोकानां ` जात्याभासमिव्यस्मात्प्राक्तनानां तात्पयमाह- 
1) 

निमित्तस्येति ।॥ ३२३ ॥ । | ~ ~ [व २५ 





२३४ 1 टोकाद्रयोल्लसितशाङ्कुर भाष्योपेत्ता [ भखात्त० पर०-३४-३६ 

न युक्तं दर्शनं गत्वा काटस्यानियमाद्गतौ । प्रतिबुद्धश्च बै सवस्तस्मिन्देशे न षिघते ॥२४॥ 
मित्राः सह संमन्त्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते | गृहीतं चापि यत्किश्चितप्रतिवुद्धो न पश्यति ॥३५॥ 
स्वप्ने चवस्तुकः कायः परथगन्यस्य दानात् । यथा कायस्तथा सवं चित्तदस्यमवस्तुकम् ॥२६॥ 

जागरिते गत्यागमनकालो नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्यानियमाल्चियमस्याभावात्स्वप्ने न देशान्तर. 
५ गमनमित्य्थः \\ ३४ ॥ 

मित्राद्यैः सह॒ संमन्त्य तदेव मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । गृहीतं च यक्किञ्िद्धिरण्यादि न प्राप्नोति । 
गतश्च न देश्षान्तरं गच्छति स्वप्ने \\ २५ ॥ 

स्वप्ने चाटन्हश्यते यः कायः सोऽवस्तुकस्ततोऽन्यस्थ स्वापदेशस्थस्य पृथक्कायान्तरस्य दशनात् । यथा 
स्वप्नह्यः कायोऽसंस्तथा सवं चित्तहश्यमवस्तुकं जागरितेऽपि चित्तहइयत्वादित्यथः । स्वप्नसमत्वादसज्जागरितम- 

१० पीति प्रकरणाथंः ॥ ३६ ॥ 
अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

| किञ्च, गतौ नियतस्य कालस्याभावात् स्वप्ने गत्वा दर्शनं नेष्टं तथा मरणादूध्वंमचिरादिमार्गेण गत्वा 
ब्रह्ादरछनमपि न युक्तं काछानवच्छिन्नत्वादित्य्थंः । यदहेशस्थः स्वप्नं पश्यति प्रवुद्धस्तस्मिन्देशे न विद्यत इति 
मिथ्यात्वमिष्टम् । तथा यदेशस्थः संसारं पश्यति ब्रह्मभावं प्रतिनुद्धस्तस्मिन्देशे न विद्यत पूर्व॑रूपेणानवस्थानात्, 

१५ अतो जागरितस्य मिथ्यात्वमित्यथः ।॥ ३४॥ 
किञ्च, स्वप्नेऽपि विसम्बादादप्रामाण्यमिष्टं तथां जागरितेऽपि परं श्वेयोऽस्माभिः साधनीयमिति सब्रह्म 

` चारिभिस्सह समालोच्याविद्यानिद्रातः प्रबुद्धो न तच्छयस्सत्यत्वमाखोचितं प्रतिपद्यते निप्यमुक्तत्व निर्चयात् सवं- 
स्यातो मुमुक्षुत्वं श्रवणादिकतंग्यता च भ्रन्त्येवेत्यथंः । किञ्च, स्वप्नवदेव गृहीतमुपदेशादि विद्वान्न पश्यति 
तत्साध्यफलकाभावात् । अथवा छोकटृ््या यक्किञ्चिद्गुहीतं वस्त्रान्नोदकादि तत् विद्वाल्नेव किञ्चित्करोमीति 

२० प्रत्ययवबाधात् स्वसम्बन्धितवेन नैव पश्यतति इत्याहु । सन्मात्रमेवेत्य्थं; । किञ्च, स्वप्ने येन कायेन पयंटति 

आनन्दगिरिटीका 

उक्तमेवार्थं प्रपञ्चयत्ति-न युक्तमित्यादिना । स्वप्ने देशान्तरगतौ नियतकाराभावान्न गत्वा दशंनमिष्ं 
तथा मरणादूध्वंमचिरादिमार्गेण गत्वा ब्रह्मदर्शनमयुक्तं कारानवच्छिन्नत्वादित्यथंः । कि च यदशस्थः स्वप्न 
पश्यतति प्रतिबुद्धस्तस्मिन्देशे चास्तीति मिथ्यात्वमभीष्टम् । तथा यस्मिन्देो स्थितः संसारमनुभवति ब्रह्मभावं 

२५ प्रत्तिपत्नस्त्मिन्देहदेशे नास्ति परिपू्णत्रह्मरूपेणावस्थानादत्तो जागरितस्यापि मिथ्यात्वमेष्टन्यमित्याह्-ग्रति- 
बुद्धश्चेति ! श्लोकस्य तासपर्याथं कथयति--जागरित इति । ३४॥ 

कि च यथा स्वप्ने विसम्वादादप्रामाण्यमिष्टं तथा जागरितेऽपि परं श्रेयोऽस्मामिः साधनीयमिति सन्रह्म- 
` ` वादिभिः सह् समालोच्याविद्यानिद्रात्ः प्रतिबुद्धो नेव शश्रेयःसाध्यत्वमालोचितं प्रतिपर्ते । सर्व॑स्य निघ्यमुक्तत- 

-निश्चयात् । अतो मुमुक्षुत्वं श्रवणादिकरतव्यता च भ्रन्त्ेवेत्याहु--मित्राचेरिति। कि च स्वप्नवदेव गुहीतमुपदेशादि 
३० विद्वान्न पश्यति तत्साध्यफलाभावादित्याहु--गुहीतं चेति ! अथ वा छोकदृष्टया यत्किञ्चिद्गहीतं वस्त्रान्नोदकादि 

-तद्विद्वान्नेव किञ्चित्करोमीति प्रतिबुद्धोऽन्यप्रत्ययवाधान्न स्वसम्बन्वित्वेनाधिगच्छति । तेन तदाभासमात्रमेवेत्याह- 
गृहीतं चेति । उक्तमर्थं विवक्षित्वा दलोकक्चराणि योजयत्ति--भिजाचेरित्यादिना ॥ २५ ॥ 

कि च स्वप्नावस्थायां येन देहेन नाडयादिषु प्यंटत्ति स मिथ्या पृथगभूतस्य निश्चलस्य देहस्य दर्शनात् । 
तथा जागस्ति येन परित्राजकादिशरीरेण लोकस्य पूज्यो द्वेष्यो वा हश्यते स॒ मिथ्या कथ्यतते । पृथगेव कूटस्थ- 

३५ ब्रह्माख्यश्च रीरस्यानुभवादिव्याहु--स्वप्ने चेति । कि च थथा स्वप्ने देहो मिथ्या तथा चित्तदृश्यं जडं सवंमवस्तुकं 
 मिध्याभूतमेषितव्यमित्याह--यथेति । पू्धिगतान्यक्षराणि योजयति--स्वणन इति ! उत्तराधंगतानि व्याकरोति- 
यथेत्यादिना । प्रकरणाथंमुपसंहरति--स्वप्न इति । ३६॥ 

(म 

१. श्रेयसो मोक्षस्य साध्यस्वमस्माभिः इति | 
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्रहणाउजाग रितवततद्धेतः स्वप्न ष्यते । तदधेतुखात्त॒॒ तस्यैव सञ्जागरितमिष्यते ॥२७॥ 

 उतद्स्यप्रसिद्धस्वादजं सवेषदाहृतम् । न च भूतादमूतस्य सम्भवोऽस्ति कथंचन ॥३२॥ 

अस्जागस्ति दृष्टवा स्वप्ने पयति तन्मयः । असत्स्वप्नेऽपि दष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पयति ।३६॥ 

इतश्चासत्तवं जाग्रदस्तुनो, जागरितवज्जागरितस्येव ग्रहुणाद्भ्राह्यग्राहुकरूपेण स्वप्नस्य तञ्जागरितं हेतुरस्य 

स्वप्नस्य स॒ स्वप्नस्तद्धेतुर्जागरितकायंमिष्यते \ तद्धेतुत्वाञ्जागरितकायत्वात्तस्यैव स्वप्नदुद्ल एव सनज्जागरितं न ५ 

लन्येषाम् 1 यथा स्वप्न इत्यभिप्रायः यथा स्वप्नः स्वप्नदृश एव सन्साधारणविद्यमानवस्तुवद्वभासवे तथा 

तत्कारणत्वात्साधारणविद्यमानवस्तुवदवभासमानं + न तु साधारणं विद्यमानवस्तु स्वप्नवदेवेत्यिप्रायः ॥ ३७ ॥ 

ननु स्वप्नकारणत्वेऽपि जागरितवस्वुनो न स्वप्तवदवस्तुत्वम् । अत्यन्तचलो हि स्वप्नो जागरितं तु स्थिरं 

लक्ष्यते । सत्यमेवमविवेकिनां स्यात् \ विवेकिनां तु न कस्यदिद्रस्तुन उत्पादः प्रसिद्धोऽतोऽप्रसिद्धत्वादुत्पादस्याऽऽत्सेव 

सर्व॑मित्यजं सर्वमुदाहतं वेदान्तेषु “सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज्'' इति । थदपि मन्थसे जागरितात्सतोऽसत्स्वप्नो जायत इति १० 

तदसत्। न भूतादिद्यमानादभूतस्थासतः सम्भवोऽस्ति लोके! न ह्यसतः हाश्षविषाणादेः सम्भवो दृष्टः कथच्चिदपि ॥३८॥ 

ननूक्तं त्वयैव स्वप्नो जागरितका्थंमिति तत्कथसुत्पादोऽप्रसिद्ध इत्युच्यते । श्यृणु, तत्न यथा कायंकारण- 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

सोऽसन् पृथङ्निस्वरुकायदरानात् \ तथा जागरिते येन परित्राजकादिदेहेन लोकस्य पूज्यो द्वेष्यो वा भवति ` 

सोऽसन् कटस्थब्रह्याख्यकायस्यानूभवादित्यथंः। कि बहुना यथा स्वापनः कायोऽप्तन् तथा जाग्रदहृश्यजडजातमवस्तुक १५ 

चैतन्यातिर्तिमसदेवेव्यर्थः । सप्ति प्रमातरि बाध्यत्वं स्वप्तस्य मिथ्यात्वं तदृशंनात् स्वप्नहगपेक्षया जागरस्तस्य 

सत्वं न परमाथंतः स्वप्नं मिथ्याभूतं प्रति कारणत्व देवेत्याह--तस्यैव स्वप्नहश एव सदित्यनेकप्रतिपतृसाघारण- 

वस्तुवदवभासमानं जागरितं न तत्त्वतस्साारणं तत्वतः ्रतिपत्तभेदाभावात्, ““एको देवः सवभूतेषु गूढ"'इत्यादि- 

भ्रतेरित्यथेः ॥ ३५२८ ॥। 

आनन्दगिरिटीका | | ` २० 

यथा जागरितं तथा स्वप्नो गृह्यते । तथा च स्वप्नस्य जागरितकाय॑त्वाचः स्वप्नद्रष्टा तस्येव जागरितं 

प॒दिति स्वप्नवत्तन्मिथ्यातमिल्याह--ग्रहुणादिति । कि च जागरितस्य विद्यमानत्वमनेकसाधारणत्वं च वस्तुतो 

तास्ति स्वप्तकारणत्वात्कि तु तथा भा पमानत्वमित्याह-तदधेतुत्वादिति \ जागरितस्य वस्तुतोऽसत्ते हैतवन्त रपरत्वं 

श्लोकस्य दशंयति--इत्चेति \ इतःशब्दाथंमेव स्फो रयनपर्वाधं योजयत्ति-जागरितवदिति । उत्तराधं योजयति-- ` 

तदतुत्वादिति \ सति प्रमातरि बाध्यत्वं स्वप्नस्य मिथ्यात्वं जागरिततस्य पुनस्तदनुपलम्भावस्माथंतः सत्त्वम् । २५ 

कायस्य मिथ्यात्वे कारणस्यापि मिथ्यात्वमिति मानाभावात् । न हि सवंसाधारणं विद्यमानं जागरितं मिथ्या 

भवितुं युक्तमित्याशङ्कुयाऽऽह्--ययेत्थादिना । २७॥। | 

कार्थंकारणभावेऽपि स्वप्नजागरितयोनं मिथ्यात्वमविदिष्टमत्यन्तवेषम्यादित्याशङ्कुयाऽऽह्--उत्पादस्येति । 

यत्तु कायंकारणत्वं खत्यासत्य्योरिव स्वप्नजागरितयोरि्युक्तं तददुरू्तमित्याह--न चेति \ इलोकव्यावर्यामाशङ्का- ५: 

माह- नन्विति । किमिदं वेलक्षण्यमविवेकिर्ना प्रतिभाति कि वा विवेकिनामिति विकल्प्याऽभ्यमङ्गीकरोति-- ३० 

सत्यमिति ! दवितीयं प्रत्याहु-- विवेकिनां त्विति । द्ितीयभागमाकाडङ्क्षाद्रारा विभजते-यदपीत्यादिना । सम्भवो 

नासतोऽस्तीव्येतददृ्न्तेन साघयति-न हीति । कृथ्चिदपि सतोऽसतो वेत्यथ: ॥ ३८ ॥ | 

यदुक्तमुत्पादस्याभ्रसिद्धत्वं तदयुक्तस् स्व प्तजागरितयोस्त्वया कार्यंकारणत्वाद्खीकरणादित्याशङ्कवाऽऽह्- 

असदिति \ जागरिते इष्टस्य स्वप्ने दशंनाज्जागरितस्य स्वप्न परति कारणत्वं चेत्तहि स्वप्ने दृष्टस्य जागरितिऽपि ` ` 

दशंनात्तस्य जागरितं प्रति कारणत्वं क्रि न स्यादित्याशङ्कयाऽऽह-- असत्स्वप्नेति \ रटोकव्यावर््यमाश _्कुामुत्थाप- ३५ 

__ यति--नन्विति । पूर्वापरविरोधे चोदिते परिहारे कथ्यमाने मनःसमाधानं प्राथंयते--म्पृण्विति । तमेव प्रकारं 

१. जागरितमपीति शेषः । २. विद्यमानं वस्तुः यस्य तत् । 
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१० 

० 

नास्त्यसद्धेतुकमसरपदसद्धेतुकं तथा । सच्च सद्धेतुकं नास्ति सद्धेतुकमससडुतः ॥४०॥ 

भावोऽस्माभिरभिप्रेत इति । असदविश्यमानं रज्जुसतपेवद्विकल्पितं वस्तुं जागरिते दृष्टवा तद्धूावभावितस्तन्मयः 
स्वप्नेऽपि जागरितवद्ग्राह्यग्राहुकरूपेण विकत्पयन्पर्यति तथाऽसत्स्वप्नेऽपि दुष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश््यत्यविकल्पयन् | 
चरब्दात्तथा जागरितेऽपि हष्ट्वा स्वप्ने न प्यति कदाचिरित्यथंः । तस्माजजागरितं स्वप्नहेतुरुच्यते न तु 
परमाथंसदिति कृत्वा ॥ ३९ ॥ 

परमाथंतस्तु न कस्यचित्केनचिदपि प्रकारेण कायंकारणभाव उपपद्यते ।! कथम् । नास्त्यसद्धेतुकमसच्छक्ष- 

विषाणादि हतुः कारणं यस्यासत एव खकुसुमदेस्तदसद्धेतुकमसन्न विद्ते । तथा सदपि घटादिवस्तु असदेतुकं 
रशविषाणादिकार्य नास्ति । तथा सच्च विद्यमानं घटादि विद्यमानघटादिवस्त्वन्तरकार्यं नास्ति । सत्कायंमसत्कुत 
एव सम्भवति । न चान्यः कायकारणभावः सम्भवति इक्यो वा कल्पयितुम् ! अतो विवेकिनामसिद्ध एव कायंकारण- 
भावः कस्यचिदित्यभिप्रायः ।\ ४० ५ 

अनुभूतिस्वशूपाचायंटीका 

जागरिततस्य स्वप्नवासनामयत्वाप्रसिद्धेः स्वप्नस्य च जागरितवासनामयत्वप्रसिद्धेः जागरितं कारणं 
स्वप्नः कायं मित्युक्त इदानीं तदपि न नियततमित्याहु--चशब्दादिति ॥ ३२ ॥ 

व्यवहा रहृष्टया स्वप्नजागरितयोः कायकारणभाव इत्याहू-नास्त्यसद्धेतुकमिति । अवस्तुन एवाज्ञानदिव 
वस्त्वेव कायं जायत इति कुमायावादिनां दृष्टिः तां व्यावत्तंयत्ि। आद्यपादानादसद्रूपे भेदाभावात् न त्र कायंकारण- 
भावः शशविषाणादाविवेत्यथः । तथा हि-असद्रूपं भिद्यमानं नासदाकारेण भिद्यते प्रतियोगिनोऽस्वाभावापातात् । 
व्यावतंकासाधारणाकारमन्तरेण व्यावृत्तधीघ्रकाराभावप्रसङ्गात् । सदाकारेण भेदेनास्रं उभयोः पूर्वोत्तर 
काल्योद्चानिर्वाच्यताऽविशेषे व्यथं जन्म कारकोपादानं च, अतो नानिर्वव्ं जायत्त इति । शन्यात् सत्का्म जायत्त 
इति शन्यवादः । तं निराचष्टे-द्वितीयपादेन--सदसद्धेतुकं तथेति । कायंप्रसवरक्त्यात्मत्वं हि कारणत्वमसतो 
निरात्मकस्य कथं स्यात् । न च कायं शृन्यान्वयो भाति, नाप्युदाहूरणमिति भावः| कायेकारणयोः योरपि 

. : सव्यत्वमिति सांस्यादयः । तान् प्रत्याचष्टे--तुतीयपादेन । सच्च सद्धेतुकं नास्तीति । सद्रूपे भेदाभावात् सतोऽन्यस्या- 

२५ 

२०५ 

` 

२५ 

सत्त्वात् सत्त्वस्य किञ्चित्[दाकारेण कारणत्वेऽतिप्रस ङ्गाच्चेत्यथंः । सद्ब्रह्म कारणं मिथ्याप्रपञ्चसुष्टेरिति ब्रह्मविदः 

= आनन्दमिरिटीका | 

प्रकटयन्नक्षराणि योजयति--असदिति । तुच्छत्वं व्यवच्छिनत्ति--रज्ज्विति । दर्हानस्याऽऽभासत्वं सूचयति 
विकल्पितमिति । यथा जाग्रद्दृष्टस्य विशेषस्य स्वप्ने दर्धनाज्जागरितवासनाधीनः स्वप्नो जागरितकायंतवेन 
व्यवद्धियते तथा स्वप्ने हृष्टस्य जागरितेऽपि दर्शानात्तत्ायंत्वं जागरितस्य प्राप्तमित्याल्ञद्कुय द्वितीयाधं व्याचष्े-- 
तथेति ! यत्त॒ स्वप्नजागरितयोशूक्तं कायंकारणत्वं तदपि न नियतमिति निपातार्थ कथयति--चश्षब्दादिति । 
तस्मालप्रायश्ञः स्वप्नस्य जाग्रद्रासनाधीनत्वादिति यावत् । जागरितस्य परमाधंसत्वात्कायंस्य स्वप्तस्यापि तादात्म्या- 

तथात्वं विवक्षित्वा कायंकारणस्वग्रथा कथं न भवतीति व्यावत्यं कथयति--नत्विति ।} ३९ ॥ 
व्यवहा रहष्टया कायंकारणत्वं स्वप्नजागरितयोशक्तम् । तत्त्वहष्टया त्व प्रसिद्धमेव क्वचिदपि कायंकारणल्व- 

. मित्ति वदन्वस्तुनोऽज्ञानादवस्त्वेव कार्यं भवतीति मत्तं व्यावत्तंयति--नास्तीति । शून्यवादिनस्तु सदैव कार्यं जायते 
शन्यादिति मन्यन्ते तान्प्रत्याहु--सदिति ! तथेत्यनेन नास्तीव्येतदनुकृष्यते । साख्यादयस्तु कायंकारणयोद्रैयोरपि 
सत्त्वं सद्धिरन्ते तान्प्रत्युक्तम्--सच्चेति ! सद्ब्रह्म कारणं मिथ्याप्रपञ्चसुष्टैरिव्येकरे वणेयन्ति ताच्िराचष्टे--सद्धेतुक- 
मिति \ श्टोकस्य तात्पयेमाह--परमाथंतस्त्विति \ प्रसिद्धं कायंकारणत्वं यया कया च प्रक्रियया प्र्तिपादयितु- 
मुचिततमन्यथा प्रसिद्धिप्रकोपादित्याक्षिपत्ति--कथमिति ! अनिर्वाच्यं मायामयं कायंकारणत्वं प्रतीत्तिमात्रसिद्धम- 

. यौक्तिकमधिकृत्य प्रसिद्धिरविरुदधेत्यमिसन्धायाऽद्ं पादं विभजते--नास्तीत्यादिना ! द्वितीयं पादं व्याचष्टे- 
तथेत्यादिना । तृतीयं पादं व्याकरोति--तथा सच्चेति ! चतुथंपादाथंमाह - असदिति । अस्तु तहि प्रकारान्तरेण 

कायकारणभाव इत्याक्शद्कुय योग्यानूपरकन्विवि रुद्धत्वान्मवमिव्याहु- न चेति । ४०|| #ि 





अलात प्र० का०-४१, ४२ | माण्ड्क्योपनिषत् [ ३३७ 

विपर्यासाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवस्सपदोतु । तथा स्वप्ने विपर्यापाद्ध्मस्त्रैव प्यति ॥४१॥ 
उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम् । जातिस्तु देक्षिता वुद्धेरजातेच्नसतां सदा ॥४२॥ 

पुनरपि जाग्रत्स्वप्नयोरसतोरपि कायंकारणभावाशशङ्कामपनयन्नाह् । विपर्यासादविवेकतौ यथा जाग्रत् जाग- 
रिते अचिन्त्यान्भावानक्षक्यचिन्तनीयान्रज्नुसर्पादीन्भूतवत्परमार्थंवत् स्पृशेत् स्पुशल्निव विकल्पयेदित्यथंः \ कथित् 

यथा तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धस्त्यादीन्धर्मान्पहयक्निव विकल्पयति तत्रैव परयति न तु जागरितादुत्पद्यमाना- ५ 

नित्यथेः ॥ ४१ 11 

ऽपि बुद्धेरदरेतचादिभिर्जातिर्देक्ितोपदिष्टा--उपलम्भनमुपलम्भस्तस्मादुपरब्धेरित्यथः \ समाचारा्र्णा 

श्रमादिधमंसमाचरणात् । ताभ्यां हेतुभ्यामस्तिवस्तुत्ववादिनामस्ति वस्तुभाव इत्येवंवदनज्ोखानां दृढाग्रहुवतां 

धटहधानानां मन्दविवेकिनामर्थोपायत्वेन सा देशिता जातिः । तां गृह्छन्तु तावत् \ वेदान्ताभ्यासिनां तु स्वयमेवा- 

जाद्रयात्मविषयो विवेको भविष्यतीति ध्न तु परमाथेबुद्धचा ! ते हि शनोत्रियाः स्थूलबुद्धित्वादजातेरजातिवस्तुनः १० 
सदा चरस्यत्त्यात्मनाडं मन्यमाना अविवेकिन इत्यथः । उपायः सोऽवतारायेत्युक्तम् ॥\ ४२ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

तानपरत्याह्--चतुथंपादेन । सद्धेतुकमसत्कुत ? इति कायंस्योपादानतादालम्येन सत्वप्रसङ्गात् कूटस्थस्य सत 
चिदेकरसस्य विकारशक्त्ययोगाच्च । मायाद्वारेण ब्रह्य कारणमिति चेत् न, तत्सद्घाभावे द्रारत्वस्य वाङ्मात्र- 
त्वात् । तत्सङ्गे च अस द्धत्वादिधरत्तिकोपः स्यात् । मिथ्यासद्धं न दोष इति चेतु न, विशेषणवेफल्यात् । किञ्च, १५ 
मायाऽपि कारणं नो वा ? आद्ये नैकविज्ञानेन सर्व॑विज्ञानम्। अपि च दारशब्दो ग्यथः। श्यून्यकारणे चेकवचननिदेशो 
[विरुद्धयेत] ““यतो वा इमानि इत्यादिकारणत्वमपि त्स्याः न, चेतनवगं प्रति विरोधात् । न च जडवर्गं प्रति 
अवशेषात् । अन्त्ये प्रकृतिश्त्िवि रोधोऽकिञ्न्वित्करव्वेन द्वारत्वमपि न स्यात् । किञ्च, मायापि प्रकाशते चेत् 
चिदेव न प्रकाशते चेत् न व्यवहषराङ्कम् । तस्मात्तत्त्वहृष्टयाऽप्रसिद्ध एव कायकारणभावः ॥ ४०-४१॥ 

कथं तहि “जन्माद्यस्य यत्त'' इत्यादिश्नुतिः जगत्कारणं ब्रह्यासूसुचत् सूत्रकारः । तत्राहु-उपलम्भा- २० 
दिति ॥ ४२॥ | 

आनन्दगिरिटीका 

वप्नजागरितयोवंस्तुतो नास्ति कायंकारणत्वमित्यत्रंव हेत्वन्तरमाह--विपर्यासादिति । श्लोकस्य तात्पयं- 
माहू-पुनरपीति । अक्षरार्थं कथयत्ति--विपर्यासादित्यादिना । कर्चिदित्यस्य पूवण क्रियापदेन सम्बन्धः । हष्टान्त- 
मनू दारष्टान्तिकिमाह- यथेत्यादिना । ४१।। २५ 

तत्त्वहष्टया कायेकारणत्वस्याप्रसिद्धत्वे कथं जन्मादिसूत्प्रमुखंः सूत्रेजंगत्कारणं ब्रह्य सूत्रितमित्या- 
शङ्कयाऽऽह--उपलम्भादिति ! अविवेकिनां विवेकोपायत्वेन कायंकारणत्वमुपेत्य सूत्रकारप्वृत्तिरित्यथः । श्लोका- 
क्षराणि व्याचष्टे--याऽपोत्यादिना । अस्ति वस्तुभावो द्वेतस्येति शेषः। कायंकारणभावमुपेत्य जन्मोपदिशताम- 
देतवादिनां मन्दविवेकिषु विवेकदाढर्योपायत्वेन कथं तदुपदेः स्यादित्यारङ्कयाऽऽहु-ताभिति । यदा ब्रह्मण 
सकाशादशेषं जग ्ूवतीत्य्भ्युपेतं तदा तदत्तिरेकेण जगतोऽमावादुत्रह्यीव सवंमिति निश्चितम् । तद्धिषयेषु च वेदान्तेषु ३० 
पोरवपिर्येणाऽऽटोचितेषु तदभ्यासिनां तेषां तदभ्यासप्रसादादेव कृूटस्थाद्वितीयवस्तुविवेकदाढर्यं सेत्स्यतीत्यभिप्रे्या- 
दरेतवादिभिर्जातिरुपदिष्टा न तु द्वैतस्य रुत्तित्तो न्यायतश्च निरूपयितुमशक्यस्य परमा्थंत्वं गृहीत्वा जातिरूपदिष्टेत्य- 
जातिरेव पारमाथिकीत्यथंः । चतुथंपादाथंमाहू--ते हीति । तेषां विवेकोपायत्वेन जातिरूपदिष्टेत्यवोपक्रममनुकूल- 
यति--उपाय इति ॥ ४२ ॥। 

` १.इति निदिवत्य तेषां चित्तसमाधानाय जगञ्जन्मोपदिष्टं न तु द्वैतस्य सत्यस्वाऽपग्रहेणेत्यथंः । ३५ 
४२ 





२३८ 1 टीकाद्वयोल्छसितशाङ्कुरभाष्योपेता [ अलात० प्र० का०-४३-४५ 

अजातेखसतां तेषभपलम्भाद्वियन्ति ये ।जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यन्पो मषिष्यति।॥४३॥ 

उपलम्भात्समाचायन्मायादस्ती यथोच्यते । उपरम्भत्समाचारादस्ति बस्तु तथोच्यते ॥४५४॥ 

जात्याभासं चराभासं चरस्स्वामासं तथेव च । अजाचरुमवस्तुतवं विज्ञानं शान्तमदयम् ॥४५॥ 

ये चेवमुपलम्भात्समाचाराच्चाजातेरजातिवस्तुनखसन्तोऽस्ति वस्त्वित्यद्रयादात्मनो वियन्ति विरुद्धं यन्ति 
५ दतं प्रतिपद्यन्त इत्यथः ! तेषामजतिख्रसतां श्रहूधानानां सन्मार्गावलम्बिनां जातिदोषा जात्युपलम्भकृता दोषा न 

सेत्स्यन्ति सिद्धि नोपयास्यन्ति ! विवेकमा्गंप्रवृ्तत्वात् । यद्यपि कथिहोषः स्यात्सोऽप्यल्प एव भविष्यति । 
सम्यग्दशनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यथः \\ ४३ ॥ 

नन॒पलम्भसमाचारयोः प्रमाणत्वादस्त्येव द्वैतं वस्त्विति \ न) उपलम्भसमाचारयोव्यभिचारात् । कथं 
व्यभिचार इत्युच्यते ! उपरुभ्यते हि मायाहुस्ती हस्तीव, हस्तिनमिवात्र समाचरन्ति बन्धनारोहणादिहस्ति 

१० सम्बन्धिभिधरमेहस्तीति चोच्यतेऽसन्नपि यथा तथेवोपलम्भात्समाचाराद्दरेतं भेदरूपमस्ति वस्त्वित्युच्यते । तस्मान्नोप 
लम्भसमाचारो ेतवस्तुसमडावे हत् भवत इत्यभिप्रायः ॥ ४४ \ 

कि पुनः परमाथसद्रस्तु यदास्पदा जात्याद्यसद्बुद्धथ इत्याहू । अजाति सज्जातिवदवभासत इति जत्या- 
भासम् । तद्यथा देवदत्तो जायत इति । चलाभासं चरमिवाऽऽभासत इति । यथा स एव देवदत्तो गच्छतीति । 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धमि तद्रदधभासत इति वस्त्वाभासम् । यथा स एव देवदत्तो गौरो दीघं इति । जायते 

१५ देवदत्तः स्पन्दते दीर्घो गौर इत्येवमवभासते परमाथंतस्त्वजमचरमवस्तुत्वमद्रव्यं च । {क तदेवंप्रकारं ? विज्ञानं 
विज्ञप्निः । जात्यादिरहितत्वाच्छान्तम् \ अत एवाद्य च तदित्यथंः ॥ ४५॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

ननु--' "उदरमन्तरं कुरुते मथ तस्य भयं भवति" “ये के चात्महनो जनाः'' “अन्धं तमः प्रविशन्ति 
इत्यादिशरुत्तिभ्यो ब्रह्मणि विकारदशिनां भयग्राप्ट्या आात्महानिदोषाः श्रूयन्ते । अतः; श्रोत्रियाः सूत्रकृता नान्व- 

२० ग्राहिषत तत्राहु--अजातेखसतां तेषामिति । “न॒हि कल्याणङ्ृत्करिषदुदुर्ौति तात गच्छती 'त्यादिस्मृतिभ्यो 
यद्यपि नाद्यन्त एवाधः पाततः स्यात् । तथापि निन्दयनुपपत्त्या कश्चिद्दोषः कल्प्यते तत्राहु--दोषोऽप्यल्प इति 
सम्यग्दशनाप्राप्तहेतुको [गमे]वासलक्षण इत्यथं ; ॥ ४३-४४-४५ ॥। 

आनन्दभिरिटीका 

उदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवती""त्यादिश्नुतिभ्यो ब्रह्मणि विकारदशिनां भयप्रा्तिः श्रयते । तथा 
२५ च श्रोत्रियाणामपि भेददशिनां नायुग्राह्यतेत्याशङ्कयाऽष्ट--अजातेरिति । “न हिं कल्याणङृकरिचद्दुगंति तात 

गच्छती'"ति स्मृतैस्तेषामात्यन्तिकपतनाभवेऽपि निन्दानुपपत्त्या कश्चिहोषटेशः सम्भवतीत्याशङ्खय सम्पग्दर्शनाप्र ्ति- 
पयुक्तं गरभेवासादिदोषमभ्यनुजानाति-दोषोऽपी ति । अन्वयमादर्शयन्पादन्नयगतान्यक्षराणि योजपति-पे चेत्यादिना । 
चतुथपादं व्याचष्टे-यद्यपीति । कर्चि्िन्दानुपपत्तिसूचित इति यावत् । ४३ ॥ 

यतत हैतुमभ्यां देतस्यास्तित्वमुक्तं तददूषयति--उपलम्भादिति ! इलोकव्याव््यगमाशद्धामनूद्य दूषयति-- 
३० नन्वित्यादिना ! व्यभिचारस्यासिद्धिमाशङ्कब परिहुरति--कथमित्यादिना । उपलम्भसमाचारौ मायामये हस्तिनि 

वस्तुत्वाभावेऽपि भवतः, तथा द्रेतेऽपि न तयोरस्ति वस्तुत्वसाघकलत्वमित्युपसंहरति--तस्मादिति ॥ ४४॥ 

भूतदर्शानावष्टम्भेन निमित्तस्यानिमित्तत्वमुक्मेतदन्तैः इलोकेविप्रपञ्चितम् । सम्प्रति भूतदर्शनमुपसंहरति- 
जात्याभासमिति । श्टोकाक्षराण्याकाङक्षाद्रारा विवृणोति--कि पुनरित्यादिना । गौरत्वदीरघत्वोक्लया देवदत्तस्य 
गुणवत्त्वेन द्रव्यत्वं स्फुटोक्रियते । पूर्वा्ध्थानवादेनापराधं योजयति--जायत इत्यादिना । विशेष्यं प्रशनपुवंक 

२३५ विशदयति--कि तदित्यादिना ॥ ४५॥ 
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+एव न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः । एवमेव विजानन्तो न पतन्ति यिपयेये ॥४६॥ 
ऋजुवक्रादिकाभासमरातस्पन्दितं यथा | ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥४७। 

अस्पन्दमानमटछातमनाभासमजं यथा । अस्पन्दमानं षिज्ञानमनाभासमजं तथा ॥४८। 

एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानोऽजाः स्मरता ब्रह्मविद्धिः ! धर्मा इति बहुवचनं 
देहभेदानुविधायित्वादद्रयस्येवोपचारतः । एवमेव यथोक्तं विन्लानं जत्थादिरहितमद्रयमात्मतच्वं विजानन्तस्त्यक्त- ५ 

बाह्येषणाः पुननं पतन्त्यविद्याध्वान्तसागरे विपयंये । “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः" इत्यादि- 
मन्त्रवर्णात् ॥ ४६ ॥ 

` यथोक्तं परमाथेदशंनं प्रपञ्चयिष्यन्नाह्-यथा हि खोक ऋजुवक्रादिप्रकाराभासमखातस्पन्वितमुल्काचलनं 
तथा ग्रहणमग्राहुकाभासं विषयिविषयाभासमित्यथेः । {कि तद्विज्ञानस्पन्दितम् । स्पन्दितिमिव स्पन्दितिमविद्यया । न 
ह्यचलस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति ! अजाचरूमिति यक्तम् \\ ४७ ॥ १० 

अस्पन्दमानं स्पन्दनवजितं तदेवारातमृज्वाद्याकारेणाजायमानमनाभासमजं यथा तथाऽविद्यया स्पन्दमानम- 
विद्योपरनेऽस्पन्दमानं जात्याद्याकारेणानाभासमजमचलं भविष्यतीत्यथ ॥ ४८ ५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

चैतन्यस्याजत्वमुपसंहूत्य सवंजीवानां त्ावन्मात्रस्वभावत्वादजब्रह्येकाकारत्वमाह्--एवंधर्मा अजाः स्मृता 

इति । उक्तवस्तुज्ञानस्य फलमाहू--एवमेवेति । ४६ ॥ ९५ 
यदवाद्यजाचलं विज्ञानं जात्याभासं चकाभासं चेति, दृष्टान्तेन प्रपञ्चयति--ऋलजुवक्रादिकेति 1 ४७॥ 

अप्रच्युत प्राच्यस्वरूपस्यासत्यनानाक्रारावभासो विवत्तंः स्पन्दितम् । विज्ञानं शान्तमित्युक्तं तत्र दृष्टान्त 

माह--अस्पन्दमानमिति ॥ ४८ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

ब्रह्मणश्चिदरूपस्याजत्वमुपपादितमुपसंहरति-एवं नेति \ चित्प्रतिविम्बानां जीवानां बिम्बभूतब्रह्ममाचत्वाद- ९० 
जत्वमविशिष्टभित्याह्--एवमिति \ उक्तब्रह्यात्मेवयज्ञानस्य फलमाहु--एवमिति \ इलोकाक्षराणि व्याकरोति-- 

एवमित्यादिना ! कायंकारणभावस्य दुभ॑णत्वादयो यथोक्ता हेतवः । चित्तं चेतन्यं ब्रह्मेति यावत् । एवमिति \ 

प्रतिबिम्बनं बिम्बमा्रत्वं जीवानामपि प्रतिबिम्बकल्पानां बिम्बभूतन्रह्यमात्रत्वादित्यथंः । अद्वयस्य बहुवचन- 
भाक्त्वमयुक्तमित्याश ्ुयाऽऽह--घर्मा इतीति । उत्तरार्धं योजयति--एवमेवेति \ विज्ञानं विज्पनरूपंब्रहमत्यथेः । 
यथोक्तज्ञाने मुख्यानधिकारिणो व्यपदिश्षति-त्यक्तंति ! उवतज्ञानवतां संसारसन्वासाभावे प्रमाणमाह-तत्रेति ॥४६॥ २५ 

| विज्ञानमजमचरमेव जात्याभासं चराभासं चेत्युक्तं तदिदानीं इष्टान्तेन प्रपञ्चयति--ऋलजुवक्रादिकेति \ 

अप्रच्युतपुवंस्वल्पस्यासत्यनानाकारावभासो विवत्तस्तदतर विज्ञानस्य स्पन्दितत्वम्। श्छोकस्य तात्पय॑माहू--यथोक्त- 

मिति । तत्र दष्टान्तभागं व्याचष्टे--यथा हीति । दार्ष्टान्तिकं योजयत्ति--तयेति  किमित्यविद्यामन्तरेण मुख्यमेव 
स्पन्दनं विज्ञानस्य नेष्यते तत्राऽऽहु--न हीति । निरवयवस्य विभुनो विज्ञानस्य वस्तुतश्चलनविकलस्थाविद्यमानमेव 

स्पन्दनमित्यत्र वाक्योपक्रमानुकूल्यं कथयति--अजेति ।। ४७ ।। | | २० 

विज्ञानं शान्तमि्युक्तं दृष्टान्ते स्पष्टयत्ति--अस्पन्दमानमिति । ररोकोक्षराणि व्याकरोत्ति--अस्पन्दमान्- 

मित्यादिना \ तथाऽविद्ययेत्यत्राविद्येति च्छेदः ॥ ४८ ॥। [षि 

१. एवं न जायते चित्तम्--नित्यविज्ञानरूपं ब्रह्ोद्यथं: । घर्मा: जीवाः ब्रह्यरूपत्वात् अजाः । विपर्यये भ्रमे 

तदुपरक्षितसंसारे च पतन्ति विज्ञानस्य नित्यत्वसमथंनं पूवं कृतम् ततस्य पश्यन्ति ये जातिम् ख वें 
पदयन्ति ते पद मित्यनेन । तत्कथं तस्य स्पन्दं अत आहु-“अविद्यये''ति । ३५ 
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५ 

१५ 

९५ 

अलात स्पन्दमाने वे नाऽऽभासा अन्यतोभुवः । न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्ाछातं प्रविश्षन्तिते ॥४६॥ ` 
न निग॑ता अछातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः । विज्ञानेऽपि तथेव स्युरामासस्या विशेषतः ॥५०॥ 
विज्ञाने स्पन्दमाने वे नाऽऽमाप्ता अन्यतोभुवः । न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विश्न्तिते ॥५१॥ 
न निर्गतास्ते विनज्ञानादुद्रव्यत्ाभावयोगतः । कायकारणतामावाघतोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥५२॥ 

कि च तस्मि्रेवारति स्पन्दमान ऋजुवक्राद्याभासा अलातादन्यतः कुतधिदागत्याकाते नैव भवन्तीति 
नान्यतोमुवः । न च तस्मास्निस्पन्दादलातादन्यत्र निगंताः। न च निस्पन्वमलातमेव प्रविशन्ति ते ॥ ४९॥ 

कि च न निर्गता अरातात्त आभासा गृहादिव द्रव्यत्वाभावयोगतः । द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम् ! तदभावो 
द्रव्यत्वाभावः द्व्धत्वाभावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेवंस्तुत्वाभावादित्यथंः । वस्तुनो हि प्रवेश्षादि सम्भवति नावस्तुनः 
विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथंव स्युराभासस्थाविशेषतस्तुल्यत्वात् ॥ ५०॥ 

अलातेन समानं सवं विज्ञानस्य । सदाऽचरत्वं तु विज्ञानस्य विदोषः । जात्याद्याभासा विज्ञानेऽ 
चले किकरृता इत्याहु । कायकारणताऽभावाज्जन्यजनकत्वानुपपत्तेरभावरूपत्वादचिन्त्यास्ते यतः सदैव \ यथा 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

दृष्टान्ते कथमुजुवक्रादीनामसत्त्वमित्याकाडक्नायां निरूपणासहत्वेनेत्याह---अराते स्पन्दमान इति 1 
देशान्त रादागमनस्यानुपकम्भात् नान्यतोमुव इत्यथ: । त्तो निष्पन्दादलातादन्यत्र ते वत्त॑न्त इत्यपि वक्तुं न 
राक्यतेऽनुपलम्भादेवेत्यथः । नार्तं प्रविशन्ति ते न रीयन्ते तत्राचुपादानत्वादलातस्य । यदि स्पन्दनं निमित्त 
मरातमुपादानं तदा स्पन्दनामावेऽपि ऋल्वाद्याकारा अलाते स्युः । निमित्ताभावमावाच्चेमित्तिकाभावादशंना- 
दित्यथंः ॥ ४९-५० ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

सलातरष्टान्ते कथमुजुवक्रादीनामसतत्वमित्याश्चङ्कायां निरूपणासहत्वादित्याहु--अरखात इति । यदा 
सल्वलात्तं स्पन्दमानमवतिष्ठते तदा तस्मिन्नन्यतो देशान्त रादागत्याऽऽभासा भवन्तीति न शक्यं वक्तुमुजुवक्रा्या- 
भासानां देशान्तरादागमनस्यानवगमात् । यदा तदेवालातं निस्पन्दनं स्पन्दनर्वाजतं वत्तंते तदा ततोऽन्यत्राऽऽमासा 
वन्तीत्यपि न युक्तं वक्तुमनुपलम्भाविशेषात् । न चाऽऽभासास्तस्मिन्नेवाकते रीयन्ते तदनुपादानत्वात् । यदि हि 

स्पन्दर्नं निमित्तमरातमुपादानं तदा निमित्ताभावमात्रान्नमित्तिकाभावादशंनाहनुवक्राद्याका साः स्पन्दनाभावेऽप्यराति 
भवेयुरित्यथंः | इतश्च दृष्टान्ते ृष्टानामाभासानां मिथ्यात्वमेष्टव्यमिव्याह--कि चेति । हेत्वन्तरमेव स्पष्टयन्पर्वार्घा 
क्षराणि व्याचष्-तस्मिन्नेवेति। आभासानां देशान्तरागमनस्यानुपलम्भो हतुः क्तव्यः । अनुपरुन्धिमेव हेतुकृत्य 
ततीयपादाथंमाह-न चेति \ चतुथपादाथमाहु-न च निस्पन्दसिति । ४९ ॥ 

क्जुवक्राद्याभासानां दृष्टान्ते निगेमनप्रवेशयो रसम्भवं साधयत्ति-नेत्यादिना । रष्टान्तनिविष्टाभासवहार्टान्ति- 
केऽपि जन्माद्याभासा मिथ्येव भवेयुरित्याहु--विज्ञानेऽपीति । ऋजुवक्रा्याकारेषु जन्मा्याकरिषु चाऽऽभासत्वस्य 
तुल्यत्वादिति हितुमाह--आभासस्थेति । इतरच हष्टान्तेः मिथ्यात्वमाभासानामेष्टव्यमित्याहू--कि चेति । . तदेव 
पुवधियोजनया विशदयत्ति- नेति । ऋजुवक्रा्याभासानां वस्तुतोऽभावेऽपिः किमिति प्रवेक्षा्सिद्धिरिव्याशङ्कयाऽह्- 
वस्तुनो हीति! द्वितीयाधं योजयन्दार्ष्यन्तिकमाचष्टे-- विज्ञानेऽपौति ॥ ५० ॥ 

तुल्यत्वं सार्धेनोत्तरश्छोकेन साधयति--कथमित्यादिना । न हि तसिमिन्विज्ञाने यथा कथच्चिच्चलनवति 
ततोऽन्यस्मात्वस्माच्चिदागत्य जन्मायाभासास्तत्र भवितुमहंन्ति तथाप्रथाभावान्न च तस्माद्धिज्ञानादचरतयाऽव- 
स्थितादन्यत्राऽऽभास्ता भवितुमुत्सहन्ते प्रतीत्यभावस्थ तुल्यत्वान्नापि तदेव विज्ञानं प्रविशन्ति तस्य केवलस्य 
तदुपादानत्वानूुपगमात् । न च ते विज्ञाने प्रवेष्टुं समर्थास्ततो निगन्तं वा पारयन्ति । तेषामवस्तरुत्वादिव्यथः । ̀ 
कथं ताहि विज्ञाने प्रथा तेषामित्याशङ्खय मृषेवेत्याहु--कार्येति । आभासानां विज्ञानस्य च कायंकारणताया 

१. माते ये चलनादयः उपलब्धास्ते सवं भ्रमगोच राः, न तु अन्यत भागता अनन्तरं स्थिरताकारे गता 
इति वा तत्रैव खीना इत्ति वा वक्तुं शक्यन्ते । 
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द्रवयं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि । द्रव्यतमन्यभावो बा धर्माणां नोपपद्यते ॥५२॥ 

असत्स्वृज्वाचयाभासेषु ऋज्वादिवुद्धद्टाऽलातमात्रि तथाऽसत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमान्रे जात्यादिबुदधगमृषैवेति 

समुदायाथंः \\ ५१-५२ \1 | , 

अजसेकमात्मतत््वमिति स्थितं तत्र यैरपि कायकारणभावः कल्प्यते तेषां द्रव्य द्रव्यस्यान्यस्यान्यद्धेतुः कारणं 

स्यान्न तु तस्यैव तत् । नाप्यद्रव्य कस्यचित्कारणं स्वतन्त्रं दृष्टं रोके \ न च द्रव्यत्वं धर्माणामात्मनासुपपदतेऽन्यत्वं 

अनुभूतिस्वरूपाचार्यंटीका 

संक्षेपत्तस्तात्पयंमाह् -असस्स्वित्यादिना ।। ५१-५२ ॥ 

इदानीं वेशेपिकादिकल्पितकायंकारणभाव प्रयोजकस्य निरूपयितुमश्क्यत्वाच्चाजमेव परमाथमित्याह्-दव्य- 

मित्यादिना । अवयविद्रभ्यस्यावयवद्रव्यमेव समवायिकारणम् । अन्यस्य च कायंदरव्यगतस्य गुणस्य कारणगत्तो गृणः 

वेरोषिकादिभिः। तत्र निर्गुणत्वात् निष्रियत्वाच्चेत् न द्रव्यत्वं तहि अन्योन्याश्नयत्व यदेकस्व भावत्वाच्च विश्वस्य न 

कस्यचि्वुतर्चिदन्यत्वं निरूप्यमाणे सम्भवत्ति । यस्बोदयनादिनाऽगादि (जगद्देद) स्वरूपभेदभिन्नानां परस्पर 

व्यावृत्तिः केवङन्यतिरेकिणा । भेद इति स्वरूपं कोऽथः ? कि निधिेषणं वस्तु सविशेषणं वा ? आचये न विवादः । 

अन्त्ये व्याघातः सविशेषणं भेदस्वरूपश्ेत् वस्तु, विशेषणस्य स्वरूपादतिरेकप्रसिदधः । किञ्च, सस्वभावस्य भेदः 

स्वरूपम् ? उत निस्स्वभावस्य ? भाच दवरूप्यं, तच्च विप्रतिषिद्धमेकं द्विरूपञचे्ति, द्वितीये न प्रत्यक्षता । न हि 

निस्स्वभावस्य शशमयुद्खादेश्च स्वभावभेदः प्रत्यक्षीकतु' शक्यः । किञ्च, स्वरूपभेदभानं सप्रतियोगिकरम् ? उत 

५ 
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निष्प्रतियोगिकम् ? जादे न स्वरूपं भेदः प्रतियोगित्वात् दीघंत्ववत् । इतस्था न प्रतियोग्यपेक्षं तद्धनं स्यात् ` 

इतरस्वरूपभानवत् । अन्त्ये न तद्धोदभानं निष्परतियोगिकमभानत्वात् इतरस्वरूपभानवत् । | 

किञ्च, स्वरूपभानमेव चेद्धोदभानं त विपर्ययः स्यात्, तस्य तदभानहेतुकत्वात् तदनेन च विपये 

मतिप्रसङ्कः। किञ्च, स्वमसाधारणं सवंतो व्यावृत्तं रूपं स्वरूपं यथा पृथुबुध्नोदराकारो घट इति तस्य भेदत्वे 

घटो भेद इति प्रकाशेत न तु भिन्न इति 1 न चासवंज्ञस्य प्रकाशते । सर्वत इति चावधित्वं मेदाग्रहणे न गृह्यते 

इत्यन्योन्याश्रयत्वम् । किञ्च, धटत्वजात्याधारो घट इति सिद्ध सेदे सिद्ध
यति । ततश््चान्योन्याश्रयत्वं घटस्वरूपततया 

मेदसिद्धिस्तत्सिद्धौ च घटसिद्धिरिति । या च व्यावृत्तिः, सा कि एका वृत्तिः ? अनेका वृत्तिर्वा ? अबे घटयोः 

आनन्दभिरिटीका 

दुवंचनत्वादाभासाः सवंदेव निरूपयतुमराक्यत्वान्मायासयाः सन्तो मिथ्यैव भवन्तीत्यथः । साधंदलोकतासयंमाह्- 

अलातेनेति ! तहि सक्रियत्वमपि विज्ञानस्य प्रसज्येतेत्याशङ्कयाऽऽ्हु--सदेति । यदि विज्ञानम चरुमभीष्टं तहि तत्र 

२० 

९५ 

जात्याद्यामासा हेत्वभावान्न स्मुरित्याशद्ुचान्तिमार्धेन परिह रति--जाव्याचयाभात इत्यादिना । यतः सदवाचिन्त्या 

सतो मृषेवेति रोषः । संक्षेपतस्तात्पयंमाह्--पथेत्यादिना ।। ५९.५२) | 

यदुक्तं कायंकारणताभावादिति तदिदानीमुपपादयितुमुपक्रमते--द्रन्यमिति । अवयव द्रग्यमवयविद्रग्यस्यौ- 

पांदानम् । अवयवगुणाइचावयविगुणेषु तमानजातीयेष्वसमवायिनो 
दृष्टाः । न चैवमात्मनो द्रन्यत्व येत समवायि- 

स्वम् । न च तद्रूपाणां क्वचिदसमवायित्वं रुणगुणिभावस्यान्यत्वस्य तस्मिन्दुवंचनत्वादित्थथंः । श्लोकाक्षराणि 

योजयति-अजमित्यादिना। अवयवावयविविभागवि रहित्वमजत्वस्। एकत्वं गुणगुणिभावसून्यत्वम् | तत्रेत्यात्मतत्तवं 

२० 

परामृश्यते । तत्र कायंकारणभावं दूषयितुं सामान्यन्पायमा तेषामिति \ अद्रव्यस्यापि सूपदिस्तन्त्वादिहारा ` 

पटशौक्ल्यादौ कारणत्वं ृष्टमित्यतो विरिनष्टि--स्वतत््रमिति \ अस्तु तहि द्रव्यत्वेनान्यस्वेन चाऽऽत्मनि काय- 

कारणत्वं नेत्याहू- न चेति ! न हि तत्र गुणवत्वेन दरग्यतवं निणत्वात् ऽ्नापि समवायत्वेन तथात्वमन्योन्याश्रयत्व- 

१. नपसि समवायित्वेनेति । समवायित्वं समवायानुयोगित्वं तदपि कारयप्रतियोगिकं द्रव्यस्यैव, गुणकमंणो- 

गृणत्वकमंत्वसमवायानुयोगित्वेऽपि तयो्निव्यत्वात् । अन्योन्धाश्चयादिति समवायेन द्रभ्ये पदार्थोत्पत्त 

तस्य समवायानुयोगित्वं समवायानुयोगिलवे वदार्थोलप्तिरत्यन्योच्याश्चयः । अन्यत्वं तु नह नानास्तीः 

त्यनेन श्रुतिनिषिद्धं दुनिरूपं च । 

२५ 



। 
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एवं न चित्तजा धर्माचित्तं वाऽपि न धमजम् । एवं हेतुफकाजातिं परिशन्ति मनीपिणः ॥५४॥ 
` यादधतुफुलावैशस्तावद्धतुफरोद्धवः  । क्षीणे हेतुफलक्शे नास्ति हैतुफरोदधवः ।*५५॥ 
वा कुतश्चिरोनान्यस्य कारणत्वं कायंत्वं वा प्रतिपद्येत 1 अतोऽदरव्यत्वादनन्यत्वास्च न कस्यचित्कार्यं कारणं 
वाऽऽत्मेत्यथंः \\ ५३ ॥ | 

एवं यथोक्तेभ्यो हैतुभ्थ आत्मविज्ञानस्वरूपमेव चित्तमिति न चित्तजा बाह्यघर्मा नापि बाह्यधसंजं चित्तम् । 
विज्ञानस्वरूपाभासमाच्रत्वात्सर्वघर्माणाम्? । एवं न हेतोः फलं जायते नापि फलाद्धेतुरिति हेतुफल्योरजर्पत हेतुफरा- 
जाति प्रविशन्त्यध्यवस्यन्ति । आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यथः ॥ ५४ \\ 

ये पुनरहंतुफलयोरभिनिविष्टास्तेषां फ स्यादिव्युच्यते- धर्माधर्माष्यस्य हेतोरहं कर्ता भम धममधिर्मौ तत्फर 
कालान्तरे क्वचित्प्राणिनिकाये जातो भोक्ष्य इति यावद्धेतुफल्योरावेशो हेतुफलाग्रहु आपत्मन्यध्यारोपणं तच्चित्तते- 
त्यथः । तावद्धेतुफलयोरु्ूबो धर्मधिमंयोस्तत्फरस्य चानुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यथेः । यदा पुनमंन््रौषधिवीयंणेव 
ग्रहावेश्ो यथोक्ताद्वेतदशंनेनाविद्योदभूतहतुफलावेशोऽपनीतो भवति तदा तस्मिनक्षीणे नास्ति हेतुफरोष्धूवः ॥ ५५ ॥\ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

व्यावृत्तिरिति न स्यात् । संयोगादेरिवानेकवृत्तिताऽयोगात् व्यावृत्तेरपि वस्तुनोऽव्यावृत्तत्वादनवस्थान्तरम् । स्वपर 
निर्वाहकत्वं च परिभाषामातरं व्यावृत्यसिद्धौ स्वपरविभागस्येवासम्भवात्। प्रयोगदूषणं चाप्रसिद्धविशेषणत्वं, सन्दिग्घ- 
विशेष्यत्वं च पक्षस्याबादिभ्यो व्यावृत्त्यनिश्चये पृथिवीत्वनिश्चयाभादात् पृथिवीत्वजातिसमवायोऽपि व्यावृच्य- 
निश्चये निश्चेतुमशक्यः। पुथिवीजातोयानां च व्यक्तीचामाचन्त्यादेकेन प्रमाणेन धमंत्वनिस्वयासम्भवादाश्रयासिद्धः। 
प्रतियोगिनां चाबादीनामानन्व्यादेकेन प्रमाणेन निश्चेतुमशक्यत्वात् तद्वेच्छिन्नव्यावृत्तेरेवा ( एका ) निश्चयात् 
सन्दिगि्धानेकान्तिकमिति-अलं विस्तरेण ।॥ ५३ ॥ | 

चिकीर्षितकुम्भादि संवेदनात् कुम्भादयो जायन्ते। जाताश्च कमय स्वसंविज्जनका इत्यादिन्यवहा रोऽपि 
विद्रदहष्टया कस्यचिदप्यन्यत्वाभाषे न सम्भवतीत्याहु-एवं न चित्तजा इति । यस्च घमदिः शरोरादेश्च कायं- 
कारणभावः प्राक्तत्वहष्टया खण्डितः सोऽप्यन्यत्वाभावे सिद्ध इत्याह्-एवं हैतुपलाजातिमिति ।। ५४॥ 

त हेतुः जायते नापि फर्मिति परमा्थ॑मुक्त्वा अधुना मुमुक्षूणां तदभिनिवेशव्याधिवृर्सया तदभिनिवेश- 
भावाभावयोः बन्धमोक्षहेतुत्वमाह--पाबद्धेतुफलाकेश इत्यादिना । ५५ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

प्रसद्धात् । न च तत्र कुततदिचदन्यत्वं सवंस्य सन्मात्र नेकरूपत्वप्र्तिभानात् । अतो न तत्र कारणत्वं कायंत्वं वा 
प्रतिपत्तं शक्यमिति फलितिमाहु--अत इति ॥ ५३ ॥। 

चिकीषित्तकुम्भसंबेदनसमनन्तर कुम्भः सम्भवति | सम्भूतश्चासौ कम॑तया स्वसंविदं जनयतीति भ्यवहारोऽपि 
नोपपद्यते । कस्यचिदपि विद्वद्हष्टयनुरोधेनानन्यत्वादिव्याहू--एवमिति ! यश्च धमदिः शरोरदेश्व कायंकारण- 
भावो विद्रद्षष्टया पुरस्तान्निरस्तः सोऽप्यन्यत्वाभावे न सिध्यतोत्याह--एवं हेत्विति \ तत्र पूवर्धिं योजयत्ति-- 
एवमित्यादिना \ आत्मस्वरूपस्य निविकारत्वमद्रव्यत्वमप्रसिद्धत्वमित्यादयो यथोक्ता हेतवः 1 बाया घर्मा घटादयो 
नाऽऽत्मनः । न च धमंशब्दितानां जीवानां चित्तशब्दितात्परस्मादात्मनो जन्मेति युक्तस् । तेषां प्रतिविम्बकल्पानां 
बिम्बभूतब्रह्यमात्त्वादित्यभिप्रे्याऽऽह्--विन्ञानेति \ उत्तराधं योजयति--एवं नेति । ५४॥ 

न फराद्धेतुर्जीयते नापि फलं हेतोरिति ततत्वहष्ट्योपरष्टम् । इदानीं मुमुक्षूणां तदभिनिचेशब्यावृत्त्यथं 
तदभिनिवेश्षभावाभावयोस्तद्द्धवानु्धवौ दशंयति--यावदिति) दलोकाक्षराण्याकाङन्नाप्रदशंनपुरःसर विवृगोति- 
ये पुनरित्यादिना । ५५ ॥ 

१. बाह्यपदार्थाः ज्ञानरूपेणेव भान्ति यथा घटो भातीति, ज्ञानं च ब्रह्येत्यथंः | 
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 याबद्धेतुफटाषेशः संसारस्तावदायतः | क्षीणे हेतुफरवेरे संसारं न प्रप्ते ॥५६॥ 

संवृत्या जायते स्वं शाश्वतं नास्ति तेन वे। सद्धावेन यजं सवेुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥५७॥ 

शर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न॒ तखतः । जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥५८॥। 

यदि हितुफरोदधवस्तदा को दोष इत्युच्यते--ावत्सम्यग्दजञनेन हैतुफलावेको न निवततेऽक्षीणः संसारस्ताव- 

दायतो दीर्घो भवतीत्यथंः \ क्षीणे पुनरतुफरवेशे संसारं न प्रप्ते कारणाभावात् \\ ५६ ॥\ 

नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य चोत्पत्तिविनाचावुच्येते त्वया । श्यृणु \ संवृत्या 

संवरणं संवृतिरविदयाविषयो लौकिको व्यवहारस्तथा संवृत्या जायते सर्वं तेनाविद्याविषये शाश्वतं नित्यं नास्ति वे \ 

अत उत्पत्तिविनाश्षलक्षणः संसार आयत इत्युच्यते ! परमा्थंस-इूावेन त्वजं सवंमात्मेव यस्मात् । भतो जात्यभावा- 

दच्छेदस्तेन नास्ति वै कध्यविद्धेतुफलादेरित्यथः ।\ ५७ ।1 

पेऽप्याह्मानोऽन्ये च धर्मा जायन्त इति कल्प्यन्ते-त इति एवेप्रकाय यथोक्ता संवृतिर्निद्छियत इति । 

संवत्यैव धर्मा जायन्ते न ते वस्वः परमार्थतो जायन्ते । यत्पुनस्तत्संवुत्या जन्म तेषां धर्माणां यथोक्तानां यथा 

मायया जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्येतव्यम् ! माया नाम वस्तु ताहि । नैवम् । सा च माया न विद्यते, मायेत्य- 
विद्यमानस्याऽऽख्येत्यभिप्रायः ।॥ ५८ ५ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका 

ूर्वापरविरोधमाश्चद्कुय परिहुरत्ति-नन्वजादात्मन इत्यादिना \ यथा सर्पामिावं परयनू विवेकी नास्ति सर्पो 

रज्जुरियं कस्मात् वृथेव बिभेषीत्यभिधत्ते । मूढस्तु स्वापराधादेव सर्वं परिकल्प्य बिमेति पलायते च । न तत्र 

विवेकयभिधानं मूढदृष्टया विरुध्यते इति भावः ।! ५६-५७ ॥ ॥ 

संवृ्या जायते सवंमित्येतत् स्फुटयति-धर्मा य इतीत्यादिना ! प्रसिद्धावद्योतक इतिशब्दः समवे ॥५८-५९॥ 

आनन्दगिरिटीका 

अभिनिवेशवश्चाद्धेतुफरो{टूवे कि भवति त्दाहू--यावदिति। अभिनिवेशनिवृ्या तदनु्धवे वा किं 
स्यादित्याशङ्कयाऽऽह् -क्नीण इति ! आकाडश्ापुवंकं पूरवर्धिं योजयति--यदीति । उत्तरार्धं व्याचष्टे-क्षीणे 
पूनरिति ॥ ५६ ॥ | 

कूटस्थमद्वितीयमात्मतत्तवमिच्छता कुतो जन्मनाशौ व्यवद्ियेते तत्राऽऽह-संवृत्येति ।! अविद्यया सवंस्य 
जायमानस्वे सत्यविद्याविषये नित्यं नाम नास्त्येवेत्याह--शाश्वतमिति ॥ परमाथंतस्तु सवंमजं कंटस्थमास्थीयते 
तेन कल्पनां विना विनाशो नास्त्येव हेतुफरदेरित्याह् -सद्धावेनेति \ पूर्वापिरविरोधमाशङ्कुते-- नन्विति । न 
तावदात्मनो जन्मविनाशौ तस्य कूटस्थत्वाच्नापि ततोऽन्यस्य तौ युक्ती तस्याद्धितीयत्वात् । तथा च हेत्वादेबन्धस्य 
जन्मनाशौ न त्वया वक्तव्यावित्य्थ; । उच्यमाने समाधाने मनःसमाधानमथंयते--श्पूण्विति । तत्र पूवं भागाक्षरार्थ 
कथयत्ति-संवृत्येव्यादिना । अविद्याविषये नित्यस्य वस्तुनोऽभावे फलित माहु--अत इति । दितीयाघक्षियथंमाह- 
परमार्थेति । जात्यभावो जन्मादिविक्रियाभावस्तमेवोच्छेदाभावे हेतुं कथयतति--तेनेति \ यथा पुरोवत्तिनि भुजगा- 
भावमनुभवन्विवेको नास्ति मुजद्खो रज्जुरेषा कथं वृथेव बिभेषीति श्रान्तमभिदधाति । भ्रान्तस्तु स्वकीयाद- 
पराधादेव भुजद्ध परिकल्प्य भीतः सन्परायते न च तत्र विवेकिनो वचनं मूढरष्टया विरुध्यते । तथा परमार्थ 
कृटस्थात्मदशंनं व्यावहारिकजन्मादिवचनेनाविरुद्धमिति भावः ॥ १७ ॥ - ` 

संवृत्या जायते सवं मित्युक्तं तदिदानीं प्रपच्वयति--धर्मा इति । तत्राऽयं पादं विभजते--येऽपीति । 
प्रसिद्धावद्योतकेत्वमितिशब्दस्य दर्शयति--त इत्येवंप्रकारा इति! एवंप्रकारत्वमेव स्फोरयति--यथोक्तेति । अनन्तर. 
प्रकृता संवृतिरितिशब्देनोक्ता । तथा संवृत्यैव ते धर्म्म जायन्ते न तु तेषां तत्वतो जन्मास्तीद्यथः । न ते तत्त्वत 
इत्युक्तं प्रपञ्चयति--षपरमाथंत इति ¦ संवृत्याऽपि जन्म पारमाधिकमेवेव्याशङ्कव तृतोयपादं योजयति -यत्युनरिति । 
प्रत्येतव्यं जन्मेति शेषः । चतुथंपादाथंमाकाङक्षाद्रारा स्फोरयति--मायेत्यादिना ॥ ५८ ॥ ` | 

५ 

१० 

१५ 

९० 

२५ 

२५ 
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यथा मायामयादूबीजान्जायते तन्मयोऽद्ङ्रः । नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्रद्र्मेषु योजना ॥५६॥ 
नाजेषु सर्मधर्मेु शाश्वताशाश्चताभिधा । यत्र॒ वर्णां न वर्तन्ते पिवेकस्तत्र नोच्यते ॥६०॥ 
यथा स्वप्ने हयाभासं चित्तं चलति मायया । तथा जाग्रदद्यामाषं चित्तं चरति मायया ॥६१॥ 
अद्वयं च दयाभासं चित्तं खप्ने न संशयः । अद्वयं च दयाभासं तथा जाग्रन्न संनयः ॥६२॥ 

९ स्वप्नदश्रचरन्स्प्ने दिश्रु वै दशु स्थिताय् । अण्डजान्स्वेदजान्धाऽपि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥६३॥ 

कथं मायोपमं तेषां धर्माणां जन्मेत्याह । यथा मायामयादाञ्रादिबीजाज्जायते तन्मयो मायामयोऽङ्कुरो 
नित्यो न चोच्छेदी विनाशो वाऽभूतत्वात्तदट्रदेव धमेश्रु जन्मनाशादियोजना युक्तिः । न तु परमा्थंतो धर्माणां जन्म 
नाश्षो वा युज्यत इत्यथः ॥ ५९ ॥ 

 परमाथंतस्त्वात्मस्वजेषु नित्येकरसविज्ञपिमात्रसत्ताकेषु शाश्चतोऽश्ाश्चत इति वा नाभिधा नाभिधानं 
१० प्रवतत इत्यथः । यत्र येषु वण्यंन्ते येरर्थास्ति वर्णाः शब्दा न प्रवतंन्तेऽभिधातुं प्रकाशयितुं न प्रवतंन्त इत्यथः 

इदमेवमिति विवेको विविक्तता तत्र नित्योऽनित्य इति नोच्यते । “यतो वाचो निवतंन्ते" इति भरते: ॥ ६० ॥ 

यत्पुनर्वाग्गोचरत्वं परमाथतोऽदह्यस्य विज्ञानमात्रस्य तन्मनसः स्पन्दनमान्नं न परमाथंत इति । 
उक्तार्थौ शलोको ।! ६१-६२ ॥ 

इतश्च वागोचरस्याभावो द्वैतस्य । स्वप्नान्यक््यतीति स्वप्नदुकप्रचरन्पयंटन्स्वप्ने स्वप्नस्थाने दिश वै दशासु 
१५ स्थितान्वतंमानाञ्जीवान्प्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा यान्सदा पयतीति । यदेवं ततः किम् \ उच्यते ॥ ६३ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

नहि अजं सवंमित्येतत्प्रपञ्चयत्ति-नाजेषु सवं धर्मेष्विति ॥ ६० ॥ 

यद्यासमा शब्दगोचरः कथं तदि व्याख्यातृभिः आत्मशब्देरेव प्रतिपाद्यत ? इत्याशङ्कय चित्तस्पन्दनमात्रम- 
विचारसुन्दरं ततपर्तिपाद्यप्रतिपादकरूपमित्याह्-यथा स्वप्न इत्यादिना । दलोकद्रयेन पौनस्क्त्यञ्च नाशङ्कनीयं 

२० शङ्कान्तरनिरासात् ॥ ६१-६२॥ 

जीवान् पश्यति यानित्यस्य यच्छब्दस्य ते न विद्यन्त इत्युत्तररोकस्थतच्छन्देन सम्बन्धः ॥ ६३-६४ ॥ | 

, आनन्दगिरिटीका 

ि जन्म मायीपमं तेषामिघ्युक्तं तदेव हष्टान्तावष्टम्भेन साधयति--यथेत्यादिना \! रउलोकाक्षराण्याकाडक्लां 
दर्शयन्योजयति--कथमित्यादिना | ५९ ॥ 

२५ . यदुक्तं सदावन ह्यजं सवंमिति तस्प्रपञ्चयत्ि--नाजेष्विति । आत्मनि नित्यानित्यकथा नावततरतीत्यत्न 
हेतुमाहू--यत्रेति । इलोकस्य पूर्वर्धिं व्याचष्टे--परमाथंतस्त्विति । द्वितीयां व्याक रोत्ति--यज्रेत्यादिना । तत्रेति 
प्रकृतेषु धमष्वित्ति यावत् 1 आत्मसु नित्यानित्यकथाभवे शब्दागोचरत्वं हेतुस्तत्र प्रमाणमाह--यत इति ॥ ६० ॥ 

मात्मनः शब्दागोचरत्वे कथमसौ व्याख्यातृभिः शब्दैरेव प्रतिपाद्यतामाचरतीव्याश्ञङ्कुय चित्तस्पन्दनमात्रम- 
विचारसुन्दरं प्रतिपाचप्रतिपादकरूपं द्वेतमिति सहृष्टान्तमाहू-य्थेति। स्वप्ने प्रतिपादयप्रतिपादकदरेतस्य चित्तस्पन्दरित- 

३० मात्रत्वेऽपि जागरिते कथं तथा स्यादित्याशङ्कयाऽऽह--अद्रयं चेति । पौनरुक्त्यं श्ोकयोराशङ्कय शङ्कान्तर- 
निरासाथंत्वान्मेवमिति मन्वानः सन्नाहू--पल्पुनरिति ॥ ६१-६२॥ 

, वाचौ गोचरीभृत्तस्य द्वैतस्यासत््वे हेत्वन्तरमाचक्षाणो इृष्टान्तमाचष्टे--स्वप्नदगिति ! यान्पश्यति ते न 
विद्यन्ते पृथगित्युत्तरत्र सम्बन्धः । इलोकस्य तात्पयंमाहू--इतश्वेति \ इतःशब्दाथंमेव स्फुटयन्नक्षराणि व्याचष्टे-- 
स्वप्नानिति । न ते विद्यन्त इति पूवंवदन्वयः। स्वप्नहशो विषयभूतानां भेदानां तत्र टदृश्यमानत्वेऽपि द्रेतमेद- 

२५ मिथ्यात्वे किमायातमिति पृच्छति--तदीति। उत्तरश्खोकेनोत्तरमाह्--उच्यत इति ॥ ६३ ॥ 
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 स्वप्नदकचित्तदर्यास्ते न विन्ते ततः एथक् । तथा तदृर्यमेवेदं सखप्नदकरिचत्त मिष्यते ॥६४॥ 
 चरञ्ञागसिति जाग्रदिश मरै दशसु स्थितान् । अण्डजान्सवेदनान्वाऽपि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥६५॥ 

 जाग्रच्चि्ेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः प्रथक् । तथा तद्दश्यमेवेदं जाग्रतशित्तमिष्यतं ॥६६॥ 

उमे धन्योन्यदश्ये ते फं तदस्तीति चोच्यते । रक्षणाश्ुन्यमुमयं  तन्मतेनेव  गृ्यतं ॥६७॥ 

स्वप्नदश्ञधित्तं स्वप्नद्क्चित्तम ! तेन दकषयास्ते जीवास्ततस्तस्मात्स्वप्नदुक्ित्तात्पुणङ्न विन्ते न सन्ती 

स्यथः \ चित्तमेव ह्यानेकजीवादिभेदाकारेण विकल्प्यते \ तथा तदपि स्वप्नदूविचत्तमिदं तद्वुद्यमेव तेन. स्वप्नदृक्ना 

 हश्यं तदृहश््यम् \ अतः स्वप्नहश्व्यतिरेकेण चित्तं नाम नास्तीत्यथंः ॥ ६४ ॥ 

जाग्रतो हया जोवास्तच्चित्ताव्यतिरिक्ताचितेक्षणी यत्वात्स्वप्नह किचिचेक्षणीयजीववत्। तच्च जीवेक्षणात्मकं 

चित्तं द्रष्ुरव्यतिरिक्तं द्रष्टहद्यत्वात्स्वप्नचित्तवत् । उक्ताथमन्यत् ।! ६५-६६ ॥। 

१ जीवचित्त उभे चित्तचैत्ये ते अन्योन्यहश्ये इतरेतरगभ्ये । जीवादिविषयापेक्षं हि चित्तं नाम भवति) 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटोका 

दार्छन्तिकं योजयति-चरञ्जागरित इत्यादिना । ६५-६६ ॥ 
जाग्रतयुरुषो यान् जीवान्पश्यतीव्यत्र जीवशब्देन कायंकारणसद्धाता उच्यन्ते, न चेतनाः, तेषां हर्यत्वा- 

१० 

भावादिति चिनत्तव्यतिरेकम्राहकप्रमाणवाधात् कालात्ययापदिष्टो ठैतुरिव्याश्ङ्खयाह--उभे हीति \ द्वये सिद्धे ` 
तदवच्छिन्रदशंनं सिध्यति तत्सिद्धौ च तदवच्छिन्नहश्यं सिध्यतीति अन्योन्याश्नरयदोषात् न हश्यदशंनव्यतिरेकग्राहि 
प्रमाणमस्ति येन बाधः स्यादिव्य्थंः । सम्भावनायां हि प्रमाणप्रवृत्ति वाञ्छन्ति प्रमाणकुशकाः सम्भावना च दृश्य- 
-दशंनयोः नान्यतरस्यापि नैरपेक्ष्येण । अत्तोऽन्योन्याश्नरयदोषपुरस्कारेण सिध्यन् हृस्यदशंनभावः कल्पमेव बाधश्च 
यौक्तिको वण॑दे्घ्यादाविव प्रादि । विद्रस्रत्यक्षवाधस्च रज्जुसर्पादाविवागादि । दूषणान्तरविवक्षया पृच्छति-- 
कथमिति, प्रामाणिकस्यैव भेदः प्रामाणिकः सम्भवति न हश्यदशंनयोः स्वरूपे प्रमाणमस्तीत्याह-लक्षणाश्ुन्यमिति। 

आनन्दगिरिटीका 

| श्छोकाक्षयाणि योजयन्कमंधारयं व्यावत्तंयत्ति--स्वप्नेति । जीवादिभेदानां स्वप्ने इ्यमानानामुक्तानां 
चित्तात्पुथगसत्त्वं साधयति--चित्तमेवेति । तहि द्रष्टा चित्तं चेति दयं स्वप्ने स्वीकृतम्, नेत्याहू--तथेति । 
तच्छब्दस्य चित्तविषयत्वं व्यावत्तंयति-तेनेति। स्वप्नावस्थस्य चित्तस्य स्वप्नहग्विषयत्वे फलितमाह-अत इति ॥६४॥ 

हष्टान्तनिविष्टमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति--चरच्चित्यादिना \ जाग्रदवस्थो हि पुरुषो याञ्जीवान्पद्यतीत्यत्र 
जीवशब्देन कायंकारणसक्काता गह्यन्ते चेतनानां दश्यत्वाभावादिति द्रष्टव्यम् । श्छोकंद्रये विवक्षितमनुमनद्रय- 
मार्वयत्ति--जाग्रत इति । अक्षरव्याख्यानं तु हष्टान्तव्याख्यानेनेव स्पष्टत्वान्न पृथगपेक्षितमिति विवक्ित्वाऽह-- 
उक्ताथमिति ॥ ६५-६६ ॥ 

हश्यदर्दानव्यतिरेकग्राहकप्रमाणप्रतिहतं हेतुद्रयमित्याशङ्खयाऽऽहु--उभे हीति ! हश्यदर्शने परस्परापेक्ष- 
सिद्धिके दृश्ये सिद्धे तदवच्छिन्नं दर्दानं सिध्यति तस्य च सिद्धौ तदवच्छिन्नं श्यं सिध्यतीस्यन्योन्याश्चयान्न हश्यं दर्दानं 
वां सिध्यतीत्यतो विभागावगाहिधरमाणाभावाच्च तद्राधो हतुदयस्येत्यथंः। कि च सम्भावनायां प्रमाणम्रवुत्तिवक्तव्या | 
न च हश्यदर्शनयोरन्यतरस्यापि नैरपेक्ष्येण सम्भावना भवल्यन्योन्याश्रयदोषात् । तथा च परस्परपुरस्कारेण सिष्ये- 
दुभयं -कस्पिततमेव स्यादिति मत्वाऽऽ्ट्-क्रि तदिति \ तदहदयं दर्शनं वा किमस्तीति पुष्टे विवेकिना नास्तोव्येवोच्यते 
प्रागुक्तदोषादित्यथंः । कि च प्रामाणिकस्येव प्रामाणिको भेदः सम्भवति । नच हर्यदर्शनयोः स्वरूपे प्रमाण- 
मस्तीत्याह--लक्षणेति । कथं तहि प्रमाणप्रमेयविभागो वादिभिगृंह्यते तच्वित्ततादोषेणेत्याहू--तन्मतेनेति । तत्र 
प्रथमं पादं विभजते--जीवेति । ते जीवचित्ते इति सम्बन्धः । अन्योन्यहदयत्वमितरेत रग्राह्यत्वं तदेव स्पष्टयति-- 

१, जीवचित्ते इति--अत्र जीवपदेन जीवच्छरीराणि गृह्यन्ते । पूरव॑श्लोके “अण्डजान् स्वेदजान् वापि 
जीवान्” इत्युक्तेः । चित्तपदेन च चेतन्यरूप आत्मा । इतरेतरगम्ये इतरे्तरज्ञानपेक्षसिद्धिके विषयापेक्षं 
ज्ञानं ( चित्तं ) ज्ञानापेक्षश्च विषयो यतः । . 

४४ 

१५ 

१०५ 

२५ 

३५ 
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चित्तापेक्षं हि जीवादि दृष्यम् ! अतस्ते अन्योन्यदृहये । तस्मान्न किञ्चिदस्तीति चोच्यते चित्तं वा चित्ेक्षणीयं वा 
कि तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न हि स्वप्ने हस्ती हस्तिचित्तं वा विद्यते तथेहापि चिवेकिनामित्यमिप्रायः \ कथम् । 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

यदि तावदज्ञाताथंबोधकं प्रमाणं न तत् हस्यदशंनयोः सम्भवत्ति तयोर्ञातत्वेऽज्ञाततवे च । ज्ञातत्वे चाज्ञाततायाः 
५ प्रमातुमशक्यत्वात् । प्रमाणन्ञातत्वानुपपच्येव प्रागन्ञा्त्वावगमे चान्योन्याश्रयता । ` | 

यच्चागादि उदयनेन “'तत्त्वानुभूतिः प्रमा” “श्रमासाधनं प्रमाणमि"'ति--तत्तावदसम्भवपराहूतम् । तक्छ- 
साधनयोः अनुभूत्यतिरेकप्रकाशानुपपत्तौ तत्संसर्गासिद्धेः रक्षणप्रवृत्ययोगात् । अनुभूतिसंसगदिव सा प्रकाशत 
इति चेत् न, अप्रकाशमानयोः अनुभूतिसंसर्गासाधकत्वदशंनात् | न च तदनुभूतिरेव स्वस्य तत्संसर्गं साधयति । 
अन्योन्याश्रयात् । सिद्धे तदनुभूतितवे तत्संसगंसाधकत्वं तत्संसगंसिद्धो च तदनुभूतित्वमिति । त्दाकारेणानुत्पत्तेश् 

१० न चानुभूत्यन्तरं तत्संसगंसाधकं तस्मिस्तथाऽवभासायोगात् । आयसामग्रया समुलन्नं चेत् ? आद्यसमानविषयं 
स्यात् सामग्रयन्तरास्समुत्पत्तौ नान्यविषयावभासः | तत्संस्कारबलाच्चेत्तदवभासः, तहि पूरवानुभूते; नष्टत्वात् न 
संसगंसिद्धिः । किञ्च तत्त्वराब्देनात्यन्तावाध्योऽर्थो विवक्षितः प्रतिपन्नोपाधौ सत्वं वा ? आद्ये घटानुभूतावव्या्निः 
न हि घटोऽयमित्या्नुभूतौ अस्यन्ताबाध्योऽ्थेः प्रकाशते । तत्राप्रकाशमानशच न तदर्थोऽतिप्रसद्धात् । 

| द्वितीये कः प्रतिपन्नस्योपाधिः ? कारो वा देशो वा आश्रयो वा, आदये न कालस्य प्रतिपन्नोपाधौ सत्तम् । 
१५ दितीये नाकाकशदेः । तृत्तीये न परमाण्वादेः । अत्तः तदनुभूतावव्याप्तिः दिङ्मोहादिना विशेषभागेषु चासञ्जातवाधेषु 

निधनेष्वप्यतिव्याश्तिः बाधाभावे सत्त्वाभावासिद्धेः स्वतः सिद्धयनङ्खीकारास्च प्रतिषेधविषयतयैव तदसत््वसिद्धिः, 
अतोऽन्योस्याश्रयः सत्वावच्छिघ्नानुभूतिः प्रमाऽवगन्तव्या, प्रमावगमाच्च सत्त्वावगम इति। किञ्च, प्रतिपन्नोपाधौ सच्चं 
नाम सत्तासमवायः ? उत स्वरूपसत्वमुत, भवनम् ? प्रथमे सत्तासतमवायायनुभूतो अव्याप्तिः । मध्यमे स्वरूपाणां 

परस्परावृत्तेः तदवच्छिन्नानुभूतेः अननुगमादव्याप्तिः । उत्तमे चाऽऽत्मानुभूतावव्याप्तिः । किञ्च, अस्माकमनुभूतिराब्दः 
२० संवित्पर्यायः तत्र स्मुतावत्तिव्याप्षिः । न चानुभूतिजात्याधारः संविद्विरेषोऽनुभूतिः निरुपाधिकव्यक्तिभेदामाने जाति. 

कंल्पनायोगात् । अन्यथा घटाकाशादावपि प्रसक्खात् । न च संस्कारातिरिक्तकारणजन्याऽनुभूत्तिः, तन्मात्रजन्या 
स्मृतिः इति, तवे ईस्व यनुभूतेरननुभूतित्वापातात् । स्वतस्सिद्धायास्च प्रागभावसाधकाभावात् स्मृतावपि संयोगादेः 
कारणत्वात् । अतोऽविचारित्तरमणीयमेतत् । यच्च, यथार्थज्ञानं प्रमाणमिति लक्षणान्तरं तत्र यथात्वं नाम 
स्वका ज्ञानस्य विद्यमानाथंत्वं चेत् ? तहि भूताद्यनुमानेऽग्याप्षिः । कदाचिद्ि्यमानाथंत्वं चेत् स्मृतावतिष्याप्तिः । 

२५ यच्चार्वाण लक्षणं केवरग्यतिरेक्यनुमानमिति । तदप्यसत् । प्रमाणसामान्यलक्षणाभावे तद्रयाप्तविरेषा- 
सिद्धेः । पक्षादिलक्षणमन्तरेण च व्यत्तिरेक्यसिद्धेः स्वसिद्धौ स्वसिद्धिरित्यात्माश्रयतापत्तिः । तस्मात् प्रमाणपशा्थस्य 
दुनिरूपत्वात् न हश्यादिस्वरूपं प्रामाणिकमिति न तददद प्रामाणिक इति सूक्तम् । ननु न सच्चेसरमाणं प्रमेयं कथं 
ताहि नैयायिकादिभिः गृह्यते इति । तत्राहु-तन्मतेनैवेति 1 यथा असन्नपि क्षणिकोऽथंः सद्धावनादोषेण बौद्धेन 
गृह्यते सवंशुन्यतावादिना। प्राभाकरेण नियोगः, भादः भावना, काभुकैशच स्त्रीपिण्डोऽस्थिस्नाय्वसुकविप्मूत्रा्नेका- 

३० बुचिनीडोऽपि तच्चित्तादोषेणेवासन्नपि विभागः सन्मात्रो गृह्यते मृढैरित्यथंः । विचास्वतुराणान्तु नास्ति तदग्रह 
इत्याह्-न हीति \ धटः कुतः सिद्धयतीति पृषे प्रमाणादिति नोत्तरम्, अतिव्यापकत्वात्, यथा शब्दानित्यवे किं 
मानमिति पुष्टे पुथिन्याद्यनित्यं कायंत्वादिति । किन्तु घटभ्रमाणादिस्यवाच्यं तत्रापि विदेषणीभूतो घटः कुतः 
सिध्यती्युक्तं घटग्रमाणादित्येव वाच्यमित्यनवस्था मृकीभावे तु अप्रतिभेत्यथंः । किञ्च, घटप्रमाणाद्घटः सिध्यतीदयुक्त 

| आनन्दगिरिटीका ` 

३५ जीवादीति ॥ द्वितीयपादं व्याचष्टे-तस्मादिति । तदेव स्पफुटयत्ति- चित्तं बेति। कि तदस्तीति पृष्टे सति.न 
किञ्चिदस्तीत्युच्यते विवेकिनेति योजना । उक्तमेवार्थं इष्टान्तेन विवृणोत्ति-न हीति । इहेति जागरितोक्तिः। 
दवितीयाधं व्याचिख्यासुतया पृच्छति--कथमिति } तदेवावतायं व्याकरोति--लक्षणेत्यादिना । यतस्तत्तो न तद्ेदस्य 
प्रामाणिकत्वमिति शेषः । कथं तहि लौकिकानां परीक्षकाणां च प्रमाणप्रमेयविभागप्रवृत्तिरित्याशद्खुय चतुथंपादाथ- 

१. नशेषु | ` 
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यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । तथा जीवा अमी सवे भवन्ति न भवन्ति च ॥६८॥ 
थथा मायामयो जीवो जायते भियतेऽपि च । तथा जीवा अमी सवं मबन्ति न भवन्ति च ॥६६॥ 

- यथा निर्मितको जीषो जायते भियतेऽपि घा । तथा जीषा अमी सवे भवन्ति न भवन्ति च ॥७०॥ 
त फृधिन्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र फिचिन्न जायते ॥७१॥ 

 चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकयदूद्यम् । ̀  चित्तं निरविषरयं निस्यमसङ्क तेन कीरितम् ॥७२॥ ५ 

लक्षणाभरून्यं लक्ष्यतेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाणश्रुन्यसुभयं चित्तं चैत्यं हयं यतस्तन्मतेनैव तच्िचत्ततयेव तद्गृह्यते । 

न् हि घटमति प्रव्याद्याय घटो गुह्यते नापि घटं प्रत्याख्याय घटमतिः\ न हि तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः शक्यते 
कृह्पयितुमित्यभिप्रायः \ ६७ ॥ 

मायामयो मायाविना यः कृतो निमितको सन्त्रषध्यादिनिष्पादितः । स्वप्नमायातिमितका अण्डजादयो 
जीवा यथा जायन्ते स्यन्ते च तथा मनुष्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव चित्तविकल्पनामात्रा इत्यथः ॥\६८-६९-७० १० 

व्यवहारसत्यविषये जीवानां जन्ममरणादिः स्वप्नादिजीववदित्युक्तम् । उत्तमं तु परमार्थसत्यं न 
कृथिर्जायते जीव इति ) उक्ताथंमन्यत् ॥ ७१ \ 

सवं ग्राह्यग्राहुकवच्चित्तस्पन्दितमेव दयं चित्तं परमाथत आत्मैवेति निविषयं तेन निविषयत्वेन नित्यमसङ्ख 
कीतितम्। “असङ्करे ह्ययं पुरुषः" इति श्रुतेः ! सविषयस्य हि विषये सद्धः। निविषयत्वाच्चित्तमसङ्खमित्यथेः\\७२) 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका | १५ 

घटाद्घटसिध्यततीत्यापद्यते, यतो घटं प्रत्याख्याय ने घट प्रमाणं सिध्यतीत्याहू- नापीति । किञ्च घटप्रमाणादबाधितो 
घटे व्यवहारो भवतीति तत्र तस्प्रमाणं चैत्ताह प्रमाणेऽपि घटाधीनो व्यवहार इति घटस्तत्र प्रमाणं कि न स्यात् | 
तदा च न व्यवस्थेत्याह्-- न हि तत्रेति ॥ ६७ ॥ | 

हश्या अण्डजादयो दशेनात्िरिक्ताः न सिष्यन्तीत्यनुमानस्य भेदग्राहिप्रमाणबाधः रालग्णुद्धादिसमत्वे 
जन्मा्ययोगादित्याश्चङ्कयाह्--यथेत्यादिना । संविद्रयतिरेकेण परमाथंसत्वाभावानुमानस्य च जन्माद्प्रित्ययबाधः २० 
सत्तवाभावेऽपि स्वप्नादिषु जन्मादिविकल्पबाहुल्योपरम्भादिल्यक्तम् ॥ ६८-६९-७० ॥ 

यस्तु जन्मादि सत्यमित्यभिमन्यते स प्रागेव निरस्त इति स्मारयति- न कर्चिदिति ।। ७१॥ 
संवेदनस्य कत्पितहश्योपरक्तरूपेण हदयत्वान्न हृष्टिव्यतिरेकेण सत्त्वमिति पर्वं स्वप्नहष्टान्तेनोक्तम् । 

इदानीं तत्वसंवेदनस्य विषयसद्धाभावादात्मेव सम्वेदनमित्याह--चित्तस्पम्ितमेवेदमिति ।॥ ७२॥ | 

आनन्दगिरिटीका | २५ 

माह-तन्मतेनेति ।! तदेव प्रपञ्चयति-न हीति! घटे कि प्रमाणमिल्युक्तं ज्ञानमित्यनुत्तस्मतिप्रसद्गात्ः नापि 
धटन्ञानमन्योन्याश्रयप्रसङ्धादतो न घटतज्जञानयोर्मानमेयमावः सम्भवतीत्यथंः ॥ ६७ ॥ 
` ` . दृष्यानामण्डजादीनां दर्खनातिरिक्तानामसततवानुमानस्य मेदग्राहुकप्रमाणबाधं परिहुत्य दर्शनातिरेकेण तेषाम- 
सत्वे जन्मादिप्रत्ययवबाधः स्यादित्याशङ्क्य परिहरति- यथेत्यादिना ! मायामयस्य निमित्तकस्य च जौवस्य विशेषं . ` 
बुभुतसमानं प्रत्याह-मायेति । संविदतिरेकेणाण्डजादीनां परमाथं्तः स्वाभावानुमानस्य न जन्मादिभ्रतिभासबाधः । ३० 
सतत्वाभावेऽपि स्वप्नादिषु जन्मादिविकल्पबाहुल्योपलम्भादित्ति इकोकत्यस्य तात्पयंमाह-स्वप्नेत्यादिना ।६८-७०॥ 

यस्तु जन्मादि सत्यमिति मन्यते तं प्रति प्रागुक्तं स्मारयति-न कश्चिदिति । वृत्तानुवादपुवंक श्छोक- 
ता्यंमाहु--व्यवहारेति । अक्षराणि न व्याख्येयानि व्याख्यातत्वादित्याह्--उक्ताथमिति ।॥ ७१॥ 

संवेदनस्य कल्पितदस्योपहितरूपेण हरयत्वाच्च द्रष्टुभ्यंतिरेकेण स्वमिति स्वप्नहृष्टान्तेनोक्तमिदानीं तत्वतः , 
संवेदनस्य विषयसम्बन्धाभावादात्मैव संवेदनमि्याहु--चित्तेति । अक्षराथं कथयति--सवंमित्थादिना ! निविषय- ३५ 

_ -लेनास्गतवे सिद्धे शतिः सिद्धे शरुत्तिमपि संवादयति--भसङ्कखो हीति \ श्रुतियुक्तिसिद्धमसङ्खत्वं साधयति--सविषयस्येति ।७२॥ 

१. चित्तं = ब्रह्म 1 २. अतिप्रसङ्कात्-घटज्ञानेन पटसिद्धिप्रसद्धात् । केवलन्ञानेन शशविषाणादेः सिद्धिप्रसङ्गात्। 





५ 

१०७ 

१५ 

२५ 

३४८ 1 टौकाट्रयोच्लसितक्षाङ्कुरभाष्योपेता [ अलातत० प्र ° का०-७१ 

योऽस्ति ल्पितसंृस्या परमार्थेन नास्त्यसौ । परतन्त्ामिसंबरत्या स्यान्नास्ति प्रमाथंतः ॥७३॥ 

ननु निविषयत्वेन चेदसङ्धत्वं चित्तस्य न निःसद्धता भवति यस्माच्छास्ता शाखं शिष्यञ्ेत्येवसादेविषयस्य 
विद्यमानत्वात् 1 नेष दोषः । कस्मात् 1 यः पदाथः शाखरार्दिविद्यते स कत्पितसंवृत्था कल्पिता च सा परमाथ. 
प्रतिपच्युपायत्वेन संवतिश्च सा तया योऽस्ति परमार्थेन नप्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम् । यश्च 
परतन्त्राभिसंवुत्या परश्नाखन्यवहारेण स्थात्पदाथंः स परमाथतो निरूप्यमाणो नास्त्येव । तेन युक्तमुक्तमसङ्खं तेन 
कोतितमिति । ७३ 1 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

नु-द्रव्यगुणकमंसामान्यविदोषसमवायाः षट्पदार्थाः इति वैशेषिकः । कथमुच्यते सम्विद्टधतिरिक्तोर््थो 
नास्तीति तत्राहु-- यश्च परतन्त्रेति । षटसंख्या पदार्थेभ्योऽन्या ? अनन्या वा ? आये पदार्थातिरेकः । अन्त्ये सर्वा 
नन्यत्वे संख्याया अनेकरूपतापातः । एककानन्यतवे द्रव्यात्मकत्वेन गुणादिषु वृत्तिनं स्यात् । किञ्च, सामान्योपाधौ 
सामान्यानां विशेषणा चापरिमितत्वात् । न च षड्लक्षणाभऽयोगः भावत्वान्विते निषिध्यत इति वाच्यं, तस्यान्यत्व- 
प्रमित्ययोगात् इह चेत्तरेत राश्चरयात् मेखुनायोगाच्च । यत्र हि पञ्चलक्षणयोगस्तत्र न तदयोगो यत्र च तदयोगो 
गुणादौ तत्र न तद्योगः । षण्णां च ते न भावत्वान्वयो विधिप्रत्ययविषयत्वञ्च शुक्तिरूप्येऽप्यस्ति । लक्षणञ्च तव 
व्यतिरेक्यनुमानं न च षडेव व्यतिरेक्यतुमानादि । पृथिव्यादिव्यावृत्ति गोचराणां तेषां बहुखमुपरम्भात् । किञ्च, 
लक्षणं गृणादिपञ्चकव्यावृत्तिसमथंविशेषणयुक्तं क्रियत इति प्रागेव गृणादिपञ्चकं क्षणतः परस्परव्यावृ्त 
द्रव्यप्रमातव्यम्। तल्लक्षणानि च द्रव्यन्यावृत्तिसमथंविशेषणयुक्तानि प्रमातव्यानीति प्रागेव द्रव्यं लक्षणत इतरव्यावत्त 
प्रमातव्यमित्यन्योन्याश्चयान्तंकमपि सिध्येत् । न च लोकसिद्धं द्रव्यादिस्वरूपं भिन्नं रोकस्यत्र गौदासीन्यात् | 
अनुमानवेयर्थ्याच्च । सवं्च परोक्षमेव ते भासते न चातिरिक्ताभावः शक्योऽसवे्चेन ज्ञातुम् । कपिरादिभमिः सवं. 
जत्वाभिमतेः प्रधानादीनामपि उपलम्भात् न च कणाद एवैकस्सवंन्ञ इत्ति कोशपानं विना विश्वस्यामः। न च 
तेषामपि षटृष्वेवान्तर्भावः कल्पनीयः। सत्येवेकस्मिन् तत्कल्पनस्य कधीयस्त्वात् किमनया मूखंरिष्यवृन्दप्रतारणया। 
निराकारि विस्तरशष्षट्पदार्थारिक्तकल्पनता तत्वालोक इति नेह प्रपञ्चते ॥ ७३ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

निविषयत्वेन चित्तस्यासङ्घत्वं रसङ्खीतं तदसद्घतं शास्तरादेविषयस्य सत्तवादित्याशङ्कयाऽऽह्-योऽस्तीति। 
ननु परमाथतो वेशोषिकाः षट्पदार्थान्द्रव्यादिसमवायान्तानातिष्ठन्ते तथा च चित्तस्य कथमसद्घत्वं तत्राऽष्ट्- 
परेति । वेरोषिकपारिभाषिकव्यवहा रानु रोधेन पदार्थो यो द्रव्यादिः समवायान्तः स्यान्न स परमाथंतोऽस्ति कितु 
संवत्या प्रतिभाति तस्मादविरुद्धमसङ्खत्वमित्यथंः । व्यावर्त्यं चोद्यमुत्थापयति- नन्विति । ततर यस्मादिति सामान्ये- 
नोक्तं हेतुं विशेषतो व्यनक्ति-शास्तेति ! आदिशब्देन प्रमाता प्रमाणं प्रमेयमित्यादि गृह्यते । असङ्घत्वाक्षेपं 
परिह रति- नैष दोष इति । ततर निविषयत्वहेतुं प्रदनपवंक पुवधियोजनया साघयति--कस्मादित्यादिना । 
परमाथतो दवेतस्याससवे वाक्योपक्रममयुगुणमादशेयति- ज्ञात इति .\ दितीया्धं योजयत्ति- यश्चेति न हि द्रव्यस्य 
लक्षणं गुणादिपञ्चकस्यः च ततो व्यावतंकप्रातिस्विकलक्षणप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रकल्प्यते। तथा च ° तल्लक्षणतस्तस्रति- 

 पत्तौ तदितरप्रतिपत्तिः । तसप्रतिपत्तौ च तल्लक्षणतस्तद्वयावृत्ततत्तत्प्रतिपत्तिरिति परस्पराश्रयाच्च किञ्चिदपि वस्तुतः 
सिध्येदित्यथः । वस्तुतो निविषयस्येव सिद्धत्वादसद्खत्वं चित्तस्य प्रागुक्तं सद्खतमेवेत्युपसंह रति- तेनेति ॥ ७२॥ 

३५ 

१. कोशपानं--सत्यवदननिणंयाय दुर्गादिदेवतताभिषेकजलप्राशनं ( या० स्मृ ° २-११२ ) दिन्यप्रमाणं यथा 
तप्तपरशुग्रहणस् । 

२. तत्र हि विस्तरेण षोडशपदाथेनिराकरणं प्रमालक्षणनि राकरणञ्च कृतम् । विस्तुतत्वात्नानूदयते । 
३. संगीतं = कथितम् । 
४. तल्लक्षणत्तो गुणादिपञ्चकलक्षणतस्तत्प्रतिपत्तौ गुणादिप्रतिपत्तौ तदितरद्रव्यप्रतिपत्तिः द्रग्यप्रतिपत्तौ 

तदितरगुणादिप्रतिपत्तिः इत्यन्योत्याश्चयः । | 





अष्कात० प्र० का०-७४-७६ ] माण्डुक्योपनिषत् । [ ३४९ 

अज्ञः कल्पितसंत्रत्या परमाथेन नाप्यजः । परतन्त्राभिनिष्पच्या संवृत्या जायते तु सः ॥७४॥ 
अभृतामिनिवेश्लोऽस्ति दयं तत्र न विद्यते | दयामावं स बद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते ॥७१५॥ 

यदा न॒ रुमते हैतूयुत्तमाधममध्यमान् | तदा न जायते चित्तं हेतभावे पटं तः ॥७६॥ 

ननु शास््रादीनां संचुतित्वेऽज इतीयमपि कल्पना संवृतिः स्थात् । सत्यमेवम् । शाखादिकत्पितसंवत्यैवाज 
इत्युच्यते \ परमाथन नाप्यजः \ यस्सात्परतन्त्राभिनिष्पस्या परजास्रसिद्धिमपेक्ष्य योऽन इत्युक्तः स संवृत्या जायते। 
अतोऽज इतीयमपि कल्पना परमाथंविषये नेव कमत इत्यथः ।॥ ७४ ।। 

यस्मादसन् देतविषयस्तस्मादसत्यभूते देतेऽभिनिवेशोऽस्ति केवलमभिनिवेश्ष आग्रहमात्रम्। दयं तंत्र न विदयते। 
मिथ्याभिनिवे्माच्रं च जन्मनः कारणं यस्मात्तस्मादृढयाभावं बुद्ध्वा निनिमित्तो निव॒त्तमिथ्यादयाभिनिवेशो यः 
सन जायते! ७५ \ 

जात्याश्रमविहिता आशर्वोजतेरनुष्ठयमाना धर्मा देवत्वादिप्राप्निहेतव उत्तमाः केवलाश्च धर्माः । अधम | 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

परमार्थेन नाप्यज इति व्यपदेशः केवल्ये अजोऽहमिव्यभिधानाभावादित्यथंः । कुतस्तहि जन्मप्रापनिः येनं 
तस्र्तिषेधायाजत्वन्यपदेशस्तत्राहु--पस्मादिति । परिणामवादप्रसिध्यपेक्षया यस्मातप्राप्तं जन्मातोऽज इत्युक्तम् । 
परिणामवाद्यभिमत्तं जन्म कीदशम ङ्खीकत्य निषेधः कृतस्तत्राहु-स संवुत्येति । यतः कल्पितजन्म प्रतिषेधेनाजत्वोप- 
देगोऽतः इत्युपसंहारः यथा शुक्तेः स्वाभाविक अरूप्यत्वेऽपि मिथ्यारूप्याभावेऽध्यस्तजन्मनिषेधोऽवस्त्वेवेत्यथं :।।७४।] 

““सबाह्यभ्यन्तरो ह्यजोऽहमि'"ति ज्ञानस्य कल्पितशास्त्रादिजन्यत्वे सति मिथ्यात्वान्नापुनरावृत्तिफर- 
साधनत्वं सम्भवततीत्याशङ्कयाह--अभूतेति । यदि द्वितीयः संसारः सत्यः स्यात्तदा तचिवृत्तये साधनमपि वस्तु 
्षमिष्यते | मिथ्याभिनिवेशमात्रस्य मिथ्योपायजेनापि ज्ञानेन वस्तुनिष्ठेन निवृत्तिः स्यादित्यथः ॥ ७५ ॥ 

निनिमित्तो न जायत्त' इत्येतस्प्रपञ्चयति--यदा न लभत इत्यादिना ॥\ ७६ ॥ 

आनस्दगिरिटीका 

शास्वादिमेदकल्पनायाः संवृतिसिद्धत्वे तदधीनाऽऽत्मन्यजत्वकल्पनाऽपि संवृतिसिद्धेव स्यादित्याशञङ्कवाद्ी 
करोति--अज इति । कस्पितमात्मन्यजत्वमित्यत्र हेतुमाह--परतस्त्रेति । परिणामवादप्रसिद्धजन्मना श्रन्त्यवाऽऽत्मा 
जायते जन्मनदच विभ्रमत्वे तत्निषेधस्याजत्वस्यापि तथात्वं युक्तमित्यथंः । श्लोकव्यावर्यामाशङ्कामाह्- नन्विति । 

रास्रादिमेदस्य कल्पितस्वे तस्प्युक्तमात्मन्यजस्वमपि कल्पितं स्यादित्यथ: । किमजोऽ्यमात्मेति व्यवहारस्य 

कल्पितत्वं छि वा तदुपरक्ितस्य रूपस्येति विकस्प्याऽ्यमङ्खीकरोति-सत्यमिति । अजोऽयमित्यभिधानस्य 

संवततिप्रयक्तत्वात्तर्व्यवहारस्य कल्पितत्वमिष्टमित्यथंः । कंवल्यावस्थायामजोऽयमित्यभिधानाभावमभ्युपेत्य व्यावत्यं 

दशंयति-परमार्थेनेति । भात्मन्यजत्वग्यवहारस्य कल्पितत्वे द्वितीयाधंन्याख्यानेन हैतुमाह--यस्मादिति ! परेषां 
परिणामवादिनां शास्त्रे या परिणामप्रसिद्धिस्तामपेक्ष्य तच्चिषेधेन योऽज इत्यात्मोक्तः स संवृत्यव यतो जायतेऽतश्च 
प्रतियोगिनो जन्मनः संव तिसिद्धत्वात्तचिषेधरूपमजत्वमपि ताहगेवेत्यथंः । अजत्वादिव्यवहारोपरल्िततस्वरूपस्या- 
कल्पितत्वम् ! तस्य कल्पनाधिष्ठानत्वात् । न च कल्पितस्य शस्त्रादेरकस्पिते न प्रमित्िहेतुत्वं प्रतिबिम्बादौ 
बिम्बादिप्रमितिहेतुत्वस्य सम्प्रतिपन्चत्वादिति द्रष्टव्यम् । ७४ ॥ 

ननु ज्ञानस्य कल्पितशास्वरादिनन्यतरे मिथ्यात्वात्नापुनरावृत्तिफलसाधनत्वं तत्राऽऽह्--अभूतेति \ यदि 

द्वितीयः संसारः सत्यः स्यात्तदा तच्निव्य्थे साधनमपि वस्तुभूतमभिधीयते मिथ्यामिनिवेशमावस्य तु मिथ्योपाय- 
जन्येनापि ज्ञानेन वस्तुनिष्ठेन निवृत्तिः सिध्यतीति छोका्थं कथयति--यस्यादित्यादिना ॥ ७५ ॥ 

निरजिमित्तो न जायत इव्यक्तं तदेतस्मपञ्चयति--यदेति । उत्तमन्हेतुन्विभजते- जातीति \ आशीवं जितं 

फरतुष्णारहितेरधिकारिभिरिति यावत् । देवघ्वादीप्यादिराब्देनोक्कृष्टं जन्म गह्यते । केवरुत्वं धर्माणां प्राधान्यम् । 

१. अजः--मजत्वव्यवहारोऽप्याविद्यको, न जायत इत्यजः । जन्मनः संवृत्तिसिद्धत्वात् तदभावोऽपि तथा। 

१ 

१५ 

२५ 

२५ 

२५ 
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अनिमित्तस्य चित्तस्य याऽनुत्पत्तिः सभाऽद्वया । अजातस्येव स्ेस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥७७॥ 
वुद्ध्वाऽनिमित्ततां सत्यां हेतुं पथगनाप्युषन् । बीतशोकं तथा काममभयं पदमश्नुते ॥७८॥ 

व्यामिश्रा मनुष्यत्वादिप्रप्त्यर्था मध्यमाः \ तियंगादिप्राप्निनिमित्ता अधमेखक्नषणा प्रवृत्तिविशेषाश्चाधमाः । तानुत्तम- 
मध्यमाघमानविद्यापरिकलत्पितान्यदेकमेवाद्ितीयमात्मतच्वं सवेकत्पनावजितं जानन्न लभते न पश्यति यथा बाल. 

५ हंश्यमानं गगने मरं विवेकी न पश्यति तदहत्तदा न जायतते नोत्पद्यते चित्तं देवाद्याकारेरतमाधममध्यमफटसूपेण । न 
ह्यसति हितो फलमसुत्पते बीजाद्यभाव इव सस्यादि ।\ ७६ ॥ 

हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्यत इति ह्यक्तम् \ सा पुनरनुत्पत्तिश्ि्तस्य कोदृशीत्युच्यते । परमाथंदशंनेन निरस्त- 
घर्माधर्मास्योत्पत्तिनिमित्तस्थानिमित्तस्य चित्तस्येति या मोक्षाख्याऽनुत्पत्तिः स सवदा सर्वावस्थासु समा निविशेषाऽ- 
दया च । पुवेमप्यजातस्येवानुत्यत्नस्य चित्तस्य सवस्यादयस्येव्यथंः \ यस्मस्प्रागपि विज्ञानाच्चित्तदृष्यं न द्वयं जन्म 

१० च तस्मादजातस्य सवस्य सवंडा चित्तस्य समाऽ्रयेवानुत्पत्तिनं पुनः कदाचि{धूवति कदाचिद्वा न भवतीति ! सवेदेक- 
रूपैवेत्य्थंः ॥ ७७ ॥ 

यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमित्तस्य द्रयस्याभावादनिमित्ततां च सत्यां परमाथंरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादिकारणं 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

- “तदा न जायते चित्तमि"'ति कालपरिच्छेदप्रतीतेरागन्तुकत्वं प्राप्तमित्यमिप्रेत्याह्-कीदश्चीति । यथा 
१५ रूप्यकल्पनाकाकेऽपि शुक्तेररूप्यत्वं स्वाभाविकं न व्यभिचरति तथा काक्कल्पनाकारेऽपि सम्विदो निविशेषाद्रय- 

बरह्मरूपता स्वाभाविक्यस्त्येव जन्मश्रमनिवत्यपेक्षया तु तदा न जायत इत्युक्तमित्याहु--सवेदेति ॥ ७७॥। 
न केवंङं मोक्षाधीनमेव चैतन्यस्याजत्वं, किन्तु घटाद्यपरक्तस्यापि सवस्य चिस््तिबिम्बस्य बिम्बकल्प- 

ब्रह्यरूपत्वमित्ति समेवेत्याहु--अजातस्येवेति ! तव हेतुः- यस्मादिति । दृश्यत्वात् रज्जुसपवत्तत्वतो नास्त्येव 

द्वयं विषयविषय्यास्यं जन्म च कदाचिदपीत्यथैः। द्रयाभावं स बुद्ध्वेव न जायत इत्युक्तं ततप्रपञ्चयति- 
२० बुद्ध्वेत्यादिना ॥ ७८ ॥। | 

आनन्दगिरिटीका 

मनुष्यत्वादीत्यादिशब्देन मध्यमयोनयो गृह्यन्ते । तियंगादीत्यादिशब्देनाधमं जन्म संगृ ह्यते । वाक्यार्थज्ञानादनल्ञान- 
निवृत्तौ तच्चिवृ्यर्थं विरिनष्टि--अविद्येति । अविदुषां प्रतीयमाना हितवो विदुषां न प्रतिभान्तीव्येतद्टृ्न्तेन 
स्फुटयत्ति--यथेति । उक्तऽ्थं हेतुत्वेन चतुथंपादं व्याचष्टे--न हीति ।। ७६॥ 

२५ तदा न जायते चित्तमिति कारपरिच्छेदप्रतीतेरागन्तुकत्वमाश ङ्य परिहरत्ति-अनिमित्तस्येति । चित्तस्य 
हि निमित्तर्वाजत््य नित्यसिद्धस्य या स्वंदाऽनुत्पत्तिः सा निविशेषाऽ्त्तीया चेत्यत्र हैतुमाह-अजातस्थेति ! सवस्य 
द्ेतस्य चित्तहृश्यत्वेन मिथ्यात्वा्निव्यसिद्धस्य परिपूणस्य चित्ताख्यस्य स्फुरणस्य जन्मायोगात्तदनुदत्तिरुक्तरक्षणा 
युक्तेत्यथः। उक्तमनूद्याऽऽकाङ्क्नापुवंकं शलोकमवतायं व्याकरोत्ति-हैत्वभाव इत्यादिना । यथा रुप्यकल्पनाकालेऽपि 
रुक्तेररूप्यत्वं स्वाभाविकं तथा जन्मकल्पनाकालेऽपि संविदो निविशेषोद्धितीयब्रह्यता स्वाभाविकी जन्मभ्रम- 

३० निवृत्यपेक्लया तु तदा न जायत इल्युक्तमित्याह्-सवैदेति ! न केवरं मोक्षावस्थस्येव चैतन्यस्याजलत्वं कि तु 
` घटादयुपरक्तस्यापीत्यभिप्रत्माऽऽह॒--सर्वावस्थास्विति। सवंस्यैव चित्तप्र्िबिम्बस्य बिम्बकल्पब्रह्मरूपत्वादिति हैतुममि- 

्रत्याऽऽह् -अद्रया चेति \ तृतीयपादार्थं कथयति--पुकमपीति । तत्र हेतुमाह-यस्मादिति । तस्माद्रज्जुसपवद्- ` 
द्वैतस्य जन्मनर्च हश्यत्वादस्तुत्तोऽसत्वादिति यावत् ॥ ७७ ॥ | 

दयाभाव स बुदुध्वेव निनिमित्तो न जायत इत्युक्तं तदिदानीं प्रपञ्चयति-जुद्ध्वेति ! द्रैताभावोपलक्षतां 
३५ सत्तामनाद्यनन्तां परमाथंभूतां प्रतिपद्य देवादियोनिप्राप्तौ धर्मादिहेतुमसाङ्र्येणाननुतिष्ठन्यदा विद्वानवतिष्ठते तदा 

सवंसंसारकारणरहितं पदमश्नुवानो न पूनः शरीरं गृह्लयातीत्यथः । इरोकं व्याचष्ट--यथोक्तेनेति । ईर्यत्वादिना 

हेतुना दतस्य रज्जुसर्पादिवदेव केल्पितत्वं यथोक्तो न्यायस्तेन चैतन्यस्य जन्मनि यद्दयं निमित्तं तस्यामावताम- 
भावोपलक्षितां सत्तां निमित्ताभावदेवानाद्नन्तां तस्मादेव सत्यां बुदध्वेत्ति योजना । पृथगिति देवतादिप्कृष्टनन्म- 
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निवृत्तस्य प्रदृत्तस्य निधा हि तदा स्थितिः । विषयः स हि वृद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् ॥८०॥ 
अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम् | सकृदिमातो ह्येवैष धर्मो घातुस्वमावतः ॥८१। 

देवादियोनिप्राप्रये पुथगनाप्नुवन्ननुपाददानस्त्यक्तबाह्येषणः सन्कामशोकादिर्वाजतमविद्यादिरहितमभयं पदमश्नुते 
पुतनं जायत इत्यथंः \ ७८ \। | 

यस्मादभूताभिनिवेशादसति द्रे दयास्तित्वनिश्चयोऽभूताभिनिवेन्ञस्तस्मादविद्याव्यामोहरूपाद्धि सदृश्ञे तदनु- 
रूपे तच्चित्तं प्रवतंते \ तस्य द्वयस्य वस्तुनोऽभावं यदा बरुद्रवांस्तदा तस्माच्निःसद्धं निरपेक्षं सद्विनिवततेऽभूताभि- 
निवेक्षविषयात् \ ७९।। | 

निवृत्तस्य देतविषयादिषयान्तरे चाप्रवृत्तस्याभावदशनेन चित्तस्य निश्चला चलनर्वाजता ब्रह्मस्वरूपैव तदा 
प्थितिर्येषा ब्रह्मस्वरूपा स्थितिधित्तस्यादयविन्ञानेकरसघनलक्षणा । स हि यस्माद्विषयो गोचरः परमार्थदर्शिनां 
बुद्धानां तस्मात्तत्साम्यं परं निविशेषमजमद्रयं च \\ ८० ॥ 

पुनरपि कीदृश्श्चासौ बुद्धानां विषय इ्याहु--स्वयमेव तत्प्रभातं भवति नाऽऽदित्याद्पेक्षं स्वय॑ज्योतिः- 

अनुभूतिस्वशूपाचायंटीका 

अनिमित्ता चेत् सत्या कि तहि चित्तस्य प्रवृत्तेनिमित्तमित्यार द्ुयाऽऽह--अभूताभिनिवेशाद्धीत्यनेन \ 
१५ अस्माकं श्रेयो भविष्यतीति मिथ्यामिनिवेशमात्रात् स्वाभिनिवेक्षानुरूपे चित्तं प्रवतंते, कस्यचिज्जटाधारणादो, 

कस्यचिकेशोल्लृज्छनादौ, कस्यचित्तलमृलमारादौ, कस्यविल्मुरामांसोपहारादिभिः शक्त्यंचनादावित्यथंः। 
कुतस्तहि निवतंत इत्याह--वस्त्वभावमिति । व्यमिचारित्वादिहेतुभिः अन्वयाद्यदशंनेन च साध्यसाधनाख्यद्रयाभावः 
तं यदा बुद्धवान् तदा वस्त्वभावं स वुद्ध्वेव निस्सद्घचित्तं यथा पुननं प्रवते तथा निवत्तत इत्यथः ॥ ७९ ॥ 

अभयं पदमदनुत इ्युक्तमत्र हेतुमाह-निवुत्तस्थेति ! विद्रदनुभवेकगम्यत्वात् कल्पनातीतत्वाच्च सिद्धं 

मोक्षस्याभयादिविशेषणमि्याह्-- विषय इति ॥ ८० ॥ 
स्वयं प्रभातत्वे हेतुमाह --सषरृटिभात इति । यत् सत्तायां प्रकाशं व्यभिचरति तत्पराघीन प्रकाशमिति 

निश्चेतुं शक्यम् । यथा घटादि चेतनस्तु न सत्तायां प्रकाशं व्यभिचरति । अप्रकाशादैः साक्षित्वादतोऽपराधीनप्रकाड 

आनन्दगिरिटीका | 

प्राप्तये धर्म मनुष्यत्वप्राप्तये घर्माधर्मो तियंगाद्यधमयोनिघ्राप्ये चाध्म॑मसाङ्कयेणाननुतिष्ठन्निति यावत् । प्रकृतस्य 

्ञानवतो धर्माचयनुष्ठानायोगे हेतुं सूचयत्ति--त्यक्तेति । कायंभूतसर्वानथं राहित्यमुक्त्वा पुनरभयमित्यस्याथमाह्-- 
अविद्येति ॥ ७८ ॥ 

यथोक्तपदप्राप्तिः सदाऽस्तीत्याशङ्कवाऽऽह-अभूतेति । व्यभिचारित्वादिहेतुमिरद्रयात्मदशंनेन वा साध्य- 
साधनात्मनो द्वैतस्य वस्तुनोऽभावं यदा पुमान्बुदधवास्तदा वस्त्वभावं पुरूषो लुद्ध्वेव निःसङ्खं चित्तं यथा पुननं 

प्रत्ते तथा तस्निवृत्तिमनु निवृत्तो भवतीत्यथंः। अक्षराणि विभजते--यस्मादित्यादिना। यस्मादभूताभिनिवेशात्तदनु- ` 
स्पे चित्त प्रवतंते तस्माननिःसङ्धं निवर्तत इति सम्बन्धः। अभूताभिनिवेशमेव विशदयति-असतौति। अभिनिवेशस्या- 

विदयाव्यामोहृरूपत्वमन्वयव्यतिरेकसिद्धमित्ति वक्तुं हीव्युक्तम् । तदनुरूप इत्यत्र तच्छब्देनाभिनिवेशो गुह्यते । 

तस्येति । अभिनिवेश्विषयस्येत्य्थंः ।। ७९॥ | 
अभयं पदमदनुत इत्य हेतुमाह-निवृत्तप्येति । विद्रदनुभवेकगम्यत्वाददोषकल्पनातीतत्वाच्च सिद्धं 

मोक्षस्याभयादिरूपत्वमित्याहू--विषय इति । अक्षरां कथयत्ति-निवृत्तस्येत्यादिना ॥ ८० ॥ | 

यो मोक्षो विदुषां विषयो द्शितस्तमेव पुनविशिनश्ि--अजमिति । स्वयंप्रभातत्वे हेतुमाह्--सङृदिति । 

कल्पितस्य सर्व॑स्य घारणाद्धर्मो नासौ कथमपि परतन्त्रो भवितुमहंत्यनवस्थानादतः स्व्थ॑ज्योतिरित्याह- धमं 

इति । कि च धीयते निधीयते सर्वं निललिप्यते सूषुप्तादावस्मिन्तिति धातुरात्मोच्यते । तथा च सवस्य ज्ञान- 

साधनस्योपसंहारेऽपि सुषुप्तादौ साक्षितयाऽऽत्मनः सिद्धः स्वयंज्योतिष्ट्वमेष्टव्यमित्याहु--घातुरिति। कि चाऽऽत्मत्वा- 
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सुखमाधरियते नित्यं दःखं विषियते सदा । यस्य कस्य च धमेस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥८२॥ 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पूनः । चरुस्थिरोभयाभावेराव्रणोत्येव बारिश्षः ॥८३॥ 

स्वभावमित्यथंः। सक्रद्विभातः सदेव विभात इत्येतत् । एष एवंलक्षण अआतत्माष्यो धर्मो धातुस्वभावतो वस्तु 
स्वभावत इत्यथः ।॥ ८१॥। 

एवमुच्यमानमपि परमाथंतवं कस्माद्छोकिकेनं गृह्यत इत्यु च्यते-यस्माद्स्य कस्यचिदूद्रयवस्तुनो घमंस्य ग्रहेण 
ग्रहृणावेेन मिभ्याभिनिविष्टतया सुलमान्रियतेऽनायासेनाऽऽच्छादयत इत्यथः । दयोपरम्धिनिमित्तं हि तच्राऽऽवरणं न 
यत्नान्तरमपेक्षते । दुःखं च विव्रियते प्रकटीक्रियते परमाथंज्ञानस्य दुलेभत्वात्। भगवानसावात्माऽद्रयो देव इत्यथंः\ अतो 
वेदान्तैराचारयेश्च बहुश्च उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं ज्ञक्य इत्यथः । “आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य रुब्धा” इति भरतेः॥८२\ 

अस्ति नास्तीत्यादि-सृक्ष्मविषया अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः परमात्मन आवरणा एव किमुत मूढजनानां 
ब्ुदधिलक्षणा इत्येवमर्थं प्रदशंयन्नाह् । अस्त्यात्मेति वादी कथित्परतिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैनाशिकः! अस्ति 
नास्तीत्यपरोऽधवेनाशिकः \ सदसद्रादी दिग्वासाः । नास्ति नास्तीत्यत्यन्तश्न्यवादी । तत्रास्तिभावश्चलः, घटाद्य- 
नित्यविलक्षणत्वात् । नास्तिभावः स्थिरः सदाऽविक्ञेषत्वात् । उभयं चरस्थिरविषयत्वात्सदसद्धावः, अभावोऽत्यन्ता- 
भावः प्रकारचतुष्टयस्यापि ! तेरेतेश्चलस्थिरोभयाभावेः सदसदादिवादी सर्वोऽपि भगवन्तमावणोत्येव बालिरोऽ- 
विवेकी । यद्यपि पण्डितो बालिक्ञ एवं परमाथंतततवानवबोधात्किमु स्वभावमूढो जन इत्यभिप्रायः ॥ ८३ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायटीका 

भात्मापि परतन्त्रस्तदाऽनवस्था स्यादतस्तत्परिहाराय मूखकारणं यथा वादिभिरनाद्यभ्युपगत्तं तथा स्वतस्सिद्ध 
भत्माऽभ्युपेय इत्ति भावः । धीयते सर्वं निक्षिप्यते सुषुप्तादावस्मिच्निति धातुः । अतः सकलज्ञानसाघनोपसंहारेऽपि 
सुषुप्तादौ साक्षितयाऽऽत्मनः सिद्धेः । अन्यथा परामर्शायोगात् स्वयंज्योतिष्ट्वमिति भावः| स्वभावत इति । 

आनन्दगिरिटीका 

देवाऽऽत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वमन्यथा घटवदनात्मत्वप्रसङ्खादित्याह- स्वभावत इति । आकाडश्नापूवेकं रलोकमवतायं 
तदक्ष राणि योजयति--पुनरपीत्यादिना । धातुस्व भावत इत्येकं पदं गृहीत्वा व्याचष्टे वस्त्विति । विवक्षिताथ॑स्तु 
पूवंस्मान्नातिरिच्यते ।॥ ८१ ॥ 

आत्मा चेदुक्तलक्षणो विवक्लितस्तहि किमित्यसौ श्रुव्याचार्योपदिष्टस्तथेव सर्वेनं गृह्यते तत्राऽऽ्--युख- 
मिति । मिथ्याभिनिवेशादात्मतत्तवस्वरूपमुखं सदेवाऽऽच्छा्ते तस्मादेव वस्तुतोऽसदपि दुःखं सव॑दा प्रकटीक्रियते 
तेनासौ भगवानास्मा श्रुत्याचोर्योपदिष्टोऽपि न विस्पष्टो भवतीत्यथंः । इलोकव्यावर््या शङ्कां दशंयति--एवमिति । 
स्वयंज्योतिष्ट्वादिप्रागुपदिष्प्रकारेणेति यावत् । तत्र इ्लोकमवतायं व्याकरोतति--उच्यत इत्यादिना । देते गृह्य 
माणेऽपि कथमात्मस्वरूपस्य सुखरूपस्यानायासेनाऽऽच्छाचमानत्वं तताऽऽ्ह--दरयेति \ इतश्चाऽऽत्मतत्तवं यथावन्न 
प्रतिभातीत्याह्--दुःखं चेति । यथावदात्मप्रथाभावे हेतुमाह-परमार्थेति । देवो याथातथ्येन न भातीति शेषः । 
सुखस्य विद्यमानस्याऽऽवरणमविद्यमानस्य दुःखस्य विवरणमिति स्थिते फलितमाह्--अत इति ! श्रुत्याचार्योप 
देशस्य तात्पयशून्यत्वं वारयति-बहुश इति। आत्मनि प्रवचनस्य परिज्ञानस्य दुंभत्वे प्रमाणमाह-आश्चयं इति।८२॥ 
,  परोक्षकाभिनिवेश्लानामप्यात्मावरणत्वे सति खौकिकपुरुषामिनिवेशानां तदावरणत्वं किमु वक्तव्यमिति 
साघयति--अस्तीत्यादिना । दलोकस्य तात्पयंमाहु--अस्तीति । प्रमाता देहादिव्यतिरिक्तोऽस्तीत्यादौ वैशेषिकादि- 
पक्षः । देहादिन्यतिरिक्तोऽपि नासौ बुदधव्यंत्िरिच्यते क्षणिकस्य विज्ञानस्यैवाऽऽत्मत्वादिति द्वितीयो विज्ञनवादिपक्षः | 
तृतीयो दिगम्ब रपक्नः। चतुर्थे तु शुन्यवादिपक्े शुन्यस्याऽऽत्यन्तिकल्वद्योतनार्था वीप्सा । द्वितीयां विभनते-- 

`. तत्रेत्यादिना । अनि्येभ्यो घटादिभ्यः सुखाद्याकारपरिणामितया वैलक्षण्यादस्तिभावो योष्यं प्रमात्तौक्तः स चल 
सविशेषः सन्परिणामीत्यथंः । देहाद्यतिरिक्तोऽपि प्रमाता बुद्धयतिरिक्तो नास्तीति यो नास्तिभावः सर स्थिरो 
निविरोषत्वात्तदभावस्येत्याह् -नास्तिभाव इति 1 प्रकारचतुष्टयस्यास्तित्वस्य नास्तित्वस्पास्तिनास्तित्वस्य नास्ति- 
नास्तित्वस्य चेति यावत् । बालिशत्वे सिद्धे फठितं न्यायमुपसंह॒रति--किम्बिति ॥ ८३ ॥ | 





मरत ° प्र का०-८४-८द | माण्ड्क्योपनिषत् [ ३५३ 

कोटधशतस्र एतास्तु ग्रैरयार्षा सदाऽऽबृतः । भगवानामिरस्पष्टो येन दष्टः स सवेचक् ॥८४॥ 
प्राप्य सर्वज्ञतां त्स्नं ब्राह्मण्यं पदमद्रयम् । अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥८५॥ 
विश्राणां विनयो चेष शमः प्राकृत उच्यते । दमः प्रकृतिदान्ततरादेवं िद्ाज्शमं बजेत ॥८६॥ 

कीदृक्पुनः परमाथंतत्तवं यदवबोधादबालिशः पण्डितो भवतीत्याह--कोटचः प्रावादुकश्ासखनि्णयान्ता एता 
उक्ता अस्ति नास्तीव्याद्याश्चतस्रो यासां कोटीनां ग्रहैग्रहणेरुपरब्धिनिश्चयैः सदा सवंदाऽऽवत आच्छादितस्तेषामेव 

प्रावादुकानां यः स भगवानाभिरस्तिनास्तीत्यादिकोटिभिश्चतसभिरप्यस्पष्टोऽस्त्यादिविकल्पनार्वाजित इत्येतत् । येन 

मुनिना दृष्टौ ज्ञातो वेदान्तेष्वौपनिषदः पुरुषः स सवंदृक्सव॑जलः परमाथंपण्डित इत्यथः \\ ८४ \\ 
` श्राप्यैतां यथोक्तां कृत्स्नां समस्तां सव॑जञतां ब्राह्यण्यं पदं “स ब्राह्मणः" “एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य 

इति श्रुतेः ! आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिर्या अनापन्ना अप्राप्ता यस्याद्वयस्य पदस्य न विद्यन्ते तदनापन्नादिमध्यान्तं 

ब्राह्मण्यं पदम् ! तदेव प्राप्य रुन्ध्वा किमतः परमस्मादात्मलाभादध्वंमीहते चेष्टते निष्प्रयोजनमित्यथः ! “नेव तस्थ 
कृतेनाथंः'' इत्यादिस्मृतेः \॥ ८५ ४ | | 

विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो विनीतत्वं स्वाभाविकं यदेतदात्मस्वरूपेणावस्थानं एष विनयः, शमोऽप्येष एव, 
अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

आत्मत्वादेव स्वयंज्योतिष्ट्वमन्यथाऽऽत्मत्वाभावग्रसङ्गात् घटादिवदिति भावः । घटादिभ्योऽनिस्येभ्यस्युखाद्याकार- 
परिणामितया वेलक्षण्यास्चायं परिणामी सविशेष इत्यथः । देहायत्तिरिक्तः प्रमता नास्तीति नास्तिभावस्थितेः, 
निरविशेषत्वादभावस्येत्यथंः । आभिरस्पृषटोऽस्त्यादिकल्पनासाक्षित्वात् कल्पनाधिष्ठानत्वास्चेत्यधं; ।! ८१-८४ ॥ 

परमाथंतः पण्डितस्यापि यावज्जीवादिश्रुतिचोदित्तिमग्निहोत्राद्नृष्ठेयमिति केचित्तानु प्रत्याहु-प्राप्य- 

सर्व्ञतामिति । गाहंस्थ्यामिमानिन एव प्रत्यवायपरिहारादिप्रयोजनं पश्यतः प्रवृत्तिः स्यात् । न परमाथं्दशिनः 
सवंज्ञतया विेषाभिमानाभावात् प्रापतव्यप्रयोजनाभावाच्चेत्यथंः। “स ब्राह्मणः केन स्यादिति ब्रह्मविदि ब्राह्मणपद- 
प्रयोगात्तस्य प्राप्यं केवल्यं तब्राहयण्यं पदमित्यथंः । “एष नित्यो महिमा ब्राह्यण्यस्ये""ति धर्मायस्पृष्टो महिमा 
ब्राह्मणस्य ब्रह्मणोऽभिहितस्ततो ब्रह्मेव ब्राह्मण्यमिति स्वाथे तद्धितद्वातुवंण्यंमितिवत् ॥ ८५ ॥ 

| यद्यपि ब्रह्मविदोऽग्निहोत्रादिप्रवृत्तिरूपं कमं न घटते तथापि निवृत्तिरूपं शमदमादि नियोगत्तोजनुष्ठेयं 
भविष्यति केवल्यानुगुणत्वात् ब्राह्यणमात्रसम्बन्धितया स्मरणाच्च | 

आनन्दगिरिटीका 

अत्मनो यदावरणमुक्तं त्दुपसंहरति--कोटच इति। यासां कोटोनां परीक्षकपरिकल्पितनिणेयनिरूपणीयानां 
ग्रहै रभिनिवेशविशेषेराला सदा समावृतस्ताः खल्वेताश्चतसः कोटयः सन्ति। तथा चाऽऽत्मनो न यथावस्थनमित्यथं;। 
यदि सदाऽऽत्मा समावृतो न तहि तस्य ज्ञानं ज्ञाने वा नास्ति नैराकाङ्क्ष्यं ज्ञातव्यान्तरपरिशेषादिव्याशङ्धवाऽऽ्द-- 
भगवानिति \ ञत्मा हि वस्तुतोऽस्तीव्यादिकल्पनारहितो येनोपनिषत्प्रवणेन प्रतिपन्नः स सवनो ज्ञतव्यान्तरम- 
पर्यन्परमा्थंपण्डितो नि राकादक्षो भवतीत्यथंः । श्छोकनिरस्यामाकाङ्क्नां दशंयति--कीदगिति । किमिति परमाथ 
तत्त्वं जिज्ञास्यते, तज्ज्ानात्पाण्डित्यसिद्धयथंमित्याह्--यदवबोधादिति । तत्न श्लोकमवतायं व्याकरोति--आहैत्या- 
दिना ! तेषामेत्र प्रावादुकानामुपरुन्धिनिश्चयेरिति सम्बन्धः । यो भगवानुक्तविशेषणः स येनेति योजना ॥ ८४ ॥ 
~ ज्ञानवतोऽपि यावज्जीवादिश्रुतिवशादग्निहोत्रादि कतव्यमित्याशङ्कुयाऽऽह--प्राप्येति । यथोक्तां चतुष्कोटि- 

विनिमुक्तामिति यावत् । समस्तत्वं ज्ञातव्यशेषशुन्यत्वं परिपुणं्ञपतिरूपत्वम् । तत्र ब्राह्यण्यपदप्रयोगे प्रमाणमाहू-- 
स ब्राह्यण इति । स विद्रानपरोक्षीकृतब्रह्मसतत््वः सन्फलावस्थो मुख्यो ब्राह्मणो भवतीत्यथंः । ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदो 
विद्याफरावस्थस्येव स्वभावो महिमेव्युक्तो निपिकारो वृद्धिहासाभावादेकरूपो भवतीत्ति वाक्यान्तरस्याथ; । तदेव पदं 
विक्षिनष्टि--अनापन्नादिमध्यान्तमिति। तद्रयाकरोति--आदीति । अन्वयं दशंयन्नवशिष्टं व्याचष्टे-तदेव प्राप्येति! 
जानवान्फखवस्थः सन्कृतकरत्यो न तस्य किञ्चिदस्ति कत्तव्यमिव्यस्मिन्तथें भगवद्वाक्यं प्रमाणयति-नैव तस्थेति।८५।। 

यावज्जीवादिश्नुतेरविद्रद्विषयत्वाद्विदुषो नाग्निहोत्रादि करतव्यमिस्युक्तम् । इदानीं तस्यापि नियोगतोऽस्ति 
कतंन्यमित्याशङ्कयाऽऽह--विप्राणामिति ।! ब्रह्मविदां ब्राह्मणानामेष विनयः स्वभावः अतो न नियोगाधीनां 
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सवस्तु सोपरम्भं च हयं. सौकिकमिष्यते | अवस्तु सोपलम्मं च शुद्धं रौक्षिकमिष्यते ॥८७॥ 
अवस्त्वलुपरम्मं च॒ रोकोत्तरमिति स्पृतम् । ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा वृद्धेः प्रकीर्तितम् ॥८८॥ 

प्राकृतः स्वाभाविकोऽकरतक उच्यते । दमोऽप्येष एव प्रकृतिदाम्तत्वात्स्वभावत एव चोपशान्तरूपत्वादृब्रह्मणः । "एवं 
यथोक्तं स्वभावोपश्चानतं ब्रह्म विद्राञ्शममुपक्षान्ति स्वाभाविकं ब्रह्मस्वरूपा त्रजेदुब्रह्यस्वशू्पेणावतिष्ठत इत्यथंः॥\८६॥ 

५.  एवमन्योन्यविद्द्त्वात्संसारकारणानि रागद्रेषदोषास्पदानि प्रावादुकानां दशनानि । अतो मिथ्यादशंनाति 
तानीति तदयुक्तिभिरेव दशंयित्वा चतुष्कोटिर्वजतत्वाद्वाभादिदोषानास्पदं स्वभावशान्तमदेतदशंनमेव सम्यग्दक्च॑न- 
भिघ्युपसंहूतस् \ अथेदानीं स्वप्रक्रियाप्रदशनाथं आरम्भः-सवस्तु-संवततिसता वस्तुना सहु वतत इति सवस्तु । 
तथा चोपरुन्धिरुपलम्भस्तेन षह दवेत इति सोपलम्भं च शालयादिसवग्यवहारास्पदं ग्राह्यम्राहुकलक्षणं द्वयं लोकिकं 

लोकादनपेतं लौकिकं जागरितमित्येतत् \ एवंलक्षणं जागरितमिष्यते वेदान्तेषु । अवस्तु संवुत्तेरप्यभावात् । सोपलम्भं 
१० वस्तुवदुपरस्भनमुपलस्मोऽसत्यपि वस्तुनि तेन सह वतत इति सोपलम्भं च शुद्धं केवलं प्रविविक्तं जागरितात्स्थूला- 

त्लोफिकं सवप्राणिसाधारणत्वादिष्यवे स्वप्न इत्यथः ॥ ८७ ॥। 
अवस्स्वनुपलम्भं च ग्राह्यग्रहणर्वजतमित्येतव् लोकोत्तरम् \ अत एव खोकातोतम् । ग्राह्यग्रहणविषयो हि 

अनुभूतिस्वरूपाचा्ंटीका 

 .. शमो .दमस्तपश्शौचं क्षान्ति राजंवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम् ॥ इति । ... 
-१५ ` तव्राहु--विप्राणामिति । संद्धत्या्यभावस्य स्वाभाविकत्वात् न॒ नियोगत्तोऽनुष्ठेयत्वमित्यथंः । आध्या 

त्मिकग्रवृदयुपरमस्याऽप्यन्वयव्यत्तिरेकप्रिहरेणाऽऽत्ममात्रत्वान्नानुष्टेयस्वे विद्दया । तदुक्तम्---““निवृत्ति 
केवलात्मत्ते"ति । ८६ ॥ 

` -वृत्तानुवादपूवंक भ्रकरणशेषस्य तात्पयंमाह-एवमन्थोन्येव्यादिना 1 स्वप्रक्रियेति । शिष्टस्य योपदृष्टिमाधित्य 
जाग्रदादिपदाथंशुद्धपुवंको बोधनप्रकार इत्यथः ।। ८७ | ; 

२७; , = , . आनन्दगिरिटीका 

कतंव्यतामधिक्ररोति.। - शमोऽपि स्वाभाविको न नियोगेन क्रियते दमोऽपि -स्वभावसिद्धत्वाल्न नियोगमपक्षते । . एवं 
कूटस्थमात्मतत्वे विद्वान्पुमानशेषविक्रियाशुन्यब्रह्यस्वरूपेण तिष्ठतीव्यथंः ।. अक्षरार्थं कथयत्ति-विश्राणामित्यादिना । 
तमेव स्वाभाविकं विनयं विवृणोत्ति--यदेवदिति ! एष एवेव्यात्मस्वभावो गृह्यते ।। ८६ ॥ ‰ ` ˆ = 

परमतनिराकरणमुखेनाऽऽत्मतत्तवमवधारित्तम् । अधुना स्वप्रक्रिययाऽवस्थात्रयोपन्यासमुखेनापि तदवधार- 
२५ .यितुमवस्थाद्यमुपन्यस्यत्ति-सवस्त्विति । वृत्तानुवादपूवंकं प्रकरणशेषस्य तात्पर्यं दद यति-एवमिति । रिष्यस्या- 

ध्यारोपटृष्टिमाश्रिव्य जाग्रदादिपदाथंपरिशुद्धिपुर्वंको बोधप्रकारः स्वप्रक्रिया तया तस्थैवाऽऽत्मतच्वस्य प्रदशंनपरो 
ग्रन्थशेष इत्यथः} तत्र जागरितमुदाहुरति-सवस्त्विति। यद्धि प्रातिभासिकं व्यावहारिकं च स्थरुमथंजातमादित्यादि 
देवतानुगृहीतैरिन्द्रियैरुपलमभ्यते तज्जागरितमिस्यथंः । द्रयमित्यस्याथंमाह -शाखरादीति । तत्र श्छोके लोकंप्रसिद्र 

मि्येतदुच्यते-खौकिकमिति ! तद्रवाचष्टे-खोकादिति । न केवरमिदं जागरितं छोकग्रसिद्धम् । कि तु व्रेदान्तेष्वपि 
,३० .प्रम्परया ज्ञानोपायत्वेन प्रसिद्धमिच्याह-एवंलक्षणमिति। स्वप्नोपन्यास्परमुत्तरार्धं योजयत्ति-अवस्त्विति। बाद्येन्दरिय 

प्रयुक्तो व्यवहारः संवृत्तिरब्दाथंः सोऽपि स्थुलार्थंवच्च स्वप्ने सम्भवति । तथा च बाह्येषु करणेषृपसंहृतेषु जागरित- 
वासनानुसारेण. मनसस्तदथभिसाकारावभासनं स्वप्नशन्दितमित्यथेः । शुद्धमित्यस्य केवरूमित्तिपर्यायं गृहीता 
विवक्षितमथंमाहू- प्रविविक्तमिति । तस्यापि लोकप्रसिद्धत्वं रौकिकमित्यनेनोक्तं तषटिवणोत्ति--सर्वप्राणीति।१८७॥ 

: `. ̀  सम्प्रति सुषप्तं दरशयति-अवरस्त्विति । स्थर सूक्ष्मं च वस्तु विषयभूतं यत्र न विद्यते तत्तथा । इन्द्रि्राध- 
३५ सम्प्रयोगजन्यो वा स्थूखार्थावगाही वासनात्मको वा यत्रौपलम्भो न सम्भवति तदशेषविशेषविज्ञानशुन्यं सृषुप्तमिति 

विरिनष्ि--अनुपलम्भं चेति! नन्विदं कारणात्मना बुदधेरवस्थानम्। न च कारणं रोके प्रसिद्धम् । कायंस्यैवावस्था- 
दयात्मकस्य तथात्वादित्यमिप्रत्याऽश्ट॒--रोकोत्तरमिति \! तस्य साक्िप्रसिद्धत्वं . विवल्षिप्वोक्तम्--इति स्मरतमितिः। 
जञानज्चेयात्मकावस्थात्रयं तुरीयं च परमाथंतत््वं विहदनुभवस्तमधिगम्यमित्याह्- ज्ञानमिति । इखोकगततं पदद्रयमनूदय 
विवक्षितमर्थं कथयति--अवस्त्विति। ग्राह्यग्रहणविभागवजितत्वादेव कुतो लोकातीतत्वमित्याश द्या ऽऽह--ग्रह्येति। 





: बलात० प्र° का०-८९, ९० ] माण्डूक्योपनिषत् [३५५ 

 ङ्नि च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम् । सवेता हि सवत्र भवतीह महाधियः ॥८६॥ 
हेयक्ेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः। तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपरम्भन्चिषु स्पत ॥६०॥ 

{लोकस्तदभावात्सवप्रद तिबीजं चुघुप्रमित्येतत्, एवं स्मृतं, सोपायं परमाथेतच्वं लोकिकं श्ुदलोकिकं रोकोत्तरं क्रमेण 

येन ज्ञानेन ज्ञायते तन्लानं नेयमेत्येव त्रीणि एतदुग्यतिरेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सरव॑प्रागादुकफल्पितवस्तुनोऽत्रैवःस्तर्भावा- 
विञेयं परमाथंसत्यं तुर्यास्यमहयमजमात्मतत्वमित्यथंः। सदा सवेदेतत्लोकिकादिविजेयान्तं बुद्धेः परमाथेदशिमि- 
ब्रह्मविद्भिः प्रकोतितम् \॥ ८८ 1 

ज्ञाने रोकिकादिविषये \ ज्ये च खोकिकादौ निविधे। पूर्वं लोकिकं स्थलम् ¦ तदमाथेन पश्चाच्छ्धं 
लोकिकम् ! तदभावेन खोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्थानत्रयाभावेय परमाथंसत्ये तुरयेऽ्रयेऽजेऽभये विदिते स्वयसेवाऽऽ्म- 

स्वरूपमेव सवंज्ञता सकश्चासौ ज्ञश्च सवज्ञस्तदावः सव॑जञता 1 इहारिमल्लोके भवेति महाधियो महाबुद्धेः । स्थ- 
छोकातिश्यवस्तुविषयवुद्धित्वादेवंविदः सवत्र सवेदा भवति । सकृद्िदिते स्वरूपे व्यसिवाराभावादिव्य्थंः । न हि 
परमाथंविदो ज्ञानोदूवाभिभवो स्तो यथाऽन्येषां प्रावाद्ुकानाम् ।! ८९ ॥ 

- . लौकिकादीनां क्रमेण जेयत्वेन निर्दशादस्तित्वाश्शद्धा परमाथतो मा मूदित्याहू-हेयानि च लोकिकादीनि 

अनुमूतिस्वशूपाचायंटीका 

स्थानत्रयं विविच्य ज्ञानादिपदार्थान् व्याचष्टे--सोपायमित्यादिना । पदाथ॑परिशोधनादयपायपूवंक ब्रह्मात्मं-  - 
कृत्वं स्थानत्रयं च क्रमेण येन मनोवृत्तिरूपेण ज्ञानेन ज्ञायते तदिह ज्ञानं विवश्षिततमित्यथ॑ः । रवेः प्रावादुक 
प्ररदनशोः बुष्कतकजल्पनापरोः कल्पितस्य कायंकारणादिरूपस्य वस्तुनोऽवस्थात्रय एवान्तर्मावादित्यथः ॥ ८८ ॥} 

आत्मनि विज्ञाते सर्वं विज्ञातं स्यादि" ति यत् श्रत्योक्तं तदुक्तवस्तुज्ञाने फल्तीत्याह्-- स्नाने चेति \ ज्ञान- 
मातरं हि ततत्वमर्थाकारेण सवंमिति कल्पनया भानात् तत्सवं ज्ञप्तिमात्रमिति श्रुत्या अचायंश्रसादात् सकृद्रदिते 
स्वरूपस्फुरणस्य व्यभिचाराभावात् सदेदं सवंज्ञपिरूपा सवलता भवतीद्युक्तम् । तत् स्फुटयति--नहीति \ बद्धानां 
लानस्य क्षणिकत्वात्पूवंविनाशोत्तरोत्पादान्तराले न ज्ञानमस्तीति त सवंदा सवंज्ञता मुक्तस्य सम्भवति । मम तु 
लानस्य कौटस्थ्यात् नोत्पादविनाशाविति सवंदा सवंज्ञतेत्यथं: ।॥ ८९ ॥ | 

आनन्दगिरिटीका 

यषुप्तं चेदलोकिकं कथं तदवगम्यतामिव्याशङ्धुयाऽऽ्--सवेभ्रवृत्तीति । सवस्याद्यवीज' सुषुप्तमित्येतत्परसिदधं रास्त- 
विदामित्याहु--एवमिति \ अवस्थात्रयमेवमुक्त्वा ज्ञानपदार्थं कथयति--सोपायसिति \ ज्ञानमत्र मनोवृत्तिरूपं 
विवक्षितमवस्थात्रयातिरिक्तमपि परीक्षकपरिकल्पितं ज्ञेयं सम्भवतीत्याशङ्कयाऽऽ्--सरवेति । सर्वैरेव प्रावादुकं 
गुकतकजल्पनशीलेः परिकल्पितस्य कायंकारणादिरूपवस्तुनोऽवस्थात्रये नियमेनान्तर्भावाज्जेयान्तरं नास्तीत्यथः। 
लेयभेव विशेषेण जञेयं विज्ञेयमुच्यते तेन तदपि नावस्था्रयातिरिक्तमस्तीत्याशङ्कुयाऽष्ट-विज्ेमिति ! उपायोपेयमूते 
यथाक्तञय विदुषामभिमतिमादशंयति--सदेति ।॥ ८८ ॥ 

“आत्मनि. विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवती"ति श्रव्या यस्प्रतिज्ञातं तदुक्तवस्तु्ञाने फलतीति कथयति-ज्ञाने 
३० चेति सनिजेयवेदने विवक्षितं क्रममनुक्रामति--पुवंमित्यादिना। यल्पुनरवस्थात्रथातीतं तुरीयं तत्वरिज्ञाने विवक्षितं 

रमं दरांयति-स्थानेति । तुर्ये विदिते सतीति सम्बन्धः । तस्य स्थान्यात्मकदरैतामावौपलक्षितत्व पाह अद्रय इति । 
न्मादिसवेविक्रियारदहित्तत्वेन कौटस्थ्यं कथयति--अज इति ! कायंसम्बन्धस्तत्र नास्तीति वक्तुं कारणभूताविद्या- 

पम्बन्धाभावमभमिदधात्ति--अभय इति \ यथोक्ततत्वन्ञानस्य परिपणत्रह्मरूपैणवस्थानं फरमाह्-- स्वयमेवेति । 
शानवतो यथोक्तं फर्मचिसयादिमार्गायत्तमिति शङ्कां वारयति--इहैति । उक्त्॑ञानवतो महबुद्धत्वे देठुमाह-- 
सवरोकेति । ज्ञानवतो यथोक्तं ज्ञानं कदाचिद्धवदपि काछान्तरेऽभिमूतमसत्कनल्पं भविष्यतीत्याङशङ्कुयाऽऽट्-एवंतिड 
इति ! भ्रुत्याचायंप्रसादाद्धिदिते स्वरूपे स्वरूपस्फुरणस्य व्यभिचा राभावासिपुणंन्नपतिरूपता विड्घो भवतीत्युक्तं 

स्फुटयति- न हीति ।। ८९ ॥ 
अवस्थात्रयस्य ज्ञेयत्वनिर्देशात्परमाथंतोऽस्तित्वमाशङ्खय परिहुरति--हैयेति । शद्ोतरत्वेन इलोकसवताय 

१५ 

९० 

२५ 

३५ 



॥ 
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१० 

१९ 

२०५ 

२५ 

२० 

२५ 

प्रकुत्याऽऽकाशवन्ज्ञेयाः सवं धर्मा अनादयः । विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किश्चन ॥६१॥ 
आदिबुद्धाः प्रत्येव सरवे धर्माः सुनिधिताः । यस्येवं मवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥६२॥ 

त्रीणि जागरितस्वप्नसुषुप्रान्यात्मन्यसच्वेन रज्ज्वां सपेवद्धातन्यानीत्यथः। जेयमिह चतुष्कोटिवजतं परमात्म । 
प्यान्याप्रव्यानि त्यक्तबाद्येषणात्रयेण भिक्षुणा पाण्डित्यबाल्यमौनाख्यानि साधनानि । पाक्यानि रागदेषमोहावेथो 

दोषाः कषायाख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्येतानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयानि भिश्षुणोपायत्वेनेत्यथंः ! अग्रयाणतः 
प्रथमतः, तेषां हियादीनामन्यत्र विन्नेयात् परमाथंसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मेकं वजंयित्वा । उपलम्भनमुपलम्भोऽविद्यीकंटपमा- 
मात्रम् \ हेयाप्यपक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्मविद्धनिं परमाथंसत्यता त्रयाणामित्यथंः ॥ ९० \ 

परमाथंतस्तु प्रकृत्या स्वभावत आकाशवदाकारशतुत्थाः सूृष्ष्मनिरञ्जनसवंगतत्वेः सवे धर्मा आत्मानो ज्ञेया 
मुभृक्षुमिरनादयो नित्याः! बहुवचनकरृतमेदाहङ्कां निराकुवत्नाह--्वचन किचन किचिदणुमात्रमपि तेषां न विद्यते 
नानात्वमिति ॥ ९१ ॥ 

लेयताऽपि धर्माणां संवृत्यैव न परमाथत इत्याह--यस्मादादो बुद्धा आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव स्वभावत एव यथा 
नित्यप्रकाश्चस्वरूपः सवितेवं नित्यबोघस्वरूपा इत्यथः । सरवे धर्माः सवं आत्मानः! न च तेषां निश्चयः करत॑व्यो 
नित्यनिश्चितस्वरूपा इत्यथः ! न सन्दिह्यमानस्वरूपा एवं नैवं चेति । यस्य मुमुक्षोरेवं यथोक्तप्रकारेण सवदा 
बोधनिश्चयनिरपेक्षताऽऽत्माथं परार्थं वा यथा सविता नित्यं प्रकाश्चान्तरनिरपेक्षः स्वार्थं परार्थं चेत्येवं 
भवति क्षान्तिर्बोधकतंव्यतानिरपेक्षता सवेदा स्वात्मनि सोऽमृतत्वायामृतभावाय कल्पते । मोक्षाय समर्थो 
भवतीत्यथंः । ९२ ॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

पाण्डित्यं-वेदान्ततात्पर्याभिज्ञत्वमद्वितीयवस्तुविचारचातुयंम् । बाल्यं--दम्भदर्पाहङ्कारादिराहिव्यम् । 
मोनं--मुनेः कमं ज्ञानाभ्यास्ादिकमित्यथंः ।। ९० ॥ 

लेयात्मस्वरूपतत्वं स्फुटयति--प्रकृत्येति ।। ९१॥। 
जेयशब्दप्रयोगात् मुख्यमेव ज्ञेयत्वं प्राप्तं निवततंयति--आदिब्ुद्धा इति । ९२ ॥ 

आनन्दगिरिटीका 

देयशब्दार्थं व्याचष्टे-कछोकिकादीनामिति । तान्येव बोणि विभजते-जागरितेति \ पाण्डिल्यं- वेदान्ततात्पर्या- 
भिन्ञत्वमद्ितीयवस्तुविचास्चातुयंपरिनिष्पन्नं श्रवणम् | बाल्यं-दम्भदर्पाहुङ्कारादिराहित्यम्, युक्तितः श्नुतार्थानु 
सन्धनकूुशलत्वम्। मोन-- मुनेः कमं ज्ञानाभ्यास्तलक्षणं निदिध्यासनश्चन्दितम् । तान्येतान्याक्तम्यानि । यद्यपि ज्ञेयस्य 
विज्ञेयत्वं युक्तं तथाऽपि कथं हियादीनां विन्ञेयत्वमित्याशङ्कुचाऽऽह--उपायत्वेनेति \ तदेव प्रकटयितुं प्रथमत 
इत्युक्तम् । उत्तरां व्याचष्टे-तेषामिति । हेयादीनां रज्जुसपंवदविद्याकल्पितत्वान्नास्ति परमाथंत्वश द्ेतयथंः ।\९०॥। 

यदुक्तं ज्ञेयं चतुष्कोटिवजत्तं परमाथंततत्वमिति तदिदानीं स्फटयति-ग्रहृत्येति । बहुवचन प्रयोगप्राप्तं 
दोषं प्रत्यादिशति--विद्यत इति । कल्पितभेदनिबन्धनं बहुवचनमित्यथं; । क्वचनेति देशकालावस्थाग्रहणम् । 
अणुमात्रमपीति कायंकारणभावस्यांरांिभावस्य चोपादानम् ॥ ९१॥ 

जेयशब्दप्रयोगान्मुख्यमेव ज्ञेयत्वं प्राप्तं प्रत्युदस्यति--आदिब्रुदधा इति । यथोक्तरीत्या समुत्पन्नस्य ज्ञानस्य 
फरमाहू- यस्येति ! प्रथमपादस्य तात्पयेमाहु-ज्ञेयताऽपोति) उक्तमथं दृष्टान्तेन स्पष्टयति--यथेति। पादान्तरस्याथं 
कथयति--न चेति । निर्चितस्वस्वरूपत्वमेव व्यतिरेकद्वारा स्फोरयति-नेत्यादिना ! न खल्वात्मा स्वसत्तायामिवं 
नवमिति सन्दिह्यमानस्वरूपो भवितुमलम्। तस्य स्फुरणान्यभिचारात्तदूषत्वस्य प्रागेव साधितत्वादित्यथंः। द्वितीयार्धं 
न्याकरोत्ति-यस्येत्यादिना । आत्मस्वरूपस्य स्फुरदूपत्वं यथोक्तप्रकारः । बोधास्थो निश्चयो बोधनिश्चयस्तस्मिभिर- 
पेक्षत्वं स्वाथमन्यार्थं वा यस्य भवति सोऽमृतत्वाय कल्पत इति सम्बन्धः । तदेव इषटान्तेन साधयति-यथेत्यादिना । 
इतिशब्दो यथेत्यनेन सम्बध्यते । ९२ ॥ 

न 
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आदिक्नान्ता द्यनु्पन्नाः प्र्स्येव सुमित्र ताः। सवं धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम् ॥६३॥ 

वै्षारयं त॒ वै नास्ति मेदे विचरतां सदा । भेदनिम्नाः पृथगम्बादास्तस्मात्ते कपणाः स्मृताः ॥६४॥ 
अजे साभ्ये तुये केचिद्ध बिष्यन्ति सुनिधिताः । ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥६५॥ 

तथा नापि ज्ञान्तिकतंब्यताऽऽत्मनीत्याह्--यस्मादादिश्षान्ता नित्यमेव शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रकृत्यैव 
सुनिवृताः सुष्टरूपरतस्वभावा इत्यथंः । स्वे धर्माः समाश्चाभिन्नार्च समाभिन्ना अजं साम्यं विह्लारदं विशयुद्धमात्मतत्वं ५ 

यस्मात्तस्माच्छान्तिमेक्नो वा नास्ति कतव्य इत्यथः । न हि नित्यैकस्वभावस्य कृतं किच्िदथंवत्स्यात् ॥ ९३॥ 
ये यथोक्तं परमाथेतत्तवं प्रतिपन्नास्त एवाक्रपणा रोके, कृपणा एवान्य इत्याहु--यस्मादरंदनिम्ना भेदानु- 

यायिनः संसारानुगा इत्यथः । के ! पथग्वादाः पृथडःनाना चस्त्वित्येवं वदनं येषां ते पुथग्वादा देतिन इत्यथः । 
तस्मात्ते कृपणाः क्षुद्राः स्मृता यस्माद्रेशारद्यं विश्ुद्धिर्नास्ति तेषां भेदे विचारतां द्ेतमारगेऽविद्याकल्पिते सर्ववां 
वतंमानानामित्यथंः ! अतो युक्तमेव तेषां कापेण्यमित्यसिप्रायः \\ ९४ ।। १० 

यदिदं परमाथंतत््वममहात्मभिरपण्डितेवेदान्तबहिष्ः क्षुद्ररल्पप्रजञेरनवगाह्यमित्याहु--अजे साम्ये परमाथ 
तस्व एवमेवेति ये केचित्स्यादयोऽपि सुनिर्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव हि लोके महाज्ञाना निरतिश्यतस्वविषयज्ञाना 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

“सोऽमृतत्वाय कल्पत" इति वचनादागन्तुकममृत्त्वं प्राप्तं यद्यपि; तथापीत्यादिः । पाद्रयोक्तमर्थं चतुथं- 
पादेन संक्षिप्याहु-अजं साम्यं विश्चारदमिति \ प्रत्िविम्बकेल्पानामनन्तानामपि जीवानां ब्रहयेव बिम्बकल्पमेकं १५ 
स्वरूपमिति सर्वेषां नित्यमुक्तत्वादि सिद्धमित्यथंः । उक्तस्वरूपानद्खीकारे त्वपुरुषाथत्वं मोक्षस्यापदत इत्याहू- ` 
नहीति । संसारदुःखोपरमणं सुखजन्म वा कतकं चेतु क्षयिष्णु स्यादित्यथ: ।। ९२ ॥ 

मुमुक्षुप्रयोचनायाविद्वञ्चिन्दां विद्रसस्तुतिन्च व्यवहारदृष्ट्या करोति ररोकद्रयेन~वेदारखन्त्वित्यादिना ॥९४॥। 
पदेषिणो देवा अपि ज्ञानिनः प्राप्यपदरहितस्य मार्गे मुह्यन्ति । देवानामपि परिच्छिन्नहष्टित्वादनवगाद्योऽसौ 

मागं इत्यथंः । “शकुनीनामिवाकाशे जके वारिचरस्य च। पदं यथा न इश्येत्त तथा ज्ञानवतां गतिः ॥।* २० 
इत्यादिदुरुक्ष्यत्वस्मरणादजं साम्यं प्रमेयं तद्विषये न प्रमातार इति ॥ ९५॥ 

आनन्दगिरिटीका 

“सोऽमृतत्वाये "त्यादिवचनादागन्तुकममृतत्वं प्रत्युदस्यति--आदिक्षान्ता इति । श्लोकस्य तात्पयंमक्षराथं 
च निदिशति-तथा नापीत्यादिना । उक्तमेवाथं चतुथंपादेन संक्षिप्य दशंयति-अजमिति ! रलोकाथंमुपसंहरति- 
विश्युढमिति ! उक्तरूपतान ङ्गीकारे मोक्षस्यापुरुषाथता स्यादिव्याहु-- न हीति । संसारदुःखोपशमनं सुखजन्म वा २५ 
यदि क्रियेत तदा कृतकस्यानित्यत्वमवेश्यम्भावीत्यथंः ॥ ९२ ॥ 

इदानीं मुमुक्षुप्ररोचनाथंमविद्रन्निन्दां दशंयति-- वैशारद्यं त्विति ! श्ोकस्य तात्पर्यं दशेयति-ये यथोक्त 
भिति \ उत्तराधमादौ योजयति-- यस्मादिति । तस्मादित्युत्तरेणास्य सम्बन्धः । प्रथमाधेमुक्तेभ्यं हतुत्वेन व्याचष्टे- 
यस्मादित्यादिना \ समनन्तरोक्तस्य यस्मादित्यस्य पेक्षितं पूर्यति--अत इति ।। ९४।। 

एवमविदच्निन्दां प्रददयं विद्रत्प्रशंसां प्रसारयति--अज इति । कटस्थं वस्तुनि नि विशेषे येषामसम्भावना- ३० 
विपरीतभावनाविरहि निर्धारणरूपं विज्ञानं सम्भावनोपनीतमस्ति ते हि व्यवहारभूमौ महति निरतिशये तत्ते 
परिज्ञानवत्वान्महानुभावा भवन्तीव्यथं; | ननु ततव विषयनज्ञानस्य सवंलोकसाधारणत्वात्तत्वज्ञानवतां किमिति 
पररासा प्रस्तुयते तत्राऽऽह--तच्चेति ! शोकस्य तात्पयंमाह--यदिदमित्ति । यद््युपक्रमात्तदमहात्मभिरमवगाद्य- 
मिति योजनीयस् । अमहात्मत्वं क्षद्रहूदयत्वम् । तत्र हैतुः--अपण्डितेरिति ! अपाण्डित्यं विवेकरदहितत्वम् । तत्र 
हेतुर्वे दान्तेत्यादिना सूच्यते । तेषां पौर्वापर्येण पर्यालोचनापरिचयपराडमुखैरित्यथंः । विचारचातुर्याभावादेव ३५ 
पदाथंवाक्याथंविभागावगमशुन्यत्वमाहु--अत्पप्रन्ेरिति \ तहि पारमाथिके तत्त्वे केषामेव मनीषा समुन्मिषेदित्या- 
रा द्ध्य येषां केषाञ्चिदेव तचचिष्ठानामित्याहु-पे केचिदिति । स्त्यादीनामुपनिषद्हारा ज्ञानाधिकाराभावेऽपि द्वारान्तर- 
प्रुक्तस्तदधिकारः सम्भवतीष्यमिप्रत्यापी्युक्तम् । तत्त्वज्ञानस्य दुकंभत्वमम्युपेत्य वचेदित्युक्तस् । चतुथंपादं 
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अजेष्वजमसंकान्तं धर्मषु ज्ञानमिष्यते | यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्खं तेन कीतिंतम् ।६६॥ 
अणुमत्रेऽपि वैधम्यं जायमानेऽवरिपधितः । असङ्खता सदा नास्ति कियुताऽऽवरणच्धुतिः ॥६७॥ 

इत्यथः । तच्च तेषां व्मं तेषां विदितं परमाथंतस्वं सामान्यबुद्धिरन्यो लोको न गाहूते नावतरति न विषयी. 
करोतीत्यथंः । 

“सर्वेभूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च । देवा अपि माथे सुद्यन्ति ह्यपदस्य पदेषिणः \ 
शाकूतीनामिवाऽऽकाश्ञे गतिर्नवोपलम्यते ।” इत्यादिस्मरणात् ॥ ९५ ॥ | 

कथं महान्नानत्वमित्याह-अजेष्वनुत्पन्चेष्वचलेषु धर्मेष्वात्मस्वजमचरं च ज्ञानमिष्यते सवितरीवौष्ण्य 
प्रकाशकश्च यतस्तस्मादसक्नान्तमर्थान्तरे ज्ञानमजमिष्यते । यस्माच्च कमतेऽर्थान्तरे ज्ञानं तेन कारणेनसङ्धः तत्कीतितः 
माकाहकल्पमित्युक्तम् \ ९६ ॥ | | 

इतोऽन्येषां बादिनामणुमातेऽल्पेऽपि वेध्ये वस्तुनि बहिरन्तर्वा जायमान उत्पद्यमानेऽविपश््वितोऽविवे- 
किनोऽसद्खताऽसद्धत्वं सदा नास्ति किमुत वक्तग्यमावरणच्युतिबन्धनाश्चो नास्तीति ।॥ ९७ ॥। 

अनुम् तिस्वरूपाचायंटीका 

वस्तुनः परिच्छेदे कथं महाज्ञानमित्याकाङ्क्नायामाह्--अजेष्विति । कृटस्थानां जीवानां स्वरूपमेकं ज्ञानं 
कूटस्थं देशाद्यनवच्छेदात् ब्रह्मोच्यते । भतोऽर्यान्त रमूतब्रह्मविषयत्वाभावात्त् न तत्विदं महाज्ञानित्वहानिः। 
अज्ञानसंरायपरिच्छेदभ्रमादिनिवृत्तेः सुनिर्चितत्रह्मविच्वमुपचय॑त इति भावः । किञ्च, अस्मन्मते ज्ञानस्यासद्ध- 
त्वमपि सिध्यति, विषयाभावादेव, अतो “भुक््यं निविषयं मन” इति मनुवचनमप्यविरुढमिव्याहू---यस्मान्न 
क्रमत इति ॥ ९६ ॥ | ` 

भजब्रह्मात्मक विङ्वमिति स्वमते ज्ञानमसद्धं सिध्यतीटुक्तम् । मतान्तरे तु विषयस्धावादसङ्घता न 
परसिध्यतोत्याह्--अगुमात्रेऽपीति ॥ ९७॥ | 

ˆ ` आनन्दगिरिटीका 

“याचष्टे-तच्चेति । ज्ञानवतां विज्ञातं परमाथंतत्वमन्येषामनवगाह्यमित्यत्र प्रमाणमाहू-सवंभूतेति । सर्वेषां भूतानां 
ब्रह्मादीनां स्तम्बपयंन्तानामात्मा परं ब्रह्म तद्भूतस्य विदुषः सर्वत्राऽत्मभूतस्य सर्वेषु निरुपचरितस्वरूपत्वादेव 
परमहितस्य परमप्रेमास्पदत्वादेव परमसुखात्मकस्य प्राप्यपुरुषाथंविरहिणो मार्गे देवा विद्यावन्तोऽपि पदमन्वेषमाणा 

` विविधं मौहुमुपगच्छन्तीत्यथः । महात्मनो ज्ञानवतो गन्तव्यपदरहितस्य प्रिपुणंस्य गति रवगन्तुमशक्येति 
२५ निदर्शानवदेन विशदयति--शकूनीनामिति ॥ ९५॥ 

अजं साम्यमित्युक्तं प्रमेयं तद्विषयनिर्चयान्प्रमाता प्रमाणं तथाविधनिश्चयज्ञानमिति वस्तुपरिच्छेदे कथं 
महाज्ञानतवमित्याश द्ुवाऽ्ट्--अज्ेष्विति। अजा धर्मारिचत्प्रतिनिम्बा जीवा विवश्यन्ते |  तेष्वजं ज्ञानं कूटस्थ- 
हष्टिूपं बिम्बकल्पं ब्रह्माचल्मात्मभूतमभ्युपगम्यते । तथा च मानमेयादिभावस्य कल्पितत्वेऽपि वस्तुतो वस्तु- 

 परिच्छदाभावादुपपन्चं तज्ल्ानवत्तां महाज्ञानत्वमित्यथंः । ` कि चास्मन्मते ज्ञानस्य यदस ्गत्वम द्धीक्ृतं तदपि 
विषयाभावादेव सिध्यति । ततश्च “मुक्त्यै निधिषयं मन" इति यदुच्यते तदप्यविरुढमित्याह--पते नेति । 
भाकाङ््नापूव्कं पूर्वार्धं योजयति--कथमित्यादिना \ उत्तरार्धं व्याचष्ट--यस्मा्तेति । नित्यविज्ञपतिरूपस्याऽत्मनोऽ- 
सङ्गत्वं प्रागपि सूचिततमित्याह--अआकारेति । ९६ ॥ 

कूटस्थं ब्रह्मैव तत्त्वमिति स्वमते ज्ञानमसङ्गं सिध्यतीत्युक्तम्। मतान्तरे पूनः सविषयत्वाञ्तानस्यास ङ्गत्वम- 
सद्धं प्रसन्येतेत्याह--अणुमाेऽपोति। भविद्रदष्टया कस्यचिदपि पदाथंस्य जन्माङ्खीकारे ज्ञानस्थ तदनुषद्धित्वेना- ` 

२५ सङ्गत्वायोगे बन्धध्वंसलक्षणं प्रयोजनं दुरापास्तं मवतीत्याह--किमृतेति । शछोकाक्षराणि व्याकरोति--इत इति \ 
विद्वानदटैतवादी पञ्चम्या परामृश्यते ।। ९७॥ | | 
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` अलब्धावरणाः स्वे धर्म; प्रकृतिनिमंराः। आदो बद्धास्तथा युक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ६] 

क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः । सवं धर्मस्तथा ज्ञानं नेतद्बुद्धेन भाषितम् ॥६६॥ 

` तेषामावरणच्युतिर्नस्तीति ब्रुवतां स्वसिद्धान्तेऽभ्युपगतं तहि धर्माणामावरणम् । नेत्युच्यते । अरब्धा- 
वरणाः । अलब्धमप्राप्तमावरणमविद्यादिवबन्धनं येषां ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धनरहिता इत्यथः \ प्रकृतिनिमंलाः 
स्वभावश्ुद्धा आदौ बरदास्तथा मुक्ता यस्मालनित्यञयुद्वुद्धमृक्तस्वभावाः \ यदेवं कथं तहि बुध्यन्त इत्युच्यते ! नायकाः 
स्वामिनः समर्था बोद्धुं बोधशक्तिमत्स्वभावा इत्यरथः । यथा नित्यप्रकाशस्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत इत्युच्यते यथा 
वा नित्यनिवृत्तगतयोऽपि नित्यमेव शंलास्तिष्ठन्तीत्यु च्यते तद्त् ॥ ९८ ॥ | 

यस्मान्न हि कमते बुद्धस्य परमा्थंदशिनो ज्ञानं विषयान्तरेषु घमषु धमंसंस्थं सवितरोव प्रभा \ तायिनः 
तायोऽस्यास्तीति तायी, सन्तानवतो निरन्तरस्याऽऽकाशकत्पस्येत्यथंः । पुजावतो वा पज्ञावतो वा, स्वं धर्मा आत्मा- 
नोऽपि तथा ज्ञानवदेवाऽऽकाश्चकत्पत्वाच्च क्रमन्ते क्वचिदप्यर्थान्तर इत्यथः यदादावुपन्यस्तं ज्ञानेनाऽऽकाश्चकस्पेनेत्पादि 
तदिदमाकाश्चकल्पस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्यत्वादाकाश्लकत्पं ज्ञानं न क्रमते क्व चिदप्यर्थान्तरे ! तथा धर्मा इति । 
आकाशमिवाचलमविक्रियं निरवयवं नित्यमद्ितीयमसङद्धमदृष््यमम्राह्यमश्नायाद्यतीतं अरह्याट्मतस्वम् । “न हि 
द्रष्टुरे्ेवपरिरोपो विद्यते इति श्रुतेः ।! ज्ञानजेयज्ञातभेदरहितं परमाथतत्वमदयमेतन्न बुद्धेन भाषितम् । 

अनुभूतिस्वरूपाचायटीका 

अन्ञानाद्यावरणं सिध्यति न तत्वविदहृष्टयेव्यभिप्रेव्याह-अलग्धमप्राप्रमिति । मुख्यक्रियाकतुंवाचकत्वं 
प्रकृतिप्रत्ययोनं नियतमिव्यमिप्रेत्योदाहुरणमाह--तथेति ।। ९८ ॥ 

कस्मान्मुख्यं बोद्धृत्वं नेष्यत इति-विद्वद्दृष्टया ज्ञानस्य विषयत द्ाभावादित्याहू- क्रमते न हीति ! किञ्च 
जीवानां ब्रह्मरूपेण विभुत्वादाकाश्वत् क्रियासमवायित्वं . न घटते । अतोऽपि न मुख्यं, बोद्धुत्वमित्याह्-- सवे 
धर्मास्तथेति । नन ज्ञानमात्रं परमाथ: ज्ञातुज्ञेयादिभावस्तत्र कल्पित इति सुगतमतमेतत् ब्रह्मविद्भिः स्वीकरृतमित्या- 
रङ्कयाह- ज्ञाने नैतदिति ! मेदाङ्गीकायदिव्य्थैः । तदिदमत्रोपसंहूतमिति शेषः | तत्कथयत्ति-अद्रयेव्यन्तेन ।९९।) 

आनन्दगिरिटीका 

न चेदावरणच्युतिरिष्यते तहि स्वीकृतमावरणमित्यारङ्कुयाऽऽहु--अरुभ्धेति ! बोद्धुत्वं तहि कथमित्या- 
शाङ्धुय बोधनराक्तिमत्त्वादित्याह्--चुध्यन्त इति! शङ्कोत्त रवेन श्लोकमवतारयति तेषामित्यादिना अविद्रद्हष्यता- 

१५ 

१५ 
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विद्यावरणं सिध्यति न तक्वहृष्टयेत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे--अर्ब्धेति । उक्तंऽथे हेतुक्रथनार्थं विशेषणव्रयमित्याहुर~ . ` 
यस्मादिति । तस्माद्न्धनरहिता इति पूर्वेण सम्बन्धः । आत्मनौ यथोक्तस्वभावत्वे बोदृधृत्वं न सिध्यतोत्याक्लिपति- 
यदेवमिति \ पादान्तरेणोत्तरमाह--उच्यत इति । सुख्यावेव क्रियाकर्तारो प्रक्रतिप्रस्याभ्यामभिधेयावित्याशङ्कय 
नियममुदाहरणाभ्यां निरस्यति--यथेत्यादिना । ९८ ॥ | | 

किमिति मुख्ये कोद्धुतवे सम्भाविते .तदेव नेष्टमित्याशद्धुध ज्ञानस्य विद्रद्हृष्टया विययसम्बन्धास्षम्भवा- 

२५ 

दित्याहु--क्रमत इति। किं च जीवानां ब्रहयात्मना विमुत्वादाकाशवक्रिधासमवायायोगान्न मुख्यं बोद्धुत्वं "` 
सेद्धुमलमित्याह-सवं इति! ज्ञानमात्रं पारमाथिकं तत्रैव ज्ातृज्ञेयादि कल्पितमिति सौगमतमतमेव भवताऽपि 
संगुहीतमित्याश ङ्कयाऽऽह-- ज्ञानमिति । तत्र पूर्वाधुक्षिरयाणि व्याकरोति--पस्मादिति । यद्धि.परमाथंदरशिनो ज्ञानं 
तच्च विषयान्तरेषः क्रमते कि तु सवितरि प्रकयमशवदात्मन्येव प्रतिशतं यस्मादिष्यते तस्माच्नास्मिन्मुरुयं बोदुधुत्वं 
सेद्धमहंतोत्यथं; । परमाथंदशिनो विक्षेषणम्--तायिन इति । तदव्याचष्टे-तायोऽस्येत्यादिना । आत्मनो 

मुख्यस्य बोद्धुत्वस्याभावे हैत्व्रन्तरम्- सवं धर्मास्तिथेति \ -तदिभजते-- सवं इत्यादिना । प्रकरणादावुक्तमेव किमर्थं ` 

पुनरिहोच्यते तत्राऽऽहु--यदादाविति । तदिदमिहोपसंहूतमिति रषः । क्रमते न हीत्यादेरक्षराथंमुपसंहरति-- 
 आकाह्कल्पस्प्रेति । सर्वे धर्मास्तथेव्यस्यार्थं निगमयति-तथेति । ̀ घर्मा न क्रमन्ते क्वचिदपीति शेषः| तथा चं 
नाऽऽत्मनि मुख्यं बोद्धुत्वं किं व्वौपचारिकमिति प्रकृतमुपसंहतंमितिश्चब्दः 1 पूवधिस्य तालयंमाह्--आकाश्चमिति । 

२५ 
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दद॑रशमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम् । बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्म यथाबलम् ।१००॥ 
` इति श्रीगोडपादाचायंकृता माण्ड्क्योपनिषत्कारिकाः सभ्पुर्णाः | 

यद्यपि बाह्याथंनिराकरणं ज्ञानमाच्रकल्पना चाद्रयवस्तुसामोप्यमुक्तम् । इदं तु परमाथंतत््वमदेतं बेदान्तेष्वेव 
विज्ञेयभित्यथः । ९९. \। 

` क्राखरसमाप्तौ परमा्थंतच्वस्तुत्य्थं नमस्कार उच्यते । दुदंशं दुःखेन दशंनमस्येति दुदम् \ अस्ति नास्तीति 
चतुष्कोरिर्वाजतत्वादृदुविज्ञेयमित्यथेः ! अत एवातिगम्भोरं दुष्प्रवेकं महासमुद्रवदकृतप्रञैः । अजं साम्यं विशारदम् \ 
ईदुक्पदमनानात्वं नानात्वर्वाजतं बुद्ध्वाऽवगम्य तदृभूताः सन्तो नमस्कुमंस्तस्मै पदाय । अव्यवहायंमपि व्यवहार- 
गोचरमापाद्य यथाबलं यथाशक्तोत्यथंः ॥ १०० ॥ 

अजमपि जनियोगं प्रापदेश्वयंयोगादगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम् । 
विविधविषयधमंग्राहिमुग्धेक्षणानां प्रणतभयविहन्त॒ ब्रह्म ॒यत्तक्नतोऽस्मि \ १॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका 

 भाष्यकारोऽपि प्रतिपादितं ब्रह्म चास्वसमाप्तौ संस्मरति-अजमपोति \ प्रणतानां तदैक्यं प्रतिपन्नानां 
संसारमयविहन्तु यत् ब्रहम तन्नमस्ये अज्ञप्रसिध्यैव । कथंभूतं ? यदजमपि जनियोगं कार्यावस्थां प्रापदश्व्य॑योगात् 
मायाप्रतिबिम्बितत्वेन ईश्व रभावापच्या जगत्कारणमभवदित्यथंः । कूटस्थतया विमुतया चागति गति्वजिमपि 
गतिमत्तां प्राप्त् ब्रह्मलकादिभावापतयेत्यथंः । यदेकमपि स्वतोऽनाद्यविद्यासु प्रतिविम्बभावादनेकजीवमावं प्राप्त 

| सानन्दगिरिटीका 

ानमित्यादि व्याचष्टे--ज्ञानेति \ सकलभेदविकटं परिपूणंमनादिनिधनं ज्ञपिमात्रमुपनिषदेकसमधिगम्यं तत्त्वमिह 
प्रतिपाद्यते । मतान्तरे तु नैवमिति कृतो मतसाद्ुर्याशङ्काऽवका्मासादयेदित्यधंः ।। ९९ ॥ 

प्रकरणचतुष्टयविरि्स्य शास्त्रस्याऽऽदाविवान्तेऽपि परदेवतातत््वमनुस्मरंस्तन्नमस्काररूपं मङ्गलाचरणं 
 सम्पादयति~-ुद॑श्ंमिति । दुविजञेयत्वे प्रत्यक्षादि प्रमाणानधिगम्यत्वं हेतुं विवक्षित्वा विलिनषटि-अतिगम्भीरमिति । 
परत्यक्षादिभिरनवगाह्यत्वे कूटस्थत्वं निविशेषत्वं सवंसम्बन्धविधुरत्वं हितुत्रयमभिग्रेत्याऽऽहु--अजमित्यादिना \ 
विशेषणत्रयं तहि कूतश्चिदनवगतं तन्नास्व्येवेति निश्चेतुं युक्तम्, प्रमाणाधीनत्वास््रेमयसिद्धेरित्याशङ्योपनिषद्धिर- 

 तद्ध्माध्यासापाकरणद्ारेणावगम्यमानत्वान्मैवमित्याह--पदमिति । तत्र तहि सकरूविभागविकले कुतो नमस्कार- 
क्रिया स्वीक्रियामहंतीव्याशङ्ुयाऽऽह्--अनानात्वमिति ! यद्यपि वस्तुतस्तस्मिन्नानात्वं नावकल्पते तथापि यथा- 
सामर्थ्यं मायावरुमवलम्ग्य काल्पनिकं नानात्वमनुसुत्य नमस्कारक्रिया प्रचयादिप्रयोजनवती प्रामाणिकैरमि 
्रतेत्यथः । रलोकस्य तात्पयंमाह् --शाखेति । यदि परमाथंतत्वं शास्त्रस्याऽऽ्दाविवान्तेऽपि नमस्क्रियते तदा 
तस्वाऽ्यन्तमध्येष्वनुसन्धघेयतया स्तुततिः सिध्यति । तेन तदथंमादाविवावसानेऽपि प्रह्लीभावस्तद्विषयश्छोकेनोप- 
दिश्यते । तथा च प्रतिपाचस्य ब्रह्मणो महामहिमत्वं समधिगतमि्यथंः । दुरद॑शंसमुक्तं व्यनक्ति--अस्तीति \ सर्वेषा- 

क्तं परमाथतच्तवे प्रवेशानुपपत्तिमाराद्कुय सम्प्रदायरहितानां तथत्वेऽपि तद्रतं मँवमित्याहू-अकृतेति । 
कवैटस्थ्परादिसिद्धचथं व्याख्यात्तमेव पदत्रयमनुवदत्ि--अजमिति । उक्तं वेदान्तंकगम्यं तत्त्वं द्रैताभावोपलक्षिच- 

, र्रित्याहु--ईदृणिति \ यथोक्तं ब्रह्म ज्ञात्वा ज्ञानसामर्यदब्रह्मीभूतश्चेदाचायंस्तहि कथं तस्म नमस्कर्तुं प्रवते । 
न् हि परिपूर्णं वस्तु वस्तुतो व्धवहारगोचरतामाचरतीत्याशङ्कयाऽऽहू--अव्यवहायंमिति । परमाधंतो व्यवहारा- 

 मोचरत्वेऽपि परमाथेतत्त्वस्य मायाशक्तिमनुसुत्य व्यवहारगोचरतां परिकल्प्य नमस्कारक्रिया तस्मिन्ध्रयोजन- 
-वद्छदाधितेत्यथंः ।। १००॥। 

३५ ` 

` चरणमाचरति--अजमपीति ! यदब्रह्माशेषोपनिषस्प्रसिद्धं सवथा परिच्छेदरहितं तदह प्रत्यग्भूतं नमस्ये (नतोऽस्मि) 
इदानीं भाष्यक्रारोऽपि भष्यपरिसमाप्तौ शास्वप्रतिपादितपरदेब्रतातत्वमनुस्मृत्य तन्नमस्काररूपं मज्गखा- 

तद्विषयं प्रह्वीभावं करोमीति सम्बन्धः । प्रणामप्रयोजनमाह- प्रणतेति । ये हि प्रणता ब्रह्मणि प्रह्वीमूतास्तन्नि्ठा- 
स्ति्ठन्ति तेषां यदविद्यातत्कार्यात्मकं भयं तदाचार्योपदेशजनित्वुद्धिवृत्तिफकरकारूं ब्रह्मैव हन्ति । न खदु जडा 
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प्र्ञावेश्ञाखवेधक्षुभितजलनिषेवेदनाम्नोऽन्तरस्थं [त 
भूतान्याोक्षय मग्नान्यविरतजननग्राहुघोरे समुद्रे । 

कारुण्यादुहधाराम्रतमिदममरेरदखंभं भूतहेतो | | 
यस्तं पुज्याभिपुज्यं परमगुरुममुं पादपातेनंतोऽस्मि \॥ २॥ 

अनुभूतिस्वरूपाचायेटीका ~ ` ` ५ 

केषां दृष्ट्या विविधविषयधमंग्राहिमुग्धेक्षणानां न तच्वहशां; विविधाश्च ते विषयधर्माश्चि तदुग्राहितया मग्धं 
विपयंस्तमीक्षणं येषां तेषामिति विग्रहः ।। १॥ 

यत्प्रणीतागमो व्याख्यायि तं नमस्करोति ग्रन्थप्रणयनप्रयोजनकीतंनपूवंकम्--मल्युज्यस्य मदृगुरोरतिशयेन 
पूज्यमत एव परमगुर' नतोऽस्मि । कथं ? तदीयपादयोः स्वरिर“पातैः । यः कारूण्यादुहधारामृतमिदं ज्ञानाख्यं 
देवैरपि दुकुभम्, मूतोपकाराय । कि दृष्ट्वा कारूण्यमभूदित्याहु-भूतान्यालोक्यमग्नानि समुद्रेऽग्धावापारे । १० 
संसारेऽविरतं सन्तत्तं जननमेव ग्राहाः जलचराः । कस्यान्तः स्थितममृतं कुतः सकाशादुद्धृतवानित्याह- 
प्रज्ञैव मन्थाः तस्य वेधः क्षेपस्तेन क्षुभितश्वासौ जलनिधिववेदनामा तस्यान्तरस्थं तदेवोद्धृतवान् स्वप्रज्ञामन्थनक्षेपेण 
वेदोदधिमारोडघय सारमद्रैतज्ञानामृतमुद्धुतवान् क्षी रब्धेरिव नारायण इत्यथः ॥ २॥ 

आनन्दगिरिटीका 

बुदधिवृत्तिवंस्तुसामथ्यंमन्तरेणाज्ञानं सकायंमपनेतुमलम्् । बुद्धीद्धो बोधो बोधेद्धा वा बुद्धिरुक्तं फलमादधातीत्यथंः । १५ 
तस्यैव ब्रह्मणः सम्प्रति तटस्थलक्षणं विवक्षति--अजभमित्यादिना । यद्यपि जन्मादिसवंविक्रियाशून्यं वस्तुतो ब्रह्म 
कूटस्थमास्थीयते तथाऽपि तदैश्वर्येण तदीयशक्त्यात्मकेनानिर्वाच्याज्ञानवैभवेन योगादाकोशादिकार्यात्मना जन्म- 
सम्बन्धं प्राप्य जगतो निदानमिति व्यपदेशभाग्भवति तथा च भ्रुतिसूत्रयोब्रंह्यणो जगत्कारणत्वं प्रसिद्धमित्यथंः | 
यद्यपि चेदं ब्रह्म कूटस्थतया विभुतया च गत्तिवजितमवतिष्ठते तथाऽपि यथोक्ताज्ञानमाहात्म्याक्ायब्रहमतां प्राप्य 
गतिमत्तां गन्तव्यतां बादययंधिकरणन्यायेन प्रतिपद्यते तदाहु--अगति चेति । यद्यपि चेदं ब्रह्म वस्तुतौ निरस्त- २० 
समस्तनानात्वमेकरसमद्वितीयमुपनिषद्धिरभ्युपगम्यते तथाऽपि जीवो जगदीरुवरस्चेतयेतद्यदनाच्निर्वाच्याविद्यावशाद- 
नेकमिव प्रतिभातीत्याह--एकमिति । केषां दृष्टया पुनरनेकत्वंब्रह्मणोऽवगम्यते तदाहु--विविधेति । विवि 
ते विषयधमदिच तद्प्राहितया सुग्धं विपयंस्तं वितेकविकलमीक्षणं येषां तेषां दृष्टवा ब्रह्मणोऽनेकत्वधीनं तु तत्ततः, 
रास्त्रहष्टया तु तस्मिन्नेकत्वमेव प्रामाणिकमित्यथंः । १ ॥ | 

सम्प्रति ग्रन्थप्रणयनप्रयोजनप्रदरानपूवंक परमगुरूनागमशास्त्रस्य व्या्यातस्य प्रणेतृतवेन व्यवस्थिता्रणमति- २५ 

प्रनेति। यो हि कारुण्यादिदं ज्ञानाख्यममृतं भूतहेतोस्तदुपकायथंमुहधार तं परमसं नतोऽस्मीति सम्बन्धः| 

अमुमिति तस्य पुरोदेशे सक्निहितत्वेनापरोक्षत्वं सूचितम् । परमगरत्वं पूज्यानामपि गृरूणामतिश्चयेन पूज्यत्वादा- 

चाय॑स्य समधिगतमित्याह- ज्येति । नमस्कारपक्रियां प्रकटयति--पादपातैरिति। पादौ तदौथौ पदो तयोः ` 

स्वकीयस्योत्तमाङ्खस्य पाता भूयो भूयो नम्रोभावास्तैरिति यावत् । माचारयो ज्ञानाख्यममृततं कथ, भतमुद्धृत तवीनिःं ॥ त ध 

क्षायामुक्तम्--अन्तरस्थमिति । कस्यान्तरस्थमिति विवक्षायामाह- वेदेति । ̀  कथित ||  प्भेधीं 

सहिता प्रैव वैशाखो मन्धास्तस्य वेषो वेधनं क्षपणं तेन श्षुभितो विलोडितो जलनिधिर्वदनामा तान 
स्थितमिदममृतमिति यावत् । उक्तस्य ज्ञानामूतस्य प्रसिद्धादमृतादवान्तरवषम्थमींदशेयति- -अमरेरिति । धा 

वेदोदः ६। | भतिं 4 

न भवति । ज्ञानसामग्रीसम्पन्नैरेवं रुभ्यत्वादित्यथंः । यदि कारुण्यादिदममृतमाचार्येण वेदोदधेभूतोपकौ राथंमुदधृतं ` 
कथं तहि कारण्यं तस्य प्रादुरभूदित्यारद्याऽह- भूतानीति । योऽयं समुद्रवद्दुरुत्तार संसारस्तस्मिन्नविरत- ३५ 

मनवरतं सन्ततमेव यानि जननानि विग्रहमेदग्रहणानि तान्येव ग्राहा जलचरास्तंर्घोरि क्रे भयङ्करे म मरनानि भग्न- 

 रक्षितवानित्यथंः । २॥ 
४६ 





३६२ ] टोकाद्रयोच्छसितशाङ्कुरमाष्योपेता 

५ 

१५ 

१५ 

२५ 

यत्प्र्ाखोकभासा प्रतिहुतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 
मज्जोन्मञ्जश्च घोरे ह्यसक्दपजनोदन्वति चासने मे । 

यत्पादावाभितानां श्ुतिक्मविनयपरापनिरश्रचा ह्यमोघा 
तत्पाद पावनीयो भवभयविनुडो सवंभायैनसस्ये \ ३।॥ 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यस्य परमहुसपरिज्राजकाचायंस्य शङ्कुरभगवत्तः कृतौ 
गौडपादोयागमशास्व्रविवरणेऽकातशान्त्यास्यं चतुथप्रकरणं समाप्तम् 

| अनुभूतिस्वरूपाचायंटीका | | 

यत्प्रसादत्स्वस्य ज्ञानमभृततं स्वगुरु नमस्यति--येषां प्रज्नैवालोकः तन्निर्गता भाः अस्मत्तत्ववृद्धिः । तया 
यस्प्रज्ञाखोकभासा मम स्वान्तं मोहान्धकारप्रतिहतिमगमत् तत्पादौ नमस्ये इति सम्बन्धः । स्वान्तोऽवच्छेदो ब्रह्मणो 
ममाभृत् यस्माच्चित्तत्त्राना्यतिर्वाच्याज्ञानात् त्स्वान्तं मोहान्धकार तत्का्य॑ञच मन्जनोन्मज्जनं विनाशम 
गमदसकृदुपजन. एवोदन्वान् समुद्रस्तस्मिन् पुनः पुनः बन्धनं जन्ममरणबन्धाधिरोहणं न केवरं मम नष्टं, यत्पादा- 
वाधरितानामन्येषामपि श्रुतस्य शास्रस्य ज्ञानस्य शमस्य सकरूसंरायोच्छेदस्य विनयस्य ब्रह्मण्येव नम्रीभावस्य 
प्वेक्षस्य प्राप्तिरग्रयाः सवश्रेष्ठाऽमोधा सफला मवति ! तेषां पादौ जगतः पावनीयौ, संसारनिवतंकौ सवभावः 
वाङ्मनःकायप्रणिधानैः नमस्करोमीत्यथः ॥ ३ ॥ 

सत्यं ब्रह्यास्म्यजं शुद्धं निभेयं मेदवजितम् । नानवाप्तं मया किचित् कतंन्यं वा तदात्मना ॥ १॥ 
इति श्रीमदनुभूतिस्वरूपाचायंविरचिते गौडपादीयटिप्पणे चतुर्थं प्रकरणम् 

| आनन्दगिरिटीका 

अथाधुना स्वगसभक्तेविद्याप्राप्तावन्तरङ्गव्वम द्धीक्ृत्य तदीयपादसरसीशुटयुगलं प्रणमत्ि-पलपर्ञेति। तेषामस्मद्. 
गरूणां पादौ सवंभावर्वाङ्मनोदेहानां प्रह्वीभावैनंमस्ये नस्रीभवामीति सम्बन्धः। तौ च जगतः सवेस्यापि पावनीयो 
पविच्तया पवित्रत्वमापाद्य . निवृंणाते तौ च स्वसम्बन्धिनं सर्वेषां भवः संसारस्ततप्रयुक्तं भयं स्वकारणेन सहापनुद्य 
पूरुषाथंपरिसमाति करुवति । तानेव गुरून्विशिनष्टि-यत्प्रनेति । मे मम स्वान्तमन्तःकरणं तस्मिन्मोहो ग्याकुल्ता- 

` हेतुरविवेकस्तस्य कारणं .यदनाचज्ञानं त्तयेषां प्रज्ञैवाऽऽरोकस्तस्य भा दीप्निस्तया प्रतिहत विनाशमगमद्गत 

२५ 

३५ ` 

वत्तत्पादाविति ` सम्बन्धः । न केवलमज्ञानमेवाऽऽचाययप्रसादादपगच्छन्तुच्छीभवति कि तु तत्कायंमनथंजातमपि 
कारणनिवृत्तौ स्थितिमलभमानमाभासीभवतीत्याहु-मन्जोन्मन्जदिति। असकृदनेकशो देवतियंगादियोनिषु योभय- 
मुपजनो नानाविधदेहभेदसंग्रहोऽसाविवोदन्वानुदधिस्तस्मित्ततित्रासने भयावहे कदाचिद्यथोक्तमज्ञानं कायंह्पेण 
मज्जदनभिव्यक्तमवतिष्ठते तदेव चावस्थाविशेषे तद्रूपेणोन्मज्जदभिव्यक्तमनथंकरं परिवतत॑ते । तदेवमतिक्रूरे संसार 
सागरे परिवत्तमानमन्ञानं सकायंमाचायंप्रसादादपनीतमासीदिव्यथंः। न केवलमेकस्य ममैव यथोक्तफलप्राप्तिराचायं- 
प्रसादोदाविरभूर्कि. तु तच्चरणपरितचर्यापरायणानामन्येषामपि भूयसामित्याह् --यत्पादाविति । येषां गुरूणां पाद- 
दयमाधितानामन्येषामपि शिष्याणां तदीयशुश्चूषाप्रणयिमनीषाजुषां श्नुतिमंनननिदिध्यासनसह्कृतं श्रवणज्ञानम् । 
दामः शान्तिरिन्द्रियोपरतिंः । विनयोऽवनतिरनौद्धत्यं तेषां प्रा्षिस्प्रया श्रेष्ठा प्रतिष्ठिता सिध्यति । यस्मादमोधा 
सफला श्रवणादीनां प्रापिस्तस्मादग्रचत्वं तस्यां सम्भाव्यते । तदेवमाचायंप्रसादादात्मनोऽन्येषां च बहूनां पुरुषाथ- 
परिसमाप्िसम्भवादाचायंपरिचरणं पुरुषाथंकामे राचरणीयमित्यथंः 1। 3 ॥ 
विष्णुं कृष्णं स्वमायाविरचितविविधद्वैतवगं निसर्गदुत्वातानथंसार्थं निरवधिमधुरं सच्चिदेकस्वभावम् | 
आज्ञायाऽऽत्मानमेकं विधिमुखविमुखं नेति नेतीति गीतं वन्दे वाचां धियां चापदमपि जगतामास्पदं कल्पितानाम्।१॥ 

गोडपादीयमाष्यस्य व्याल्या व्याख्यातृसंमता । संमिता निमिता सेयमर्पिता पुरुषोत्तमे ॥ २॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचायेश्रीदुद्धानन्दपज्यपादरिष्यभगवदानन्दज्ञानविरचितायां 

 गौडपादीयमाष्यटीकायामलरातशान्त्याख्यं चतुथं प्रकरणम् 

९१. नमोवरिवदचित्रडः. क्यच् ( पा० अ० ३-१-१९ ) इति सूत्रे डस्वानुबन्धस्य प्रत्येकं योजनात् 
नमसोऽप्यात्मनेपदित्वात् “नमस्ये इति साधुः । । - 





द ॥ 

ॐ? 

करष्णयजु्वेदीयतेत्तिरीयारण्यकान्तगंता 
क ९ तति १ तैत्तिरीयोपनिषत् 

सटीकवातिकयुक्तसरीकशाङ्रभाष्योपेता 

अथय खीक््षाशयाये प्रथस्नो उस्तुव्वाच्छः 

ॐश्ंनोमित्रः शं वकूणः। शं नो मवत्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते षायो | त्वमेव प्रत्यकं ब्रह्मासि । स्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि 
ऋतं वदिष्यामि | सत्यं पदिष्यामि । तन्मामवतु | तद्रक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥ 

"~~~ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 

सत्यं वदिष्यामि पश्चच | ५ 

श्रीमच्छद्धुरभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् ` ` 

यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते \ ` । 
येनेदं धायते चेव तस्मे ज्ञानात्मने नमः॥ ११ 

भोमदानन्दगिर्याचायङकता भाष्यटीका 

यतप्रकाशसुखाभिन्चं यन्मन्त्रेण प्रकाशितम् | १० 
विवृतं ब्राह्मणे तत्स्यामहर्यं ब्रह्म निमयम् ॥ १॥ 

यजुवंदशालामेदत ्तिरीयकोपनिषदं व्याचिख्यासुभंगवान्भाष्यकारस्तस्प्रत्तिपाद्ं ब्रह्म जगज्जन्मादि- 

श्रीमद्च्युतक्रष्णानन्दतीयंकृता भाष्यटीका वनमाला 

विघ्नैर्वरं विघ्नशान्त्यै वाणीं वाचः प्रवृत्तये । 
गुरून्गढाथंभानाय प्रणमामि निरन्तरम् ॥ १॥. | १५. 

जगन्मरङ्खरुल्पाय सुष्टिस्थिव्यस्तकारिणे । ~ 

तमो लक्ष्मीसमेततताय कृष्णाय परमात्मने ॥ २॥ ` 
परिपूर्णं ॒निव्यशुद्धं निविरोषं स्वयंप्रभम् | 
सत्यानन्दस्वरूपं यत्तदह ब्रह्म निभयमर् ॥ ३॥ । 

आचार्यस्य प्रसादेन पूवपुण्येकजन्मना। | "` २० 

तैत्तिरीयकभाष्यस्य व्याष्यां कुर्वेऽतिभक्तितः।। ४॥ = 

तैत्तिरोयकोपनिषदं व्याचिख्यासुभंगवान्भाष्यका रस्तत्प्रतिपाद्यं ब्रह्य जगज्जन्मादिकारणत्वेन तटस्थ- 

केदारेदं च विद्वेशं दण्डि च गणनायम्। . 

भाष्यकार गुरू स्वान्यान् प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ ` 
१. तैत्तियैयोधसिषत् संहिता वारुणी याज्ञिकी चेतति त्रिविधा । तत्र प्रथमपाठ्के संहितोपासनाविघानात् २५ 

तस्य संहितेति व्यवहारः, द्वि्ीयतृत्तीययोः या ब्रह्मविद्या विधीयते तस्याः वरुणेन प्रवतितत्वात् तयो 
वारणीति प्रसिद्धिः । चतुथंस्तु यज्ञोपयुक्तमन्वभ्रचुरत्वात् या्चिकोति प्रसिद्धा । तत्रा्यानां तरयाणां 
प्रपारकानां भाष्यं श्रीमद्भिराचार्येः प्रणीतम् । - 



॥1 



६६४ ) सटीकवातिकयुक्तसटीकशाङ्धुरभाष्योपेत्ता [ शीक्षाध्याये अनुवाकः! 

यैरिमे गुरुभिः पुवं पदवाक्यप्रमाणतः) 
व्याष्याताः सवंवेदान्तास्ताच्ित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् \\ २ ॥ 
तेत्तिरीयकसारस्थ मयाऽऽचारयप्रसादतः । 
विस्पष्टाथंर्चीनां हि व्याख्येयं सम्प्रणीयते ॥ ३ \ 

५ नित्यान्यधिगतानि कर्माण्युपात्तदुरितक्षयार्थानि, काम्यानि च फलाथिनां पूवंस्मिस्प्रन्थे । इदानीं कर्मोपादान- 

आनन्दगिरिटीका 

कारणत्वेन श्तटस्थलक्षणेन मन्दमतीन्प्रति सामान्येनोपलक्लितं, सत्यज्ञानादिना च स्वरूपलक्षणेन विशेषतो 
विनिश्चित्तं नमस्कारच्छलेन संक्षेपतो दर्शयति-यस्माज्जातमिति । निमित्तोपादानत्वयोः पञ्चम्याः साधारण्यादुभय- 
विधमपि हेतुत्वमिहाविवक्षितम् । कायंविलयस्य प्रकृतावेव नियत्तत्वाद्विशेषतः प्रकृतित्वमाह--यस्मि्निति । 

१० कायंघारणस्य निमित्ते धर्मादावपि प्रसिद्धत्वात्साधारणकारणत्वमाहु- येनेति ।! श्ानात्मन इति स्वरूपलक्षण- 

सूचनम् ।॥ १॥ 
गुरुभक्तविदयाप्राप्तावन्तरद्धसाधनत्वं ख्यापयितु गुरून्प्रणमति-यंरिति । पदानि च वाक्यानि च प्रमाणं 

चानुमानादि तद्धििचनेन व्याख्याता इत्यथः ॥ २॥। 
॥ चिकीषितं निदिशत्ि-तैत्तिरीयकेति ! व्युत्पन्नस्य पदेभ्य एव पदाथंस्मृतिसम्भवात्पदस्मारितपदार्थानां 
१५ संसगंस्यैव वाक्याथत्वात्सूत्रकारेणोपनिषत्तास्पयंस्य निरूपितत्वाच्च व्यथः पृथग््याख्यारम्भ इत्याशङ्कयाहू-- 

विस्यष्ठार्थेति । मन्दमतीनां स्वत एव निःरोषपदायथंस्मरणासम्भवादुपनिषद्गतनिःरेषपदार्थानां विशिष्य निःसंशयं 
जञानं ये रोचयन्ते तेषामुपकारायेत्यथंः ॥ ३ ॥ 

कमंविचारेणैवोपनिषदो गताथंत्वादुपनिषस्रयोजनस्य निःश्रेयसस्य कमेभ्य एव सम्भवात्पृथग््याद्यारम्भो 
न युक्त इत्याशङ्कामपनेतु कमंकाण्डाथंमाह्- नित्यानीति । “अथातो घमंजिज्ञासा'' इति जैमिनिना धमंग्रहुणेन 

२० वनमाङा 

लक्षणेन सामान्येनोपकलक्ितं सत्यज्ञानादिना स्वरूपलक्षणेन विशेषतो नििचत्तं नमस्करोति--यस्माज्जातमिति । 
ज्ञानात्मन इति स्वरूपलक्षणं सूचितम् ॥ १॥ 

गुरुभक्तेविद्याप्राप्तावन्तरद्घसाधनत्वं स्यापयितुं गुरूत्प्रणमति-- यैरिति ! इमे क्रमेण व्याख्येयत्वेन 
बुद्धिस्थाः । पदानि च वाक्यानि च प्रमाणानि च पदवाक्यप्रमाणानि । “सोऽकामयत” इत्यादौ ब्रह्मसत्वसाधकतया 

२५ विवक्षितःन्यचुमानानि प्रमाणानि । तेषां पदवाक्यप्रमाणानां विवेचनपूर्व॑कं व्याख्याता इट्यथः । यद्रा पदं व्याकरणं 
तत्साधुत्वविचाररूपत्वात्, वाक्यं मीमांसा वेदवाक्यविचारशूपत्वात्, प्रमाणं न्यायशास्त्रं प्राधान्येन प्रव्यक्षादिप्रमाण- 
विचारात्मकत्वात्; ततश्व पदवाक्यप्रमाणेः साधनमूतंर्व्यास्यात्ता इत्यथः । २॥ 

चिकीर्षितं निदशिति-तेत्तिरीयकेति ।! ननु व्युसन्नस्य पदेभ्य एव पदाथंस्मतिसम्भवास्पदस्मारित- 
पदार्थानां यथायोग्यं सम्बन्धस्थैव वाक्याथंस्थावगन्तु चक्यत्वात्सूत्रकारेण वेदान्ततात्पयंस्य निरूपितत्वाच्च व्यथं 

३० पुथग्व्याख्यारम्भ इत्याशङ्कुयाह्--विस्पष्टाथेति \ मन्दमतीनां स्वत एव निःशेषपदा्थंस्मरणासम्भवादृपनिषद्गत- 
निःशेषपदार्थानां निःसंशयज्ञानं येभ्यो रोचते तेषामुपकारायेव्य्थं; ॥ २ ॥ 

उपनिषदः कमंकाण्डन नियतपीौर्वापयंसूचितं सम्बन्धं विरिष्य ख्यापयित्तं कमंकाण्डाथं कीत्त॑यति ~ 
ित्यानीति। पुवस्मिन्प्रन्थे नित्यानि कर्माणि सच्चितदुरितक्षयाथंत्वेनाधिगतानिः तश्च नित्यैरिह जन्मनि जन्मान्तरेषु 
वाश्चष्ठिततैः क्षीणपापस्य शुद्धान्तःकरणस्य कर्मानृष्ठानप्रयोजकाविद्याकामपरिहारद्रारा .मुक्तिसिद्धये इदानीमुपनिषि 

२३५ ब्रह्मविद्या प्रस्तुयते निरूप्यत इत्यथः । तथा च कमणां ब्रह्मविद्यां प्रति चित्तशद्धद्रारा साधनत्वात्तस्रतिपादकयोरपि 

१. तटस्थलक्षणमू-यावल्लक्ष्यकार्मनवस्थितं व्यावततंकं च ( वेदा० परि० ) यद्वा स्वरूपभिन्नत्वे सति 
व्यावत्तकत्वं तटस्थलक्षणस्य लन्षणम् । स्वरूपमेव लक्षणं स्वरूपलक्षणमिति मेदः, तंत्तिरोयकसारः 
तच्छाल्लायाः सारभृततोपनिषत् । 





शौक्षा० सम्बन्धभाष्यम् ] तंत्तिरीयोपनिषत् [ ३९५ 

हतपरिहाराय ब्रह्मविद्या प्रस्तयते । कमहेतुः कामः स्यात् । प्रवतंकल्वात् । आप्तकामानां हि कामाभावे स्वात्मन्यव- 
स्थानात्पमवच्यनुपपत्तिः । आत्मकामत्वे चाऽऽ्नकामता । आत्मा हि ब्रह्य ! तद्विदो हि पर्प वक्ष्यति । अतोऽविद्या- 
निवृत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं परप्रा्चिः । “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते” “एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति"" इत्यादिशनतेः । 

भनन्दगिरिटीका 

सिद्ववस्तुविचारस्य पयुंदस्तत्वाद्चोपनिषदो गताथंत्वमित्यथंः । तानि च कर्माणि सच्चितदुरितक्षयार्थानि “धर्मेण ५ 
पापमपनुदति" इत्ति श्नुतेनं निःश्रेयसार्थानि । न केवर जीवतोऽवश्यक्तव्यान्यधिगतानि, फलाथिनां काम्यानि च । 
त ताच्यपि निःश्रेयसार्थानि । “स्वगंकामः पशुकामः” इत्यादिवन्मोक्षकामोऽदः कुर्यादित्यश्रवणात् । अतः संसार 
एव कमणां फकमित्यथं; । कमंकाण्डाथंमुक्तवा तत्राविचारितमुपनिषदथमाह--इदानीमिति । कमंणासुपादानेऽनुष्ठाने 
यो हैतुस्तचनिवृत्यथं ब्रह्मविद्याऽस्मिन्ग्रन्थ आरभ्यते । अत्तः सनिदानकर्मोन्मूरनाथत्वादुपनिषदः कम॑काण्डविरुद्धत्वाच्न 
गताथंत्वमित्यथं; । कर्मानुष्ठाने हेतुनियोगस्तस्य प्रमाणसिद्धत्वान्न विद्यया विरोध इत्याशङ्य ऽऽह--कमंहेतुरिति ! १० 
अस्येद साधनमित्येतावच्छास्त्रेण बोध्यते | यस्य यत्राभिराषः सतत्र प्रवतते कामत एव। अतोन नियोगस्य 
प्रवतंकत्वसम्भावनाऽपीव्यभिप्रायः । सत्ति कामे प्रवृत्तिरित्यन्वय उक्तः । कामाभावे न प्रवृत्तिरिति व्यतिरेकमाह्-- 
आप्तेति । अभिरूषितविषयप्राप्तिः कामनिवृत्तौ हेतुः न विद्या। अततः कथं कमंहेतुपरिहाराय विद्यारम्भ 
इत्यारङ्कयऽऽट्--आत्मकामत्वे चेति ! कामित्तविषयप्राप्त्या कामस्य ताक्तालिकोपशममात्रं न तूच्छेदः । पुन- 
विषयाकाङक्षादिदशंनात् । आप्तकामताऽपि निरङ्कुशाऽत्मेव वस्तु नान्यत्ततोऽस्तीत्येवंरूपात्मकामत्वे सति भवति १५ 
करामयितन्याभावादेव | आत्मानं ह्यद्वयानन्दरूपमजानन्नेव व्यतिरिक्तं विषयं पर्यन्कामयते । ततः कामस्याऽऽत्मा- 
विद्यामृकत्वादात्मविद्येव त्निवृत्तिहेतुरिव्यथः । भवत्वात्मविद्या कामविरोधिनी कमंहैतुपरिहाराय ब्रह्मविद्या 
परस्तुयत इति कथमुक्तं तत्राऽऽह्-आत्मेति । *आआनन्दमयं परमात्मानमादयं श्रुतिर्दाहूता । 

| वनमारखा 

कमंकाण्डोपनिषदोः साध्यसाधनभावः सम्बन्ध इत्यथः । ननु कमंकाण्डस्य चेत्पापक्षयद्वारा विद्यायां विनियोगः, २० 
ताहि परुस्वर्गादिसाघनभूतानां काम्यकमंणां तत्रोक्तिरसद्खता तेषां विद्यासाधनत्वायोगादित्याशङ्याऽऽह-काम्यानि 
चेति \ अयं भावः-काम्यानां फलखाथंव्वेऽपि फराभिसन्धि विना कृतानां तेषां विद्यासाधनत्वमप्यस्त्येव, विविदिषा- 

वाक्येन नित्यकाम्यसाघारण्येन कमेणां विद्यायां विनियुक्तत्वात् “अनाध्रितः कमंफलम्'” इत्यादिस्मृतिष्वपि तथोक्त- 
त्वाच्च; कमंकाण्डे फराथिनां काम्यकमंविधानमपि विद्योपयोग्येवेति । कर्मोपादानहैतुपरिहारायेत्यत्र निदिष्ट 
कमंप्रवुत्तिहैतुः क इति जिज्ञासायामाहु--कमंहेतुरिति। भत्र यचप्यविद्यापि कर्मोपादानहेतुः, तथा च वक्षयत्ि-- २५ 
“तस्मादविद्यादिकर्मोपादानहेतुनिवृत्तौ"" इति, तथाप्यविद्यायाः कामद्रारा कमंहेतुत्वात्कामो हितुरिव्युक्तम्। कामस्यैव 
प्राधान्येन कमंहेतुत्वं भगवता व्यासेनाप्युक्तम्--“ यद्यद्धि कुरते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्" इति । कामस्य कम- 

हतुतवेऽन्वयन्पतिरेकौ प्रमाणयति-प्रबतंकत्वादिति । कामे सति प्राणिनां प्रवृत्तिदशंनादित्यथः । आप्तकामानां हीति । 
अनुपपत्तिपदमभावपरम् । ततश्च भप्तकामानां प्रा्तस्वरूपानन्दानां स्वात्मनि स्वरूपानन्देऽवस्थानद्धेतोः कामाभावे 

्वत्यभावदशंनादित्य्थः । तेषां प्रवृत्त्यभावः प्रसिद्ध इति हिशब्दाथः । नन्वाक्तकामत्वे को हेतुः ? तत्राह्-- ३० 

आत्मकामस्वे चेति \ आत्मैव काम आनन्दो यस्य साक्षात्कृतः स आत्मकामः, तस्य भाव आत्मकामत्वस, 

तस्मिन्सत्याप्तकामता भवतीत्यथंः । ननु ब्रह्मविचैवाप्तकामताहैतुः नात्मानन्दसान्लात्का रवत्तवम्र; ततराह्--आत्मा 
च ब्रह्मेति! “अयमात्मा ब्रह्म" इति श्रुतेरिति भावः । ब्रह्मविद आत्मानन्दभ्रापतौ मानमाह-तद्विरो हीति । हि 
यस्पात्परस्य स्वरूपानन्दस्य प्राति ब्रह्मविदः "श्रह्मविदाप्नोति परम्” इति धतिवंक्ष्यति, तस्मादबरह्मविदाप्तकाम 
इत्यथः । नन्वात्मानन्दस्य नित्यप्राप्ततवाद्वि्यया तत्परापिशरुततिरनुपपन्चा; नेत्याह॒--अत इति । आत्मस्वरूपत्वेऽप्य ३५ 

विद्यावृतत्वाद्रि्यया तदावरणनिवृत्तौ स्वात्मानन्द यदभेदेनावस्थानं तदत्र परप्राप्षिविवक्षिता; अतो न विद्या- 

_ वेयथ्यंशङ्केति मावः । , भावः । ब्रह्मविदः परप्राप्तावेवाच्यदपि वाक्यद्वयं पठत्ति-- अभयमिति । ब्रह्मण्यभयं यथा भवति तथा 

१. आनन्दमयं परमालानमित्ति--आनन्दमयो जीव इत्ति भगवत्पादैः आनन्दमयाधिकरणे इह् च धृति. 

युक्तिभिः समित्तं यद्यपि, तथापि आनन्दमयप्राप्तेः तदभिमानत्यागरूपत्वात् तत्त्यागे पञ्चकोशा- 

तिरिक्तब्रह्यप्रकाशनात् आनन्दमयो ब्रह्मेति व्यवहृतम् । यदा वृत्तिकारमताभिप्रायेणेदम् । ४ 





३६६ |] सटीकवातिकयुक्तसटोकलाङ्भुरभाष्योपेता [ शौक्षा° अनु०-१ 

॥ 1 

प्ठेव्कस्नविच्छस्नलतं, लन्निरास्श्रि। | 
ननु काम्यप्रतिषिद्धयोरनारभ्भादारन्धस्य चोपभोगेन क्षयाचित्यानुष्ठानेन प्रत्यवायाभावादयत्नत एव 

स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः । अथवा निरति्यायाः प्रोतेः स्व्गश्ञब्ध्वाच्याथाः कमंहैतुत्वात्कमभ्य एव मोश्न इति चेच । 
कमनिकत्वात् । अनेकानि ह्यारब्धफलान्यनारन्धफलानि चानेकजन्मान्तरकरतानि विरुदधफकानि कर्माणि सम्भवन्ति ! 

आनन्दगिरिटीका 

| एवं तावत्कम॑काण्डेनागता्थं्वात्कमभ्योऽसम्भाग्यमाननिःश्चेयसप्रयोजनत्वाच्चोपनिषदो व्याख्यारम्भं 
सम्भाव्य पुनरनारम्भवादिनोऽभिप्रायमुद्धावयति-काम्यप्रतिषिद्धयोरिति । आस्यन्तिकागामिशरी रानुत्पादे स्वषूपाव- 
स्थानं निःश्रेयसं, शरी रानूत्पादश्व हेत्वभःवादेव सेस्स्यति फ ज्ञानार्थोपनिषदारम्भेणेव्यर्थः । मतान्तरमाह- 
अथवेति । यदेव स्वगंसाधनं ज्योतिष्टोमादि तदैव मोक्षसाधनं, निरतिश्चयप्रीतेः स्वगंपदा्थंस्य मोक्षादन्यत्र 

 असम्भवात्सति शारीरे क्लेशावश्यंभावादित्यथंः । एेकभविकपक्षे आद्यं मतं प्रत्याद्याति-नेत्यादिना 1 यद्यपि वतंमाने 
देहे काम्यं प्रतिषिद्धं च नाऽऽरभेत मुमुक्षुस्तथाऽपि सञ्चितस्यानेकस्य सम्भवाद्धेत्वभावोऽसिद्ध इत्यथः । प्रायणेनाभि- 
व्यक्तानि सर्वाण्येव कर्माणि सम्भूयेकं शरीरमारभन्ते, तत स्वेषामुपभोगेन क्चयितघ्वात्स्चित्तं कर्मव नास्तीतिरङ्का- 
निराकरणायोक्तमू-विरुढपलानीति। स्वग॑नरकफकानां ज्योतिष्टोमब्रह्यहत्यादीनामेकस्मिन्देहै मोगेन क्षयासम्भवात् 

प्रायणस्य सर्वाभिव्यञ्जकत्वे प्रमाणाभावाद्रक्वता प्रतिबद्धस्य दुबंलस्यावस्थानं सम्भवतीत्ययं: । सम्भावना- 

वनमाला 

प्रतिष्ठां स्वात्मभावेनावस्थानं यदा विन्दते तदैवाभयं गतो भवतीत्यर्थः । आनन्दमयं परमात्मानमुपसंक्रामत्ति 
प्राप्नोतीत्यथः । इदं च वृत्तिकारमतताभिग्रायेणोदाहूतम्, स्वमते आनन्दमयस्य जीवत्वादिति बोध्यम् | 

ननु जीवस्य शरीरेऽवस्थानं बन्धहेतुः, “न ह वै सशरीरस्य सततः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति'" इति भरतः; 
भात्यन्तिकेन रारीरसम्बन्धाभावेन युक्ते स्वस्वरूपेऽवस्थानं मोक्षः, "अद्चरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पुरतः" 
इति श्रुतेः; स चात्यन्तिकः शरीरसम्बन्धाभावो ब्रह्यात्मेकत्वविद्यां विना कमेभिरेव सिध्यति, कि विद्ययेति 
"मीमांसकः शङ्खुते-काम्येति \ काम्यं कमं देवादिशरीरहेतुः, प्रतिषिद्धं कमं ति्यगादिश रीरहेतुः, नित्यनैमित्ति- 
काननूष्ानं प्रत्यवायोत्पादनटय रा नारक्यादिजन्महेतुः । तथा च मुमुक्षुणा सर्वात्मना काभ्यग्रतिषिद्धयोरनारम्भात् 

 सम्यडनित्यनैमित्तिकानुष्ठानेन प्रत्यवायानुत्पादाच्च न भाविजन्मप्राप्तः, आरब्धफ्योश्च पृण्यपापयोरुपभोगेनैव 

२५ 

नाशान्न ततोऽपि भाविजन्मप्राप्तिशङ्धुा; तथा च विध्ासम्पादनयत्नं विना मुमुक्षोरेव वतंमानस्यात्यन्तिकशरीर- 
 सम्बल्धाभावदाब्दितः स्वात्मन्येवावस्थानठक्षणो मोक्षः सिध्यतीत्यर्थः । अत्र च शरीरसम्बन्धस्य कमं निमित्तकत्वात् 

“निमित्तापाये नैमित्तिकापायः' इति न्यायेन शरीरसम्बन्याभावरूपमोक्षस्य कमंसाध्यत्वोक्तिरिति मन्तव्यम् । 
मीमांसक एव प्रका रान्तरमाह--अथवेति । यानि कर्माणि स्वगंसाधनव्वेन शरत्तानि तान्येव मोक्षसाधनम्, स्वग- 
शब्दवाच्यस्य निरतिशयसुखस्य स्वरूपानन्दलक्षणान्पोक्षादन्यत्वासम्भवात् “यन्न दुःखेन संभिव न च ग्रस्त 

`मनन्तरम् 1 अभिलाषोपनीतं च तत्पुखं स्वःपदास्पदम्।।'* इव्यथेवादेन निरतिशयप्रीतेः स्वगंशब्दवाच्यत्वाव गमात् । 
त्रिविष्टपादिजनितसुखे दुःखासेभिन्नत्वादिविरोषणानामसम्भवात् । तथा च निरतिशयप्रीतिरूपस्य मोक्षस्य कस- 

हेतुकत्वावगमात्कमेभ्य एव मोक्षः सिध्यति, कि विद्यासम्पादनयल्नेनेत्यथंः । तत्राद्यं मतं निराकरोति-न कर्मा 
 नेकत्वादिति \ कमंणामनेकत्वसम्भवान्न विद्यां विना मोक्षसिद्धिरित्यथं; । संग्रहं विवृणोति - अनेकानि हीति । 

` कमनिकलप्रसिद्धिदोतनार्थो हि शब्दः। तेषु कमंसु यान्यनारब्बफलानि तेषामुषभौगेन क्षयासम्भवात्तानि शेषकर्माणि 
तन्निमित्तशरीरारम्भ एवंवृत्तस्याप्युपपद्यत इत्यथः । नन्वनेकजन्मान्तरकृतानां सर्वेषामेव कमणां संभूय वत्तसान- 

३५ जन्मारम्भकत्वसम्भवादनारन्धफक्ानि कर्माणि न सन्त्येव; नेल्याह--विर्ढफलानीति । स्वगंनरकादिरूपविरढ- ` 

फलवतां ज्योतिषटोमब्रह्महत्यादीनां संभूयैकजन्मारम्भकत्वासम्भवेनैकस्मिज्जन्मन्युपभोगेन तेषां क्षयासम्भवास्सन्तयेव 

१. अयं एकदेशी अन्यो, न भादः प्रामक्रोवा। ` हि (जता 
२. भाष्ये स्वात्मन्यवस्थानं मोक्न इत्युक्तं तच्च कर्माभावात् शरी राभावेन सिद्धयत्ति स च नत्याचष्ठाना- 

दिव्यधैः। | 





शीक्षा° सम्बन्धभाष्यम् | तैत्तिरीयोपनिषत् [ ३६७ 

अतस्तेष्वनारन्धफलानामेकस्मिज्न्मन्युपभोगश्षयासम्भवाच्छेषकमनिमित्तशरीरारम्भोपपत्तिः) कमंशेषसःदावसिद्धिश्च 

“तद्य इह रमणीयचरणाः" “ततः केषेणः' इत्यादिश्ुतिस्मूतितिभ्यः । इष्टानिष्टफलानामनारब्धानां क्षणार्थानि 

नित्यानीति चेन्न ! अकरणे प्रत्यवायश्रवणात् ! प्रस्यवायक्ञ्यो ह्यनिष्टविषयः \ नित्याकरणनिमित्तस्य ` प्रत्यवायस्य 

दुःखरूपस्याऽऽगामिनः परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्युपगमाच्ानारब्धफलकमंक्षयार्थानि \ यदि नामानारन्धफलकमं- 

क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि तथाऽप्यश्ुदधमेव क्षपयेयुनं शुद्धम् \! विरोधाभावात् \ न हीष्टफरस्य कमणः शुद्धि- ५ 

रूपत्वाघ्िव्ये विरोध उपपद्यते ! श्ुद्धाश्युद्धयोहि विरोधो धुक्तः\ न च कमंहैतुनां कामानां ज्ञानाभावे निवृत्त्य- 

सम्भवादशोषकमंश्षयोपपत्तिः । अनात्मविदो हि कामोऽनात्मफरुविषयत्वात् \ स्वात्मनि च कामानुपपत्तिनित्य- 

्राप्रत्वात्स्वयं चाऽऽत्मा परं अहेत्युक्तम् । नित्यानां चाकरणमभावस्ततः प्रत्यवायानुपपत्तिरिति । अतः पूर्वोपचित- 
र ह गे 

अ(नन्द्मृरटम्का 

मात्रमेतन्नाच् प्रमाणमस्तीत्याश्चङ्कयाऽऽह---कर्मशेषेति \ प्रेत्य स्वकमंफलमनुभूय ततः शेषेण जन्म प्रतिपद्यन्त इति १० 

स्वर्गदव रोहतां कमंशेषसधावं दशंयतीत्यथंः । सञ्चितकमंस दावम द्गीकृत्य देहान्तरारम्मो न भविष्यतीत्याह्- 

इष्टेति । एतद्ादानां सिद्धान्तविरुद्धमित्याह्-नेति । मुमुक्षुणाऽनुष्ठितस्य नित्यादेः सच्चितकमंक्षयाथंत्वाभ्युपगमेऽपि 
नाभिमतसिद्धिरित्याहू-यदि नामेति । यच्च।क्तं मुमुक्षुः काम्यानि वजयेद्रिति तदप्यसति विवेकबले दुषंटम् । सति 
मृखाज्ञाने कामो-ूवस्य दुनिवारत्वादित्याह--न च कमेहेतुनामिति ! ननु कामो नज्ञानमूलः। जात्मविदामपि काम- 
दशंनादित्यत आह् -स्वात्मनि चेति। सवं आत्मेति पश्यतां तत्वतो विपधाभावादेव कामानुपपत्तिः। अशनादिप्रवृत्ति- १५ 

निमित्तं तु कामाभास एव । वास्तवामिनिवेशाभावादित्यर्थः | तेषामप्यचिरादिमार्गेण ब्रह्मप्राप्तेः कामनाऽस्तीति 
नाऽऽशङ्कनीयमित्याह्-स्वयं चेति" यच्वोक्तमकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहासर्थानि नित्यानीति तत्राऽश्ह्-नित्यानां चेति! 

वनमाला 

दोषकर्माणीत्यथंः । सचितकमंसद्वि मानमाह --क्मशेषसदृभावसिदिश्वेति ! तत्तत्र स्वर्गादवरोहतां मध्ये ये 
इहास्मिंल्लोके रमणोयचरणाः पुण्यकर्माणः ते रमणीयां ब्राहमणादियोनि प्रतिपद्यन्त इत्ति श्रुत्यथेः | श्रत्य स्वकमं- २० 
फलमनुभूय ततः शेषेण जन्म प्रतिपद्यन्त" इत्ति स्मृत्तिरपि स्वर्गादवरोहतां शेषकमंस दधाव दशयत्तीत्यधेः । ननु 
सञ्चितकमंणां सत्तपेऽपि तेषां नित्प्रानुष्ठानेन क्ष्ार्न त्तर्माविजन्मप्राप्तिरिति शङद्धुते--इष्टानिष्टेति । नित्यानां सश्चित- 
क्मक्षयफलकत्वं मीमांसकस्य स्वराभ्युपगमविरुद्धमिति दूषयति - नेति असुखरूपस्येति* । दुःखसाधनस्थेति यावत् । 
आगामिन इति ! नित्याकरणानन्त रमेव प्रसक्तस्येत्यर्थः । नित्यानां तदभ्युपगमेऽपि परस्य नामिमतसिद्धिरित्याह्-- 
यदि नामेति । नित्यान्यनारब्धफलकमंक्षयार्थानि सन्तु नामेत्यर्थः । “धर्मेण पापमपनुदति" इति शास्तराच्ृद्धय- २५ 
गुद्धिरूपयोः सुङ्ृतदुष्कृतयोरेव विरोधाच्च नित्यानि. पापमेव . नाषयेयुः, न सञ्चिततपुण्यमपि; अतस्तत्पुण्यनिमित्तं 
भाविजन्म सुमुक्षोरवश्यंभावीत्यथंः । विरोधाभावमेव साधयति--न हीत्थादिना\ यदुक्तं काम्यप्रतिषिद्धयोर- 
नारम्भादिति, तत्र जन्मारभ्य प्रायणपयंन्तं सर्वाद्मना प्रत्तिषिद्धवजंनं पुषूषेण कतु मशक्यम्, अत्तिनिपुणानामपि 
सृक्ष्मापराधदशंनात् काम्यवजंनमपि सर्वात्मना कतृंमशक्यमित्याह-न येति \ आत्मज्ञानं हि कामानामरोषतो 
निवत्तंकम्, “ रसोऽप्यस्य परं हष्ट्वा निवत्तेते'" इति स्मरणात्; ज्ञानाभावे च सति कामावश्यंभावात् काम्याचुष्ठानमपि ३० 
कदाचिन्मुमुक्षोः प्रसज्यते, तद्श्षाच्च जन्मापि स्यादित्यथ: । अेषकमंक्षयोपपत्िनं चेत्यन्वयः । ननु आत्मज्ञानं न 
कामानां निवत्तंकम्, भाव्मविदोऽपि कामदशंनादित्ति तेत्याहू--अनात्मविदो हीति ! एलविषयत्वादिति । आत्म- 
व्यतिरिक्तं किचिदपि वस्तुतो नास्तीत्ति सन्यमानस्यात्सविदः स्वव्यतिरिक्तफलाभावादित्ति भावः । ताहि 
स्वात्मन्येवानन्दसूपे तस्य कामोऽस्तु; नेव्याहु--स्वात्मनि चेति । नन्वात्मविदः प्राप्तस्वरूपानन्दस्यापि परब्रह्यप्राप्तौ 
कामोऽस्ति; नेत्याह-- स्वस्येति । विदुष इत्यथः । नित्यानुष्टानेन च प्रत्यवायाभावादिति वदता त्वया यदि ३५ 

१. प्रत्यवायब्दस्य पापवाचिते तत्फरस्येत्यथंः । तस्य नरकाथंकतवे यथाश्नतभाष्यमेव साघु । 
२.न शुद्धं =पुण्यकमं । वि |. 
३. प्रत्यवायानुपत्तिः-- प्रत्यवायो नरकः तदनुपपत्तिः “नासतो विद्यते भाव" इत्ति भगवद्वचनात् । 
४. भाष्ये पाठमेदोऽयम् । एवं स्वस्येति । | | ह ; , 
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दुरितेभ्यः प्राप्यमाणायाः प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं लक्षणमिति “अकूुवन्विहितं कमं” इति हि शतुर्नानुपपत्तिः 
अन्यथा अभावाद्भूपवोत्पत्िरिति सवंप्रमाणव्याकोप इति । अतोऽयत्नतः स्वात्मन्यवस्थानमित्यनुपपन्नम् । 

आनन्दगिरिटीका 

भागामि दुःखं प्रत्यवाय उच्यते । तस्य भावरूपस्य नाभावो निमित्तम् । “पापः पापेन" इति श्रुतेः निषिद्धाचरण- 
निमित्तत्वाद्दुःखस्येव्यथंः | 

१“अकुवंन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन् । -प्रसज्जंङ्चेन्द्रिया्थंषु नरः पतनमृच्छति ।।'' 
इति शतुप्रत्ययादकरणस्यापि प्रत्यवायनिमित्तत्वमवगत्तमित्याशङ्कवाऽऽह--अतः पूर्वेति ! यदि यथावच्निल्य 
नैमित्तिकानष्ठानमभविष्यत्तदा सच्चितदुरितक्षयोऽभविष्यत् । न चायं विहितमकार्षीदित्यतः प्रत्यवायो भविष्यतीति 
शिष्टैरछक्षयते । यथा विचिकित्सञ्शोत्रिय इति । ततः शतुप्रत्ययस्यान्यथा व्युतपन्चत्वान्न तद्व खादक रणे हेतुत्वमवगन्त 
शक्यत इत्यथः । ननु--लक्षणहेत्वोः क्रियाया इति शतृप्रत्ययस्योभयत्र विधाने सति किमिति हेतुत्वमेव न गृह्यते 

तच्राऽऽहु--अन्यथेति । भावरूपस्य कायंस्य भावरूपमेव कारणमिति प्रत्यक्षादिभिरवगतं, शतृप्रत्ययादभावस्य 
हेतुसाभिधाने सवंप्रमाणविरोघः स्यादित्यथ: । नचु त्वयाऽप्यकरणस्य प्रत्यवायलक्षणत्वमिष्टम् । भाूंदचानुपलम्भस्य 
अभावप्रमितिहेतुत्वमिष्यते । ताकिकंश्च प्रतिबन्धकाभावस्य तत्तस्रागभावस्य च तत्तत्कायंव्यवस्थापकत्वमिष्यते । 

तत्कथं भावस्यैव कारणत्वम् । तदुक्तम्--“भावो यथा तथाऽभावः कारणं कायंवन्मतः'' इति । उच्यते | 
अस्माभिस्तावदभावस्य स्वह्पेण कारणत्वं वेष्टमु । किन्तु तञ्ज्ञानस्य प्रत्यवायगमकत्वमिष्टम् । तेन च रूपेण न 
प्रत्यवायजनकत्वमिष्यते। नित्याकरणाज्ञाने प्रत्यवायाभावप्रसङ्घात् । माडानामपि च केषाञ्चिज्ज्ातस्य योग्यानुप- 
छम्भस्याभावप्रतिमिहेतुत्वं, "सत्तया तु प्रमितिहतुत्वेऽभावश्रमायाः प्रत्यक्षत्वापातः । ताकिकाणामपि प्रतिबन्धका- 
भावस्य कारणत्वे “अन्योन्याश्चयत्वप्रसद्गाच्चप्रामाणिकतवम्। प्रागभावस्यापि ज्ञातरूपेण जन्यज्ञापकत्वमेव । यस्मादिदं 

वनमाला 

प्रत्यवायस्य नित्याकरणजन्यत्वं विवक्षितम्, तदा तदपि न सम्भवतीत्याहू-नित्यानां चेति ! प्रत्यवायानुपपत्तिरिति। 
प्रत्यवायोत्पत्तिनं सम्भवतीत्यथंः । ननु “अकुवंस्विहितं कमं निन्दितं च समाचरत् । प्रसञ्जेश्चेन्द्रियार्थेषु नर 
पतनमृच्छति |” इति वचनगतशतुत्रत्ययादकरणस्य प्रत्यवायहेतुत्वमवगम्यते; अकरणासप्रत्यवायोत्पत््यनुपगमे च 
शतुप्रव्ययानुपपत्तिरिति; नेत्याह--इत्यत इति! वक्ष्यमाणरीत्या यकरणस्य प्रत्यवायाहतुत्वादित्यथंः। “लक्षणहत्वो 
क्रियायाः” इति सूत्रेण हेताविव लक्षणेऽपि शतुविधानादव लक्षणाथं एव स इत्यथः । नन्वकरणेन प्रत्यवाय्रिया 
केथं लक्ष्यते ? उच्यते--यदि यथावच्निव्यानुष्ठानमभविष्यत्तदा सञ्चितदुरितक्षयोऽमविष्यत्, न चायं नित्यमकार्षत्; 
ततः प्रत्यवायी भविष्यतीत्येवं नित्याकरणेन पुवंजन्मसु सच्चितेभ्यो दुरितिभ्यः प्राप्यमाणा दुःखरूपा प्रत्यवायक्रिया 
रिष्टेलक्ष्यत इत्ति । ननु रक्षणे हेतौ च साधारणाच्छतुप्रत्ययादकरणस्य प्रतीतं हेतुत्वमेव कस्मासोपेयते ? तत्राह्- 
अन्यथेति \ अकरणस्य हेतुत्वे स्वीकेते सत्यभावाद्भाव उत्पद्यत इति प्रसज्येत अक रणस्याभावरूपताया उक्तला- 
दित्यथंः । तच्रेष्टपत्ति वारयति- स्वेति । अभावस्य भावधर्माश्चयत्वायोग्यत्वं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धम्, अभावस्य 
कारणव्वरूपभावधर्मश्नयत्वस्वीकारे तु प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधः स्यादिव्यथं; | न चेवमकरणस्य कथं ज्ञापकत्वं कथं 

२५ 

१. ““अकरुवंन्विहिततं करम''त्यत्र लक्षणाथें शतृप्रत्ययः लक्षणं ज्ञापनं निदयाकरणं भाव्यनिष्टं सूचयति, 
तत्कारणं तु नित्यकम॑काङे अनुष्ठितं कर्मान्तरमिति “स्वकाले यदकुर्वस्ततु करोस्यन्यदचेतनः । 
प्रत्यवायोऽपि तेन स्यात्” इति प्राचीनैसुक्तम् | 

२. प्रसज्जन्--विशेषासक्ति कुवन् । 
२. प्रतिबद्धा सामग्री कारणं न तु प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्वम् । प्रतिबन्धकस्य तु कार्याक् रशक्ति- 

विघटकत्वमेव | 
४. सत्तया हैतुतवे प्रत्यक्षत्वापात इति ! ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति प्रव्यक्षलक्षणात् । 
५. अन्योन्याश्नयत्वप्रसङ्गात्-कप्यचित् प्रतिबन्धकत्वे ज्ञाते तेन कार्यानुतपत्तिर्ञायते, कार्यानुत्पत्तौ ज्ञातायां 

तस्य प्रतिबन्धकत्वं ज्ञायते इत्यन्योन्याश्चयत्वं प्रतिबन्धकत्वज्ञाने । 



॥ | ॥ 
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यच्चोक्तं निरतिशयप्रीतेः स्वगंशब्दवाच्यायाः कम॑निमित्तत्वात्कर्मारभ्य एव मोक्ष इति । तच्च 1 नित्यत्वा- 
सोक्षस्य। न हि नित्यं किञ्चिरारभ्यते लोके) यदारब्धं तदनित्यमित्यतो न कर्मारव्धो मोक्षः! विद्यासहितानां कममणां 
निल्यारम्भसामथ्यंमिति चेत्। न। विरोधात्! नित्यं चाऽऽरभ्यत इति विरुद्धम्। यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति प्रध्वंसा- 
भाववच्नित्योऽपि मोक्ष आरभ्य एवेति चेन्न । मोक्षस्य भावरूपत्वात् । प्रध्वंसाभावोऽप्यारम्यत इत्यभावस्य विज्ञेषा- 
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्रड्नाऽपीत्तस्मादिदानीं जातमिति। न तु जनकत्वं प्रागभावस्य नियतप्राग्भावित्वेन कारणव प्राकंकालस्य स्ववृत्ति- 
तापातः। प्राग्भावित्वमपि चान्यथासिद्धमि्युक्तं--र्तकवालोके । यस्मादकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहायर्थं न निच्यं 
बमं किन्तु “कमणा पितुखोकः'* “सवं एते पुण्यलोका भवन्ति” इति भरुतेः पितृलोकप्राप्तिफलम्, तस्मान्न यथोक्त 
चरितस्य शरीरानुत्पाद इत्याह्--अयत्नत इति ! द्ितीयमतमनुद्य दूषयति-यच्चोक्तमित्यादिना । विद्यासदहितेनापि 
कम॑णाऽरभ्यश्चेन्मोक्षस्तह्यंनित्य एव । यच्छतकं तदनित्यमिति व्याप्निदशंनादिदयुक्तं तत्र व्यार्तिभद्खं मन्वानः 
शङुते-यदिनष्टमिति । भावरूपत्वादिति \ यद्धावरूपं कार्यं तदनित्यमिति व्याप्तेस्तव च मोक्षस्य निरतिकशय- 
प्रीतर्भावत्वादनित्यत्वं स्यादेवेव्यथंः । प्रध्वंसाभावस्य कायंत्वमभ्युपगम्य यस्परध्वंसातिरिक्तकार्यं तदनित्यमित्ति 
वयापि्व्याद्यातेव । वस्तुतस्तु प्रध्वंसस्य कायेत्वमपि नास्तीत्याह्-प्र्वंसेति ! जन्याश्चयत्वं तावत्प्रध्वंस्तस्य नं 
कार्तम् । जनेन सक्तैर्भावविकारत्वाभ्युपगमात् । नापि प्रागसतः सत्तासमवायादिलक्षणम् । तदनभ्युपगमात्. 

तनपालखा 

वाजनुपलब्धैरभावज्ञापकत्वमिति वाच्यम्, अकरणातुपलब्ध्योर्नातयोरेव ज्ञापकत्वाभ्युपगमेन स्वरूपतस्तयोर्ञान- 
हतुवाभावादित्यत्यत्र विस्तरः । मीमां सकस्यादयप्रकारनि राकरणमुपसंहरति--इत्यत इति ! उक्तप्रकारेण ब्रह्मज्ञानं 
विना यथावणितचरितस्थापि मुमुक्षोमेक्षासम्भवादित्थथं; । अथ वेत्यादुक्तमप्यनुद्य निराकरोति-यच्चोक्तमित्या- 
दिना । कि केवरुकमंणां मोक्षारम्भकत्वं ? विद्यासहितानां वा ? नाद्य इत्याहू-तन्नेति। ननु नित्यत्वेऽपि कमं साध्यत्वं 
तस्य किं त स्यादिति; नेत्याहु- न हीति । रोके य्चिव्यमात्मादि तक्किञचिदपि नारभ्यते, यद्धि षटाद्यारन्धं 
तदनित्यमिति व्या्तिदश्॑नादित्यथं; । द्वितीयकल्पमनूद्य निराकरोति--विद्यासहितानामिति । विद्यारूपसहकारि. 

१० 

२० 

महिम्ना क्मरिभ्यस्यापि मोक्षस्य निद्यत्वं भविष्यतीति शद्धकाभिमानः । विरद्रमिति । विद्यारूपसहकारिमहिम्ना `` 
तावत्कम॑साध्ये मोक्षे कस्चिदतिशयो भविष्यति, “यदेव विद्यया करोति तदेव वीयंवत्तरं भवतति" इति शरुतः । 
स चातिश्यो न निल्यत्वरूपः, “यतक तदतित्यम्'" इति व्याप्तिविरोधात् (तचथेह् कमंचितो लोकः क्षीयते 

एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" इत्यादिश्रुतिविरोधाच्च; कि तु तदतिरिक्त उत्कषंरूप एव वक्तव्य इति २५ 
भावः। कि च निरतिशयप्रीतैरात्मस्वरूपतवेनारभ्यत्वायोगास्च न विद्यासहितानां केवलानां वा कमणां मोक्षः | 

फलम् । न च स्वगंकामश्रुतिवि रोधः, तत्र निरतिशयप्रीतिवाचकस्य स्वगंशम्दस्य कमंयोग्यतानुसारेण विषयजनित- 
गुखविरेषे खाक्षणिकत्वोपपत्तेः! एतच्च ब्ृहुदारण्यकपष्ठाध्यायवातिके प्रपचितम्, तत्रैव द्रष्टव्यम् । शङ्ुते-- 
यद्विनषटमिति | यद्चटादि विनष्टं तस्पुनर्नोसद्यत इति दशनात् घटादिविनाशरूपस्य प्रध्वंसामावस्य नित्यत्वं 
निश्वोयते, तस्यानित्यत्वे तु विनष्टस्य घटादेः पुनरुत्पत्तिप्रसङ्खः स्यात्; ध्वंसप्रागभावानधिकरणकालस्य प्रतियोमि- २० 

काठलनियमादित्य्थः । ततः किम् ? तत्राहु-्रध्वंसाभाववदिति । प्रध्वंसाभावस्य कायंत्वमुपेत्य य॒द्धावकार्य 
तदनित्यमिति व्या्िधिवक्षिता; निरतिशयप्रीतिरूपा च मुक्तिर्मावरूपैव तवापि सम्मता, अतोन ुक्तेनित्यत्व 

सिध्यतीति दृषयत्ति- नेति । परमाथ॑तस्तु प्रध्वंसस्य कायंतवं नास्तीत्याह म्रध्वंसाभावोऽपीति । प्रध्वंसा- 

१, स्ववृत्तितापातः-प्राक्कालवृत्तित्वविशिष्तेन प्रागभावस्य कारणत्वं नाम तस्य नियतप्रक्कालवुत्तितवं, 

ततस्च विशिष्टस्य नियतप्राक्कालवुत्तित्वे विशेषणेऽपि प्राक्कालवृत्तिते प्राक्काखवृत्तित्वमागतमिति 

स्ववृत्तिता । | _ 
२. तत्वालोक इति- तत्र द्येवमुक्तम्, न च ज्ञानात् स्वप्रागभावनिवृत्तिः सति च प्रागभावे ज्ञनभावा- 

` योगात् अरन्धात्मकस्य घातकत्वानुपपत्तेः । निवृत्तेर्भावत्वेऽनवस्थां | अभावववे च प्रागभावत्वप्रसङ्खः । 

सहभावित्वे च ज्ञानान्न स्यात् तन्निवृत्तिः । ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतंकमिति व्याप्तेः इति । 
४७ 

२५ 
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भावाद्िकलत्पमात्रमेतत् \ भावप्रतियोगी ह्यभावः \ यथा द्यभिच्चोऽपि भावो घटपटादिमि्विजेष्यते भिन्न इव घट भावः 
पटभाव इत्येवं निविलिषोऽपि भावाभावः क्रियागुणयोगाद्द्रव्यादिवद्िकल्प्यते ! न ह्यभाव उत्पलादिवद्धिेषण- 
सहभावी । विहेषणवत्वे भाव एव स्यात् । विद्याकमेकरतुनित्यत्वाद्वि्याकमेसन्तानजनितमोक्षनित्यत्वमिति चेत् 

भानन्दभिरिटीका 

५ नाप्युत्तरकालयोगः । कालेन सम्बन्धाभावात् । अवच्छेयावच्छेदकभावस्य सम्बन्धान्तरमूलकत्वदशंनात्, तदुत्तर 
कारस्य प्रध्वंसावच्छेदकत्वं स्वभावश्चेदन्यावच्छदकत्वं स्वभावो न स्यात् । तस्मादभावस्य निविशेषकत्वात्कायंत्वं 
कल्पनामाच्रपरमिति भावः| किञ्च, अभावस्य भावनिषेधमाच्रस्वभावत्वाद्धावविरोधित्वाच्च न भावरूपो धमः 
सम्भवतीत्याहु- भावेति । ननु--अभावश्वतुविधः | तचानित्यः प्रागभावः । प्रध्वंसादयस्तु नित्याः । ततः कथं 

 निविशञेषत्वमित्याशङ्कयाऽश्॒-यथा हीति । विधिप्रत्ययस्येकाकारत्वादेक एव भावोऽवच्छेदकमेदाड्ड्न्न इव 
१० प्रकाशते जायते नश्यति च तथा निषेधप्रत्ययस्येकाकारत्वादेक एवाभावोऽवच्छेदकभेदाद्धिन्न इव प्रकाशते जायते 

नश्यति चेति क्रियायोगास्संह्यागुणयोगाद्द्रभ्यवदभावो विकल्प्यते । न तु तत्वतः सविहेष इत्यथः । इतद्च न 
तत्वतः सविरोष इत्याह--न हीति । विश्चेषणं हि विरोष्यान्वयि प्रसिद्धम् । प्रतियोगिना च विशेषणेन नाभावस्य सह- 
भावोऽस्ति । घटप्रध्वंसस्य नित्यत्वे घटस्यापि निव्यत्वप्रसङ्खात् । घटसहभावित्वे च तदभावत्वग्याघाताद्धावाभावयोः 
सहानवस्थानरूपवि रोधाभ्युपगमात् । ततः प्रतियोगिविशेषादभावः सविशेषः कायंत्वादिधमंवानिति विश्चममात्र- 

१५ मित्यथंः । एवं प्र्वंसदृषटान्तेन शङ्धतं नित्यत्वं परिहृत्य प्रकारान्तरेणाऽऽशङ्कां निषेधत्ति-विद्याकर्मेत्यादिना । 
विद्याकर्मणोः कर्ता नित्य इति साधनसान्तत्यात्साध्यसान्तव्यं न वाच्यम् । कतुंत्वस्यानुपरमेऽनिर्मोक्षप्रसङ्धादुपरमे 
च साधनसान्तत्याभावान्मोक्षस्य विच्छित्तिः स्यादित्यथंः । यस्माल्निःश्रेयसं ब्रह्मज्ञानं विना दुष्प्रापं तस्मादित्युप- 

वनमाला 

भावोऽप्यारभ्यत इति न सम्भवति, नैरुक्तं जंनेर्भावपदाथंघमंत्वप्रतिपादनवि रोधेनाभावस्य भावरूपजन्माश्नयत्वा- 
२० योगेन च प्रध्वंसाभावे जन्मरूपविकशेषाभावाभ्युपगमादित्यथंः । कथं तहि वादिनां प्रध्वंसाभावे जन्याश्रयत्वन्ञानमि- 

त्याशङ्धुय श्नान्तिमात्रमेतदित्याहू--विकल्पमात्रमेतदिति । ननु प्रध्वंसाभावस्य प्रतियोगिजन्यत्वाभावे तस्प्रति- 
योगिकत्वं न स्यादित्याशङ्धुय प्रागभावाव्यन्ताभावयोरिव तस्य तत्प्रतियोगिकत्वं सम्मवतीत्याशयेनाह्-भाव- 
प्रतियोगी ह्यभाव इति । अभावस्य भावप्रतियोगिकलत्वं घटाभावः पटाभाव इति व्यवहारसिद्धमिति दहिक्ब्दाथंः। 
नन्वभावे भावप्रतियोगिकत्वविशेषाभ्युपगमे तत्र जनिरूपविरहोषोऽपि परमार्थोऽस्त्वित्ति न शङ्कनीयम्, भाव- 

२५ प्रतियोगिकेत्वस्यापि तत्र परमाथंत्वासिद्धेरिव्येतत्सदृ्टान्तमाह--यथा हीति । भावः सत्वम्, तच्च स्वानुगतं 
सद्रूपं वस्तुतो निविहोषं ब्रहमौव नान्यत्; तद्यथा एकमपि घटसत्वं पटसच्वमिति रीत्या भिन्नमिव वटादिभि- 
विशेष्यते घटादिप्रतियोगिकतवेन कल्प्यते, तथा घटो नास्ति पटो नास्तीति प्रतीयमानाभावोऽप्येक एव, 
समवायसत्ताजात्यादिवत् लाघवात्; स चाभावः सवंविरोषरहितोऽपि भावेषु घटादिषु मुद्ग रामिधातादिजनित- 
क्रियायोगाद्वटादिप्रतियोगिकत्वेन जातत्वेन च वादिभिश्रन्त्या परिकल्प्यते, द्वावभावावित्यादिन्यवहा रात् 

२० संख्यागुणयोगमभावस्य मत्वा द्रन्यत्वेनाभावः केनचित्परिकल्प्यते । एतदुक्तं भवति-यथा ह्यभावस्य द्रव्यान्त- 

भविमाशङ्कुमानस्याभावे गुणाश्रयत्वद्रव्यत्श्रान्तिः, तथा वादिनामपि तत्र वस्तुतो भावप्रतियोगिकत्वजन्मा- 
श्रयत्वादिरस्तीति भ्रान्तिरिति । अभावस्य वस्तुतो जन्मादिरूपभावधर्माश्रयववे बाधकमाह्-न दह्यभाव 
इत्यादिना ! भावधर्माश्चयस्य भावत्वनियमप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिशब्दः । वचिशेषणसहभावीति ! विशेषणाश्चय 
इत्यथः । नन्ेकस्याभावस्य जन्मादिकस्पनास्पदस्य ब्रह्मतुल्ययोगक्षेमस्या ङ्कारे दवेतापत्तिरिति चेत्, नायं दोषः; 

३५ भावाद्रैतामिप्रायेणास्य भाष्यस्य प्रवृत्त्युपपत्तेः । वस्तुतस्तु अयमभावो न ब्रह्मातिरिक्तः, ब्रह्मणि कल्पित- 
घटादिप्रतियोगिकलत्वात्कस्पितप्रतियोगिकाभावस्याचिष्ठानानतिरेकादित्ति मन्तव्यस् । साध्यस्य मोक्षस्य स्वरूपेण 
नित्यत्वायोगेऽपि प्रवाहनिव्यत्वं सम्भवतोति शङ्कुते--विद्याकमंकतुरिति \ करतु रात्मनौ नित्यत्वादात्मा सन्ततं 
विद्याकमंणी कुवंन्नेवास्ते; तथा च विद्याकमंलक्षणसाधनसन्तानजनितो मोक्षोऽपि सन्ततोऽवतिष्ठते । प्रवाह 
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गङ्धास्रोतोवत् । न । कतुत्वस्य दुःखरूपत्वात् \ कर्तृत्वोपरमे च मोक्विच्छेदात्। तस्मादविद्यादिकर्मोपादानहैतुनिवृत्तो 
स्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष इति । स्वयं चाऽऽत्मा ब्रह्य । तद्विज्ञानादविदानिवृत्तिभेक्षि इति ब्रह्मविद्यार्थोपनिषदारभ्यते । 
उपनिषदिति विदयोच्यते । तच्छीखिनां गभंजन्मजरादिनिश्ातनात्तदवसादनाद्रा ब्रह्मणो वोपनिगमयितत्वादूपनिषण्णं 
वाऽस्यां परं श्चेय इति \ तदथंत्वादू्न्थोऽप्युपनिषत् । 

दं सुखं प्राणवृत्तेरह्वश्चाभिमानी देवतात्मा मित्रो नोऽस्माकं भवतु । तथेवापानवृत्ते रात्रेश्चाभिमानी ५ 
देवतात्मा वरुणः । चक्षुष्यादित्य चाभिमान्ययंमा । बल इन्द्रः ! वाचि बद्धौ च बहस्पतिः । विष्णुरुदक्रमो विस्तीण- 
क्रमः पादयोरमिमानी ! एवमध्यात्मदेवताः । क्षं नो भवत्विति सवंत्रानुषद्धः। तासु हि सुखङ्कत्सु विद्याश्नवण- 
धारणोपयोगा अप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति तत्युखकतंत्वं प्राथ्यते-- शं नो भवत्विति 

भनन्दगिरिटीका 

संहारः । ब्रह्मविद्यायामुपनिषच्छन्दघ्रसिद्धिरपि विद्याया एव निःशेयससाघनत्वे प्रमाणमित्याहु-उपनिषदिति । 
निशातनात्-शिधिरीकरणादिद्यर्थः । अस्यां विद्यायां निमित्तभूतायां परं श्रेयो ब्रह्म जौवस्योपनिषण्णमात्मतयोप् 
स्थितं भवतोत्यथः | 

एवमुपनिषदां व्याख्यारम्भं सम्भाव्य प्रत्तिपदन्यास्यामारभते--्ं भूखमित्यादिना । शं नो भवत्विति । 
 सुखषृद्धवत्वित्यथंः । अध्यात्मप्राणकरणाभिमानिनीनां देवतानां सुखकरं किमिति प्राथ्यते तत्राऽऽ्ट-तासु हीति । 

वनमाला 

नित्यते दृष्टान्तमाहू-गङ्केति ! नेति \ मुक्तिकारेऽपि साधनाचुष्ठातुत्वेरूपस्य कतृंत्वस्यानुवृच्युपगमे मुक्ल्युच्छद 

तस्य दुःखात्मकत्वात्; एतहोषपरिहाराय तदा तदुपरमोपगमे च मोक्षस्यापि विच्छेदादनित्यत्वं तदवस्थमेवेव्यथः। 

१० 

१५ 

तस्मादिति ! मोक्षस्य साध्यत्वे निव्यत्वभङ्खप्रसङ्धादित्यथंः । काम आदिपदाथं; । कर्मोपादानहेतीरविद्यादेनिवृत्तौ 
सत्यामित्यथंः । ननु ब्रह्मात्मनाऽवस्थानं मोक्षः "श्रय वेद ब्रह्मैव भवति” इति श्रुतेः, न स्वात्मन्यवस्थानमिति शङ्खा 
निराकरोति स्वयं चेति ! नन्वविद्यादिनिवृत्तिरेव कमंसाध्याऽस्तु, तथा च कमंमिरेव मोक्ष इत्ति नेत्याह-- 
तद्विज्ञानारिति ! कमंणामविद्यानिवतंने सामर््याभावादिति भावः| इतिशब्दो विचारसमाप्त्य्थं । एवं कममणां 
मुक्तिहेतुत्वं निरस्य आदौ ब्रह्मविद्या प्रस्तूयत इति यदुक्तं तदेवोपसंह रति--अतो ब्रह्मविद्यार्थेति । ब्रह्मविद्याया 
एवे मुक्तिसाधनत्वादित्यथंः । ब्रहमविद्यायामुपनिषच्छब्दप्रसिद्धिरपि विद्याया एव निःश्रेयसाघनत्वे प्रमाणमित्या- 
शयेनोपनिषच्छन्दाथंमाहू--उपनिषदितीति ! अत्र सामीप्यवाचिना उपोपसर्गेण प्रतीचो ब्रह्मसामीप्यमुच्यते । तच्च 
सामीप्यं तयोस्मेदरूपं विवक्षितम् । निशब्दो निश्चयाथंः । तथा च उपसगंद्रयेन तयोरभेदनिश्चयरूपा विद्योच्यते | 
विड्ारणावसादनगतयो घात्वर्थाः । विवप्प्रत्ययद्चात्र कतरि विवक्षितः । ततश्च प्रत्यग्ब्रह्ौष्यगोचरा विद्या 
विद्षामन्थं शातयति अवसादयति वा तान्ब्रह्मा गमयतीति वा उपनिषत्पदेन सफला ब्रह्मविद्योच्यत इत्यथंः। 
एतदेव विवृणोति--तच्छीलिनामिति ! ब्ह्यविद्याभ्यासकश्षीख्वतामित्यथेः । शातनं शिथिरीकरणम्, तेषां गर्भा 

२५ 

२५ 

दीनामवसादनं नाश्चनम् । उपनिगमयितुत्वात् प्रत्यक्तया प्रापयितुत्वादित्यथंः । एवमुपनिषत्पदस्य “षद्लृ विशरण- ` 
गत्यवसादनेष॒ ” इति वैयाकरणप्रसिद्धिमनुसुत्याथंचयं दशितम् । इदानीं स्वयमर्थान्तरमाह-उपनिषण्णं वेति । 
उपसामीप्येन विषयतया अस्यां विद्यायां ब्रह्मस्वरूपं परं श्रेयो नितरामबाधिततया स्थितिमित्यथं; | उपनिषंत्पदस्य 
ग्रन्थ प्रसिद्धि घटयत्ति--तदथंत्वादिति \! विद्य प्रयोजनकत्वाद्ग्रन्थोऽप्युपनिषत्पदेन निरूढलक्षणया व्यवह्ियत 
इत्ययं; । अत्र व्याख्येयस्य ग्रन्थस्य ब्रहप्रि्याथंत्वोक््या तस्य मानान्त रानधिगततं ब्रह्य विषयः । तद्विद्याद्रारां मुक्ति 

प्रोजनम् । तत्कामो धिकारीति सूचितं भवति । 
एवं विषयादिमत्त्वादूपनिषदो व्याख्यारम्भं समथ्यं व्याख्यामा रभते -चं सुखमित्यादिना । रामित्यस्य 

सुखकरृदित्यथंः । चक्षुषीति ! चश्षुष्यादित्यमण्डङे च वतंमानस्तयोरमिमानीत्यथंः । बल इति । बाह्लोबलेऽभि- 

२५ 
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मानित्वेन वत्तंमानो देव इन्द्र इत्यथः । चाचि बुद्धौ वागभिमानो गुरुरित्यथं; । विस्तीणंक्रम इति । त्रिविक्रमावतारे 
विस्तीण॑पादोपेत इत्यथः । शरीरस्थप्राणकरणाभिमानिनीनां देवतानां सुखहृत्वं किमिति प्राथ्यंते ? अत्राहु- 
तासु हीति! विद्यां श्रवणम्, श्रुतस्याविस्मरणं घारणप्, शिष्येभ्यः प्रतिपादनं विनियोगः । शमादिकमादिपदाथंः 





३७२. ] सटीकवातिकयुक्तसटीकशाद्धुरभाष्योपेता [ शी० अनु०! 

ब्रह्य विविदिष्ुणा नमस्कारवदनक्रिये वायुविषये ब्रह्मविद्योपसगंशास्त्य्थं क्रियेते । `स्क्रियाफलातां 
| तदधीनत्वाद्ब्रह्म वायुस्तस्मै ब्रह्मणे नमः प्रह्लीभावं, करोमोति वाक्यशेषः । नमस्ते तुभ्यं हे वायो ! नमस्करोभीति 

१५ 

^ ५ 

+ २ ॥1 

^ ५:११ 

हि 9. [ 
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 परोक्षप्रत्यक्नाभ्यां बायुरेवाभिधीयते \ किच्च त्वमेव चक्षुराद्यपेक्षय बाह्यं सि्कष्टमव्यवहितं प्रत्यक्षं ब्रह्मापि 
यस्मात्तस्मास्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं यथारासखरं पथाकतंव्यं बुद्धो सुपरिनिखितमर्थं तदपि त्वदधीन. 
त्वात्वामेव वदिष्यामि । सत्यमिति सर एव वाक्कायाभ्यां सम्पाद्यमानः सोऽपि त्वदधीन एव सम्पाद्य इति त्वामेव 
सत्यं वदिष्यामि । तत्सर्वात्मकं वाय्वाख्यं ब्रह्म मयैवं स्तुतं सन्मां विद्याथनमवतु विद्यासंयोजनेन । तदेव ब्रह्य 
वक्तारमाचाय वक्त॒त्वसामथ्यंसंयोजनेनावतु । अवतु मामवतु वक्तारमिति पुनक्चनमादराथंम् । ओं शान्तिः शान्ति 
शान्तिरिति तिवंचनमाध्यात्मिकाधिभोतिकाधिदेविकानां विाप्राप्त्युपसर्गाणां प्रश्माथेम् । 

इति श्रीमत्परमहुंसपरितव्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

श्रवणं गुरुपादोपसपंणपूवंकं वेदान्तानां तात्पर्यावधारणम् । धारणं श्ुतस्याप्यविस्मरणम् । उपयोगः शिष्येभ्यो 
निवेदनम् । अन्यदब्रह्म वायुष्चान्य इति नाऽऽर द्ुनीयमिव्याह्-परोक्षेति। ब्रह्मणे इति परोक्षेण "स ब्रह व्यदित्याचक्षतत" 
इति भुतः । वायुराब्देन च प्रत्यक्षतया निर्देशः । प्राणस्य प्रवयक्षत्वादित्यथं; । यद्यपि सूत्रात्मरूपेण वायुः परोक्ष 
 तथाऽप्याध्यास्मिकप्राणवायुरूपेण ब्रह्यशञब्दवाच्यत्वेऽप्यपरोक्षत्वमित्याहु-किञ्चेति \ बाह्यं चक्षुरादि रूपदशंना्नु- 
मेयत्वाद्रयवहितम् । प्राणस्त्वव्यवधानेन साक्षिवेद्यः सत्निहितद्व भोक्तुरिति वचक्षुरादयपेक्षया प्रत्यक्ष इत्यथैः | 
बु'हणादुब्रह्म । प्राणकृतेन ह्यशनादिना शरीरादेवृ हणं प्रसिद्धमित्यथंः । यथा राज्ञो दौवारिकं करिचद्राजदिहकषुराहू- 
“'त्वमेव राजेति तथा हाद॑स्य ब्रह्मणो द्रारपं प्राणं हादं ब्रह्य दिषृक्षुमुमुक्षुराह--त्वामेव परत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामीति। 
बरहमवदनक्रिया प्राणदेवतास्तुत्यर्था । स्तुत्यन्तरमाह--ऋतमित्यादिना ॥ १॥ 

इति श्रीमत्परमह सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरीयोपनिषच्छाङ्कुरभाष्यटीकायां 
शीक्षावल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ` 

वनमाला 

नमो ब्रह्मण इत्यादेस्तात्पयमाह्--ब्रह्य विविदिषुणेति । त्वं रहति वदनक्रिया ब्रह्मवदनक्रिया । परोक्षेति \ नमो 
ब्रह्मण इत्यत्र वायोः सम्बोघनाभावात्परोक्षतया निदंश इत्यथः । उत्तरवाक्ये वायुपदेन सम्बोधनास्रवयक्षतया 
निदंश इत्यथः । यद्रा ब्रह्येति पारोक्ष्येण निदेशः, वायोब्रह्यरान्दितसूत्रात्मरूपेण परोक्षत्वात्, वायुशब्देन च 

,.:: प्रत्यक्षतया निदेशः, प्राणवायुरूपेण नमस्कायंस्य वायोः प्रव्यक्षत्वादित्यथंः । किं चेत्यघ्य त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह 

२० 
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देविका इति विभागः । 

वदिष्यामीत्यनेन सम्बन्धः । वायोः प्र्यक्षब्रह्यत्ववदने हेतुपरं त्वमेवेति वाक्यं व्याचष्टे त्वमेव चक्षुरादयपे्येत्या- 
दिना । बाह्यमप्रतयक्षं चक्षुराद्यपेक्षय त्वमेव प्रत्यक्तं ब्रह्मासीति सम्बन्धः । प्रत्यक्षत्वे हेतुरव्यवदहितत्वम्; तदेव 
विवृणोति-सन्निक्रष्टमिति । त्वगिन्ियसन्निकरष्टमित्यथंः । वदिष्यामोति । वदामीव्यथं; | ऋतसल्यक्षब्दयो 
अपुनरुक्तमथं वदक्नेव तो व्याचष्े--ऋतमित्यादिना । स एवेति । शास्त्रानुसारेण कर्तव्यतया निदितं एेव्यथंः। 
त्वदधीन एवेति । कमसम्पादनस्य प्राणवाय्वधीनत्वदश्ंनादिति भावः । सर्वात्मकमिति । समश्टिव्यष्टयात्मकमित्यथंः। 
वायोः सूत्रात्मरूपेण समश्शब्दितं व्यापकत्वम्, अस्मदादिप्राणरूपेण व्यष्टिशब्दित्तं परिच्छिन्नत्वं चेव्यभयं परोक्ष- 
प्रत्यक्षनिदशाम्यां प्रकृतमिति मत्वा तत्सर्वात्मकमिति सवंनामप्रयोग इति मन्तव्यम् । एवं स्तुतमिति ! उक्त 
पकारेण ब्रह्मवदनक्रियया स्तुतमित्यथः । इदमुपलक्षणम् । नमस्कृतं चेत्यपि द्रष्टव्यम्, तस्यापि पूवं कृतत्वात् । 
आध्यात्मिकेति । ज्वररिरोरोगादय आध्यात्मिकाः, चोरन्याघ्राद्यपद्रवा आधिभौत्तिकाः, यक्षराक्षसाद्यपद्रवा आधि. 

इति तत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्यास्यायां वनमालास्यायां शीक्ावल्लां प्रथमोऽनुवाक 

१५, 

१. सवंक्रियाफलानामित्ति “तस्मिन्नपो मात्तस्दिवा दधाति" इति ईशश्तेः। 
२. नमस्ते वायो--अत्र वायुर्हिरण्यगभः “वायुर्वै गौतम तत्सूत्रमिति श्तेः । 
३. वायोः ज्ञानशक्तिप्राधान्येनान्त.करणत्वात् साक्षिप्रत्यक्षवेदयत्वम् | 



॥ |, | 
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ॐ 

श्रीमत्सुरेश्वराचायंतिरचितं 

तेत्तिरीयोपनिषद्वाष्यवातिकतम् 
श्रीमदानन्दगिरिटीकोपेतम् 

अथ त्रासिक्के चीद्ा्ट्ल्या प्नयस्नो ऽच्ुव्वाल्करः 

सत्यं ज्ञानमनन्तमेकममरं ध्वस्तान्धकारं परं नितं हदि पद्ममध्यनिखयं निरेषधीसाक्षिणम् | 
पेदान्तोपनिविष्टबोधविषयं प्रत्यक्तया योगिनां भक्त्या तं प्रणिपल्य बेद्िरसो वक्ष्यामि सदात्म ॥१॥ 
यस्येदं सकामलेन्दुक्षिरणप्रस्यैय्ञोरदिम मिर्व्याप्तं यरच कृपालुतापरवशशचक्रे हितं दुःखिनाम् । 
यद्वाणीकटिश्चावरुगणमतयः पेतुरदिशस्तारिका भक्त्या पृज्यतमं प्रणम्य तमहं तद्भाष्यनीतो यते ॥२॥ 

शोमदानन्दगिर्याचायविरचिततेत्तिरीयोपनिष््धाष्यवातिकटीका 

कृष्णाय  सच्चिदानन्दतनवे परमात्मने | 
नमो विधीयते तरैषा गुरवे च तदात्मने।। १॥ 
श्रद्धाभक्ती पुरस्कृत्य सम्प्रदायानुप्तारतः | 
व्याख्यास्येऽहं यथाशक्ति तंत्तिरीयकवातिकम् | २॥ 

तंत्तिरीयकशाखोपनिषदस्तदाष्यस्य च वातिकमुक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ताद्मकं चिकीषुराचायंश्चिकोपित्तस्य 
वातिकस्याविघ्नपरिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यां रिष्टाचारपरिपालनाय च शास्तरीयस्तुतत्तवानुस्मरणपूवंकं तत्नमस्कार- 

` रूपं मङ्गलाचरणं मुखत्तः सम्पादयच्चर्थादपेक्षितमनुबन्धजात्तं च सूचयन्तुरेर्यस्यैकदेशं , प्रतिजानीते-सत्यमित्यादिना। 
त प्रकृतं परमात्मानं प्रत्यञ्चं भक्तिश्चद्धाभ्यां प्रकर्षेण त्रिधा नत्वा वेदशिरसस्तंत्तिरीयकोपनिषदः सदबाधितन्याय- 
सन्हब्धं दुरुक्त दिचिन्तात्मक वातिकं वक्ष्यामीति सम्बन्धः । उपनिषदः स्पष्टाथंतया वस्तुतो दुरुक्ताभावेऽपि दुरुक्तत्व- 
भ्रान्त्या तच्चिन्तासिद्धः। अनुक्तं तु गुणोपसंहा रन्यायेन तत्र चिन्तयितुं शक्यते। उक्तचिन्ता तु सुक रैव] प्रणतिविषयवेन 
प्रकृतस्य परमात्मनस्तत्पदाथंस्यानृतवि रोधिलवेनावितथत्वं सन्मात्रत्वं सवंकल्पनाधिष्ठानत्वमुपन्यस्यत्ति--सत्यमिति । 

तस्यैव जाडयविरोधितवेन चिन्मात्रत्वं स्वयंप्रकाशत्वं दशंयति-ज्ञानमिति \ तस्यैव कालतो देशतश्च्चापरिच्छिन्नव्वेन 
सवंगतत्वं नित्यत्वं च कथयति-अनन्तमिति। वस्तुतङ्च परिच्छंदपरिहाराय सजातीयविजातीयमेदराहित्यमुदाहरति- 

एकमिति ! एतस्यैव कायंकारणसंस्पशंशुन्यत्वेन परमोत्कृषटत्वमाचष्टे--ध्वस्तेति । समारोपितसकलविरेषविकरत्व- 
माह -नि्रेतमिति \ तत्पदखक्ष्यमथंमित्थमुपक्षिप्य त्वंपदार्थं निदिरति--हुदीति । हदि पदं हृत्पद्मं प्रथमाथ 

सप्तमीप्रयोगादल्ुक्समासाद्रा, तस्य मध्यमेव निलयो यस्य तं वुद्धिस्थमात्मानमित्यथंः। समष्ठबुद्धिविशिष्टं त्व॑पद- 

वाच्यमथंमुक्त्वा तस्यैव लक््यमथंमाह--निशषेषेति \ उक्तपदाथंटटयविषयाणां पदानां मिथः सामानाधिकरण्येन सिद्धं 
पदार्थक्यं वाक्याथंभूतं शास्त्रीयं विषयं विवक्ष्नाहू-वेदान्तेति । योगिनो ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनस्तेषां परतयगभावेन 

वेदान्तेष तत्वमस्यादिवाक्येष व्यवस्थितो यो बोधो ब्रह्याहुमस्मीस्येवमात्मकस्तस्य विषयं परमात्मानं प्रत्यञ्चं 

परणिपत्य वातिकं वक्ष्यामीति योजना । अत्र चैवये विषये सूचिते विषयविषयिभावः सम्बन्धो ध्वनितः । ध्वस्तान्ध- 
कारमित्यादिना सर्वानथंनिवृत्तिपरमानन्दप्रापतरूपे फले दिते । तत्कामोऽधिकारी सिध्यतीति द्रष्टव्यम् । १॥ 

“यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरावि"'तिश्ुतेर्दवताभक्तिरिव गुरुभक्तिरपि वि द्यायामन्तरद्धसाधन- 

मित्यज्ञीकृत्य विशिष्टगुणसङ्कीतत॑नपुव॑कं गुरुविषयं प्रणामं प्रकुर्वन् रअवरिष्टमुदेश्यमागमभिदधाति--यस्येत्यादिना । 

१. मूलभाष्ययोर्वा्तिकप्रणयनात् एकदेशो वेदरिर्सो वातिकम् । ` 
२. अवशिष्टं तंत्तिरीयकभाष्यवात्तिकप्रणयनम् । | 

५ 

१५ 

१५ 

० 

२५ 
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१९० 

१५ 

२० 

च ¢ । ® ‰\ ष, @ तेत्तिरीयकसारस्य मयाऽऽ्चायग्रसादतः | पिस्पष्टाथस्वीनां हि व्याख्येयं सम्प्रणीयते ॥ ३॥ 
दुरितक्षयहेतूनि नित्यानि ब्राह्मणे यथुः। काम्यादि चेह कर्माणि दष्टार्टषफलानि तु ॥ ४ ॥ 
विद्या प्रस्तूयतेऽथोध्वं यथामूताथेबोधिनी । कर्मोपादानहेतस्तान्सेबोच्छेततुमलं यतः ॥ ५॥ 

तं भगवन्तं भाष्यकारं विशिष्टगुणविशिष्ं पूज्यततममस्मदाराध्यतमं भक्त्या शद्धया च प्रकर्षेण नत्वा तेनैव गुरुणा 
कृतस्य तंत्तिरीयकभाष्यस्य नीतिनंयनं विभजनं तक्राहं यते यत्नं करोमि । दुरक्त्यादिनिरूपणरूपं वार्तिकं 
सम्पादयामीति सम्बन्धः। उक्तानुक्तचिन्ता तावदिह सुघटैव दुरुक्तचिन्ताऽप्यापाततो घटते । तत्राऽऽचायंस्य निरतिशय. 
कीतिमत्वं गुणमनुकौतंयति--यस्येति । अशेषमपि खस्विदं विश्वं यस्य भगवतो भाष्यकारस्य यशोरूपे ररिमभि- 
व्यप्षिमुपकभ्यते तानेव यशोरश्मीनशेषखोकानन्दयितृत्वेन विरिनष्टि-सकटेति । सकरस्य सम्पूण॑स्यामलस्य 

 मेधनीहा रदिमलसंस्पशंविकलस्येन्दोद्वन्द्रमसो ये किरणा रश्मयस्तदख्यैस्तततुल्यैरिति यावत् । तस्यैव माष्यकृतो 
दुःखितानां संसारिणां दुःखमुपलभ्य करपालुतया परवशस्याऽऽत्मतत्तवज्ञानादन्यत्र तदुद्धरणमपरयतस्तेषां हितं 
दुःखनिवृत्तिसाधनं प्रति प्रणेतृत्वं भाष्याद्यध्यात्मग्रन्थप्रणयनद्वारेण प्रसिद्धमित्याहू- यश्चेति । सम्यग्दशंनमागं- 
प्रतिरोधकत्वेन प्रवत्तानां वँशेषिकवैनारिकादीनां ताकिकाणां भाष्यकारवचनसामथ्यदिव निवृत्तिरिति गुणान्तर- 
माह्--यद्वाणीति \ यस्य वाणी यद्वाणी सेव कुलिशं वं तेनावरूग्णा भग्ना मतिर्येषां ते ताकिका दिशः पेतुनंष्ट 
इत्यथ; । तमेवं विधं भाष्यकारं भक्त्या प्रणम्य तदीयभाष्यनीतौ यतेऽहमित्ि योजना ॥ २॥ 

एवं १परापरगुरुनमस्कारब्याजेन तेत्तिरीयोपनिषदस्तदूष्यस्य च वातिक करोमीति इलोकाभ्यामुक्तं तदेव 
च स्वकीयग्रन्थस्य सम्प्रदायपुवंकत्वं दशंयन्प्रकटयति-तेत्तिरीयकेति । तेत्तिरीयकशाखोपनिषदस्तद्धाष्यस्य च 
भाष्यकारप्रसाददेवेयं व्याख्या वातिकासख्या संशथविपर्यासिन्धतिरेकेणाबाधितस्यायवत्ती क्रियते । ननूपनिषदधथंस्य 
भाष्येण भाष्याथेस्य च तदक्षरेरेव प्रतिपत्तुं शक्यत्वाक्किमनया व्याख्ययेत्याक्शङ्कय विषेण ये स्पष्टमर्थं रोचयन्ते 
तेषामियं व्याख्योपयुक्तत्याह्--विस्ष्टेति । हिकषब्देनास्या व्याख्याया स्यायसंहभ्धत्वेनोपनिषत्त(द्धाष्पाथंप्रकटोकरण- 
सामथ्यं योत्यते ॥ ३॥ 

ननु विधिकाण्डनेवोपनिषदो गताथंत्वात्तत्प्रयोजनस्य कमंवेशादेव सम्भवादवरिष्टा्थाभावादृपनिषदस्तद् 
भाष्यस्य च पृथरव्याख्यारम्भो वुधेत्याशङ्कय “ननिद्यानी"'त्यादिमाष्यमाश्ित्य कमंकाण्डाथंमनुवदति--दुरितेति । 

२५ 

सञ्चितस्य दुरितस्य क्षयः साध्यत्वेन हितुरनृष्ठापको येषां निव्यनैमित्तिककमंणां तानि ब्राह्मणशव्दिते विधायके काण्डे 
पूवंस्मिन्प्रन्थे सिद्धानि। न हितानि निःश्रेयसप्रयोजनानि, “धर्मण पापमपनुदती' "ति श्नृतेरूपाजितदुरितनिबहं गाथं त्वाव- 
गमात् । तथा च “अथात्तो धमजिन्ञासे'"ति सूचरक्रेता धमंग्रहणेन सिद्धवस्तुविचारस्य पयुंदस्तत्वान्नोपनिषदो विधि- 
काण्डेन गता्थेतेत्यथः । न केवलं जोवतोऽवश्यं कत्तंग्यानि पूवंकाण्डेऽपि गतार्थानि, किन्तु कामनानिबन्धनान्यपि 
चित्राकारीर्यादीनिर दृष्टफलानि, अहृष्टफलानि च दशंपूणं मासज्योतिष्टोमादीति तत्रैव सिद्धानि । नच तान्धपि 

 मोक्षार्थानि स्वग॑कामः पडुकाम इतिवन्मोक्षकामः सच्चिदं कमं वुर्यादित्यश्चवणादतः संस्ारफलमेव कर्मेतयमभि- 
प्रेत्याऽऽह॒--काम्यानि चेति ॥ ४॥ 

कर्मकाण्डाथंमुक्त्वा तत्राविचारितमुपनिषदथं वदन्पुर्वोत्तिरकाण्डयोः स द्धति“मिदानीमि'"व्यादिभाष्येण दशंयति- 
विद्येति \ एेहिकंजंन्मान्त रीय पृण्यकमंभिरन्तःकरणशुद्धयनन्तरं तत्परिपाकतो विवेकव राग्यसिद्धेरूध्वं मुमुक्षुत्वे 
सत्यपेक्षितमोक्षसिद्धवथंमुपनिषच्छब्दिता विद्या प्रारभ्यते । सा च यथाभूतस्य ब्रह्यात्मैकत्वस्य प्रकटीभावहेतुरतो 
हेतुहेतुमल्लक्षणः सम्बन्धो द्वयोरपि काण्डयोरित्यथंः । ननु कमणां पुरुषाथंहेतुत्वप्रसिद्धेमुमृक्षुं प्रत्यपि विशि 
कर्मेवोच्यतां किमिति विद्या प्रस्तूयते तत्राऽऽह्-कर्मेति ! अन्वथव्यतिरेकाभ्यां कर्मानुष्ठाने कामादयो हेतवस्तानुच्छततु 

२५ विद्यैव शक्नोति । तक्कारणाविद्यानिराकरणहेतुत्वादतो विद्यैव मुमुक्षुं प्रत्यारन्धुं योग्येत्यथंः ॥ ५ ॥ 

१. परगुरः = ब्रह्म, अपरः = स्वगुरः । 
२. चित्रया यजेत पशुकामः वृष्टिकामः कारीर्या यजेत । 
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स यथाकाम इत्येवं योऽकामश्चेति सादरम् । कामाकामेकदेतू नो बन्धमोक्षौ श्रुतिजंगो ॥ ६ ॥ 
अपविद्दयेः तवे सवेदेवात्मसूपके । पिपयेयोऽनभिक्ञानात्ततः कामः क्रियास्ततः | ७॥ 
यदज्ञानासवृत्तिया तज्ज्ञानार्सा इतो भवेत् । तस्मात्सवेश्रदृत्तीनामलं विद्योपश्चान्तये ॥ ८ ॥ 

किच्छस्नमविच्छस्नसं, स चिरास्सश्ि। 

मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र॒ काम्यनिषिद्धयोः। निस्यनैमित्तिके इ्यालपरस्यवायजिहासया ॥&६॥ 
इति मीमां सकमन्यैः कमोक्तं मोक्षसाधनम् | प्र्याख्यायाऽऽत्मविज्ञाने तत्र न्यायेन निर्णयः ॥१०॥ ५ 

नैतदेवं भवेन्न्याय्यं विशद्धकर्दायिनाम् । सम्भवात्कमणां पसो भूयसां लास्रदशनात् ॥११॥ 
अनारन्धफलानीह सन्ति कर्माणि कोटिश्चः ! तद्य इहेति वचसो गम्यतां कमणां स्थितिः ॥१२॥ 
न चेफदेहे भोगोऽस्ति ब्रह्महस्याश्वमेधयोः । विस्द्रफ़रदेतुतखान्पूदसा चिकदेदयोः ॥१३२॥ 

कामादीनां बन्धकारणकम्रवृत्तिहेतुत्वं विवक्षित्वा कामादिनिवृ्या मोक्षो मवत्तीत्यर्थादृक्तम् । तत्र 
कमादिना बन्धे तन्निवृत्त्या मोक्षे च प्रमाणमाह--स यथेति ॥। ६ ॥ १० 

कामादेरपि कायंत्वेन कारणपक्षायां तत्कारणप्रदशनपूवंकं तस्प्र एवत्ंकव्वेन बन्धहेतुत्वं प्रकटयत्ति-- 

अपविद्धेति । प्रत्यगात्मनोऽपरिज्ञानं मिथ्याज्ञानकारणं तस्मात्कामादिस्ततक्ष्च शुभाशुभग्यामिश्नप्रवृत्तिष्ठारा सुख- 
दुःखप्राप्निरित्यथः ॥ ७ ॥ | 

प्रतीचः स्वत्मन्यज्ञानान्मिथ्याज्ञानं तद्धेतुककामादिवकशास्परवृत्तिरव्युक्तमयुक्तम् । विदुषोऽपि प्रवृत्ति- ` 
दशंनादित्याशङ्कयाऽऽह--यदन्ञानादिति । ज्ञानादूर्ध्वं बाधितानुवृत्तिव्यतिरेकेणाज्ञानहेतुक प्रवृत्तेरसम्भवे फलित- १५ 
माह- तस्मादिति । ८ ॥ 

जञानान्मुक्तरित्युक्तं सव्येकभविकन्यायेन मीमांसकस्य शद्ध काम्यप्रतिषिद्धयोरित्यादिभाष्योक्तामुद्धाव- 
यति-मोक्षा्थोति | ९॥ 

प्रारब्धफलं तु कमं भोगादेव क्षयं गच्छतीत्यद्ीकृत्य यथावणित चरितस्य ज्ञानव्यतिरेकेण मोक्षो भवत्तीति 
दारी यन्तयोत्पादे हेत्वभावादिति फलितमाह्--इति मीमांसकं मन्थेरिति। युक्तिपर्यरखोचनायां नायं पक्षः सम्भवति २० 
दूषयति- तत्रेति ॥ १० ॥ 

तदेव “न कर्मानिकत्वादि''व्यादिमाष्यावष्टम्मेन स्पष्टयति- नैतदिति । यद्यपि मुमुक्षुवंतंमाने देह काम्यं 
निषिद्धं वा बुद्धिपूर्वं नाऽऽरभते तथाऽपि सञ्चितस्यानेकस्य कमणः सम्भवादागामिनि देहे हेत्वभावस्यासिद्धिरित्यथेः। 
साधारणेन प्रायणेनाभिव्यक्तानि सवण्यिव कर्माणि सस्भूयैकं शरीरं कूवंन्ति। तत्न सवंकमंणामुपभोगेन 
क्षीणत्वान्नास्ति सञ्चितं कर्मत्येतन्निराकर्तुः विरुद्धफलदायिन् मि्युक्तम् । स्वगंनरकफलानां ज्योतिष्टोमब्रह्महत्या- २५ 
दीनामेकस्मिन्देहे भोगासम्भवात्स्रायणस्य सवेकर्माभिन्पञ्चकतवे च मानामावाद्रलवता प्रतिबद्धस्य दूर्व॑रस्यावस्थानं 
सिद्धयतीत्यथंः । प्रायणाभिव्यक्तेन बर्वता कमणा प्रथममारम्भकेण प्रतिबद्धं दुकंलं क्मानिारम्भकमवशिष्टमित्यत्र 
प्रमाणमाह्-लशास्रदशंनादिति । ११ ॥ 

कर्मानुवादप्व॑कं शास्वमेव प्रकटयति--अनारब्धेति) दहेति कर्तृरक्तः। 'तद्य इहु रमणीयचरणा" इत्यादि- 
वाकयं स्वर्गादवरोहतां सुक्ृतद्ष्कृताभ्यां मनूष्यादिलोके देदृग्रहणं दरयति । ततो न स्वग प्रददेहुारम्भकलत्वेन सर्वं ३० 
कमं क्षीणसमिव्यथंः । १२॥। | 

ननु ब्रह्महव्याश्वमेधयोः सुखद्ःखफटत्वात्तयोश्चेकस्मिन्नेव देहे भोगसम्भवाद्िरुद्धफरुदायित्वं कथं कमणा- 
मुच्यते तत्राऽ्॒-न चेति । विरुद्धे देहे सखद खफलहेतुत्वमश्वमेवब्रह्यहव्यय) रिव्यभ्युपगमात्तयोः सूखदुःखमाच्र- ` 

फलत्वाभावाद्विरुद्फलटदापिनामित्यविर्द्धं विशेषणमित्यथः ।। १३ ॥ 

१. द्वयं = बन्धमोक्षौ | वि | २५. 
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सप्तजन्मानुगं कायसेकस्यापीह कमंणः । भ्रुयते धर्म॑शासेषु क्ियतानेककर्मणाम् ॥१४॥ 
अनारन्धेष्टकारथाणां नित्यं चेद्ध्वस्तये मतम् । नेवं स्वात्माक्रियाहेतुं यतोऽनथं निहन्ति तत् ॥१५॥ 
पापस्य कमणः कायं प्रत्यवायगिरोच्यते | नित्येविंयोधात्तद्रानिनं विष्टफरुदायिनः ॥१६॥ 
कामथ कमणो हेतुस्तस्योच्छिततेनं सम्भवः | प्रत्यग्बोधमृते यस्मादसम्यमिदुच्यते ॥१५७॥ 

५ यद्धयनास्मफलं तस्मै कमं सव॑ विधीयते । आ्त्वादात्मनः कमं नैव स्यादाप्षये ततः ॥१८॥ 
नित्यानां चाक्रियाऽमावः प्रस्यवायस्ततः कुतः । न द्यभावाद्धवेद्धावो मानं यस्मान्न विद्यते ॥१६॥ 
ू्वोपचितकरमभ्यस्तस्मात्कर्तारमेति या । प्रत्यवायक्रिया तस्या रक्षणारथः शता भवेत् ॥२०॥ 
निस्यानामक्रिया यस्मान्लक्षयित्वैव सत्वरा । प्रत्यवायक्रियां तस्मान्टक्ष्णा्थे सता भपेत् ॥२१॥ 
सवप्रमाणकोपः स्यादभावाद्धावसम्भवे । तस्मादयत्नतः स्थानमात्मनीत्यतिपेरुषम् ॥२२॥ 

१० यत्त॒ कर्माशयस्येकभविकत्वं तददूषयति--सप्रजन्मेति \ अवयुत्यवादेन स्सप्तेव्युक्तमधिकजन्मग्रहणश्चवणात् । 
““इवसुकरखरोषाणां गोजाविमुगपक्षिणाम् । चाण्डालपुल्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छत्तीत्या''दिस्मरणादेकमेव 
कमनिकं जन्माऽऽरमते । किमु नानाविधं कमं नानाविधदेहारम्भकमिति वक्तव्यमित्य्थं: ।॥ १४॥ 

अनारन्धफलं ुभमशुभं वा सव मिह कत्तं नित्यं कमं निवततंयति । अतो ज्ञानाभावेऽपि मुमूक्षोवं्तंमान- 
देहपाते मोक्षो भवतीति शङ्कुते--अनारब्धेति \ इष्टानिषटटफलानामित्यादिभाष्यादिष्टग्रहणमुपलक्षणा्थंम्, नित्याकरण- 

१५ हेतुकानथंनिवृत्तिरेव नित्यानुष्टानफछमित्ति मीमां सकेरिष्टतवान्न नित्यानुष्ठानादनारब्धशुभालुभतिवृत्तिरिति ““न,अकरणे 
` प्रत्यवायश्रवणादि""त्यादिभाष्येण परिहरति- नैवमिति । १५॥ 

किंञ्च पापस्य कमंणोऽनारब्धफरस्य नित्यानुष्टानाचिवृत्तावपि पुण्यस्य कमणो न ततो निवत्तिरविरोधादिति 
वदन् “यदि नामे"त्यादिभाष्यं उ्याचष्ट--पापस्येति ।॥ १६ ॥ 

यत्तु काम्यानि कर्माणि वजयेन्मुमु्ुरिति तदिदानीं न च कमंहेतुनामित्यादिभाष्येण दूषयत्ति-कामश्चेति। 
२० यस्मात्कामस्य कमंहेतोरज्ञानकायंत्वात्तस्वज्ञानमन्तरेण तिवृत्तेरसम्भवस्तस्माद्यथावणित्तचरितस्य ज्ञानमन्तरेण 

मुक्तिरित्ययुक्तमतो ज्ञानादेव मोक्षो न कमंणेत्यथंः ।। १७॥ 
किञ्च मोक्षस्य कर्मंसाध्यत्वे न तावदु्पाद्यत्वं नित्यत्वात्, नापि संस्कायंत्वं निर्गणत्वासिर्दोषत्वाच्च, नच 

विक्रायंत्वं कूटस्थत्वादाप्यत्वमपि नीपपद्यते तस्यात्मव्वेन निव्याप्तत्वादतो मोक्षे कमं निरथंकमित्याहु--यद्धीति । 
भात्मव्यतिरिक्तं फर स्वगंपडूपुत्रादि ॥ १८ ॥ 

२५ यदुक्तमकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहू सार्थानि नित्यानि कर्माणीति तत्र “नित्यानां चे"'स्यादिभाष्येणोत्तर- 
माह॒--नित्यानां चेति । भगामिदुःखं प्रत्यवायस्तस्य भावरूपस्य नाभावो निमित्तं निषिद्धाचरणनिमित्तत्वाद्- 
दुःखस्येत्यधेः । अभावा द्धावोत्पत्यसम्भवं मानाभावेन साधयत्ति- नहीति ॥ १९ ॥। 

“अकुवंन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन् । प्रसजञ्जंश्चेन्दरियार्थेष नरः पतनमृच्छती""तिशत्प्रत्ययाद- 
करणस्मरापि प्रत्यवायनिमित्तत्वं प्रमितमित्याशङ्कवाऽऽ्ह--पूवेति । तस्मादित्यसतः सद्त्पच्यसम्भवादित्यथं; । २०॥ 

२० उक्तमेवार्थं “अतः पूर्वोपचिते""त्यादिभाष्यावष्टम्मेन स्पष्टयति--नित्यानासिति । यदि यथावन्नित्यनेमित्ति- 
कानुष्ठानं स्यात्तदा सञ्चितदुरितक्षयोऽपि भवेन्न चायं विहितमकार्षीत्ततः प्रत्यवायी भविष्यतीति दिष्टलक्ष्यते तेन 
रातुप्रत्ययस्यान्यथाऽपि सिद्धत्वान्न तद्रलादकरणस्य प्रत्यवायहेवुत्वसिद्धिरिव्यथंः 1 २१॥ | 

ननु लक्षणहेत्वोः क्रियाया इति रातुप्रस्ययस्योभयत्र विधाने सति किमित्ति हेतुत्वमेव न गृह्यते 
तत्रा^न्यथेव्यादिभाष्यं व्याचष्ट ---सर्वैति । सवस्य भावरूपस्य कायस्य भावरूपं कारणमिति प्रत्यक्षादिभिस्वधारितं 

२५ रातुष्रत्ययादभावस्य हेतुस्वामिधाने सरवंप्रमाणविरोधः स्यादित्यथ: । अस्मत्पक्षे त्वकरणज्ञानस्य प्रत्यवायज्ञापकत्वम्। 
न च ते ज्ञातादकरणास्रत्यवायोत्पत्तिः । केवरास्प्रत्यवायामावप्रसङ्खाद्ोग्यानूपरन्धिरपि ज्ञातवाभावप्रमितिहेतुः। 

१. स्वात्मा नित्यकम॑स्वरूपं तस्याक्रियेत्यथंः | २. बहुषुप्राप्तेषु एकं पृथक्छृत्यवादेन | 





शी° अनु०-१, मा० वा०-२३-३० | तंत्तिरीयोपनिषत् [ ३७७ 

निधृतातिशया प्रीतिः कमंहेतुरिति सया । यद्माणि तदन्याय्यं यथा तदभिधीयते ॥२३॥ 
एक्तेःकौटस्थ्यरूपत्वान्न तस्याः कमं साधनम्। स्वर्गादिवदनित्या स्यादि स्यात्कमणःफएरम् ॥२४॥ 
अनित्यषरदायिलं ज्ञानहीनस्य कर्मणः । कूटस्थफलदायित्वं 'विदेतस्येति चेन्मतम् ॥२५॥ 
नैवमारभ्यमाणस्य धछनित्यस्वसमन्वयात् । न॒ च प्राप्मनित्यतवं विद्या वारयितुं क्षमा ।॥२६॥ 
्ध्वंसाभाववच्चेत्स्यात्कमंकायेमपि धुवम् । मावात्मकवान्मोकषस्य नैवमप्युपपद्यते ॥२७॥ ५ 
कायं प्रध्वंसतोऽन्यद्यत्तदनिस्यं क्रियोत्थितेः । षटादिवततिज्ञायां विशिष्टवाददोषता ॥२८। 

प्ध्वंसाच्छकलादि स्यात्तचा निस्यं घटादिवत् । कल्पनामात्रतोऽभावो नैवाऽऽ्भ्यः स कमेमिः ॥२६॥ 
आवि्भावतिरेभवरेधमिण्यां मृदि सवेदा । धर्मा घटादयः स्वे वतन्ते न त्वभावगाः ॥२३०॥ 

प्रतिबन्धकाभावस्य तु कारणत्वमन्योच्याश्चयत्वादप्रामाणिकमिद्यसिग्रेस्य यस्मादकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहाराधं 
न नित्यं कमं किन्तु श्रुतिप्रामाण्यात्पितृोकादिभ्रा्तिफकं तस्मान्न यथोक्तचरितस्य ॒मुक्तरित्युपसंह्रति-- १० 

तस्मादिति ।। २२॥ 

स्वगंकामवाकये स्वगं॑शब्देन निरतिशय प्रतेमुं्तरुक्त्वात्तद्धेतुत्वेन कमंविधानात्कमंसाध्यैव मुक्तिरिति द्वितीयं 
पुवेप्तं भाष्योक्तमनुभाष्य दूषयति-निधूतेति ॥ २३॥ 

मोक्षस्य कमंकायंत्वानुपर्पत्ति “नही'"त्यादिभाष्येण साघयति--मुक्तेरिति । आत्मत्वेन मोक्षस्य कूटस्थ- 
नित्यत्वान्न कमंसाध्यतेव्युक्त्वा विपक्षे दोषमाह--स्वर्गादिवदिति । २४॥ १५ 

“विचयासहितानाभि""त्यादिभाष्येण कमेसाध्यतवेऽपि मोक्षस्य नानित्यत्वभिति समुच्चयवादयाहु-- 
अनिच्येति ॥ २५॥ 

विद्यासरहितेनापि कमणा मोक्ष््वेदारभ्यते तहि यत्कृतकं तदनित्यमितिन्यायान्मोक्नानित्यत्वं दुनिवारमिति 
“न विरोधादि"त्यादिना निरस्यति नैवमिति । सहायीभूतविद्यासामर्थ्यादनित्यत्वं निवायंतामित्याशङ्खुयाऽह- 
न चेति । न त्तावस्रमाणजन्या विद्या मोक्षस्यानित्यत्वं वारयत्ति अकारकत्वात् । उपासना तु स्वफलानित्यत्वमपि २० 
वारयितुमशक्ता कथं कमंफलानित्यत्वं वारथतीव्यथंः ।। २६ । 

कम॑कायंले मोक्षस्यानित्यत्वं यत्कृतकं तदनित्यमितिव्याप्िदश्ंनादित्यत्र ग्याप्तिभद्धं शङ्धुते-प्रध्वंसेति । 
य-दुावरूपं कार्यं तदनित्यमिति व्याप्तेस्तव मोक्षस्य निरतिश्चयप्रीतेरभाविरूपत्वादारभ्यत्वे स्यादेवानित्यत्वमिति 
दूषयत्ति-भावेति ॥ २७॥। 

यद्दावत्वे सति कृतकं तदनित्यमित्येतदेव साधयत्ति-कायंमिति । अनित्यमिति प्रतिज्ञायां कायंत्व- २५ 
हैतोर्भावत्वेन विशिष्टस्वास्प्रतिज्ञाहेत्वोर््याप्तिभङ्कदोषवत्ता नास्तीति फङितिमाह्-प्रतिज्ञायामिति । २८ ॥ 

प्रध्वंसस्य कायंत्वेऽपि नित्यत्वमभ्युपगम्योक्तं तदेवासिद्धमित्याह्-ग्रध्वंसादिति । नाशक्रियातः शकलकादि- 
कार्यं जायते तच्च घटादिवदनित्यमतो न भवदभिप्रेतो ध्वंसस्तत्कार्यं वाऽस्तीत्यथंः । कस्तहि भवन्मते प्रध्वंसा- 
भावस्तत्राऽऽह-कल्पनेति , प्रध्वंसस्यास्मन्मते दाशविषाणवद्विकल्पमात्रत्वाच्चित्यत्वानित्यत्वयोरभावाच्नासौ व्यभिचार. 
भूरित्यर्थः ॥ २९॥ ३० 

प्रध्वंसस्य शशविषाणकत्पतवे घटादीनां सदा मदादिषु विद्यमानत्वात्तपाकाद्यत्पत्तावनुपरन्धिनं 
सेदि आविभविति । विद्यमानमपि घटादिकार्यं विरोधिकायेनिरूढत्वान्नोपलभ्यते कदाचि- 

त्यथः ॥ ३०॥ 

१. विद्येतः = विद्यासहितः। 
४८ 





३७८ 1 सटीकवात्तिकोपेता [ शो० भनु०-१, भा० वा०~-३१-३८ 

नास्स्यभावस्य सम्बन्धः क्रियया बा गुणेन वा । निरात्मकतवानेवारं सम्बद्धं केनचित्क्वचित् ॥३१॥ 

तस्मास्स्यात्कल्पनामात्रो व्यवहारप्रसिद्धये । प्रध्वंसादिरभवोऽ्यं शिलापुत्रादिवन्मृषा ॥२२॥ 

तस्मादविवाब्युच्छित्तौ स्यादवस्थानमात्मनि । नचाविचाप्रहाणं स्यादुत्रहतरि्यासते क्वचित् ॥३३॥ 
तस्माद्िघाप्ये ज्ञेया प्रारब्धोपनिषत्यरा । सेवाविधापुत्यर्था विद्या चैवाऽऽत्मगामिनी ॥२४॥ 

५ विद्यासंशीरिनां यस्माद्गर्भजन्माद्यशेषतः । उपश्रदूनाति विधेयं तस्मादुपनिषद्धपेत् ॥३५॥ 
उपेत्य वा निषण्णं तच्छरेय आत्यन्तिकं यतः । तस्मादुपनिषज्ज्ञेया ग्रन्थस्त॒ स्यात्तदथेतः ॥२६॥ 

शान्तिमन्त्रवातिकम् 

प्राणवृतेस्तथा चाहयो देवता याऽभिमानिनी । मित्रः शं नः सुखं भूयादिति बह्षेद याच्यते ॥२५७॥ 
रत्रेरपानदतेशव वरुणशाभिमानमाक् । शं नो मवतु सवत्र चश्ुस्थश्चायंमा रषिः ॥२८॥ 

१० प्रध्वंसाभावस्य गुणो निद्यत्वं प्रागभावस्य चानित्यत्वं नाशक्रियावत्त्वमितरस्य चोत्पत्तिक्रियावत्त्वमिति 
परस्य मतं तदपि न युक्तमित्याह- नास्तीति । तदेव स्फुटथति--निरात्मकत्वादिति । ३१॥ 

परध्वंसादावभावे निरात्मके धमंधर्मिभावस्य दुभंणत्वात्कल्पनामात्रत्वमेवेव्युपसंहरति- तस्मादिति । 
चतुविधाभावनव्यवहारसिद्धवयथंमविद्याकल्पितौऽभावो न वास्तवोऽस्तीत्यथंः ।। २२॥ 

काम्यप्रतिषिद्धवजंनायुपायादात्मन्यवस्थानलक्षणस्य मोक्षस्य दुवंचनत्वादविद्यातत्कायंनिवृत्तौ तथाविध- 
१५ कंवव्यं ज्ञानादेवेव्युपसंहरति-- तस्मादिति । ३३ ॥ 

यतो ब्रह्मात्मेकत्वज्ञानादेव संसारकारणात्माविच्ानिवृत्तिस्तस्मादात्मन्ञानाथंत्वेनोपनिषदारम्भः सम्भवति 
इत्यारम्भमुपसंहरति--तस्मा्विद्येति ! तामेव विद्यां विरिनष्टि-सैवेति ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्यविद्यायामुपनिषच्छब्दप्रसिद्धिरपि विद्याया एव ॒निशश्वेयस्साघनत्वे प्रमाणमित्यमिप्रे'“व्योपनिषदिति 

विदे'"त्यादिभाष्यं व्याचष्टे विद्येति । सकारणसंस्ारस्य शिधथिदीकरणादत्यन्तविनाश्ष्ैतुत्वाद्रा ब्रह्मविद्योप- 
२० निषच्छब्दवाच्येत्यथं; ।। ३५ ॥ | 

मत्यन्तिक श्रेयो ब्रह्म तद्ि्यानिमित्तमात्मनि निषण्णमात्मानं गमयत्यनया वा व्युत्पत्या ब्रह्मविद्योप- 
निषच्छब्दवाच्येत्याह्--उपेत्येति ! ब्रह्मविद्या चेदित्थमुपनिषच्छब्देनोच्यते कथं तहि ग्रन्थे तच्छब्दं प्रयुञ्जते 
तताऽऽह--ग्रन्थस्त्विति । ३६॥ 

शान्तिमन्त्रवातिकम् 

२५  एवमुपनिषदस्तद्धाष्यस्य च व्यास्येयत्वं प्रतिपाद्य प्रतिपदं व्याख्यामारभते-प्राणवृत्तेरिति ! शंनो 
मित्र" इत्यत मित्रशब्देन प्राणप्रवृत्तेरह्वश्चाभिमानी देवतात्मोच्यते स च नोऽस्माकं सुखकर ् धवत्विति सूत्रात्मक ब्रह्म 
मुमुक्षुणा प्राथ्यंते "सप्तम्या वाक्यं गृह्यते ॥ ३७॥ 

“दां वरुण"* इत्यत्रापि वरुणशब्देनापानवत्ते रात्रेस्वाभिमानभागी देवतात्मा कथ्यते | स चास्माकं युख- 
कृ दवत्विति पुवंवदेव सूत्रात्मकव्रहयप्राथंनामभिप्रेस्याऽऽह--रात्रेरिति । एवमुत्तरत्रापि ब्रह्मैव प्राथनाविषयभूत 

३० मित्याह-- सर्वत्रेति ! “शं नो भवत्वयंमे"त्यत्रायंमा चक्षुरभिमानी रविरादित्य ईइत्याह्--चक्षुस्थश्चेति ॥ ३८ ॥ 

१. सप्तम्या = इहेति इव्यादिःः। 





शो० अनु०-१, भा० वा०-३९-४५ ] तेत्तिरीयोपनिषत् [ ३७९, 

वर तु मगवानिन्द्रो वाचि वुद्धौ बृहस्पतिः । विष्णुधोरुक्रमः शं नो विस्तीर्णक्र मणो दयस्तौ ॥२६॥ 
अध्यात्मदेवताः सवां मित्राः शं भवन्तु नः । सखकृतसु हि तासु स्या्िष्नोपक्मनं ध्रुवम् ॥४०॥ 

भ्रवणं धारणं चैवशुपयोगर्च सिध्यति । ज्ञानस्या्रतिबन्धेन प्राथ॑नीयमतो भपेत् ॥४१॥ 

रह्मविचोपसर्गाणां शान्स्यथं बायुरूपिणे । बह्मभिज्ञासुना कार्ये नमस्कायोक्तिकमंणी ॥४२॥ 
सवक्रियाफलानां दहि व्रह्माधीनतहेतुतः । वायवे व्रहणे तस्मे प्रह्लीभावोऽस्तु सवदा ॥४३॥ ५ 
पारो्षयेण नमस्य प्रतयक्ष्ण नमस्या । परोक्षसाक्षद्रूपाम्यां  वायुरेवाभिधीयते ॥४४॥ 

प्रत्यक्षं ब्रह्म हे वायो खमेवासीति संस्ततिः । स्वामेवातो वदिष्यामि साक्षाचशुपलस्यसे ॥४५॥ 

““शां न इन्द्रो बहस्पतिरिव्यत्र बाभिमानी देवतासेन्द्रः, बुहस्पतिर्वागभिमानी बुद्धयभिमानी चेत्याहु- 
बर इति । “शं नो विष्णुरि"त्यत्र विष्णुर्नाम पादाभिमानी देवतात्मा स चास्माक सुखछरृदस्तु तदाहू-विष्णुश्चेति । 
तस्योरुक्रमत्वं स्फोरयति -विस्तीर्णेति ।॥ ३९ ॥ १० 

व्याख्यातानां वाक्यानां संपिण्डितमथंमाहु--अध्यात्मेति । किमिति यथोक्ता देवताः प्राथ्यंन्ते ब्रह्य 
जिन्ञासुभिरित्याशङ्कुय “तासु हो "त्यादिभाष्याथंमाहु--युखक्रुत्स्विति ॥ ४० ॥ 

तासु देवतासु सुखक्त्पु सतीषु वेदान्तश्चवणार्थं सुमुक्षणामविष्नेन गुरूपादोपसपंणं सिध्यति तत्तश्च 
वेदान्तानां तासर्यावधारणं श्रवणं श्रुतस्याविस्मरणं घारणमुपयोगः शिष्येभ्यो निवेदनम् ॥ ४१॥ 

“नमो ब्रह्मण इत्यादिवाक्यस्य तात्प्यंमाह- ब्रह्मविद्येति !1 ४२॥ 

किमित्ति वायुरूपिणे ब्रह्मणे नमस्कारवन्दनक्रिये क्रियेते अन्यस्मै कस्मेचिदवतात्मने विध्नोपशमनाथं 
ते कि न स्यातामित्याशङ्कय सवंक्रियाफरानामिः'त्यादिमाष्या्थंमाहू--सवति \ कमफलस्य सवस्य सूत्रब्रह्मा- 
धीनत्वात्तस्येव नमस्कारवन्दनक्रिये नान्यस्येत्यथंः ।1 ४३ ॥ 

“नमो ब्रह्मण" इत्येतावतंव वायुरूपिणे ब्रह्मणे नमस्कारस्य सिद्धत्वादुत्तरवाक्यमकिञ्चित्करमित्यारङ्खचाऽऽह्- 
पारोक्षयेणेति \ “स ब्रह्य त्यदिल्याचक्षत'” इतिश्वते; ब्रह्मणः सूत्रस्याऽूदो पारध्येण नमस्कारः कृत्तस्तस्यंव वायुशब्देन २० 
प्रत्यक्षतया निर्देशः । प्राणस्य प्रव्यक्षस्वादतो न पौनसक्त्यमित्यथंः । साक्षा्तवासाक्नातत्वाभ्यां वायुब्रह्मणोभेद- 
माशङ्कयाऽ्ट्- परोक्षेति । ४४॥।। 

“त्वमेव प्रव्यक्त ब्रह्यासी"व्यस्य तात्पथंमाहू--परत्यक्षमिति। हे वायो ! तव सूत्ररूपेण पोरोश्षयेऽपि प्राणरूपेण 
अपरोक्ष्यमस्ति चक्षुरादि हि रूपदशंनाद्यनुमेयत्वाद्रथवहितं * साक्षिवेदयं प्राणस्त्वव्यवधानेन साक्षिवेद्यः सतिहितस्च 
भोकतुरिति प्रत्यक्षो विवक्ष्यते प्राणक्रतेनाशनादिना शरीरादेर्वृहणप्रसिद्धे्रंहयत्वं च तवातिव्यक्तमतः “त्वमेव प्रत्यक्षं २५ 
ब्रह्मासी"ति वायुदेवतास्तुतिरत्र विवक्षितैवयथंः । "त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामः त्यस्य ततात्पयंमाह--त्वामेदेति । 
यथा कश्चन राजदशंनार्थीं राज्ञो दौवारिकं कञ्चिदुपरम्य त्वमेव राजेति ब्रते तथा हादस्य ब्रह्मणो द्ासाल र प्राणं 
प्रतीत्य हाद ब्रहम दिक्षुमम॒क्ुरभिवदति त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामीति । यतस्त्वं साक्षिणा साक्ादुपकभ्यसे 
तस्मात्त्वामेवाह् ब्रह्य वदिष्यामीति ब्रह्मवदनक्रिया प्राणदेवतायाः स्तुत्तिरेवेत्यथंः । ४५ ॥ 

१५ 

१. अनूमेयस्य चक्षुरादेः व्यवहितं साक्षिवे्यत्वं यतः साक्षी स्वसम्बद्धं सवं प्रकाशयति चक्ुयादिद्चानुमिति- ३५ 
द्रारव सम्बध्यते अनुमितैरन्तःकरणघमंत्वात् । प्राणस्तु अन्तःकरणामेदात् स्वयमेव सक्षिणा संसुज्यते | 
तयोरभेदश्व “यो व प्राणस्सा प्रज्ञे 'व्याद्रत्तिसिद्ध इत्यथः । 

२. द्वारपारुमिति--तद्क्तं छान्दोग्यतृत्तीयाध्याये गायत्रीविदयायां “तस्य वा एतस्य हदयस्य पञ्च देवसुषय 
स योऽस्य प्राङ्सुषिः स प्राणः इत्युक्त्वा ^ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य द्वारा 
इत्युक्तत्वात् । ३५ | 





"३८० सटीकवात्तिकोपेता [ शी° अनु०-१, भा० वा०~४६-४९ 

यथाज्ञाञ्चं यथाकायं बुद्धौ सुपरिनिधितम् । छतं त्छदधीनत्वाद्रदिप्यामीति संगतिः ॥४६॥ 

प्रयोगस्थं तदेवतं सत्यमिस्यभिधीयते । तदपि तदधीनस्वाह दिष्याम्येव साम्प्रतम् ॥४७। 
 विबार्थिना स्त॒तं सन्मां बह्मावतु गुरं च मे । विद्याग्रहणवक्वरखश्षक्तिभ्यां नो सद्ऽवतु ॥४८। 

 विच्राप्तयुपसर्गाणां त्रिः श्ञान्तिरमिधीयते । आचायरिप्ययोस्तस्यां बरहम ज्ञातं हि शक्यते ॥४६॥ 

५ इति प्रथमोऽनुवाकः 

“क्तं वदिष्यामी "द्यस्य तास्पर्याथंमाहू-यथाश्चाखसमिति ! अग्तिहोत्रादिलक्षणं कार्यं कर्तव्यं कर्मानतिक्रम्य 
तदेव शास्तरानुरोधेन बद्धौ सुपरितिह्वितमनुष्ठेयत्वेन निर्धारितमृतमित्युच्यते तच्च त्वदधीनत्वास्वदात्मकत्वाच्च 
त्वामेव वदिष्यामीति देवतास्तुतिरेवेत्यथंः ।॥ ४६ ॥ 

स्तुत्यन्तरमाहू-प्रयोगस्थमिति । ऋतमेवानुष्ठोयमानं सत्यमुच्यते तदपि त्वदात्मकत्वाच्वामेव वदिष्या- 
, १० मीति वाक्ययोः स्तुत्यथंयो रपुनरुक्ततेत्यथं ; ।। ४७ । 

(तन्मामवत्वित्यादिवाक्यस्याथंमाह्--विद्याधिनेति । उक्तप्रकारेण मया स्तुतं सद्ब्रह्म मामाचायं चावतु 
रक्चत्वितिप्राथंनायां केन ह्पेण रक्षत्विति विवक्षायामाह--विद्याग्रहणेति । श्रुत्यादिद्वारेणाऽऽचार्योपदिष्टस्य तत्वस्य 
ग्रहणे सामर्थ्यं यथा मम श्रोतुनं विहन्यते यथाऽऽचायंस्य वक्तृत्वसामथ्यंमप्रतिहतं भवति ततथा किष्याचायंयोः 
दारीरद्रयं रक्षणीयमित्यथंः ॥ ४८ ॥ | 

१५ आचायंस्य विद्योपदेशार्थं विद्याग्रहुणा्थं च शिष्यस्य प्रवृत्तस्याऽऽध्यास्मिको-ज्वरादिनिमित्तः (सह्) चक्षु- 
श्रोत्रादिनिमित्तश्च, आधिभौतिको-व्याघ्रचोरादिभयतिमित्तः, वषंगजंनादिप्रयुक्तदस्च, आधिदेविको-विघ्नः सम्भाव्यते 
तस्य तधिविघस्योपसगंस्य विघ्नस्य परिहाराथं तिः शान्तिरुच्यते तस्यां विघ्नोपश्ान्तौ सत्यामेव ज्ञानोपदेशतदग्रहुण- 
सम्भवादिति पूनरुक्तिरङ्धां वारयति-- विद्येति ॥ ४९॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः 





अथय चछीद्ाचच्छयां दलीय उच्तुव्वाच्कः 

शीक्षां व्याख्यास्यामः } वर्णैः स्वरः । मात्रा बलम् । साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥१॥ 
दीक्षां पच्च 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

अ्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिषदो मरन्थपाठे यत्नेपरमो मा भूदिति लोक्षाध्याय आरमभ्यते-शिक्चा शिक्ष्यतेऽनयेति 
वर्णाद्युच्चारणलक्षणम् । शिक्षयन्त इति वा रिष्ला वरणादिः! रिक्षेव हीक्षा\ देध्यं छान्दसम्) तां शीक्षां ५ 
व्याख्यास्यामो विस्पष्टमा समन्तात्कथयिष्यामः \ चल्िडः ख्याादिष्टस्य व्याङ्पुवंस्य व्यक्तवाक्कमंण एतद्रयम् । 
तत्र वर्णोऽकारादिः । स्वर उदात्तादिः। मात्रा हस्वाद्याः ! बलं प्रयत्नविकेषः। साम वर्णानां मध्यमवृच्योच्चारणं 
समता । सन्तानः सन्ततिः । संहितेत्यथेः ! एष हि लिल्षितन्योऽयथः । शिक्षा यस्मिन्नध्याये सोऽयं शीक्षाध्याय 
इत्येवमुक्तं उदित उक्त इत्युपसंहार उत्तरार्थः ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ १० 
तंत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये दितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ _ 

आनन्दगिरिटीका 

यत्नोपरम इति-स्वरोष्मनव्यञ्चनग्रमादो मा भूदिस्यथंः। अन्यथा विवक्षिताथंसिद्धिरेव न स्यात्। तद्क्तम्- 
““मन्त्रो हीनः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह् । 
स वाग्वज्री यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् । ” इति । १५ 

लक्षणमिति । लक्षणं रास्वम् | ऋट्रषाणां मूर्धा, इचुयशानां ताल्वित्यादि । तस्यान्यत्रैव सिद्धत्वादिह 
कर्म॑व्य॒त्पत्तिरेव रिक्षाशब्दस्य ग्राह्या । [ रूपमिति ] “चक्षिङः ख्या” “वा छिटि'” इति सूत्रेण स्यातरादिष्टो 

यस्तस्येदं रूपं न “ख्या प्रकथने" इत्यस्य सोपसगंस्य, प्रयोगानभिघानाद््यिधंः‹ ॥ २॥ 
इति श्रीमत्परमह्ं सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुज्यपादानन्दज्ञानविरचितायां तैत्ति रीयोपनिषनच्छा द्ुर माप्यटीकायां 

सीक्चावल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ २०५ 

वनमाला 

शीक्चाध्यायारम्भस्य तास्पयंमाह-अथंज्ञानेत्यादिना। यत्नोपरम इति । अध्ययनकारे स्वरादिष्वौदासीन्य- 
मित्यथं: | स्वरवर्णादिव्यत्यासे च सत्यन्यथाऽ्थावबोधः प्रसज्येत; ततश्च नांप्रसङ्खः स्यात् “मन्त्रो हीनः स्वरतो 
वणंतो वा” इत्यादिश्ास्वादिति भावः । नन्वेवं सत्ति कमेकाण्डेऽप्ययमध्यायो वक्तव्य इति चेतु, सत्यम्; अत 
एवोभयसाधारण्यायायं काण्डयोमंध्ये पठितः । ननु तहि भाष्ये उपनिषदुग्रहणमनथंकम; नानाथंकस्, उपनिषत्पाे २५ 
यत्नाधिक्यद्योततनाथंत्वोपपत्तेः । तथाहि--कमकाण्डे क्वचिदन्यथाऽथंज्ञानपूवंकान्यथानुष्ठानस्य प्रायरिचत्तेन समाधानं 
सम्भवति, “अनाज्ञातं यदाज्ञातम्”' इत्यादिमन्त्रकिद्खात् । ज्ञानकाण्ड सगुणनिगुंणवाक्यानामन्यथाऽर्थावबोधे सति 
सम्यगुपासनानुष्ठानतत्त्वज्ञानयोरलाभाद्युरुषार्थासिद्धिरेव स्यात्, प्रायदिचत्तेनाच समाधानासस्भवात् । अत्तो यथावद् 
ब्रह्मनोधायोपनिषत्पठे यत्नाधिक्यं कततव्यमिति द्योतनाथंत्वेनोपनिषद्ग्रहुणमुपपद्यत् इति । 

दीक्षाशब्दप्य द्वेधा व्युत्पत्ति दरंयति-शिक्षयत इत्यादिना । लक्षणपदम् “अकुहूविसजंनीयानां कण्ठः, ३० 
` इचुयशानां तालु, ऋटुरषाणां मूर्धा, लृतुकसानां दन्ताः' इत्यादिशास्वपरम् । नन्वेवं सत्ति वर्णाद्यच्चारणलक्षणं 

रिक्ष्यतेऽनयेति ब्युत्पत्तिरयुक्ता, तल्छक्षणस्य शीक्षारब्दितेऽध्याये शिक्षणादशंनादित्याशच क्य व्युत्पतत्यन्तरं दश॑यति- 
शिक्ष्यन्त इति । वेदनीयत्वेनोपदिषश्यत्त इत्यथंः । चक्षिडः इति । “चक्षिङः ष्यात्” इति सूत्रेण ख्याजादिष्टो यस्य 

तस्येदं रूपम्, न् तु “ख्या प्रकथने" इत्यस्य, तस्याधेधातुकर प्रयोगाभावादित्यथंः । व्यक्ता वाक्कमं क्रिया भरथो यस्य 
तस्येत्यथंः । मध्यमचृच्येति । अतिद्ुतत्वादिकं विनेत्यथं; ।। ३५ 

इति तंत्ति रीयोपनिषद्धष्यव्याख्यायां वनमालाद्यायां शीक्षावल्छ्यां द्वितीयोऽनुवाकः 

१. शास्ते “ट्या प्रकथन'” इति धातोः सावंधानुकमात्रविषयत्वाभिधानादित्यथेः । 





५ 

१० 

अध्य चछीक्ला्च्खछ्यां द्िीयो <सत॒खाव्कः 

अथज्ञानप्रथानखदवेदान्तानां विपरिचिताम् । पाठे त्वयत्नो मा प्रापदिति शिक्षाऽमिधीयते ॥५०॥ 
शिष्यते ज्ञायते साक्षादर्णाघुचारणं यया । स्याद्वा कमणि शिक्ेतिव्याख्यास्यामोऽधुना त॒ ताम् ॥५१॥ 
अकारादिमेवेदर्णं उदात्तादिः स्मरस्तथा । हस्वदीषप्लुता मात्राः प्रयत्नश्च बरं स्मृतम् ॥५२॥ 

समता साम वर्णानां वेषम्यस्य परिवजेनम् । सन्तानः संहिता तु स्यादिति शिक्षोपदिर्यते ॥५३॥ 
| इति द्वितीयोऽनुवाकः 

प्रथमं शिक्षाध्यायारम्मे हेतुमाह्--अर्थज्ञनेति । वेदान्तानां ब्रह्यात्मपरत्वात्कमंकाण्डस्य च कमंपरत्वाद्- 
बुद्धिपुवंकारिणामध्ययने स्वरोष्मव्यञ्जनेष्वनास्थासम्भवाद्विवक्लितार्थासिद्धिः स्यादित्याराङ्घुय तच्चिवृ्यथमेतद- 
ध्यायप्रवृत्तिरित्यथं: ॥ ५० ॥ 

शिन्ञाशब्दस्य द्विधा व्युत्पत्ति सम्भावनया दशंयति-क्ञिक्ष्यत इति \ रक्षणशस्त्रस्यान्यत्रैव सिद्धत्वादिह 
कर्मव्युत्पत्तिरेव ग्राद्येव्यङ्धोक्त्य वाक्याथंमाह--स्याहेति ।॥ ५९१॥ 

शिक्षित्तव्यानेव विभज्य दरयन्वणंः स्वर इत्यादि व्याकरोत्ति-अकारादिरिति द्वाभ्याम् । वर्णादीना- 
मेकस्यापि वँगुण्ये फलपयंन्तं ज्ञानं न सिध्यति *““मन्त्रो होन: स्वरतो वणंत्तो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथंमाहै''ति- 
दशंनादततो वर्णादयः सरवे शिक्षित्तव्या भवन्तीव्यथेः । ५२-३ ॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

१५ 

२० 

१. तेत्तिरीयसंहिताया द्ितोयकाण्डपञ्चम प्रपाठके उक्तं विदवरूपाख्यः त्वष्टुः पृच्ः किञ्वित्रारं देवानां 
पुरोहित आसीत् । स च अपूरस्त्रियां जातत्वात् असुरपक्षपाती सन्सवेदेवसलचिधौ देवानामेव हविर्दातिव्य- 
मिति वदन्नपि परोक्षं रहसि असुरेभ्यो हविर्दतिव्यमवोचत् । इदं चेन्द्रः ज्ञात्वा तं जघान । तष्टा 
तु स्वपुत्रघातातु रोषितः इन्द्रघातकं पृत्रमभिरषन् यज्ञं कारयामास । तत्र च “स्वाहेन्रश तुवं धस्वे''त्य 
जुहोत् । अत्र इन्दरशत्तुपदे तत्पुरुषसमासे इन्द्रस्य शातयिता घातक इव्यर्थात् तस्य मनोरथपूतिर 

भविष्यत्, परं तु सः भ्रमात् तत्पुरुषस्वरेण मन्त्रं न पपाठ अपि तु बहुतरीहिस्वरेण, ततश्चेन्द्रः राचः 

घातकः यस्येत्यथंलाभेनेन्द्रेण वध्य एव कद्िद्वृत्रनामा असुरः प्रादुरभूत् स चेन्द्रेण हतः इति । 
तत्युरुषस्वरः अन्तोदात्तस्वरः । बहुत्रीहौ तु प्रकृत्यापुरवंपदमि्युक्तेः पूवंपदस्य प्रकृतिस्वर इति भेदः| 





अथ चखछीश्षा्द्टयां चलीखोऽच्तूव्याच्करः° 

सह नौ यश्च; । सह नौ बह्मवचेसम् । अथातः सं हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः 
पञ्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधिल्योतिपमधिविच्मधिप्रजमध्यात्मम् । ता महासं हिता 
इत्याचक्षते । अथाधिलोकम् । प्पृथिषी पूवेरूपम् । चयोरुत्तररूपम् । आकाश्चः सन्धिः ॥ १॥ 

अधुना रसंहितोपनिषदुच्यते ! तत्र संहिताद्यषनिषल्परिज्नाननिमित्तं यद्यज्ञः प्राथ्यंते तक्चावावयौः शिष्या 
चायंयोः सहेवास्तु। तन्निमित्तं च यद्ब्रह्यवचसं तेजस्तस्व सहैवारस्त्विति शिष्यवचनमाश्तीः । शिष्यस्य ह्यकृतायत्वात् ५ 
प्राथंनोपपद्यते नाऽऽ्चायंस्य । कृतार्थो ह्याचार्यो नाम भवति । अथानन्तरमध्ययनलक्षणविधानस्य पुववृत्तस्थ, अतः 
यतोऽत्यथं ग्रन्थभावित्ता बुद्धिनं शक्यते सहसाऽथेज्ञानविषयेऽतारपितुमित्यतः संहिताया उपनिषदं संहिताविषयं 

अनन्द प् ग् । ̂ र्ट् गे कृ 

संहिता वर्णानां सच्चिकषस्तद्विषयमुपासनं प्रथमं कथ्यत इत्याह-अधनेति ! सन्निधानाच्च स्वशाखा- 
संहितेव ग्राह्या । शं नो मित्र इच्याकशीर्वदः कृस्स्नोपनिषच्छेषः । संहितोपनिषच्छेषमाशीर्वादान्त रमाह्- तत्रेति । १० 
वस्तुपासनं हित्वा प्रथमतः शाब्दोपासनविधाने हतुरतः शब्देनोक्त इत्याह --यतोऽत्यथेमिति ! पञ्चस्विति सप्तमी 

नमाला 

भथातः संहिताया इत्यदेस्तात्पयंमाह् - अधुनेति । वर्णानामत्यन्तसामीप्यं संहिता, तद्विषयोपनिषदुपासन- 
मिदानीमुच्यत इत्यथः । शं नो मित्र इत्याशीर्वादः कृष्स्नोपनिषच्छेषः । संहितोपनिच्छेषमादीर्वादान्तर प्रथममाह~- 
तत्रेति \ उपनिषत्परिज्ञानमुपासनविषयकं ज्ञानम्; तच्च रिष्यस्याचार्योपदेशजनितमाचायंस्य च तदुपदेशभ्रयोजकम्, १५ 
तच्चिमित्तकं यश॒ इत्ययं: । तेज इति ! मुखकान्त्यादिरूपमुपनिषत्परिज्ञाननिमित्तकमित्यथंः । ननु सहैवास्त्विति 
केन प्राथ्यते ? तत्राहु--शिष्यवचनमिति । तत्र विनिगमकमाहु--कषिष्यस्य हीति । तस्याकृताथंत्वं प्रसिद्धमिति 
हिशब्दं; । नन्वाचार्योऽप्यकरताथं एव शिष्यसापेक्षत्वादिति; नेव्याहु--कृतार्थो हीति । न द्याचायंस्य स्वप्रयोजन- 

सिद्धघरथं रिष्यपिक्षास्ति, कि तु केरलं तदनुग्रहाथंमेवाचायंप्वृत्तिरिति भावः । नन्वेवमाचायंस्य शिष्येण किमर्थं 
यशञआदि प्राथ्यंते ? स्वाथंमेवेति ब्रमः, यकशस्विनः शिष्या हि रोके यशस्विनी भवन्ति; यशस्विनां चं काभपुजादिकं २० 
फर प्रसिद्धम्; अतः स्वाथंमेव शिष्यो गरोयंशः प्राथंयत इत्यनवद्यम् । पूवंवृत्तस्यानन्तरमिति सम्बन्धः। वस्तुपासनं 
हित्वा प्रथमतः शब्दोपासनविधाने हैतुरतःशब्देनोक्त इत्याह्-यतोऽस्यथंमिति । ज्ञानमुपासनम्, तदेव विषयः, 

१. तुतीयानुवाके संहितोपासनमुच्यते । उपासनपामात्ये केचन त्रिषया ब्रह्मसूवोक्ताः स्मतग्याः | आसीनः 
सम्भवात्--उपास्तौ आसनादिनिग्रमः नास्ति जसोनस्यैव वित्तंकाग्रयं सम्भवेत् । तिष्ठतः देहधारणे 
मनः व्याप्रियेत, शयानस्य अकस्मात् निद्रा समागच्छत् ( ४-१-७ ) । यत्तेकाग्रता तत्राविशेषात्-- २५ 
( ४-१-११ ) उपासनासु दिण्देशकालादिनियमोऽपि नास्ति । वित्तेकाग्रचमुपासनायामावश्यक, तत् यत्र 
देशे काले वा सम्पद्यते स एवाश्रयणीयः 
(“पुथिवी पूवंरूपमि"त्यत्र पूवंव्ण॑स्य पृथिवोदेवतादृष्ट्या उपासनं कार्य ताहशोपासनसंस्रृतस्य पूवंवणस्य 
फल्जनकत्वं द्रष्टव्यं निक्रष्टे उत्कृष्टटष्टिः कतव्येति ब्रह्यहष्टिरुत्कर्षादिप्यनेन ( ४-१-५ ) व्युत्पादनात् । 

२. संहितोपनिषत्-न केवरं तैत्तिरीयके भपि तु ेतरेयोपनिषद्यपि अथातः संहिताया उपनिषत् ३० 
पृथिवी पूवेरूपं चोरुत्तररूपमित्यादि । इदमुपासनाद्रयं एकमेव न भिन्नम्-इत्ि सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदना 
वदोषात् इत्यधिकरणन्यायात् ( घ्र. सु. ३-३-१ ) । उपासनयो रैक्ये इतरत्र श्रूयमाणाः अतिरिक्तधर्मा 
इतरत्राप्युपसंहार्याः--इति “उपसंहा रोऽथमिदात्* इत्यधिकरणे ( ३-२-५ ) निर्णतिम् । अनेन न्यायेन 
एेतरेयकगतं तंत्िरीये उपसंहत्तव्यम् । तंत्तिरीयकगतं अग्निः पूवंरूपं इत्यादि एेतरेयके उपसंहायंम् । 
तत्त्वं तु एेतरेयकतैत्तिरीययोः संहितोपासनायां महद्धेछक्षण्यं हृद्यत इति तयोर्भेद एवेति सायणाचार्याः। ३५ 





३८४ 1 सटीकवातिकयुक्तसटीकशाङ्करभाष्योपेता [ शिक्षा० अनु०-३ 

वायुः सन्धानम्। इत्यधिलोकम् । अथाधथिन्यौहिषम्। अग्निः पूवंरूपम्। आदितय् उत्तरर्प् । 
आपः सन्धिः । वेधतः सन्धानम् । इत्यधिल्यौतिषम् । अथाधिषिद्यम् । आचायः पूवंरूपम् ॥ २॥ 

दक्षंनमिव्येतद्मन्थसन्निकरृष्टामेव व्याख्यास्यामः । पच्नस्वधिकरणेष्वाश्चयेषु ज्ञानविषयेष्विव्यथंः ! कानि तानीत्याहु- 
अधिलोकं छोकेष्वधि यहशेनं तदधिलोकम् । तथाऽधिन्योतिषमधिविद्यमधिग्रजमध्यात्ममिति । ता एता पच्चविषया 

५ उपनिषदो लोकादिमहावस्तुविषयत्वात्संहिताविषयत्वाच्च महत्यश्च ताः संहिताश्च महासंहिता इत्याचक्षते कथयन्ति 
वेदविदः \ अथ तासां यथोपन्यस्तानामधिलोकं दशंनमुच्यते । दशंनक्रमविवक्षार्थोऽथशब्दः सवत्र ¦ पुथिवी पु्वरूपं 
पूर्वो वर्णैः पुरूषम् । संहितायाः पूर वर्ण पूथिवीदृष्टिः कतंब्येत्यक्तं भवति \ तथा चौरुत्तररूपमाकाशोऽन्तरिक्नरोकः 
सन्धिर्मध्यं पूरबोत्तिररूपयोः, सन्धीयेत अस्मिन्पुर्वत्तिररूपे इति \। 

वायुः सन्धानम् \ संधीयतेऽनेनेति सन्धानम् इत्यधिलोकं दशानमृक्तम् । अथाधिज्योतिषमित्यादि समानम्) 
१० आनन्दगिरिटीका 

तृतीयार्थे विपररिणेया । अधिकरणजञब्दश्च विषयपर्यायः । पञ्चभिः पयिः विशेषितं ज्ञानं वर्णेषु वक्तव्यम् । यथा 
विष्णुदश्चनं प्रतिमायामित्यथंः । लोकेष्वधीति । रोकानधिक्ृत्योपादाय ध्येयत्वमित्यथंः । विद्याशब्देन विद्याप्रतिबद्ध 
आचार्यादिविवल्िततः । तथेव प्रजाशब्देन प्रजाप्रतिबद्धः पित्रादिविवक्षिततः । अध्यात्ममिति । आत्मानं भोक्तारमधि- 
कृत्य यदरततते जिह्घादि तद्विवक्षितम् । सवत्र तत्तदभिमानिनी देवत्तंव ग्राह्या । अन्यस्योपास्यत्वासम्भवादिति । 

१५ विधिज्ञेषमथंवादमाहू--ता एता इति । संहित्तोपनिषदः कतत॑व्या इत्युत्पत्तिविधिरुक्तः । कथं कव्या इत्याकाङ्क्षायां 

विनियोगविधिमाह-अथ तासामित्यादिना । कतुरेकत्वादनुष्ठेयानां बहुत्वादवश्यं भाविनि क्रमे विशेषनियमार्थोऽथ- 
शब्दः “हुदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वेक्षसः'” इतिवत् । 

उपप्रदर्यंन्ते परामुद्यन्ते अधिकारविधिध्रदशंनाय, यथा षड्यागाः समुच्चिताः फठसाघनमधिकारांशे- 

तनमाला 

२० तस्मिन्नित्यथंः । म्रस्थसन्निक्ृष्टामेवेति । संहितारूपग्रन्थप्रघानामेवेति यावत् । नस्वधिकरणेष्विति सप्तम्या लेकादिषु 
संहिताटृश्िविधिरिह् विवक्षित इति प्रतीयते; तथा सति खोकानामेव संहितादृष्टयोपास्यत्वं स्यात्; तच्चोपक्रमोप- 
संहारविरुढम्, “अथातः संहितायाः'' इ्युपक्रमे “य एवमेता महासंहिता व्यास्यातता वेद'' इ्युपसंहारे च 
संहिताया एवोपास्यत्वावगमादित्याशङ्कयाहू--ज्ञानविषयेष्वित्यथं इति । अधिकरणपदस्य विषयपसरत्वौक्तिरूप- 
लक्षणमू; सप्तमी तृतीयाथंपरेत्यपि दरष्ग्यम् । तथा च लोकाद्यात्मना संहितैवोपास्येति भ्यते, भत्तो न विरोधं इति 

२\ भावः । रोकेष्वधोति \ रोकविषयकमिति यावत् । एवमुत्तरवापि । अत्र विधिस्सितानामुपासनानां स्तावके ता 
महासंहिता इति वाक्यम् । तद्थाचष्ट-ता एता इति । अथाधिलोकमथाधिज्योतिषमित्यादिवाक्यस्थाथश्चन्दाना- 

मथंमाहू-दक्चनक्रमेति। अच्रोपासनस्यं कत्वेन कततुरेकत्वाल्कोकादिमेदेन प्रयोगमेदाच्चावर्यं माविनि क्रमे तद्विधानार्था 
सथशब्दा इत्यथंः । तत्राद्योऽथश्चनब्द भारम्भाथंः, इतरे तल्चिरूपितक्रमार्था इति मावः । उपनिषदः कथं कत्तव्य 

` इत्याकाङक्षायामाह-तासामित्यादिना । ननु संहितायाः पूरव॑वणंः पृथिवीति कथं सामानाधिकरण्यं तयोरमदादि- 
२३० व्यार द्ुयाह्-पवंवणं इति ।! “मनो ब्रह्य" इत्यादिवदत्र सामानाधिकरण्यमिति मावः । मध्यमिति \ पूर्वोत्तिररूपे 

सन्धीयेते अस्मिनिति व्युत्पत्या यत्सन्धिदाब्दवाच्यं पूर्वोत्तररूपयोमंध्यम्, तत्रान्तरिक्षरोक दृष्टिः कतेव्येत्यथंः ॥ 
वायुरिति \ सन्धीयेते पूर्वोत्तरशूपे अनेनेति व्युत्पत्या सन्धानशब्दवाच्यं यत्संहिताखूपम्, तच्च वायुदृष्टि 

केतव्येत्यथंः । इदं च क्वचिदुदाहूत्य प्रदश्य॑ते--'“इषे त्वा” इत्यत्र षकारस्योपरि योऽयमेकारः सोऽयं पृथिवीरूपः; 
यश्चोपरितनस्तकारः स चुोकः; तयोवंणयो म॑ध्यदेशोऽन्तरिक्नरोकः; तस्मिन्देशे संहितानिमित्तो द्िभविनापादितौ 

३५ योऽत्यस्तकारः स वायुरिति | समानमिति। अथाधिज्योत्तिषस्, अग्निः पूरवेरूपप्, आदित्य उत्तररूपम्, आपः सन्धिः, 
वैद्युतः सन्धानम्, इत्यधिज्योतिषम् । ज्योतिःशब्देनात्र जहल्लक्षणया अपः संगहीताः । विदुदेव व॑द्युतः | 
जथाधिविद्यम्, आचायः पुंरूपम्, अन्तेवास्युत्तररूपम्, विद्या सन्धिः, प्रवचनं सन्धानम्, इत्यधिविद्यम् । इत्यधि- 
विद्यमित्यत्र विद्याशब्देन आचार्यादयो जहृल्लक्षणयेव संगुहीता इति बोध्यम् । विद्याशब्दश्चाध्येतभ्यग्रन्थपरः | 
ग्रन्थस्याध्ययनमध्यापनं वा प्रवचनम् । अथाधिप्रजम्, माता पूर्वरूपम्, पितोत्तररूपम्, प्रजा सन्धिः, प्रजननं 





रीश्षा० अनु०-३ ] तंत्तिरीयोपनिषत् [ ३८५ 

अन्तेवास्युत्तररपम् । ध्या सन्धिः । प्रवचन `. सन्धानम् । इत्यधिविद्यम् । अथाधिप्रजम् | 
माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा सन्धिः । प्रजनन ˆ. सन्धानम् । इस्यथिग्रजम् ॥ ३॥ 
अथाध्यात्मम् । अधरा हुः पूरुषम् । उत्तरा हजुरुत्तररूपम् । वाक्सन्धिः 
जिहया सन्धानम् । इत्यध्यात्मम् । इतीमा महास ˆ हिताः ¦ य एवमेता महास _ हिता 
व्याख्याता पेद । सन्धीयते प्रजया पशुभिः । ब्हवचयेनानायेन सुवर्गेण रोकेन ॥ ४ ॥ ५ 

सन्धि राचायंः पुवंरूपमित्यधिप्रजं लोकेन 

इति तुतीयोऽनुवाक 

इतीमा इत्युक्ता उपप्रदयंन्ते । यः कथ्िदेवमेता महासंहिता व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदित्युपासनं स्याद्धिजञानाचि- 
कारात् “इति प्राचीनयोग्योपास्स्वः इति च वचनात् \ उपासनं च यथाश्चाखं तुल्यप्रत्ययस्न्ततिरसङ्कीर्णा 
 चातत्प्रत्ययेः शास्नोक्तालस्बनविषया च । प्रसिद्धश्चोपासनशन्दार्थो लोकते गुरुमुपास्ते, राजानमुपास्त इति, १० 
यो हि गुर्वादीन्सन्ततभुपचरति स उपास्त इत्युच्यते ! स च फलमाप्नोत्युपासनस्य ! अतोऽजरापि च य एवं वेद 

धोयते प्रजादिभि; स्वरगान्तिः प्रजादिफलान्याप्नोतीस्यथंः । | 
इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छ्कुरभगवतः कृतौ 

तेत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्छीभाष्ये तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥। 
आनन्दगिरिटीका १५ 

नामेदात्, तथा पच्चोपनिषदः समुच्चिताः प्रजादिफलकामस्यानुष्ठेया इत्याहु--यः कथिदित्यादिना । फल- 
कामिनाऽनुष्ठीयमानं संहितोपासनं कामितफलाय भवति । फलानभिसन्धिना त्वनुष्ठीयमानं त्रह्मविद्यार्थं भवति । 
मेधाहीनेन ब्रह्मणोऽवगन्तुमशक्यत्वान्मेधाकामस्य जपोऽपि ब्रह्मवियार्थो भवति । श्रौविहीनेन सत्तवशुद्धवर्थं 
यागाद्नुष्ठातं न शक्यत इत्ति श्रीकामस्य होमोऽपि परम्परया ब्रह्मवि्योपयोगीति महातात्पर्यं विद्यासत्निषि- 
समाम्नातानां सवत्र द्रष्टव्यम् । २० 

इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छरद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरीयोपनिषच्छाङ्ुरमाष्यटौकायां 

दीक्षावत्ट्यां तृतीयोऽनुवाकः 

वनमाङ्ा 

सन्धानम्, इत्यधिप्रजमित्यत्र प्रजाकब्दो मात्रादीनपि पूवेवत्संगृह्णयति । प्रजननं प्रजाया उत्पत्तिः । अथाध्यात्मम्, 
अधरा हनुः पूवंखूपम्, उत्तरा हुतुरूतररूपम्, वाक्सन्धिः, जिह्वा सन्धानम्, इत्यध्यात्मम् । अत्रात्मा देहः, तदवयव- २५ 
विषयमुपासनमध्यात्ममित्यथंः 1 एतेषु समानं योजनमित्यथं : । उपप्रदशयंन्त इति ! उपसं ह्ियन्त इति यावत् | 
वेदेत्यस्य ज्ञानवाचित्वात्कथं ज्ञानावृत्तिरूपोपासनपरत्वमित्याशङ्कव तत्साधयति- वेदेत्थुपासनं स्यादित्यादिना । 
विज्ञानाधिकारादिति । उपास्तिप्रकरणादिव्यथंः । तत्र मानमाह-इति प्राचीनेति । ̀ यथाशास्त्रमिव्यनेन यत्राह 
ग्रहश्चोदितस्तत्राहु ग्रहेण, अन्यत्र तं विनेति विवक्षितम् तुल्यत्वमेकविषयकत्वम्। अतत्प्रव्ययैरिति। ध्येयान्यगोचरे 
प्रत्यय रित्यथंः । एकवस्तुगोचरा विच्छेदरहिता प्रत्ययसन्ततिरुपासनमिति निष्कषं; । ननु सङृसप्रत्यय एवोपासन- 
मस्तु, कि तदावृच्येव्याज्ञ द्य क्रियावृत्तावेवोपासनशब्दः प्रसिद्धो कोके, न सक्ृक्करियायाम्, अतोऽत्र वेदेद्यनेन 
भ्रत्ययक्रियावृत्तिरेव लक्षणीयेव्याशयेनाह--प्रसिदश्चेत्यादिना ! ननु तत्रापि सक्रदुपचारक्रियेवोपासनम् ; नेत्याह - 
यो हीति । पृथिवी पुवंरूपमित्यादिवेदनमात्रात्फलासम्भवादप्युपासनमेवात्र विधेयम्, उपासनस्य तु योग्यतया 
वक्ष्यमाणं फर . सम्भवत्ति, लोकेऽप्युपासनस्य फल्वत्तवप्रसिद्धेरित्याशयेनाहु-स चेति ! गुर्वादयुपासक इत्यथः । 
अतोऽत्रापीति ! गर्वाद्युपासनस्य लोके फलवत्त्वदशंनातु अत्रापि संहिताविषयेऽपि, य एवं लोकादिदृष्टया संहिता ३५ 
उपास्त इत्यथः । सन्धीयत इति \ सम्बध्यत इत्यथंः । अत्र फरुकामिना क्रियमाणमुपासनं कामितचफखाय भवति 
फलाभिसन्धिरहितेन तु क्रियमाणं तदेव विद्यासाधनं भवतीति ब्रह्मविद्यासन्निध्याम्नानबरत्कल्प्यत इति मन्तव्यम् | 

इति तैत्तिरीयोपनिषदद्धाष्यन्याख्यायां वनमालाख्यायां चीक्षावल्लघां त तीयोऽनुवाक 

९४ 

४९, 





५ 

१० 

१५ 

९० 

अथ चखीद््लाव्ल्छ्यां द्॒ीखो उक्त॒व्वाच्क 

प्र्माथानुग्रवेश्ाय बरिष्प्रणचेतसाम् । संहितापिषयं तावस्स्थलोपासन रुच्यते ॥*५४।॥ 

संहितादिनिमित्तं यथशस्तन्नौ सहास्तिति | आचायंशिष्ययोस्तदरदुब्ह्मयचंसमावयोः  ॥५५॥ 
यशः रूयातिः प्रकाशः स्याद्वत्तस्वाध्यायरैतुजम् । व्रह्वचसमित्या हुस्तेजो यत्तज्निगन्धनम् ।५६॥ 

हिष्यस्याऽऽश्ीरियं ज्ञेया नाऽऽ्चायंस्य कृताथेतः | अनापतपुरुपार्थानामा्चीर्वादो हि युज्यते ॥५५७॥ 
वेदाभ्ययनविज्ञानादनन्तरमिदं यतः | नेदीयः संहिताज्ञानमतस्तदमिधीयते ॥*५२८॥ 

संहिताविषयं ज्ञानमिहोपनिषदुच्यते । पश्चाधिकरणां तां तुव्याख्यास्यामोऽधुना स्फुटम्।।५६॥ 
अधिलोकमधिन्योतिरधिविद्यमधिप्रम् । अध्यात्मं चेति रोकादेम॑हखात्तषह्िदो जगः ॥ 

ता महासंहिताः सषा इति ता य उपासते ॥६०॥ 

“अधुने"त्यादिभाष्याथंमाह्-सृष्ष्मार्थेति । अध्येतारो हि बहिरेव प्रन्थप्रवृत्तचित्तास्तेषामथंज्ञाने सूष्षम 
बुद्धि प्रवेदसिद्धयर्थं संहिता वर्णानां सन्निकषंस्तद्विषयमुपासनं स्थुलशब्दसंसुष्टमादावुच्यते स्तिघानाच्चात्र स्वशाला 
संहितेव ग्राह्येव्यथः ॥ ५४ ॥। | 

समस्तोपनिषच्छेषः “शां नो मित्र" इत्यादिरशीर्वादः संवृत्तः । संप्रति संहितोपनिषच्छेषमाशीर्वादान्तर 
“सह नौ यशः सह् नौ ब्रह्मवचंसमि''ति वाक्याभ्यामुच्यते । तेद्रयाचष्ट-संहितादीति ॥ ५५ ॥ 

यशोब्रहमवचंसशब्दयोरथंभेदं कथयति--यश्ञ इति ! श्रुतिस्मृत्युक्तकारित्वं वृत्तं, स्वाध्यायश्च नियमाध्ययनं 
ताभ्यां जातं यशस्तच्च ख्यातिः प्रकाशदचेति व्यवहियते । ताभ्यामेव हेतुभ्यां जातं त्वग्व्याप्तं तेजो ब्रह्मवच॑- 
समिति वग्यवहरन्तीत्यथं; । ५६॥ | | ध 

सेयं प्राथंना शिष्यस्याऽऽ्चायंस्य वेत्याकाङक्षायां “शिष्यस्य हीद्या"दिभाष्या्थंमाह--शिष्यस्येति । 
कृतार्थाऽपि कस्मादाचार्यो न प्राथंयते तव्राऽऽह-अनाप्तेति ।॥ ५७ ॥ 

अथात्तःदाब्दयोरथंमाह-- वेदेति ॥ ५८ ॥ 

आनन्तयंमथशब्दार्थो हैत्वथश्चाततःशब्द इत्युक्त्वा संहिताया इत्यादि व्याचष्टे- संहितेति । पञ्च 
 स्वधिकरणेष्वित्यस्याथंमाह- पञ्चेति \ पच्वस्वित्तिसप्तमी तृतीयाथे परिणम्यते । अधिकरणशब्दश्च विषयप्यिः। 

२५ 

पञ्चभिः पदार्थे विशोषितं ज्ञानं वर्णेष प्रतिमायां विष्ण॒हषटिरिव कत्तव्यमिव्यथं: । ५९ ॥। 

` विषयानेव विविच्य दशंयति-अधिलोकमिति । लोकानधिक्रत्य ध्येयववेनोपादायेत्येतज्ज्योतिःशब्दे 
नारन्यादिगृह्यते विद्याशब्देन विद्याहेतुराचार्यादिविवक्षितः । प्रजाशब्देन प्रजाहेतुः पित्रादिरुक्तः। अध्यात्ममित्यात्मानं 
भोक्तारमधिक्रत्य यज्जिह्वादि प्रवतंते तदुच्यते । सव्र चात्र तदभिमानिनी देवतेव ग्राह्या ततोऽन्यस्योपास्यत्ना- 
सम्भवादित्यथंः। संहितोपनिषदां महत्त्वं संहितात्वं चाथंवादोक्तमुपपाद्य तासां कर्तव्यत्वमुत्पत्तिविधिना दशेयति- 
लोकादेरिति । लोकादिमहावस्तुविषयत्वद्धिदाक्षरसंहिताविषयत्वाच्च महत्वं संहितात्वं चोपनिषदां विज्ञेयं ताश्व 
करत॑व्या इत्यथः । ये चोपनिषदस्तात्परयेणानुवतंन्ते तेषां वक्ष्यमाणं भवतीति द्रष्टव्यम् ।(.६० ॥ 





ङी° भनु०-२३, भा० वा०-६१-६७ | तैत्ति रीयौपनिषत् [ ३८७ 

दिक विधानार्थास्त्वथशब्दा अमी स्मृताः । रोकादीनधिकृत्योक्तेरधिलोकाद्यतो मवेत् ॥६१॥ 

परथिग्यग्निरथाचारयो माता या चाधरा हयः । पूरवं॒॑स्यास्संहितारूपं दिवादित्याचथोत्तरम् ॥६२॥ 
पूरवो वर्णः पूवेरूपयुत्तरश्चोत्तरं स्मृतम् ॥६२॥ 

संहिताया इति ज्ञेयं ततोऽन्या काऽ संहिता । सन्धिः स्यान्मध्यमं दिद्रमाकाशादिस्तथेव च ॥६४॥ 

सन्धत्ते येन सन्धानं वाय्वादिरिहि कीर्यते । इतीमा इति वाक्येन प्रदश्यन्ते यथोदिताः ॥६५॥ ५ 

वेदोपास्ते त॒ यस्तवेताः एरं तस्येदयुच्यते । शस्त्रापितथियोपेत्य द्यतादारम्याभिमानतः ॥ 

चिरासनं भवेदथ तदुपासनषच्यते ॥६६॥ 

सन्धीयतेऽसौ खर्गान्तेः प्रजादिभिरसंशयम् । महतीः संहिता वेद् यो यथोक्ताः समाहितः ॥६७॥ 

इति तुतोयोऽनुवाकः 

जथाधिलोकमित्यादौ सवंत्राथशषब्दाः सन्ति तेषामथंमाहू--दृष्ठीति । कर्तुरेकत्वादनुषठेयानां बहुत्वादवद्यं- १० 
भाविनि क्रमे हृदयस्याम्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षे इतिवत्तद्विशेषनियमार्था वाक्येष्वथश्ञब्दा इत्यथः । 
धिंरोकादिशब्दवाच्यत्वं कथमुपाप्तनानामित्याशद्कुयाऽऽह्--रोकादीनिति ॥ ६१॥ 

संहिताया यत्पूवंमक्षरं तत्र पृथिवीहष्टिरग्निहरटिराचायदृष्टिमातृहष्टिरध राह्नुदृश्स्च कततन्येत्तिविनियोगविधि 
दशंयति-पृथिवीति \ यच्चोत्तरं संहिताक्षरं तत्र॒ दलोकटशटि रदित्यदष्टिरन्तेवासिदृष्टिः पितृहष्टिरत राहुनुरृष्टिस्च 
कतव्येत्याहू--दिवेति ।॥ ६२॥ १५ 

के ते पूर्वोह्तरे संहिताया रूपे यत्र पुथिव्यादिदृष्टिरित्याशङ्कयाऽऽह्--पुवं इति 1 उक्ताक्षरातिरेकेण संहिता- 
रूपस्य दुनिरूपत्वमाहु-तत इति \ अक्षरथोमंव्यमं खिद्रं सन्धिस्तच्र च पूवंवदाकाशदृश्टिजंलटष्िविचाटृष्टिः प्रजा- 
हृष्ि्वाग्हष्टिश्च कतब्येत्याहू- सन्धिरिति ।। ६२३-६४॥ 

पूर्वोत्त राक्षरयोः सम्बन्धहेतुयंत्तदिशेषः सन्धानं तत्र वायुदृष्टिविचयुद्दष्टिः प्रवचनटृष्टिः प्रजननेद्ियदष्ट- 
जिह्व !दृष्टिस्च कार्येत्याहु-सन्धत्त इति । इत्थं संहितोपासनप्रकारा उक्ता इति विनियोगविचि'मितीमा इति- २० 
वाक्याथंकथनेनोपसंह्रति--इतीमा इति ॥ ६५ ॥ 

यथा दर्शादयः षड्यागाः समुच्चित्य फएलसाधनमधिकारांरोनामेदात्तथा पञ्चोपनिषदः समुच्चिताः प्रजादि- 
फर्कामस्यानुष्ेया इत्यधिकारविधि ““य एवमेता इत्यादिवाक्यस्याथंकथनेन कथयति -वेदेति \ प्रजादि स्वर्गान्त- 
मिदमा परयमृष्यते । उपासनचब्दाथेमाहू--शासेति ! श्रत्तिस्मतिसिद्धेऽथं तदीयं साक्षात्करणं यावदुत्पद्ते 
तावंदविजातोयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययसन्तत्तिकरणमुपासनमि यथंः ।। ६६ ॥ २५ 

 फरुकामिनान्नु्ीयमानं संहितोपासनं कामितफलाय सम्पद्यते फरनभिसन्धिना त्वचुष्ठोयमानं तदेव 
ब्रह्मविद्यां भवतोत्यभिप्रेत्य वेदोपास्ते यस्त्िव्यादिनोक्तं प्रपञ्चयति--सन्धीयत इति }) ६७ ॥ 

इति तृतीयोऽनुवाकः 





५ 

९५ 

९१५ 

ज्य छीश्लाकल्ल्यां च्त्तर्थोऽच्चुल्याच्कः 

यद्छन्दस्रामृषमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽ्यमृतात्संबभूव । स मन्द्रो मेधया स्पृणोतु | 
असृतस्य देव धारणो भयासम् । शरीरं मे षिचषेणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां 
मृरि विश्रुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना ॥ १॥ 

य्छन्दसामिति । मेधाकामस्य भ्रीकामस्य च तत्प्राप्रिसाधनजपहोमावुच्येते “स मेनो मेधया स्पृणोतु" 
“ततो मे ध्ियमावह'' इति च लिद्धुदशंनात् ^ । यषछन्दसां वेदानामूषम इवषभः प्राधान्यात् । विश्वरूपः सवंरपः 
सवंवाग््याप्तेः, “तद्यथा क्ञङ्नाः' इत्यारिश्रुत्यन्तरात् । अत एवषभत्वमोद्धारस्य ।! ओङ्कारो दयत्रोपास्य इति 
ऋषभादिशब्दैः स्तुतिन्यय्यैवोङारस्य । छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा ह्यमृतं तस्मादमृतादधिसम्बभूव ! रोकदेववेद 
व्ाहूतिभ्यः सारिष्ठं जिघृक्षोः प्रजापतेस्तपस्यत ओङ्कारः सारिषठत्वेन प्रत्यभादित्यथंः । न हि नित्यस्योद्धारस्याञ्ज 
सेवोत्पत्तिरवकल्पते । स एवंभूत ओङ्कार इन्दः सवंकामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया प्रज्ञया स्पृणोतु प्रणीयतु 
बेलयतु वा । प्रज्ञाबलं हि प्रा्यंते ! अमरतस्यामृतत्वहेतुभूतस्य ब्रह्मज्ञानस्य तदधिकरारात्; हे देव धारणो धारयिता 
भूयासं भवेयम् \ किच्च शरीरं मे सम विचषंणं विचक्षणं योग्यमित्येतत् ! भूयादिति प्रथमपुरुषविपरिणामः। 

आनन्दगिरिटीका 

अवान्तरतात्पयंममिप्रेव्याहु-यश्छन्दसामित्यादिना । सम्बभूवेत्ति जन्मवाचके पदे श्रूयमाणे किमिति 
“'प्रजापतिर्छोकानभ्यतपत्'' इत्यादिश्रत्यन्तरानुसारेणाऽऽत्मज्ञानयोग्यकायश्चेष्ठत्वेन प्रतिभानं व्याख्यायते तत्राऽऽ्हू-- 
न हीति । पुरुषविपरिणाम इति । भूयासमित्युत्तमपुरुषस्य प्रकृतस्य प्रथमपुरुषत्वेन विपरिणामः कत्तव्य इत्यथैः । 

वनमाला 

तनु यद्छन्दसामित्यादयो मन्त्राः किमथंमाम्नायन्ते ? तत्राहु- मेधेति ! मेधाकामस्य मेधाप्राप्तिसाधनं 
जप उच्यते, श्रीकामस्य श्वीप्राप्निसाधनं होम उच्यत इति विभागः। एवं तात्पयंवणेने कारणमाह्- स मेने 
इत्यादिना । ऋषभ इति । गवां मध्ये प्रधानत्वाद्यथा ऋषभः श्रेष्ठः, तथा वेदानां मध्ये अणवः श्रेष्ठः प्राधान्या 
दित्यथंः । ननू कथमोङ्का रस्य सवंरूपत्वमित्याश्ञङ्कुयाह-सवंबाश््यापरेरिति ! शब्दमात्रे कृर्स्नस्यामिघेस्यान्तमभवि 
““तस्य वाक्तन्तिः'' इत्यादिधुत्युक्तं सिद्धं कृत्वा तस्य सवंशब्दात्मकत्वे प्रमाणमाह्-- तद्यथेति ! ` तद्यथा शङ्खुना 
सर्वाणि पर्णानि सन्तुण्णान्येवमोद्धारेण सर्वा वाक्सन्तुण्णा” इति श्रुत्यन्तरम् । तस्य चायमथः--यथा लोके अश्वत्य- 
पर्णानि शङ्कशब्दवाच्येन स्वगतशकाकाविकशेषेण व्याप्तानि, तद्रदोद्कारेण सर्वा शब्दात्मिका वाग्न्याप्तेति । अत 
एवेति । विद्वरूपत्वाच्च तस्य श्रेष्ठत्वमिव्यथंः । नन्वोङ्कारस्था् स्तुतिरन्याय्या; नेत्याह -ओदङ्कारो हनरेति । 
अस्यां संहितोपनिषदोद्कारस्य "जओोमिति ब्रह्म इत्यत्रोपासनं प्रसिद्धमिति हिश्लब्दाथंः। भोद्कारस्य सवेवेदषु 
प्राधान्यं कुत इत्याशद्धुय तद्धेतुप्रदशंनपरं छन्दोभ्य इति वाकथं व्याचष्टे-वेदेभ्य इत्यादिना । अमृतादिति 
वेदविरोषणं “वेदा ह्यमृतः” इति श्रुत्यन्तरात्, एकवचनं च च्छान्दसमित्याश्ञयेनाह्- वेदा ह्यमृतमिति । वेदानाम 

` मृतत्वं नित्यत्वम्, तच्चावान्तरप्रल्ये नाशाभावरूपं विवक्षितम् । न त्वात्यन्तिकं निव्यत्वमस्ति वेदानामू; कल्पादौ 

२० 

सुष्टश्नवणात्, महाप्ररये नाक्ाभ्युपगमाच्च । इदं च देवताधिकरणे विस्तरेण निरूपितं तत्रैव द्रष्टव्यम् । सम्बभू 
वेत्यस्याथंमाहु--खोकदेवेति । सारिष्ठमित्ति । सारतममित्यथंः । तथा च श्रतिः--“प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभि- 
तप्तेभ्यस्वरयी विद्या सम्प्रास्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सम्भराख्वन्त भूर्भवः सुवरिति 
तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओङ्कारः सम्प्रास्रवत्” इति । अभ्यतपत् सारजिषश्चया पर्याछोचितवानित्यथंः। तरयो 
वेदास्वयी विद्या 1 यद्यप्यस्यां श्रुतौ ोकानन्तरं देवा न श्रयन्ते, तथापि ''प्रजापततिर्लोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानां 
रसान्प्राबृहदग्नि पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादारित्यं दिवः स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना 

३५ रसान्प्राबृहत्”” इत्यत्र देवा अपि श्रूयन्त इत्यभिप्रेत्य देवग्रहणमिति मन्तव्यम् । प्रावृहत् गृहीतवान्, सारत्वेन 
ज्ञातवानित्यथः । ननु सम्बभूवेति पदं जन्मपरतवेनैव कृतो न व्याख्यायते ? तत्राह--न हीति ! नित्यस्येति । 

१. एतेनतेषां मन्त्राणां लिद्धकल्प्य एव विनियोग इत्युक्तं भवति। 





शी अनु०-४ | तैत्तिरीयोपनिषत् ि [ ३८९. 

र्बाणा चीरमात्मनः। वासा “. सि मम गावश्च । अन्नपाने च सवदा । ततो मे भियमावह । ̀  
रोमशं पशुभिः सह स्वाहा। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्राहा। विमायन्तु ब्रहचारिणः स्वाहा । 

प्मायन्तु जह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । श्षमायन्तु जह्यचारिणः स्वाहा ॥ २॥ 

जिह्वा मे मधुमत्तमा मधुमत्यतिषशयेन मधुरभाषिणीत्यथः । कर्णाभ्यां श्रोत्राभ्यां भूरि बहू विभ्नुवं व्यश्चवं 
रोता भूयासमित्यथंः ! आत्मज्ञानयोग्यः कायंकारणसङ्घातोऽस्त्विति वक्याथंः। मेधा च तद्थंमेव हि प्राथ्यंते । 
ब्रह्मणः परमात्मनः कोशोऽसि । असेरिवोपरुभ्ध्यधिष्ठानत्वात् । त्वं हि ब्रह्मणः प्रतीकं त्वयि ब्रह्मोपलभ्यते । मेधया 
लोकिकिप्रज्ञया पिहितः आच्छादितः स त्वं सामान्यप्रनेरविदिततत्व इत्यथः भुतं भवणपुवंकमात्मज्ञानादिक मे 
गोपाय रक्ष । तस्प्राप्त्यविस्मरणादिना । जपार्था एते मन्त्रा मेधाकामस्य । होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य मन्त्रा 
उच्यन्ते । अगवहन्त्यानयन्ती \ वितन्वाना विस्तारयन्ती तनोतेस्तत्कमंत्वात् \ कुर्वाणा निवतंयन्ती \ अचो रमचिरं 
क्षिप्रमेव । छान्दसो दीघंः । चिरं वा कुर्वाणा । 

आनन्दगिरिटीका | 
अचेतनशब्दं प्रति प्राथेना कथं ? कथं चेन्द्ररब्देनाभिधानमित्याशङ्कय ब्रह्माभेदविवक्षयेत्यभिप्रेत्याऽऽह-- 

ब्रह्मण इति । ब्रहयामेदेन प्राथित्तदाने समथंश्चेदोद्धारः किमिति सर्वेर्नोपास्यतत इत्याशङ्काऽऽह--मेधयेति \ रोकिक- 
पर्येति \ शालग्रामादिष्विव देवतावृद्धयेव्यथंः । नैतेष्वाषंयादि मृग्यं ब्राह्मणोलन्तत्वात् । - ` ` 

वनमाला | 

अवान्तरप्रल्यावस्थायिन इत्यथः । प्रणवस्य वेदान्तभृत्तव्वेन वेदसमानयोगक्षेमस्य वेदेभ्यः सकाशान्मुरयं जन्म 
न हि सम्भवतीत्याशयः । परमेश्वर इत्यस्य विवरणं सवंकामेश इति । ननु मेधाप्रदानेन तत्प्रीणनं तात्कालिकभ्रीति- 
सम्पादनं न तद्वि्याकामस्य विवक्षितं प्रयोजनमित्यस्वरसादाह--बर्यतु वेति) अत्र विद्याकामस्यपिक्लां दशंयत्ि- 
प्र्ञाबलं हीति । प्रज्ञात्र मेधाश्ञब्दाथंः। सा च ग्रन्थतदथंधारणशक्तिः, संव बलम् । प्रज्ञावरस्य च (नायमात्मा 

१० 
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बलहीनेन लम्ः'' इति श्रतिसिद्धं विद्यासाधनत्वं ्ोततयितुं हिशब्दः। तदधिक्रारादिति। जमृततशब्दसुख्याथंस्य ब्रह्मणो २० 
धारणासम्भवादमृतशब्देन मुख्यार्थादल्यदेव किञ्चिल्लक्षणीयम्; तच्चामृतशब्दितब्रह्यप्राप्तिसाधनं ब्रह्मज्ञानमेव 
वक्तव्यम्, तत्साघनप्रज्ञाप्रा्थनेन तस्यैव बुद्धिस्थत्वादित्यथंः । पुरुषविपरि.. ५ इति । उत्तमपुरुषत्वेन पूत प्रयुक्तस्य 
भूयासमिस्यस्य भूयादिति प्रथमपुरूषत्वेनात्र व्यत्यासः कत्य इत्यथः । मधुरभाषिणीति \ भूयादित्यनूषङ्खः । ननु 
चक्षुरादेरपि जानं प्रत्यानुकूल्यं कुतो न प्रार्थ्यते ? प्राथ्य॑त एवेत्याशयेन शरीरं मे विचंणमित्यादेविवक्षितमथमाह- 
आत्मन्ञानेति । कार्य स्थुलशरीरम्, करणानि चक्षुरादीनि, तेषां सङ्कतः समुदाय इध्यृथंः । नु सङ्घातनिष्ठा 
योग्यता चेदासमज्ञानस्य प्राथ्यंते, किमर्थं ताहि मेधा प्रा्यंते ? तत्राहु--मेधा चेति! रोगादिप्रत्तिबन्धरहितस्य 
जितेन्दरियस्यापि मेधां विनाऽऽत्मनज्ञानासम्भवात्सापि प्राघान्धेनात्सन्ञानार्थमेव प्राथ्यंत इत्यथंः। आत्मज्ञानं प्रति प्रज्ञायाः 

प्रृष्टसाधनत्वद्योतनार्थो हिशब्दः! अव्राचेतनस्याप्योद्कारस्य ब्रह्याभेदेन प्राथितदाने सामथ्यंमवगन्तग्यस् । ननु 
कथं तस्य ब्रह्माभेदः ? तत्प्रतीकत्वादिति ब्रूमः । कथं तस्य तस्परतीकत्वम् ? तत्राह -ब्रह्मणः परमात्मन इति । 
नन्वरसि प्रति प्रसिद्धकोरास्येव ब्रह्म प्रति प्रणवस्य ` स्वस्मिन्नन्तर्भावयितुत्वरक्नकत्वादेरभावान्न मुख्यं कोशत्वमस्ति; 
तत्राहु--उपलन्धीति ! यथासि: कोरे उपकभ्यते तथा भोद्धारे ब्रह्मोपलभ्यते; तततश्चोपरुन्धिस्थानत्वसाम्यात्कोश- 

शब्दो गौण ओङ्कार इत्यथ; । तदेव साम्यं विवृणोति--त्वं हीति । तस्य ब्रह्यप्रतीकत्वे भरुत्यन्तर्रसिद्धि्योतनारथो 
ह-शब्दः । प्रतीकमिति ! इष्टयालस्बनमित्यथंः । ब्रह्हष्टिफक्माह्--स्वयीति । उपकन्धिः साक्षात्तारः । नतु 
योद्धारः प्राथितफलदाने समथंस्ताह किमिति स सर्वेरनोपास्यत इति शङ्कावारणा्थं मेया पिहित इति वाक्यम् । 
तद्रयाचष्टे-मेधयेत्यादिना । ननु शास्व्राजनिता प्रज्ञा रौकिकप्रजञा, तस्याः कथं पीठादेरिव पिघायकत्वमित्या- 

२५ 

२५ 

रङ्धयात्र विवक्षितं पिधानं कथयति--स त्वमिति \ उक्तरौकिकप्रज्ञामत्रयुक्ताः सामान्यप्रजञाः; स त्वं सामान्य- ` 
प्शेरविदितमहिमासि; तस्मात्त्वं न सर्वैरूपास्यस इत्यथ; । श्रवणपूवंकमात्मज्ञानादिरक्षणं विज्ञानं भरुतम्, तत्पराप्त्य- 
विस्मरणादिना गोपायेति योजना । प्रथमादिपदेन मननजनितं ज्ञानं संगृह्यते। द्वितीयादिपदेन रागादिलक्षणप्रतिबन्ध- 
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यन्नो जनेऽसानि स्वाहा | श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा | तं त्वा मग प्रविशानि स्वाहा 

स॒मा भग प्रविक्न सखवाहा। तस्मिन्पहस्रश्ाखे। निभगाहं तयि मृजे सखाहा। 
यथापः प्रवता यन्ति। यथा मासा अहजय् | एवं मां ब्रह्मचारिणः | 
धातरायन्तु स्वेतः खाहा । प्रतिव्े्लोऽसि प्र मा भाहि प्र मा पचस्र॥३॥ 

वितन्वाना शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा धातरायन्तु सवतः स्वाहैक च 

दति चतुर्थाऽनुवाकः 

आत्मनो मम, किमित्याह-वा्तासि वराणि सम गाचचछच गाश्वेति याचेत् । अन्नपाने च सवेदेवमादीनि 
्र्वाणा श्रीर्या तां ततौ मेधानिवेतेनात्परमाबहाऽऽनय । अमेवसो हि श्नोरन्थयेवेति । किविशिष्टाम् । लोमलामजा- 
व्यादियुक्तमन्येश्च पञ्चुभिः संयुक्तामावहेति । अधिकारादोद्धूमार एवाभिक्चम्बध्यते । स्वाहा, स्वाहाकारो होमार्थं 
मन्तरान्तज्ञापना्थंः। आ मा यन्तु आयन्तु मामिति व्यवहितेन सम्बन्धः! ब्रह्मचारिणो विमाऽऽयन्तु प्रमाऽभ्यन्तु दमायन्तु 
ज्मायन्त्वित्यादि । 

यरो यश्षस्वी जने जनसमूहेऽसानि भवानि । श्रेधान्प्र्ञस्यतरो वास्यसो वसीयसो वसुतराद्रसुमत्तराष्ाऽसा- 
नीट्यन्वयः । किच्च तं ब्रह्मणः कोक्षभूतं त्वा त्वां हे भग मगवन्पूजावन्परविश्चानि प्रविद्य चानन्यस्त्वदात्मैव 
भवानीत्यथंः। स त्वमपि सा मां भग भगवन्पुजावन्प्रविश्ाऽऽवयोरेकत्वमेवास्तु । त्मस्त्वयि सहश्श्ञाखे बहु भेदे 

आनन्दगिरिटीका 

“वस निवासे, वसं माच्छादने'" इति धातुदयादुप्रत्ययः शीरेऽथे। वसुवंसनशीकः। पराच्छादनशीलो वा वसुः। 
वनमाला 

निवृत्तिः संगृह्यते । तदुक्तं वात्तिके--"“रागद्वेषादिहेतुम्यः श्रुतं गोपाय मे प्रभो” इति । तत्कमत्वादिति । 
तनोतेर्धातोस्तदथंकत्वादित्यथंः । ममेति । ममात्रपानादिकं सवंमानयन्तौ सवदा सम्पादयन्ती तथा सम्पादितं सवं 
विस्तारयन्ती वधंयन्ती वर्धितं सर्वं चिरं दीघंकारं कुर्वाणा वत्तयन्तो, यथा विनष्टं न भवति तथा कुवंतीति 
यावत् | अचिरमिति च्छेदः सम्भावनामात्रेण । दैघ्यं छान्दसम् । किमित्याहेति \ किमावहुन्तीत्याकाडक्षाया 
माहेत्यथंः । भत्रावहन्तीव्यादिपदत्रयं श्चियो विशेषणम् । नन्वावहन्तीव्यादिपदत्रयस्य प्रथमान्तस्य, द्वितीयान्तस्य 
श्नोपदस्य च कथं विशेषणविरोष्यभवेनान्वय इत्याशङ्कुयाध्याहारेण योजयति--श्नौर्या तामिति । तामाव- 
हेव्य॒त्तरेणान्वयः । तततो मे श्ियमित्यत्र तत इत्यस्य व्याख्या मेधानिवंतंनात्य्समिति । ननु मेघातिष्पच्यनन्तरमेव 
किमिति प्रः प्राथ्यंते ? तत्राहु-अमेधसो हीति 1 प्रजञाहीनस्यापात्रव्ययादिना धघनादिकमनथयवेत्येतसप्रसिद्धम्, 
भतो मेधानन्तरमेव श्रीः प्राथ्यंत इत्यथः। क्िविक्षिष्टां चेति। पन्च क्रिविशिष्टामित्यथंः। अजादीनां खोमशघ्वात्तद्रूपा 
श्रीर्लोमिशेति भावः। श्ियमावहेति कः सम्बोध्यते ? तत्राहु--अधिकारादिति ! सच्निधानादित्यथंः । ओङ्कारस्य 
प्राथितश्रीप्रदाने योग्यतासूचनार्थो हिशब्दः । मेधाविनः श्रीयुक्तस्य विदयाप्रदानाय रिष्यप्राप्तिप्राथेनामन्वः आ मा 
यन्त्विति । तं व्याचष्टे--आयन्तु मामिति ! स्वस्याचायंत्वप्रयुक्तकौतिप्राथेनामन्त्रो “योजन” इति । तं व्याचष्टे-- 
यशस्वीति ! “वस निवासे" “वस आच्छादने" इति धातुद्रयादुप्रत्ययः सीराथे । वेदमय वसनशीखः पराच्छादन- 
शीखो वा वसुः, अतिशयेन वसुवंसीयान्, तस्मद्रसीयसः । ईलोपरछान्दस्तः । यद्वा धनवाचिना वमुक्षब्देन 
वसुमाल्छेक्ष्यते; तथा चातिशयेन वसुमान्वसुमत्तरः, तस्मादित्यथं इत्याशयेनाह--वसुमत्तरादेति । तेष्विति । 
वसीयःसु वसुमत्तरेष वेत्यथंः। विद्यातत्साधनप्राथेनानन्तरं विद्याफल्प्राथनां दशंयति--कि चेति 1 नन्वत्र विदुषो 
ब्रह्मरूपे प्रणवे मुख्यप्रवेशासम्भवादह ब्रह्मास्मीति ज्ञानमेव तस्य तस्मिन्प्रवेशत्वेन विवक्षणीयम् । तस्य चामृत्तस्य 
देव धारणो भूयासमित्यनेनेव प्राधितत्वाल्पुनरक्तिः स्यादित्याशङ्क्य तात्पयंमाह--प्रविदय चेति ! वाक्यद्वयस्य 
विवक्षितमर्थं संक्षिप्याह्--आवयोरिति । मेदहेतुमज्ञानं नाश्येत्यथंः; तयोरेकत्वस्य स्वतः सिद्धत्वादिति मन्तव्यम् | 
बहु भेद इति । शिवविष्ण्वाद्यनेकमूत्युपेते त्वयि पापं नाशयामि, व्वन्सू््तिमजनेन पापं नाशयामीति यावत् । यदुक्त 
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निमूजे शोधयाम्यहं पापकृत्याम् \ यथा लोक आपः प्रवता प्रवणवता निम्नवता देदेन यन्ति गच्छन्ति \ यथा च 

मासा अहरं संवत्सरोऽहजंरः । अहोभिः परिवतंमानो लोकाञ्रयतीत्यहानि वाऽस्मिञ्जीयंन्त्यन्तभेवन्तीत्यहजंरः । 

तं च यथा मासा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो हे धातः सर्वस्य विधातः, मामायन्त्वागच्छन्तु सवतः सवंदिर्भ्यः । 

प्रतिवेशः श्रमापनयनस्थानमासन्नगहमित्यथंः । एवं त्वं प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छीलिनां सवेपापदुःखापनयन- 
स्थानमसि, अतो सा सां प्रति प्रभाहि प्रकाशयाऽऽत्मानं प्रमाप्स्व प्रपद्यस्व च मां रसबिद्धमिव रोह त्वन्मयं 
त्वदात्मानं कूवित्यर्थः । श्रीकामोऽस्मिन्विदयाप्रकरणेऽभिधीयमानो धनाथ: धनं च कर्मथिं कमं चोपात्तदुरितक्षयाय 
तत्भये हि विद्या प्रकाशते । तथा च स्मृतिः- 

“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः । यथाऽऽदशेतलप्रर्ये पहयत्यात्मानमात्मनि \\'” इति । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाथंगोविन्दभगवत्पुज्यपादलिष्यश्रीमच्छङ्क स्भमगवतः कृतौ 
तेत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्टी चतुर्थोऽनुवाकः" 

आनन्दगिरिटीका 

मतिक्ञयेन वसूवंसीयांस्तस्माद्रसीयस्ः । ईरोपश्छान्दसः । वसुमान्वसुजब्देन लक्ष्यत इट्यभिग्रेत्याऽश्ह-वसुमत्तराषटरेति, 
पूर्वोक्तस्य प्रयोजनमाह--किञ्चेति ॥ यदुक्तं ब्रह्मचारिणो मामायन्तु'" इति तत्र हृशन्तमाह्--यथेति 

इति श्रीमत्परमहंसपरिजत्राजकाचायंश्रीमन्छद्धानन्दभगवच्छिष्यानन्दज्ञानविरचितार्यां तत्तिरीयोपनिषच्छाङ्ुरमाष्यदीकायां 
रीक्षावल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाक 

तनमाङा 

ब्रहाचारिणो मामायन्त्वित्ति, तदेव दृष्टान्तेन प्रपश्चयति--पथेति । अतो मामिति । त्वल्निष्ठायाः संसारभमापनयन- 
स्थानत्वात्तदपनयाय मां प्रति स्वात्मानं तत्वतः प्रकाशयेत्यथः । आदरसूचनाथंमुक्तन्ञानं पनः प्राथंयित्वा मुक्तिमपि 
तदर्थमेव पुनः प्राथयते--प्रपद्यस्व चेति । रसविद्धो लोहो रसमयो भवति, तद्रन्मां त्वन्मयं कुवित्यथंः । विद्यासन्निधौ 
श्रुतस्य श्रीकामस्य प्रणाडया वियायामुपयोगं दशं यति-श्रीकामोऽस्मिनलित्यादिना। विद्या प्रकाशत इति) प्रकारातेऽभि- 
व्यज्यते, उत्पद्यत इति यावत् । यथा आदशंतले निमंले प्रतिबिम्बं स्फुटं पश्यति, तथा पापक्षयेण निमंलादशंतल- 
तुल्येऽन्तःकेरणे ब्रह्मात्मानं पश्यतीति स्मृतैर्तरार्घाथंः | 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्दवाष्यव्याख्यायां वनमालास्यायां शीक्षावल्लर्चां चतुर्थोऽनुवाक 

शान्तिरत्नाकरोक्तः आवहन्तीहोमप्रकारः-आवहन्तीमन्त्रस्य माहाचमस्य ,ऋषिः महाविराट् छन्दः 

९५ 

२० 

मन्नपुर्णाभवानीदेवता । अन्नसमृद्धयथं भावहन्तीहोमे विनियोगः मन्त्रैरेवाङ्खन्याप्तकरन्यासौ। ध्यानम्- २५ 
अकाभिामर्णाम्बरावृततनूमानन्दपूर्णाननां मुक्ताहारविभूषितां कुचभराक्रान्तां सकाच्चीगुणाम् । 
देवीं दिव्यरसाच्नपुणंकरकामंभोजदर्वीकरां ध्यायेच्छ्कुरवल्लभां त्रिणयनामम्बां प्रकम्बाखकाम् ॥ 
इति ध्यात्वा सग्नि प्रतिष्ठाप्यादौ चतसः ओदुम्नरसमिधः जुहोति--शरीर+-स्वाहा, जिद्धा मे+ 
स्वाहा, कर्णाभ्यां +-स्वाहा, ब्रह्मणः कोशोऽसि ~+स्वाहा । सवंत्रान्नपूर्णाभिवान्या इदं न मस्म । ततोऽन्नत्र- 
होमाः (४) भवहन्तो श्रियमावह स्वाहा (१) आवहन्ती +-पशुभि सह् स्वाहा (२) ममायन्तु+ 
स्वाहा (३) यशोजने +स्वाहा इत्यादि अनुवाकान्तस्वाहामन्तः होमाः कतंग्याः। अन्ते प्रतिवेशोऽसि + 
पद्स्वेति प्राथंना कार्या | 

२० 





जय छीद्लार्ल्यां न्तर््यो ऽ स््॒याष्क 

यदछन्दसामितिज्ञानं मेधाकामस्य भण्यते | आवहन्तीति तद्टर्स्याच्छ्रीकामस्येह लिङ्घतः ॥६८॥ 
छन्दः्न्दाद्ञयो वेदास्तत्प्रथानस्वकारणात् । ऋषभो विश्वरूप सवेवाग्ब्यापषिकरारणात् ॥६६॥ 
असृतेभ्योऽसौ बेदेभ्यः प्रतिभातः प्रजापतेः । ओंकारस्य हि नित्यस्वान्नाञ्जसोत्पत्तिरुच्यते।।७०॥ 

ओंकारः समेकामेशषः स इन्द्रः परमेश्वरः । मेधया प्रज्ञया मां स स्प्रणोतु प्रीणयति ति ॥७१॥ 
५ अभूृतत्वेकदेतोः स्यामात्मज्ञानस्य धारणः ॥७२॥ 

विचक्षणं च मे भूयच्छरीरं देव संदा । मनः ग्रहादिनी मे स्यान्जिद्धा मधुरभाषिणी ॥७३॥ 
कर्णाभ्यां चेव वेदाथं मरि विभृणुयामहम् । ब्रह्मणश्रासि कोश्स्त्वमसेखि परात्मनः ॥७४॥ 
अपविद्धे्णा यस्मास्यि परयन्ति तत्परम् | अभिधानप्रतीकखदारेणास्योपलब्धये ॥ 

स्वमेव हेत॒तां यासि तस्मात्कोश्स्त्वशरुच्यसे ॥७५॥ 

१० “यर्छन्दसामि"त्यारभ्य “श्रुतं मे गोपाये"त्यन्तस्थ प्रन्थस्य तात्पयमाह्--यश्छन्दसामिति । तेन हि ज्ञान- 
मोङ्कारोपासनमधिङृत्य जपो मेधाकामस्योच्यते-^स मेन्द्रो मेधया स्पृणोति "ति लि द्धान्मेधाहीनेन ब्रह्मणोऽवगन्तुम- 
दाक्यत्वात्तत्कामस्य जपोऽपि ब्रह्मविद्यार्थो भवतीत्यथेः-जावहन्तीत्यारमभ्याचुवाकसमाप्त्यन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पयं- 
माह-भावहन्तीति । यथा जपो मेधाकामस्याभिधीयते तथैवाऽऽवहन्तीत्यादिना सर्वेणाचुवकेन श्रीकामस्य होमो 
विवक्षितः स्यात्ततो मे ध्रियमावहेति लिद्धात् । न हि श्रीविहीनेन वित्तशुद्धवर्थं यागायनुष्ठातुं शक्यते तततः 

१५ श्रीकामस्य होमोऽपि परम्परया ब्रह्मविद्योपयोगीत्यथंः ॥ ६८ ॥। 

वेदत्रयं छन्दःशब्दवाच्यं तस्मिन्वेदत्रये प्रधानत्वमोद्कारस्यास्ति तस्मादेव कारणाहषभशब्दादोद्धुारो गृह्यते। 
“तद्यथा शङ्कुने"त्यादिभरुतेरोङ्कारस्य सर्वात्मकत्वश्चवणाद्विरवरूपस्चासावितिपदत्रयस्याथमाह्-छन्दःशब्दा इति।६९॥ 

छन्दोभ्योऽघीव्यादेरथंमाहू-अमृतेभ्य इति । अमृतादिति पदमपि बहूवचनसामानाधिकरण्याद्हुवचनत्वेन 
योज्यते। सम्बभूवेति जन्मवाचके पदे श्रूयमाणे किमिति “प्रजापतिर्लोकानभ्यतपदित्यादिश्रुतयन्तरमनुसृत्य ्रष्ठत्वेन 

२० प्रतिभानं व्याख्यायते तत्राऽऽहट्-ओद्धारस्येति ।। ७० ॥ 

“समेन्द्रो मेधये"त्यादेरथंमाह-ओद्खार इति ॥ ७१ ॥ 

अमुतस्येत्यादावमुतशब्देनामृतहेतुत्वादात्मज्ञानमुच्यते तस्याहं ्वत्प्रसादाद्धारयिता स्यामिति प्राथनान्तर- 
माह-अमृतत्वेति । ७२ ॥ 

श्ञरीरं मे विचषंणमि"द्यस्याथ॑माह् विचक्षणं चेति । “जिह्वा मे मधुमत्तमे"व्यस्याथंमाह्--मन इति । 
२५ यदि हि शरीरपाटवं न स्यात्तदा मेधाफलस्याऽऽत्मन्ञानस्य सिद्धघर्थं श्रवणादनृष्ठानयोग्यता न मे सिध्येत् । यदिच 

मदीयं वागिच्धियं परुषभाषणे व्याप्रियेत तदा ज्ञानोपदेष्टयंपि तत्सम्भवान्न मे ज्ञानं सम्भवेदतस्तदुभयं प्राथ्यते 
मुमुक्षुणेत्यथंः । ७३ ॥ 

` (कर्णाभ्यामिणत्यादेरथंमाह्--कर्णाभ्यामिति ! ओङ्कारस्य शब्दमात्रत्वेनाचेतनत्व।त्करथं मेधादिप्रदाने 
साम्यं कथं चेन्ध्रशब्दवाच्यत्वमित्याशङ्कयाऽऽह्-ज्रह्यणश्चे ति \ भो ङद्कारस्य ब्रह्मोपरन्धिस्थानत्वेन ब्रह्मसचिकर्षाततत्र 

३० सवंमुपपन्नमित्यथंः ।। ७४ ॥ 
ब्रहाकोरत्वमोङ्कारस्य साधयत्ति--अपविद्धेति । त्वयीति सप्तमी निमित्तार्था । कथमोद्धुारं निमित्तीकृत्य 

विरक्ता मुमुक्षो ब्रह्म पश्यन्तीत्यपेक्षायामाहू--अभिधानेति ।। ७५ ॥ 





शीक्षा० अनु०-४, भा० वा०-७६-८५ ] तं ्तिरीयोपनिषत् वि [ ३९३ 

सोकिकम्रज्ञया यस्मान्मेधया पिदहिवस्ततः | नोपासते पराक्चित्तास्तवां देवममूतप्रदम् ॥७६॥ 
रागद्वेषा दिहैतुम्यः भुतं गोपाय मे प्रमो ॥७७॥ 

येन भ्ुतेन सम्पन्नस्त्वासेव प्रविज्चाम्यहम् । प्रापयन्त्यावहन्तीति विस्तारार्थोत्तरा क्रिया ॥७८॥ 

ुरवाणाभरुभयं देव विरमावह मे भियम् । ततो वबेदाथेधिज्ञानादन्नपानान्तदायिनीम् ॥७६॥ 
रोमशा पदुभियक्तां मरसयेकं सवेदेति च । मन्तरान्त्ञापनार्थाय स्रादाकारोऽयञच्यते ॥८०॥ ५ 
तथैव चोचशत्रापि स्वाहा तत्सम्मव्राद्नवेत । दैवेन सालुपेणैव वित्तेनाऽऽ्यु्रिकेदिकम् ॥ 

कमं कतमं यस्मास्राथ्येते तेन तद्द्रयम् ॥८१॥ 
आयन्तूहिश्य मां सवं अधीतिश्रवणाथिनः ॥८२॥ 

्रकरष्टयथं प्रमायन्तु यत्नतो ब्रह्मचारिणः । संभूय कोटिश्वेव मामेवाऽऽयन्तु सत्वराः ॥८३॥ 

जनेऽसानि यद्वेति पूवेस्थैतसपरयोजनम् । वस्यसोऽ्ं सकाश्चाच भ्रेयान्स्यां गुणतोऽधिकः॥ १० 
चसीयसो वस्यस इतीलोपषश्छान्दसो भवेत् ॥८४॥ 

ईयसुन्वसितुबां स्यात्स्याद्रा वसुमतः परः । अभीष्टोऽतिक्षयो यस्मात्सजातीयाद्गुणोन्नतेः ॥८५॥ 

ब्रह्मामेदेन मुमुक्षुणामपेक्षितमेधादिदाने चेदोङ्कारः सामथ्यंमदनुते तहि किमित्ति सर्वैरेव मेधाद्ययिभिर्सौ 
नोपास्यते तत्राऽऽ्ट॒-लोकिकेति । विषयामिनिवेशो खौकिकप्रज्ञा ।। ७६ ॥ 

“श्र॒तमि"”त्यादरेरथंमाह्-रागदेषादीति। ज्ञानसाधनं श्रवणादिकमनुतिष्ठतौ मे यथा रागादि ज्ञानप्रतिबन्धकं १५ 
न भवति त्तथा त्वया कर्त॑व्यमित्यथंः। मेघाकामस्य जपार्थान्मन्त्ास्व्याख्याय श्रीकामस्य होमार्थान्मन्त्रान्व्याचिष्यासुः 
“आवहन्ती वितन्वाने' 'तिपदद्यस्य क्रमेणाथंमाहू- प्रापयन्तीति ॥ ७७-७८ ॥ 

““कुवणि'त्यादेरथंमाहू--कुर्वाणामिति । उभयं वस्त्राद्यानयनं तद्विस्तारं चैत्यथं; । देवेव्योद्धुारो ब्रह्याभेदेन 
सम्बोध्यते । वेदाथंविज्ञानादनन्तरमिति दोषः । तदभावे श्चीरनर्थाय सम्भाव्यते ।। ७९ ॥ 

“लोमशामि'""त्यदरथंमाह-रोमश्चामिति । अजाव्यादियुक्तव्वं श्रियो खोमशघ्वरं स्वतस्तदयोगास्सवंदा २० 
वासांसि सवंदा गाः सवंदाऽन्नपाने च मामावहन्तीं विस्तार्यन्तीं कुर्वाणां श्चियमावहेत्यन्वयं सूचयत्ति-ग्रत्येकमिति । 
स्वाहाकारप्रयोगस्याभिप्रायमाह--मन्त्रान्तेति ।) ८० ॥। 

उत्तरेष्वपि मन्त्रेषु स्वाहाकारो मन्त्रान्तज्ञापनायैव भवेत्तत्र तच स्वाहाकारेण मन्त्रान्तज्ञापनसम्भवादि- 
त्याहू-तथेवेति । ननु किमर्थं मुमुक्षुणा ज्ञानं धनं च प्राथ्यंते तत्राऽऽहू-दैवेनेति । दैवं वित्तं ज्ञानम् । मानुषं 
सुवर्णादि ॥ <१॥ २५ 

आमायन्त्वित्यादेरथंमाह-आयन्त्विति ॥ ८२ ॥ 

““प्र मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहे" ति वाक्यद्रयं केचित्पठन्ति तस्याथेमाह-- 
परकृष्टयथंमिति । ८२ ॥ 

किमथंमनेकन्रहाचार्यागमः प्राथ्यंते तत्राऽऽहु--जनेऽसानीति । बहवो ब्रह्मचारिणो यदि मत्तो विद्यामाद- 
दीरन्विद्रत्सभायां तदा मम स्यातिभंवती्यथंः । “श्रेयानि"व्यादेरथंमाहू--वस्यसोऽहमिति । वस्यस इति वसीयस ३० 
इत्यस्मिन्नथं ईकारलोपदछान्दसः । वसीयसः सकाशादह् श्रेष्ठः स्यामित्य्थंः ॥ ८४ ॥ 

वसितुः पुरुषाद्धनवतो वा पुरुषादृत्तरत्रायमीयसन्प्रत्ययो न धातौरूपरिष्टादिति विवश्षितत्वादित्याह-- 
ईयसु्निति \ तत्र हेतुमाह--अभीष्ट इति \ गुणश्रे्ठतया सजातीयेभ्यः श्रेष्ठत्वस्य विवक्षितत्वादिव्यथंः | अथवा “वसं 

५० 
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ह्मणः कोशभूतं त्वां भगवन्प्रविश्ाग्यहम् । मां च सर्वात्मभावेन प्रविशेश प्रसीद् मे ॥८६॥ 
ठेकात्म्यमाबयोरस्तु मेदहैतुं विनाक्षय । अनन्तमेदे त्ग्येव निमरजे दुष्छरतं ततः ।८७॥ 
टुतमापो यथा यन्ति निम्नेन मकरालयम् । तथेवाऽऽयन्तु मां सवे समन्तादुत्रह्मचारिणः ८८ 

यस्मिन्नहानि जीर्यन्ते सोऽब्दोऽहजंर उच्यते । अहजेरे यथा मासा यन्ति सम्बत्सरास्मनि ॥८६॥ 
५ आसन्नगृपर्यायः प्रतिवेश इहोच्यते | प्रतिवेश इवासि त्वं सवेदुःखापनोदद्त् ॥६०॥ 

प्रतिप्राणिप्रवेश्ाद्या प्रतिवेशोऽसि कीत्येसे । मां प्रत्यत; प्रभाहि त्वं प्रमाप्चस्व चाञ्जसा ॥६१॥ 
इति चतुर्थोऽनुवाकः 

निवासे" “वस आच्छादन इति धातुद्रयादुप्रत्ययः । ताच्छील्यार्थे वसुव॑सनशीलः पराच्छादनशीरो वा वसुरिति । 
अतिशयेन वसुव॑सीयानुक्तस्तस्मद्रसोयसोऽ्टं शेष्ठः स्याम् । वसुमान्वा वसुशब्देन लक्ष्यते । ततो वसुमत्त राहु श्रेष्ठो 

१० भूयासमित्यथंः । ८५ ॥ 
पूर्वोक्तस्य प्रार्थनस्य प्रयोजनमाह--ब्रह्मण इति । मुमुक्षोः शरेठत्वे सत्यो द्कारवाच्येन ब्रह्मणा सहैकत्वस- 

पेक्षिततं सेत्स्यतीव्यथं; । तस्मि्नित्यादेरथंमाह--अनन्तेति । यस्मादहं त्वदात्मभूतोऽस्मि तस्मात्त्वन्निमित्तमेव मम 

पापक्षयः स्यादिव्यथंः ।। <€-८७ ॥ 

यदुक्तं “ब्रह्मचारिणो मामायन्त्वि”ति तच्र दृष्टान्तद्वयं शरद्युक्तं व्याचष्ट--दुतमभित्यादिना । ८८-८९. ॥ 

१५ “'प्रतिवेदोऽसी""टयत्र प्रतिवेशशब्दाथंमाह-आसन्ेति । सन्निहितगृहवदशेषदुःखनिवृ त्तहेतुस्त्वमिति वाक्यां 

कथयत्ति--प्रतिवे्च इति ॥ ९०॥। 

“आकाशवत्सवं्राण्यनुप्रेशाद्रा प्रतिवेशस्त्वमि""त्यर्थान्तरमाह्--्रतिप्राणीति । “प्र मा भाही''त्यादेर्धं 

माह--मां प्रतीति । यतस्त्वं सवगत्तोऽतो मां प्रति प्रमाहि त्वत्स्वरूपं प्रकटय मां च प्रपदस्वेत्यथंः । प्रकृतेषु मन्त्रेषु 

 ब्राह्मणोत्यन्नत्वात्तदरड्यवादाषेयादि नानुसन्धेयम् ।॥ ९१॥ 

२० | इति चतुर्थोऽनुवाकः 





जथ छखीक्षाचल्ल्यां प्न्स्नो ऽस॒व्ाच्कः 

भूर्भवः सुरिति बा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तास ह स्मेतां चतुथौम्। 
माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तद्ब्रह्म । स आस्मा । अङ्गान्यन्या 

देवताः । भूरिति बा अयं रोकः । भुव॒ इत्यन्तरिघम् । सुबरित्यसौ लोकः ॥ १ ॥ 

संहिताविषयमुपासनपुक्तं तदनु मेधाकामस्य श्रीकामस्य च मन्त्रा अनुक्रान्तास्ते च पारस्पर्य॑ण विद्योपयोगार्था 

एव । अनन्तरं व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽन्तरपासनं स्वाराज्यफल प्रस्तुयते-- भुभुवः सुवरिति \ इत्तीत्युक्तोप्रदशना्थंः । 

एतास्तिल इति प्रद्षितानां परामर्शार्थः । परामृष्टाः स्मार्यन्ते वै इत्यनेन ! तिल एताः प्रसिद्धा व्याहृतयः स्मायन्ते 

तावत् । तासामियं चतुथ व्याहूतिमंह इति । तामेतां चतुर्थो महष्चमसस्यापत्यं माहाचमस्यः प्रवेदयते \ उ ह् स्म, 

इत्येतेषां वृत्तानुकथनार्थंत्वाद्विदितवान्ददरशेत्यथंः । माहाचमस्यग्रहणमार्षानुस्मरणा्थंम् \ ऋषिस्मरणमप्युपासनाद्ध- 

मिति गभ्यत इहोपदेशात्। येयं माहाचमस्येन दृष्टा व्याहुतिमंहं इति तदबरह्य महद्धि किल ब्रह्म । महती च व्याहूतिः। 

आनन्दगिरिटीका 

वृत्तानुवादपुव॑कमुत्त यानुवाकस्य सम्बन्धमाह--संहिताविषयमित्यादिना। व्याहृतीनां श्रद्धागृहीतत्वात्तत्परि- 

त्यागेनोपदियमानं ब्रह्म न बुद्धिमारोहैदिति ततो व्याहृतिशरीरं हि रण्यगरमाष्ंब्रह्मान्तह दये ध्येयत्वेनोपदिद्यत 

इत्यथ; । मह् इति व्याहूतावङ्जिब्रह्यदष्टिः कत्त॑व्या । तत कि साम्यमित्यत माहू--महद्धीति । यथा देवदत्तस्य 

वनमाला 

वुत्तानुवादपूवंकमुत्त रानुवाकद्रयतात्पयंमाह् -संहिताविषयमित्यादिना । संहितोपासनं फरामिसन्धि 

विनाऽनुष्ठित चितशुदधदवारा विदयोपयोगार्थूमिति सूचयति-ते चेति \ चशब्दोऽप्यथं; । संहितोपासनवततऽपीत्यथं : । 

अन्तरिति । व्याहृतीनां श्रदधागृहीततवात्तसरित्यागेनोपदिद्यमानं ब्रह्म न बुद्धिमारोहति । अतो व्याहूतिशरीरस्य 

ब्रह्मणो हृदयान्तस्पासनमुपदिद्यत इत्यथ; । तात्पयंमुक्तवाश्तरग्याख्यानाय प्रतीकमादत्ते-भुभुवः सुवरिति । 

इतीघ्युक्तेति \ भूभंवः सुर्वारति वाक्येनोक्तानां व्याहूतीनां पारठक्रमरन्व क्रमानुबादाथं; श्रुतावितिशब्द इत्यथः । 

्र्दश्षितानामिति \ प्रदचितक्रमोपेतानां व्याहृतीनां स्वरूपानुवादयाथं एतास्तिखो ग्याहूतय इति शब्द इत्यथः । ननु 

क्रमतः स्वरूपतश्च ताः किमर्थ पराम्यन्ते १ तत्राह-परामृष्टा इति । स्मृति विवृणोति--तिखर एता इति । 
स्नायन्ते तावदिति । तावच्छब्दः प्राथम्याथंः । कमंकाण्डे कर्माङ्गतेन प्रसिद्धव्याहृतयः इह प्रथमं स्मयन्त वंशब्देन 

तासु क्रमेणोपासनविधानाथंमित्यथं; । सोमपानार्थं महाश्चमसो यस्य स महाचमस इति वेदभाष्यकाराः । 

अपत्यमिति । गोत्रापत्यमित्यथंः । तथा च वातिके दश्चितम्--“महाचमसगोत्रत्वाद्गोत्ाथंस्त द्वितो भवेत्” इति । 

प्रवेदयत इति ठटो भूता्थ॑परत्वेन व्याख्याने हैतुमाहु--उ ह स्म इत्येतेषामिति ऋषेदचतुथंग्याहुतिविषयक वेदनं 

योगभ्रभावजनितं प्रत्यक्षमेवेति मल्वाऽष््--ददरेत्यथं इति आषति । कऋषिसम्बन्ध्यनुस्मरणमाषंम्, तस्यानुस्मरणस्य 

कतंन्यताद्योतनाथंमित्यथंः । ननु तस्योपासनाङ्घतवे सति कतव्यता सिध्यति, तदेव कुत इति; त्राह - 

ऋष्यतृस्मरणमपोति \ इहोपदेश्चादिति ! उपासनप्रकरणे ऋषेः सद्कीतंनादित्यथंः ।  उत्तरतरोपदेक््यमाणाया गतेरपि 

चिन्तनमुपासनाङ्घस्वेन कतव्यमिहोपदेशाविशेषादित्यपेरथंः । तदुबरह्येति । तच्चतुथंब्याहू तिस्वरूपं ब्रहोति चिन्तये 

दित्यथंः । इतरव्याहृतित्यागेन चतुंग्याहू तिस्वरपे ब्रहयष्टिविधाने नियामकमाह्--महद्धि किर ब्रह्य महती च 

व्याहूतिरिति । मह्वं व्यापकत्वम्, तच्च ब्रह्मणः श्रुतिषु प्रसिद्धमिति दोतनार्थौ हि किरति निपातौ । चतुथ 

व्याहुतेरित र्याहूस्यपेश्या व्यापकत्वं वक्ष्यति । तथा च व्यापकत्वसाम्येन चतुथंव्याहूतिस्वल्पे बरहयहषटिविधिरिति 

५ 

१० 

९५ 

९० 

२० 
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१० 

१५ 

२५ 

मह हइत्यादित्यः। आदिस्येन बाब स्वे लोका मदहीयन्ते। भूरिति वा अग्निः। 
भुव॒ इति बायुः । सुवरित्यादित्यः । मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाप स्॒बणि 

ज्योती". पि महीयन्ते । भूरिति बा छवः । मुव इति सामानि । सुवरिति यज् _षि ॥ २॥ 

कि पुनस्तत् । स आत्मा । आप्नोतेर्व्यापिकमंणः आत्मा । इतराश्च व्याहतो रोका देवा वेदाः प्राणाश्च मह् इत्यनेन 

व्याहूस्यात्मनाऽऽदित्यचन््बरह्याच्भूतेन व्याप्यन्ते यतः ! अतोऽद्धान्यवबयवा अस्या देवताः \ देवताग्रहणमुपलक्षणा्थ 
रोकादीनाम् । मह इत्येतस्य व्याहूत्यात्मनो देवा लोकादयश्च सर्वेऽवयवभूताः । यत आहाऽदित्यादिमिर्छोकाद्यो 

भनन्दगिरिटीका 

पादादीन्यङ्गानि मध्यभागस्चा द्वी, इतरेषास ्गानामात्मा कथ्यते व्यापकत्वात् । तथा महोव्याहतिदिरण्यगभंस्य 

ब्रह्मणो मध्यभाग आल्मेति कल्प्यते । इतरास्व व्याहृतयः पादाद्यवयवव्वेन कल्प्यन्ते । प्रथमन्याहृतिः पादौ, 

वनमादडा 

भावः] चतुरथन्याहृते्व्यापकत्वं निरूपयितुं पृच्छत्ति-- कि पनस्तदिति । मह॒ इति व्याहृतिस्व्पं ब्रह्मतयक्तम्, 

तद्रयाहृततिस्वरूपं पुनरपि कि कौटशमित्यक्षराथंः । अत्रोत्तरं स आत्मेति श्रुतिः । विधेयपेक्षया पलिरङ्गनिर्दशः, 
स चतुथव्याहूतिस्वरूपमात्मा इत रव्याहुत्ययेक्षया व्यापकमित्यथंः। ननु चेतने रूढस्यास्मशब्दस्य कथं व्यापकत्वमथंः! 
योगेनेव्याह्--आप्नोतेरिति \ व्याप्षिः कमं क्रिया अर्थो यस्य; तत्तद्च व्याप्षिवाचकादाप्नोतेः सकाश्ाचचिष्पन्नोऽय- 
मात्मशब्दो व्यापकत्वबोधक इत्यथः । महु इति व्याहूतैरात्मश्रुव्युक्तमितरब्याहूत्यपेक्षया व्यापकत्वमुपपादयति- 

इतराश्चेत्यादिना यतोऽत इत्यन्तेन ।! चराब्दोऽवधारणे । नन्वितरब्वाहूतयो मह् इत्यनेन व्याप्यन्त इत्ययुक्तम्, 
इत रण्प्राहृत्तिषु मह् इत्यस्याक्षरानुवृत्तेरदशनादित्याश ङ्ुयाह्--आदत्यचन्द्रब्रह्यान्नभूतेनेति । मह् इति व्याहुत्यालसन 
आदित्यादिभूतत्वमित्थं श्रूयते--“मह् इत्यादित्यः, मह् इति चन्द्रमाः, मह् इति ब्रह्म, मह् इत्यन्नम्” इति । मह् 
इति ब्रह्मेत्यत्र ब्रह्मोद्कार इति वक्ष्यति । नन्वादित्यादोनां लोकादिष्वेव भ्यासिः, न व्याहूतिषु, अनुपरम्भात्; 

२०. तत्तश्च कथमादित्यचन्द्रभूतेन मह इत्यनेन इतरा व्याहत व्याप्यन्त इत्याशङ्कय तासामादित्यादिन्याप्यता- 

सिद्धवर्थं छोकाद्यात्कतामाह्-खोका देवा वेदाः प्राणाश्चेति ! इतरन्याहूतयो लोकदेववेदप्राणात्मिका इ्यक्षराथंः | 
तासामित्थं लोकाद्यात्मकत्वं श्रूयते--'“भूरिति वा अयं लोकः, भुव इत्यन्तरिक्षम्, सुवरित्यसौ रोकः; भूरिति वा 
अग्निः, भुव इति वायुः, सुवरित्यादित्यः; भूरिति वा ऋचः, भुवे इति सामानि, सुवरिति यजूषि; भूरिति वे 
प्राणः, मुव इत्यपानः, सुवरिति व्यानः इति । अत्र पृथिव्यन्तरिक्चद्यूलोकानामादित्यव्याप्यता प्रसिद्धा, अग्नि 
वाय्वादित्यदेवतानां चन्द्रव्याप्यता प्रसिद्धेव, चन्द्रसुयंयोः स्वदीप्ट्या सवंरोकन्याप्कत्वात्; वागात्मकानां वेदाना- 
मोङ्कारव्याप्यता “तद्यथा शद्धुना * इत्यादिशरुतििद्धा, प्राणानामन्नरसद्रा राऽन्नव्याप्यता प्रसिद्धा; तथा च लोकदेव- 
वेदप्राणाह्मिका इतरन्याहूतयो यत आदित्यचन्द्रब्रह्मा्नभूतेन मह् इत्यनेन व्याहुत्यात्मना व्याप्यन्ते, अतो महू इति 
व्याहूतैरितरपेन्षधा व्यापकत्वमित्यथः । इत्थं स आत्मेति वाक्यं व्याख्याय अनन्त रवाक्यमादते--अङ्भानीति । 
नन्वन्या व्याहूुतयो यथा देवतारूपत्वेन श्रुतास्तथा छोकादिरूपत्वेनापि श्रुताः; ततश्च कथमरन्यादिदेवतारूपाणा- 
मेव तासाम ङ्घुत्ववचनम् ? तत्राह -देवताग्रहुणमिति ! देवतपदमजहल्लक्षणया लोकादीनामपि ज्ञापनाथंम्; मत्तो 
नोक्तदोष इत्यथः । रोकाद्युपलक्षणे कृते सति फर््तिम् “अद्धान्यन्या देवताः" इति वाक्यार्थं दशंयति-- 
मह इस्येतस्थेत्यादिना इतीत्यन्तेन । अत्रेतिशब्दोऽ्त इत्यथं, यत इत्युपक्रमात्; तथा च यत्त आदित्यादिभिरकिादयो 
महीयन्ते मतः स्वे देवा लोकादयसश्च मह् इत्येतस्य व्याहुद्याद्मनोऽवयवमूता इति योजना । अत्र ष्टान्तमाह्- 
आत्मना इति । प्रसिद्धशरीरस्य मध्यभागोऽतरात्मशब्दाथंः । तेन हस्तपादाद्य ङ्गानि महीयन्ते । शरीरमध्यभाग- 

३५ गताघ्नादिता भङ्गानां वृद्धिः प्रसिद्धेति दहिशब्दाथः । अयं भावः--यथा देवदतस्य सध्यममागं प्रति पादादीन्यद्गानि 
मध्यमभागाधीनवृद्धिभाक्त्वात्, मध्यमभागरचाङ्खी तद्वृद्धिहेतुत्वात्, तथा लोकाद्यात्मिका इतरव्याहूत्तयः पादादि- 
रूपाङ्खाणि, .भादिव्याद्यात्मकं चतुेग्याहृतिस्वरूपमङ्गीति कल्प्यते; मह् इत्यस्यादिव्याद्यात्मनेतरवृद्धिहैतुत्वेन 
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मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाच सरवे वेदा महीयन्ते । भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । 

सुवरिति व्यानः। मह इत्यननम्। अनेन वाब सर प्राणा महीयन्ते । ता वा एताशरतस्चथतुरषां । 

-चतस्चशतस्चो व्याहृतयः । ता योवेद्। स॒ वेद् बरह्म । सवेऽस्म देवा बलिमावहन्ति ॥ ३॥ 

असौ लोको यज् " षिवेदद्धे च 

इति पच्चसोऽनुवाकः 

महयन्त इति \ आत्मना हयद्धानि महीयन्ते महनं वद्धिरुपचयो महीयन्ते वधंन्त इत्यथः ! अयं लोकोऽग्नित्वेदः 

पराण इति प्रथमा व्याहूतिभूरिति \ एवमृत्तरोत्तरेकेका चतुर्धा भवति 1! 

मह इति ब्रह्य \ ब्रहत्योद्धारः। शब्दाधिकारेऽन्यस्यासम्भवात्। उक्तार्थमन्यत् ता वा एताशष्चतलषहचतुर्धेति) 

ता वा एता भूर्भुवः सुवमंह॒ इति चतस्र एकेकश्चतुर्धा चनुष्परकाराः 1 धा्ञब्दः ध्रकारवचनः । चतस्रचतल 

सत्यश्चतुर्धा भवन्तीत्यथेः । तासां यथाक्लुप्रानां पुनरुपदेशस्तथेवोपासननियमाथेः \ ता यथोक्तव्याहृतरयो वेद स 

आनन्दगिरिटीका 

द्वितीया बाहू, तृतीया शिर इत्यथः । व्याहूस्यवयवं ब्रह्मोपासीतेत्युतत्तिविधिरुक्तः । इदानीम ङ्विशेषविधिः कथ्यते- 

भूरिति वा अथं लोक इत्यादिना । तत्रैकका व्याहूविस्चतुष्प्रकाराऽवगन्तव्येति तात्पयंमाह्--अयं लोक इत्यादिना । 

एकैका व्याहृतयो यदा चतुष्भ्रकारारिचन्त्यन्ते तदा षोडशकरः पूरुष उपासितो भवतीत्यभिग्रेत्य संक्षेप- 

माहू--ता वा एता इति \ स वेद ब्रह्मेति ब्रह्मवदनं फरत्वेन न सद्धीत्यंतेऽधिकारविधिवाक्ये । किन्तु वक्ष्यमाणानु- 

वनमाला 

वृद्धिहेतुत्वसाम्यात्, इतरव्याहृतोनां च रोकाद्यात्मना तदधीनवुद्धिभाक्त्वेन प्रसिद्धा द्धचदुवृद्धिमाक्त्वस्ाम्यात्; 

तत्रापि प्रथमा व्याहृति. पादौ, द्वितीया बाहू, तृतीया शिर इति विभागः; तथा च व्याहृतिचतुष्टय मिर्त्वा शरीरं 

सम्पश्यते; तस्मिन्व्याहूतिमये शरीरे यदङ्जित्वेन कल्पित चतुथेव्याहूतिस्वरूपं तत्र तद्ब्रहयोति वाक्येन ब्रह्मदष्टि 

विहिता; तथा च वक्ष्यति--मह इत्यङ्धिनि ब्रह्मणीति । आदित्यादीनां च लोक्रादिवुद्धिहेतुत्वमित्थं श्रूयते- 

“आदित्येन वाव सवे लोका महीयन्ते, चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीषि महीयन्ते, ब्रह्मणा वाव सवे वेदा 

महीयन्ते, अशनेन वाव सवं प्राणा महीयन्ते" इति । अयमथं ;--लोकास्तावद्यदित्येन प्रकाशिताः सन्तः प्राणिनां 

व्यवहार्यत्वलक्षणां वृद्धि प्राप्नुवन्ति; अग्निवाय्यादित्यदेवतारूपाणि ज्योतींषि चन्द्रमसा वधंन्त इत्येतत् “श्रथमां 

पिबेत वाह्नः" इत्यादिशास्त्रसिद्धम्, चन्द्रकापानेन तेषां वुद्धेरावदियकत्वात्; ब्रह्मण। प्रणवेन सर्वे वेदा वधंन्ते 

वेदवुदधेः प्रणवपूवंकाध्ययनाधीनत्वात्, तथा च वक्ष्यति “मोमिति ब्राह्मणः प्रवक्षयच्नाह् ` इति; अश्वेन प्राणा वन्त 

इत्येतत्सिद्धम्, श्रुतिश्च भवति “शुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात्” इति । भूरिति वा अयं लोक इत्यादावकंका 

ग्याहूतिश्चतुष्प्रकारा ज्ञातव्येति तात्प्यमाह्--अयं लोक इत्यादिना । भूरितीति ! चतुर्धा भवतीति दोषः । 

एवमुत्तर इति । अन्तरिक्षं वायुः सामास्यपान इति द्वितीया व्याहतिर्भुव इति, सुवर्खोक आदित्यो यजूंषि व्यान 

इति तततीया व्याहूतिः सुवरित्ति, आदित्यश्चन्द्रमा भोद्कारोऽ्तमिति चतुर्थी व्प्राहुतिमंह् इति; एवमेत्ता उत्तरा 

व्याहृतयः प्रत्येकं चतुर्धा मवन्तीत्यथंः । मह् इति ब्रह्येस्यत् ब्रह्मशब्दस्य मस्या्थ॑परत्वं वारयति-ब्रह्येत्योद्धार 

इति \ भूरिति वा ऋच इत्यादिना वेदावयवभूतक्लब्दसनिधाने मुख्याथंग्रहणायोगात् , चतुथंव्याहूतौ पूवमेव मुख्य- 

ब्रह्मषटरक्ततवेन पौनसत्यप्रसङ्खाच्चेत्यपि द्रष्टव्यम् । धाशब्दस्य भ्रकारवचनत्व सति चत्तसरद्चतुर्धेति वाक्यस्य 

फलितमर्थं क्रियाध्याहारपूवंकं दशेयति--चतस्रश्चतल्रः सत्य इति। स्वरूपेण चतस्रो व्याहुतयो द्रष्टव्यखोकादिभेदेन 

प्रत्यकं चतसः सत्य इत्यथे; । ननु व्याहृतिषु प्रत्येकं पदाथंचतुटयहष्िवावयेभ्य एव तासा प्रत्येकं चतुर्धात्वक्लुि- 

सिद्धेः चतस्लङचतुर्धेति वाक्यं पुनरक्तमिति; नेत्याह-- तासां यथाक्लुप्रानानिति ! भूरिति वा भयं लोक इत्यादि- 

१५ 

२५ 

२५ 
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१५ 

९० 

२०५ 

वेद विजानाति । कि ? ब्रह्म । ननु- तद्ब्रह्म स आत्मेति ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविनज्ञातवत्स वेद ब्रह्मेति \ न। 
तद्विशेषविवश्चुत्वाददोषः। सत्यं विज्ञातं चतुथंब्धाहूत्यास्मा ब्रह्मेति न तु तद्विशेषो हु दयान्तरूपरभ्यत्वं मनोमयत्वादिश्च 
“श्ञान्तिसमृद्धम्'* इत्येवमन्तो विहेषणविकेष्यरूपो धमंपुगो विज्ञायत इति । तदिवक्षु हि शास्रमविज्ञातमिव ब्रह्म 
मत्वा स वेद ब्ह्येत्याहु । अतो न दोषः। यो हि वक्ष्यमाणेन घमेपुगेन विरिष्टं ब्रह्य वेद स वैद ब्रहोत्यभिप्रायः। 
अतो वक्ष्यमागानुवाकेनेकवक्यताऽस्य, उभयोष्यंनुवाकथोरेकमुपास्नं, लिद्धास्च । भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठतीव्यादिकं 
लिद्धमुपासनेकत्वे, विधायकाभावाच्च । न हि वेद उपासितव्य इति विधायकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति व्याहूत्यनुचाके 

आनन्दगिरिटीका 

वकेनास्मि्ेव ब्रह्मोपासने गुणविधानं भविष्यत्तीति सूचयितुमित्याहू--न तद्िशेषविवक्षुत्वादित्यादिना । यदि 
व्याहूत्यवयवमेव ब्रह्मोत्तरत्रोपास्यते तदैवोपासकस्य प्रथमन्याहृ्यात्मकरेऽनौ प्रतिष्ठामिधानं घटेत । तस्माद्- 
व्याहूत्यात्मकदेवताप्राप्त्यभिधानं उपासनेकवे लि द्धमाह--लि ङ्घाच्चेति । किञ्चैकत्र प्रधानविद्याविधिरपरतर 
गुणविधिरित्येवमनुवाकभेदे चरितार्थे नानन्यथासिद्धं मेदक प्रमाणमुपरभ्यत इत्याहु--विधायकाभावाच्चेति । 
विधायक इति । भिन्चविद्यानोधक इत्यथः । 

इति श्रीमत्परमह् सपरितव्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपूज्यपादयिष्यानन्दज्ञानविर चितायां तैत्तिरीयोपनिषच्छा द्ुरभाष्यटोकार्या 

शीक्षावत्त्यां पच्चमोऽनुवाकः 

वनमाटखा 

वचनानां ग्याहृतिस्तुतिपरत्वशङ्कानि ससेन तथंवोपासनकततव्यतावश्यकत्वद्योतनाथं इत्यथ; । चतस्रश्चतस्रो 
व्याहूतय इति वाक्यं तु निरूपितानां तासामुपसंहा राथ॑मिति भावः । ज्ञातस्य ब्रह्मणः पुनर्ानोपदेदो पौनरुक्त्यं 
स्यादित्ति शङ्कुते- नन्विति ! तदब्रह्मेति वाक्ये ब्रह्ममात्रमवगत्तं न तु तद्गुणजातम्, “स वेद ब्रह्म” इति तु 
वक्ष्यमाणगुणविरिष्टत्वेन ज्ञातव्यत्वमुपदिदयते । तथा च वक्ष्यमाणगुणविरिष्टत्वेन पूव॑मज्ञातत्वान्न पौनस्क्त्यमिति- 
परिहुरति- नेति! न च वक्ष्यमाणगुणानामपि वक्ष्यमाणानुवाकेनैवावगन्तुं शक्यत्वादिदं वचनं व्यर्थमेव स्यादिति 
वाच्यमू; एतदनुवाकावगते चतुथंव्याहूत्यात्मके ब्रह्मणि व्ष्यमाणगुणवक्वावगमस्यैतद्चनाधीनत्वेन वंयर्थ्याप्रसक्त- 
रिति भावः। संग्रहं विवृणोति- सत्यमित्यादिना) न तु तद्विशेषो विज्ञायत इति सम्बन्धः । तस्य ब्रह्मणो विरोषभेव 
विवृणोत्ति--हूद्यान्तरित्यादिना ! योऽयमुत्तरानुवाकोपक्रमे दशितो हृदयान्तरुपलभ्यमानत्वमनोमयत्वादिहिरप्मय- 
त्वान्तो गुणपूगः यञश्च तदुपसंहारे प्रदतं आकाशशरीरत्वादिशान्तिसमृद्धमित्येवमन्तो धमंपुगः स न ज्ञायत 
इत्यथः । विरोषणविशेष्यरूप इत्यत्र विशेष्यपदमविवक्षिताथम्; अत एव धम॑पुगस्य विदेषणत्वमात्रमेव वश्यति-- 

` धमंपुगेण विशिष्ट ब्रह्मेति । यद्रा अत्र विशेषणानां पारक्रमानूसारेण क्रमविशिष्टतया चिन्तनमभिप्रेत्य विरोषण- 
विशेष्यरूपत्वमुक्तम्; तच्च पूर्वापरीभूतत्वरूपम् । अत्त एव “इति प्राचीनयोग्य" इट्यत्र इतिशब्देन प्रकारवाचिना 
क्रमविशिष्टतयेव गुणानामुपासनं प्रतीयत इति बोध्यम् । ननु तद्ब्रह्म स आत्मेत्यत्रास्तु तद्धिशेषाज्ञानम्; ततः 
किम् ? तत्राहु--तद्विवक्षिवति ! एवं पौनसक्त्यदोषं परिहृत्य स वेद ब्रह्योति वाक्यस्याथं कथयत्ति-यो हीति । नतु 
लोकादिदृ्टिपरिगृहीतन्याहूतिशरी रत्रह्मोपासनविघायकस्यास्यानुवाकस्य वक्ष्यमाणेनानुवाकेनैकवाक्यतां विना कथं 
तत्रत्यगुणानामच्रान्वय इत्याशङ्कय वक्ष्यमाणगुणाकर्ष॑कात्स वेद ब्रह्मत वाक्यादेवानयोरेकवाक्यत्वं कल्प्यत 

` इत्याशयेनाह्--अतो वक्ष्यमाणेति \ नन्वनुवाकट्ये उपासनैक्यं विना कथमेकवाक्थम्, अर्थेक्यनिबन्वनत्वादेक- 
वाक्यताया इत्याशय, तदपि वक्षयमाणगुणाकषेकवाक्यबकादेव कल्प्यत इत्धाशयेनाहु--उभयोरिति। लिङ्गाच्चो- 
पासनमेकमेवेत्युक्तमेव विवृणोत्ति-भूरित्यगनाविति। ग्याहू्यनुवाकोक्तानामग््यादिदष्टीनां वक्ष्यमाणानुवाके फलकथन- 

२५ लिङ्गादयाहूतिशरी रत्रह्मोपासनमुभयत्रैकमिति गम्यत इत्ययं; । विधायकाभावाच्चेति \ उपासनभेदकविध्यभावा- 
दित्यः । तमेव विवृणोति--न हीति \ ननु व््राहुत्यनुवकस्थः “ता यो वेद इति विधिरेव तद्धदकोभ्स्तु; 





शीक्षा० अनु ०-५ । तैत्तिरीयोपनिषत् [ ३९९ 

“ता यो वेद" इति च वक्ष्यमाणाथंत्वान्नोपासननभेदकः । वक्ष्यमाणा्थत्वं च तद्विेषविवक्षुत्वादित्यादिनोक्तभ् 1 सर्व 
देवा अघ्मा एवं विदुषेऽङ्खमूता अवहन्त्यानयन्ति बलि स्वाराज्यप्राप्नौ सत्यामित्यर्थः \ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवप्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये पञ्चमोऽनुवाकः 

वनमाला | प 

नेव्याह--ता यो वेदेति त्विति । इतिशब्दो वेदेति विधि पमृशति; तथा च “ता यो वेद” इत्ययं विधिर्नोपासन- 
भेदक इति योजना । अयं भावः--"ता यो वेद" इत्यत्र व्याहूतिशरीरस्य ब्रह्मणः प्रधानविद्याविधिस्तरानुवाके 
गुणविधिरिति प्रकारेणोपासनैवयेऽपि “ता यो वेद” इति विधिसम्भवान्न तस्य वि्याभेदकत्वमिति । ननु तहि 
“स॒ वेद ब्रह्म" इति विधिर्भेदकोऽस्तु; नेव्याहू--वक्ष्यमाणाथेत्वा्नोपासनभेदक इति \ “स वेद ब्रह्म” इति वाक्यं 
व्याहृत्यनुवाकस्थे ब्रह्मोपासने वक्षयमाणगुणाकरषणाथंत्वान्न विदयेक्यविरोधि, किन्तु तदनुकूलमेवेत्यथंः । हेत्वर्सिद्धि १० 
रवोक्ताथंस्मारणेन नि राचष्टे--वक्ष्यमाणायत्वं चेति । विदुषे देवाः कदा बि प्रयच्छन्तीत्याकाडक्षायां स्वाराज्य- 
प्राप्त्यतन्तरमित्याशयेनाह--स्वाराज्येति । स्वयमेव राजा स्वराट्, तस्य भावः स्वाराज्यम्, अङ्गदेवताधिपतित्व- 

मिति यावत् । त्प्राप्स्यनन्तरमेवाङ्घदेवताभिनेल्युपह रणमुचितम्; अत्त एवाथंक्रमानुसारेण "सर्वेऽस्मै देवाः” 

इति वाक्यम् “प्नोति स्वाराज्यम्” इति वाक्यानन्तरं पठनीयम् । एतच्चाग्रे स्फुटं वक्ष्यति--स्वयमेव राजाधि- ` 

पतिभंवत्यद्घभूतानां देवतानां यथा ब्रह्य देवाश्च सर्वेऽस्मं बक्िमिवहन्तीति । एतेनाचुवाकयोः पृथक्फरश्रवणादु- १५ 
पासनमेद इति शङ्कापि निरस्ता भवति फलभेदश्नवणस्यैवासिद्धेरिति । 

इति तंन्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां वनमालास्यायां शीक्षावल््यां पच्मोऽनुवाकः 

१. अत्र॒ भूरादिव्याहृतिषु रोक, देव, वेद, प्राणदृष्टयः चोदन्ते इदं चोपासनं षष्ठानुवाकोक्तब्रहमो- 

पासनस्या ङ्गभूतम्, अत एव उपासकस्य सकल्देवपुज्यत्वमुपपद्यते यथाश्रुते प्रतीकोपासकानां ब्रह्म- 

रोकाभावात् तदनुपपत्तेः ( सायणः ) | | | २० 





नथ तार्सिक्े खीश्ाखल्छ्यां प्नङच्नस्नो उच्तुल्वाच्ः 

उपासनमथेदानीं ग्याहस्यास्मन उच्यते । स्वाराज्यफरसिद्धयथं महि माऽतोऽस्य कीत्य॑ते ॥६२। 
मूमवः स्वरिति जेयाः प्रसिद्धा व्याहूतीनंर; । तिस्स्तासां चतुर्थौ तु मह इत्युिरभ्यधात् ॥६३। 

महाचमसमोत्रलाद्गोत्राथ॑स्तद्वितो भवेत् । माहाचमस्योतः साक्षान्महयो वेदयते पराम् ॥६४॥ 
उपासनाङ्गतार्थोऽयमूषिनामग्रह् भवेत् । अषेयस्यतिसंमिश्रयुपासनमिदोच्यते ॥६५॥ 

५ चतुर्थी व्याहूतिर्येयं ब्रहमेत्येव्चुपास्यताम् । महयाद्घनह्म सा ज्ञेया आत्मा चाऽऽप्नोति येन सा॥६६॥ 

आदित्यचन्दर्ह्मान्नमुतेन व्यापिना यतः ॥६७॥ 

रोकदेवादयो व्याप्ता आत्मा तेन महो मवेत् । देवताग्रहणं चात्र परिशिष्टोपरक्षणम् ॥६२॥ 

लोका देवास्तथा वेदाः प्राणाश्ाङ्गानि सवशः । मह इत्यस्य ज्ञेयानि व्याह्यात्मन ए हि ॥६६॥ 

महीयन्ते यतः सवे आदित्याद्यात्मना परे । मह इत्येवयुक्तेन तस्मादात्मा मवेन्हः ॥१००॥ 

१० आत्मना हि महीयन्ते हस्ताघज्गानि सवशः । पथा कोकादयस्तद्रदादित्याद्यात्मनेधिताः ॥१०१॥ 

ओ द्ारवाच्यत्वेन तत्प्रतीकत्वेन वा ब्रह्मणो ध्येयत्वमुक्तम् । जपार्था होमार्थाक््च मन्त्रा व्या्याताः | 
सम्प्रति व्याहूत्यात्मनो ब्रह्मणोऽपरस्योपास्तनं विशिषटफलं वक्तव्यमिल्युत्त यनुवाकस्थ तात्पयंमाहू--उपासनमिति । 
यतो व्याहूव्यात्मनो ब्रह्मणोऽत्रोपासनं विवक्षितमतः समनन्तरवाक्येन तथाविधेब्रह्मणः स्तुतिविवकितेत्याह्- 
महिमेति ॥ ९२॥। 

१५ एवं तात्पयंमुक्त्वाश्षराथं कथयति-भुरिति । व्याहूतीरिति द्वितीया प्रथमार्थे । "तासामि 'त्यादिवाक्ष 
व्रयस्याथंमाह- तासामिति ॥ ९३ ॥ 

तद्धिताथंमाह-महाचमसेति ।॥ ९४॥ 
ऋषिनामग्रहणस्य प्रयोजनमाहू-उपासनेति ॥ ९५ ॥ 

तदुब्रह्ोव्यस्याथंमाह--चतुर्थाति । तस्या महृत्वाद् ब्रह्मत्वं सवंन्यापकत्वास्चाऽऽत्मत्वमिव्येतदाह-- 
२० महत्त्वादिति ॥ ९६ ॥ 

स्वव्यापकत्वं साधयति--आदिव्येति । ९७ ॥ 

व्याहत्तीनां श्रद्धागृहीतत्वात्तत्यागेनोक्तं ब्रह्म बुद्धि नाऽऽरोहत्ि । अतो व्याहृतिशरीरं हिरण्यगभा 
ब्रह्म ह् दयान्तर्ध्येयत्वेनोक्त्वा महोव्याहूतावद्धिब्रह्महष्टिमंहुत्वव्यापकत्वसामान्यादितरास्च व्याहूतयस्तस्य पादा 
वयवत्वेन कल्प्यन्ते । प्रथमा व्याहतिः पादो, द्वितीया बाहू, तृतीया श्षिर इति व्याहूत्यवयवं ब्रह्मोपासीतैदयुत्पत्त 

२५ विधिरिघ्युक्तम् । इदानीम ङ्धान्यन्या देवता इत्यत्र देवताग्रहुणस्य तात्पयंमाह--देवतेति । ९८ ॥ 
परिरिष्टोपलक्षणे सिद्धमथंमाहू--लोका इति ॥ ९९ ॥ 

चतुथंब्याहूते्व्यापकत्वेनाऽऽ्त्मत्वं पूक्रोक्तम् । अधुना लोकादिवृद्धिहैतुत्वादात्मत्वमिव्येतदाह--महीयन्त 
इति ॥ १०० ॥ 

उक्तमथ दृष्टान्तेन साधयति--आत्मनेति । यथा देवदत्तस्य पादादीन्यङ्खानि मध्यभागक््चाङद्धी तेषामद्धाना 
३० वृ द्धिहतुत्वादुच्यते तथा महोग्याहुतिब्रेह्यणो हिरण्यमस्य लोकाचयात्मकस्य मध्यभागो लोकादे रादित्याद्यात्मना 

वृद्धहेतुत्वादात्मेति चोच्यत इत्यथः ।॥ १०१ ॥ 
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अयं ोकोऽग्नि्छगबेदः प्राणश्चेति चतुर्धा । भूरिति व्याहृतिज्गया तथैवान्या यथाक्रमम् ॥१०२॥ 
अन्तरिक्षं च वायुश्च साम चापान एव च । चतुर्धा मुष इत्येषा दितीया व्याहृतिमता ॥१०३॥ 

्रौरादित्यो यजुश्चेति व्यानक््चेति चतुथ्यपि । मह्चेति पुरा परोक्ता चतस्रः स्युशवतुविधाः ।१०४॥ 

उक्तानां पुनरुक्तिः स्यादुपास्ानियियंस्या । यथोक्ता व्याहृतीरेता बेदोपास्ते तु यो नरः ॥ 
स॒ वेद सकरं ब्रह्म दक्ष्यमाणविरोषणम् ॥१०५॥ ५ 

बह वेद स॒ इत्येवं पुनरुक्तं किमुच्यते । वक्षयमाणाजुवाकाथंविशुखाददोषता = ॥१०६॥ 
प॒ य एषोऽन्तरिस्यादि वक्ष्यमाणानुबाकगम् । चस्तृपास्यमिहैवेति स॒ वेदेति पनवेचः॥१०७॥ 

एकवाक्यत्वमेतरमाद््रयोरप्यनुवाकयोः ॥१०८।॥। 

लोका देवादयदवास्मा उपासित्रे यथाबलम् । बि भोगं प्रयच्छन्ति फलमेतदृपाितुः ॥१०६॥ 
इति पच्चमोऽनुवाकः १०५ 

उत्पत्तिविधेरुक्तत्वादद्धविशेषविधिमधुना कथयति--अयमित्यादिना । १०२॥ 

तथैवान्या इत्यादि विवृणोति--अन्तरिक्षमिति ।। १०३ ॥ 

व्यानरचेत्यत्र तुत्तीया व्याह तिमतेत्यनुषज्यते । सहस्वेति चतुध्यंपि व्याहृतिः । एवे पूरवग्याहू तिवदादित्य- 
वन्रब्रह्मात्नभूतेनेत्यत्र चतुधिधा प्रोक्तेत्याह--चतुथ्यंपौति । प्रदशितप्रकारेण चत्तस्रो व्याहुतयङ्चतुविधा भवन्तीति 
निगमयति -चतस्ः स्युरिति ॥ १०४॥ ९५ 

(“अयं लोक'' इत्यादिना व्याहृतीनां प्रत्येकं चतुविधत्वमुक्तमेव किमिति पुनरुच्यते तत्राऽऽह्-उक्तानामिति । 
व्याह तीनां स्तुत्यं चतुविधत्वं नोच्यते किन्तु प्रत्येकं तासां चतुविधत्वेनोपासनं नियतमिष्यते । तथा षोडशकस्य 
परुषस्योपास्यत्वमत्र सेत्स्यति अधिकवचनस्याथं विशेषसूचकत्वादित्यथंः । अधिकारविधिविवक्षया “ता यो 

वेदे''त्यादेरथ॑माहु--यथोक्ता इति । व्याहूत्यनुवाकेनोक्त ब्रह्मोपासने गुणविधानमनन्तरानुवाके भविष्यतीत्यभिप्रत्य 
विरिनष्टि- वक्ष्यमाणेति ॥ १०५॥। | २. 

““तदुत्रह्य "ति ब्रह्मणस्चतुथंग्याहूत्यात्मन उक्तत्वात्युनरुक्तिरनथिकेति शङ्ते--ब्रह्येति। अनुवाकटयेनेक- 
मुपासनं विवक्षितमिति वक्तुमुक्तानुवादान्नास्ति पुनरक्तरित्याह॒--वक्ष्यमाणेति ॥ १०६ ॥ 

“सत्यमि'"त्यादिभाष्यमाभित्योक्तमेव प्रपञ्चयति-सं य इति ।॥ १०७॥ 

“अतो वक्ष्यमाणानुवाकेने "त्यादिभाष्याथंमांह्--एकवाक्यत्वमिति । एतस्मादुपासनेक्यादित्यथंः ॥ १०८ ॥ 

“सर्वेऽस्मै देवा बल्िमावहन्ती' प्यस्याथंमाहू-लोका इति । उपासित्रे स्वाराज्यप्राप्तायेत्यथंः ॥ १०९॥। २५ 

दूति प्चमोऽनुवाक 





५ 

१९० 

१५ 

२० 

थ्य च्यीक्ा्ल्छ्यां प्न ऽच्तुव्वाच्छः° 

स॒ य पएषोऽन्तहेदय आकाश्चः | तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः। अमृतो रिरण्मयः | 
अन्तरेण तालुके | य एष स्तन इवावरुम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ 
केशान्तो बिवतेते । व्यपो शीषकपारे । भूरिस्यग्नौ प्रतितिष्ठति । मुव इति वायौ ॥ १॥ 

मुभुवःसुवःस्वरूपा मह इत्येतस्य हिरण्यगभंस्य व्याहूत्यास्मनो ब्रह्मणोऽद्धान्यन्धा देवता इत्युक्तम्) यस्य ता 
अङ्भूतास्तस्येतस्य ब्रह्मणः सान्नादुपरुभ्च्यर्थमुपासनार्थं च हुदयाकाश्ञः स्थानमुच्यते सालग्रामं इव विष्णोः। तस्मिन् 
तद्ब्रह्मोपास्यमानं मनोमयत्वादिधमेविरिष्टं साक्षादुपलभ्यते पाणाविवाऽऽमलकम् । मागं सवत्मिभावप्रतिपत्तये 
वक्तव्य इत्थनुवाक आरमभ्यते--स इति व्युक्कम्य “अयं पुरुषः” इत्यनेन सम्बध्यते ! य एषोऽन्तहूंदये हूदयस्यास्तः 
हदयमिति पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः प्राणायतनोऽनेकनाडीसुषिर ऊध्वंनारोऽधोमुखो विशस्यमाने पशौ प्रसिद्ध 
उपकभ्यते । तस्यान्तयं एष आकाश्चः प्रसिद्ध एव करकाकाशवत् । तस्मिन्सोऽयं पुरुषः । पुरि श्षयन्पूर्णा वा 

भूरादयो लोका येनेति पुरुषो, मनोमयः मनो विज्ञानम् \ मनुतेर्ञानक्मंणस्तन्मयस्तदुपलभ्यत्वात् । मनुतेऽनेनेति वा 
मनोऽस्तःकरणं तदभिमानी तन्मयस्तत्लिद्धो वा। अभूतोऽमरणधर्मा हिरण्मयो ज्योतिमंयः। तस्येवंलक्षणस्य हुदयाकाश्ष 

आनन्दमिरिटीका 

तदुपलम्यत्वादिति । ज्ञानाकारपरिणामिनि मनस्येवोपलमभ्यत्वाद्ध्यायिभिरित्यथंः । जडस्य मनसः प्रवृत्ति 

वनमाला 

वृत्तानुवादपुवंकमुत्तरानुवाकततात्पयंमाह्-भुभुवस्वुवरित्यादिना) मह् इति व्याहूव्यपेक्षया अन्या मूर्भृवःसुवः- 
स्वरूपा व्याहुतयो देवत्तादिरूप। श्वतुथव्याहूत्यात्मकस्य ब्रह्मणोऽङ्गानी्युक्तमित्यथंः । एतस्येति । स इति तच्छब्देन 
अस्मिन्ननुनाके समा्ृष्टस्येत्यथेः । पुरुषपदपेक्षया स इति पुलिद्धनिर्देश इति न तद्विरोधः } उपासनाथ साक्षादुप- 
लन्ध्यर्थं चेत्यथंक्रमः उपासनफकत्वात्साक्षात्कारस्य । उपासनार्थं स्थानविशेषोपदेशे हृष्टान्तमाह--सालग्राम इवेति । 

साक्षाद्पलन्ध्यथंमिः्युक्त प्रपञ्चयति--तस्मिन्हीति । उपासकानामिदं प्रसिद्धमिति द्योतनार्थो हिशब्दः । व्यु्करम्येति । 
स्धिहितमाकाशमुल्ल द्खधेत्यथंः । हदयस्वरूपमाह्- पुण्डरीकेति । प्राणायतन इति। "हदि प्राणः" इति प्रसिद्धेरिति 
भावः| अनेकेति । अनेकनाडयाश्रयभूतानि सुषिराणि यस्येत्ति विग्रहः । पृण्डरीकाकारत्वाधोमुखत्वोध्व नार्त्व- 
विशिष्टे मां्खण्डं मानमाह--विक्स्थमान इति । “पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम्” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धो 
यथोक्तमांसखण्डो विहस्यमाने परौ प्रत्यक्षत उपङभ्यत्त इत्यथः । प्रसिद्ध एवेति \! "योऽयमन्तहुंदय आकाशः" 
इत्यादिश्चतिष्िति शेषः । करकाक्राशो यथा प्रसिद्ध इति हृष्टान्तयोजना । पुरि हदये शरीरे वा शयनादवस्थानात् 

२५ पुरुषः, पूर्णत्वाह्रा पुरुषः, भूरादयः पूर्णा येन स पुरुष इति वा । मननं मन इति भावब्युत्पत्तिमाश्नित्याह् -मनो 
ज्ञानमिति ! मननं ज्ञानमिव्यत्र हैतुमाहु-मनुतेरिति । ज्ञानं कमं क्रिया वाच्यभूता यस्य तस्मान्मनुतेधतोमिष्यन्नो 
मनःशब्दो यतो ज्ञानवाचीत्यथंः । पुरुषस्य मनोविकारत्वाभावादाह्-तस्प्राय इति । मनःप्रधान इत्यथः । तत्र 
हेतमाह-तदुपलम्यत्वादिति । तेनोपासनसंस्छृतेन मनसोपकभ्यमानत्वादित्यथंः । तत्लिद्धो वेति । अस्मदादिमनसा 

२० 

व्याहूत्यात्मकस्य हिरण्यगभ॑स्य आत्मत्वेनोपासनमिह विधीयते । इति प्राचीनयोग्योपास्व इति 

विधिदर्शनात् । पूर्वानुवाके तु एतद्पासनाङ्खं भूरादिव्याहूतिषु अग््यादिदेवतोपासनमुक्तम् । भय- 

मेवाभिप्रायः आनन्दगिरेः वाक्तिकस्य भाष्यस्य चेति स्पष्टमवगम्यते । इदं च ब्रह्मोपासनं अहमिति 

गृहीत्वा कत्तव्य “भाते तूपगच्छन्ती""ति न्यायात् । मनोमयस्य ब्रह्मत्वं च “सवंत प्रसिद्धोपदेशादि" 

व्यधिकरणे स्पष्टम् । उपासनानां यावज्जीवमावृत्तिः कत॑व्या अन्त्यप्रत्ययस्यैव फकेजनकल्वेन 
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सुवरित्यादित्ये | मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति स्वाराज्यम् । आप्नोति मनसस्पतिम् । 

साक्षाच्छरतस्य विदुष आत्मभूतस्येन्द्रस्येन््ररूपस्य ब्रह्मणः स्वरूपप्रतिपत्तये मार्गोऽभिधीयते । ह दयादूध्व प्रवृत्ता सुषुम्ना 
ताम नाडी योगस्षाखेषु च प्रसिद्धा । सा चान्तरेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके तादुकयोगता । यश्चेष तादुकयोमध्ये स्तन 
इवावलम्बते मांसखण्डस्तस्य चान्तरेणेत्येतत्। यत्र च केशान्तः केश्चानामन्तोऽवसानं मूलं केदान्तो विवतंते विभागेन 
वतते मूधंप्रदेशा इत्यथः । तं देशं प्राप्य तत्र विनिस्तृता ! व्यपोह्य विभज्य विदायं जीषेकपाङे शिरःकपाले विनिगता 
या सेन्धयोनिरिन््स्ण ब्रह्मणो योनि्मगिः स्वरूपप्रतिपत्तिद्रारमित्यथंः । तयेवं विद्ान्मनोमयात्सद्शा मूर्ध्नो 
विनिष्करम्यास्य छोकस्याधिष्ठाता भूरिति व्याहू तिरूपो योऽग्निमंहतो ब्रह्मणोऽद्धभूतस्तस्मिन्चनो प्रतितिष्ठत्यरन्यात्मनेमं 
लोकं व्याप्नोतीत्यथंः । तथा भुव इति द्वितीयव्याहूव्यात्मनि वायौ । प्रतितिष्रतीत्यनुवतंते 

सुवरिति तुतीयव्याहूत्यात्मन्यादित्ये । मह् इत्यद्धिनि चतुथव्याहूत्यात्मनि ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति । तेष्वात्म- 
भावेन स्थित्वाऽऽप्नोति ब्रह्मभूतः स्वाराज्यं स्वराडभावं स्वयमेव राजाऽधिपतिभंवति । अद्धभूतानां देवानां यथा 

आनन्दगिरिटीका 

दष्ट्वा तदधिष्ठात्तया हिरण्यगर्धोभ्न मीयते । तस्य शास्त्रं सककक रणाधिष्ठातृ्वेन प्रसिद्धत्वादिति तल्छिद्धत्वमुक्त- 
मित्य; | 

वनमाडा 

अस्मदादिभिरनिवार्येण तच्चियन्तृतया ब्रह्मानुमानसम्भवादिति भावः । ज्योतिमेथ इति । स्वप्रकाश इत्यथः | 
व्याहूतिदारीरे ब्रह्मणि मनोमयत्वादिगुणवत्यहुग्रहममिग्रेत्य विदुष आत्मभूतस्येव्युक्तम्, अहुग्रहु विना तदधावायोगात् 
तद्भावं विना च स्वाराज्यप्राप्त्ययोगात्; अतः स्वाराज्यप्राठिवचनानुरोधेन विदुषो ब्रह्मभावो ब्रह्यण्यहुग्रहुस्व 
कल्यत इति भावः । तथा च श्रतिः--“देवो भृत्वा देवानप्येति" इत्ति । इहैव भावनया देवभावं प्राप्य देहुपातोत्तर- 
कालं देवभावं प्राप्नोतीति तदथं; । इन्द्ररूपध्येति । “सेन्द्रयोनिः' इति वाक्यरोषदशंना दिन्द्ररूपत्वमुक्तम् । “ 
चेका च हुदयस्य नाडयस्तासां मूर्धानमभिनिःसुत्तैका । तयोध्व मायन्नमृतत्वमेति” इति भरुत्यन्तरमचुसुत्याऽऽह-- 
हूदयादृध्वंमिति । श्रुतिप्रसिद्धया शताधिकायां नाडधां नामान्तरेण योगज्ञास्त्रप्रसिद्ध कथयति--सुुम्नेति । 
स्तन इवेति । आस्यान्तरिति शेषः । तेनेति । तस्येत्थं: । तस्य चान्तरेण अन्तर्दशं प्राप्यमाणा शीषंकपारे व्यपोह्य 
या निगंतेति योजना । विनिष्क्रम्य प्रतितिष्ठतीति सम्बन्धः । लोकस्येति ! चऋवेदस्य प्राणस्य चेत्यथः। इमं 
लोकमिति । ऋर्वेदं प्राणं चेत्यपि द्रष्टव्यम् । प्रथमव्याहूतौ लोकाग्निक्रग्वेदप्राणानां चतुर्णां दृष्टस्वेन लोकाग्नि- 
भाववहग्वेदप्राणभावस्यापि वक्तन्यत्वात्। न च प्रधानब्रह्योपासनफङ्वचनेन “मह् इति ब्रह्मणि” इत्यनेन सर्वात्मक- 
ब्रह्मभावे कथिते सति विदुष ऋवेदप्राणभावस्यापि सिद्धत्वान्न पुथक्त द्धावो वक्तव्य इति च्यम्; वत्तथा सत्ति रोकाग्नि- 
भावस्यापि त्तत एव सिद्धत्वेन “अग्नौ प्रतितिष्ठति" इति श्रुतिवचनमग््यात्मनेमं खोक व्याप्नोतीति मष्यवचनं 
चानथंकं स्यात् । एतेन भूरिति व्याहृतौ ऋग्वेदप्राणहष्टयोनब्रह्योपास्नं प्रत्यङ्खतया प्रघानफलेनंव फलवक्तवाच्छरतो 
भाष्ये च पुथक्तदधाववचनाभाव इति शङ्कापि निरस्ता, तस्थां लोकाग्निदृष्टयो रप्यङ्गत्वेन तत्फछस्याप्यवक्तव्यत्वा- 
पत्तेः । यदि चाङ्कानां प्रधानफलेनैव फल्वत््वेऽप्य्खस्तुत्य्थं पृथक्फङ्वचनम्पेक्षितमित्युच्येत, तद्य तऋवेदादि- 
हष्टावपि तदर्थं पुथक्फलं वक्तव्यम्; एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यमिति संक्षेपः । आत्मभावेन स्थित्वेति । अत्र क्रमकथनं 
पाठक्रममाभ्िव्य । वस्तुतस्तु क्रमो न विवक्षितः, विदुषः सवत्मिकन्रहमभवे एवाग्न्याद्िवस्यान्तभविण क्रमा- 
भावादिति मन्तव्यम् । ब्रह्मभूत इति । “मह इति ब्रह्मणि" इति वक्योक्तब्रह्मभावप्रयुक्तमित्यथंः । उपासकः स्वेषां 

तत्सिद्धवथंमावदयकत्वात् इति “आप्रायणात् तत्रापि हि हृष्टं” इत्यवोक्तम् । पुथिन्यन्तरिक्षमित्यादिना 
जगदुपाधिविशिष्टन्रह्मोपासनमुक्म् । ओमिति ब्रह्मेति प्रणवस्य परापरब्रह्महषटयोपासनमुक्तम् । 

 अधिकारविधिः फलसम्बन्धनोधकविधिः । यथा स्वगंकामो यजेतेति, भवर च सन्धीयते प्रजया पशुभि 

इति फलरुवचनम् | 

न्व ५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

२० 

२५ 
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वाक्पतिदचधुष्पतिः । भरोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो मवति । आकाशशरीरं ह । 

सत्यात्म प्राणारामं मनञनन्दम् । शान्तिसमृद्धममृतम् । इति प्राचीनयोग्योषास्सख ॥ २॥ 

वायावमृतमेक च 

इति षष्ठोऽनुवाकः 

५. ब्रह्य । देवाश्च सर्वेऽस्मै अरिमाबहन्त्यद्धभू ता यथा ब्रह्मणे । अगप्नोति मनसस्पतिम् सर्वेषां हि मनसां पतिः \ 

सर्वात्मकत्वादृब्रह्मणः ! सर्वेहि मनोभिस्तन्मनूते । तदाप्नोत्येवं विद्धान् । किञ्च वाक्पतिः सर्वासां वाचां पतिभेवति । 

तथेव चक्षष्पतिहचक्षुषां पतिः! श्रोत्रपतिः शनोत्राणां पतिः। विज्ञानपतिविज्ञानानां च पतिः॥ सर्वात्मकत्वात्सवंप्राणिनां 

१० 

१५ 

२०७ 

२९. 

करणैस्तद्वान्भवतीत्यथंः ! किञ्च ततोऽप्यधिकतरमेतदूवति । कि तत् । उच्यते, आकाडशरीरमाकाशः शरीर- ` 

मस्याऽऽकाशवद्रा सूक्ष्मं शरीरम्येत्याकाश्चक्षरीरम् । कि तत् ! प्रकृतं ब्रह्य \ सत्यात्म सत्यं सूर्तामतं अवितथं 

स्वरूपं वाऽऽत्मा स्वभावोऽस्य तदिदं सत्यात्म \ प्राणारामं प्रणेष्वाराम आरमणमाक्रोडा यस्य तत्प्राणारामम् । 
प्राणानां वाऽऽरामो ्यास्मस्तत्प्राणारामम् । मनञानन्दम् । आनन्दभूतं सुखदेव यस्य मनस्तन्मनञआनन्दम् । शान्ति 
संभुद्धं श्ान्तिरपश्मः शान्तिश्च तस्समृद्धं च शान्तिसमूृदढधम् \ शान्त्या वा समृद्धं तदुपभ्यत इति श्ान्तिसमृद्धम् । 

आनन्दगिरिटीका 

स्वाराज्यं निरङ्कुशसंर्वयं जगत्छष्टृत्वादिलक्षणं न भवतोत्याहु--अङ्खभूतानां देवानामिति । सावधिक्- 
मैदवयंमेवाऽऽह्--आगप्नोतीव्यादिना । 

दति श्रीमत्परमहुसपरित्राजकाचायंश्रौमच्छृद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तैत्ति रीयोपनिषच्छाङ्धुरमाष्यदीकायां 

रीक्षावल्त्यां षष्ठोऽनुवाकः 

तनमारा 

दधि मनसां पतिभंवतीत्यत्र हिशन्दसूचितं हेतुमाह--सर्वाट्मकत्वादब्रह्मण इति । ब्रह्मभूतस्य विदृषः सवंजौवात्म- 
कत्त्ादित्यथंः । ननु ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वे सिद्धे तद्धावमापन्नस्य विदुषः स्वत्मिकत्वं स्यात्, त्तदेव कुत इत्यत्राऽह- 
सतीत.) तदव्रह्म सर्वेरुपाधिभूतैमंनोभिः प्राप्तजीवभावं सन्मनुते चक्षुरादिदारया रूपादिकमनुभवति । ब्रह्मणो 
जीवभावे मानत्वेन प्रवेशवक्यादिसूुचनार्थो हिशब्दः । न केवरमुपासकः सवंमनसां पत्तिः, कि तु वागादीनाम 
पोव्याह--कि चेति । स्वत्मिकत्वादिति ! विदुष इति शेषः| ननु त्वगादिपत्तित्वमपि कृतो नीक्तमित्याशद्कुय 
अप्नोति मनसस्पतिसित्यादेविवक्षितमथेमाहू-सवप्राणिनासिति । तद्घनिति । नियम्यनियामकभावसम्बन्धो 
मत्वथंः | न केवलमेतावदेव विदुषः फर भवति, कि त्वितोऽपि बहु फं भवतीत्याहु--कि च ततोऽपीति। शरीर- 
मस्येति \ शरोरपद् स्वरूपपरम्; ततङ्च आकाशमधिष्ठानमूतस्य ब्रह्मणः कस्पित्तं स्वरूपमित्यथंः । सुक्ष्ममिति । 

जलरादिमिदु.खादिभिश्च संरेषायोग्यत्वं सूक्ष्मत्वम्; तदाह् भगवानू--“यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपक्िप्यते | 
सवं त्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपकिप्यते"' इति । सत्यमिति ! सद्भृतत्रयलक्षणं मृतत॑म्, व्यद्वास्वाकाज्ञात्मकममूतंम्, 
तदुभयं सच्च त्यस्च सत्यमिति व्युत्पत्या सत्त्यशञब्दवाच्यम्, तदात्मा कल्पितं रूपमस्येत्यथंः । सत्यशब्दस्य परमाथ- 
वस्तुनि रूढिमाश्रिट्याहू--अवितथमिति ! प्राणेष्विति ! सविषयेष्विन्ियेष्वित्यथः । इदं च व्याख्यानं ब्रह्मणो जोव- 
भावामिप्रायम् । केवलत्रह्मपरत्वेनापि व्याचष्टे-प्राणानां वेति । यस्मि्चिति \ यस्मिन्ब्रह्मणि नियन्तृरूपे सतीव्यथंः । 
मनञनन्दमिति पदं ब्रह्मणो जीवभावाभिप्रायेणैव व्याचष्टे-मन इत्यादिना। शान्तिश्च ति। सवंदेतनिवृत्तिरूपमित्यथंः। 
अज्ञानतत्कायध्वंसस्याविष्ठानब्रह्यानतिरेकादिति भावः| सम्रुद्धं चेति । सम्यगात्मभावेन ऋद्धि व्यापि गततं समृद्धम्, 
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अभूतममरणर्धाम \ एतच्चाधिकतरं विशेषणं तत्रैव मनोमय इत्यादो द्रष्टव्यमिति । एवं मनोमयत्वादिधर्मेविरिषटं 
यथोक्तं ब्रह्म हे प्राचीनयोग्य, उपास्स्वेत्याचायंवचनोक्तिरादरार्था | 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृतौ 
तेत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये षष्ठोऽनुवाकः 

तेतमाख ५ 

सर्व॑व्यापकमिद्यथंः । शार्त्या वेति । सवंवृत्त्युपरमलक्षणया समाधिशब्दितया शान्त्यै समृद्धवत्पूणानिन्दरूपेण 
योगिभिरुपलभ्यत इत्यथः । एतच्चेति ! ननु फरत्वेनोक्तस्याधिकतरविशेषणस्य कथमुपास्यगुणान्तभाव उच्यते ? 

सैष दोषः, “तं यथा यथोपासते" इति श्रुत्या फरतेनावगतस्यापि वि्ेषजात्तस्य ध्येयत्वावगमात्, विशिष्यात् 

ञ्यवदितसच्िटितसकलर्गुणपुगलक्षणप्रका रपरामरिनेतिपदेनाधिकतरविरेषणस्याप्युपास्ति प्रति विषयत्तया समपं- 
णाच्च | न चैवम् “जाप्नोति स्वाराज्यम्" इत्याावृक्तानां सवंदेवाधिपत्तित्वसवंदेवपुज्यत्वसवंकरणपत्तित्वानामपि १० 
फ़टरूपाणाम्पास्यगृणत्वप्रसङ्क इति वाच्यम्; इष्टव्वात् । तत्संग्रहाथं एवैतच्चेत्यत्र चकार इति संक्षेपः । ननु 
उपासनस्य श्रुत्या स्वेन सूपेणोक्तावप्यनुष्ठानसिद्धेः आचार्योक्तिकल्पनं मुधा, नेत्याह्--आद रथेति \ उपासनानृष्ठाने 
आदरात्तिशयसिद्धवर्थेत्यथंः । उक्त एवेति । उपासनं च यथाशस्त्रमित्यादाविति श्चेषः । नन्वत्र किमपरं ब्रह्मोपास्यं ? 
कि वा परं ब्रहेति ? किमत्र संशयकारणम् ? परं चापरं च ब्रह्येत्यादावुभयत्र ब्रह्मशब्दप्रयोगदशंनमेव । अत्र "केचिद् 
अपरमेव ध्येयमिति वदन्ति । तथाहि--प्राणारामव्वमनथानन्दत्वयोः सूत्रात्मनि हिरण्यगभं स्वारस्यान्मनोमयपदस्य १५ 
मनोधिमानीति भाष्यदशंनेन भाष्यकारस्यापि तत्रानूमद्यवगमाच्च, अन्येषामपि विशेषणानां तस्मिन्नेव यथाकथं ,. 
चिदुपपादनसम्भवास्चापरमेवाच्र विवक्षितमिति । अन्ये तु परमेश्वररूपमेवात्र ब्रह्य ध्येयमिति वदन्ति । तथा हि- 
परं ब्रहौवाच विवक्षितम्, ब्रह्मशब्दस्य तत्र मुख्यत्वात्; नापरम्, तत्र तस्यामुख्यत्वात्; तदुक्तं सूत्रकारेण 
““सामीप्यात्तु तद्वयपदेशः” इति । परब्रह्मसामीप्यादेव सूत्रात्मनि ब्रह्यशब्दघ्रयीगौ न मुख्यवृ्येति तदथः । तथा 
अमृतत्वं परस्येव ब्रह्मणो छिङ्खम् । न च “'संषानस्तमिता देवता” इत्यादावपरस्यापि नाश राहिस्यरूपममृतत्वं २० 
श्रयत इति वाच्यम्; तस्यावान्तरधख्ये नाशाभावश्रवणेऽपि महाप्रख्ये नाशश्रवणेन सुख्यामृत्तत्वासम्भवात् । न च 
“श्राणारामं मनभानन्दसम्' इति लि ङ्गढयानुरोघेनपेक्षिकमेवामृतत्वमिहास्त्विति वाच्यम्; ब्रह्मश्नुत्यनुरोधैन मुल्या- 

` मृतत्वग्रहणसम्भवे दुबललिद्धानुरोधेनापेक्षिकामृतत्वग्रहुणायोगात्, उपसंहरेऽप्यमूतत्वश्रवणेनोपक्रमोपसंहारस्पित्व- 
लक्षणतासयंलिद्धयुक्तस्यामृतत्वस्य तद्रहितप्राणारामत्वादिलिङ्घानुरोघेनान्यथानयनायोगाचल्व । तथा पुरुषपदोद्तिं _ 
पूर्णत्वं दिरण्मयपदोदितं स्वयंज्योतिष्ट्वमिन््रपदोदितं पारमेश्वयंमाकाश्चशरी रपदोटितमाकाशदेहृत्वं सूक्ष्मत्वं वा २५ 
सत्यात्मपदोदितमवितथस्वभावत्वं चान्तिमुद्धपदोदितं सवंप्रपञ्चोपश मात्मकत्वमिव्येतैषां लिङ्गानां परब्रह्मण्येव 
स्वारस्याच्च । मनोमयपदस्याप्य्थत्रयं भाष्ये दशितम् । सत्र प्रथमतुतीयार्थो परापरत्रह्मणोः साधारणौ । मनोभि- 
मानोत्यथंध्रद्शेनमात्रमपरत्रहमपक्तपातीर । तथा प्राणारामत्वमनञनेन्दस्े अपि । न चेतावता हिरण्यगभ्यं ब्रह्म 
्रुतिभाष्ययोरसिप्रेतमिति निश्चेतुं शक्यते । चाण्डिल्यविद्यादौ मनोम प्राणद्यरोर्त्ववदत्रापि ब्रह्मणः सार्वात्म्य- 
प्रयुक्तया तेषामपि प्रस्मिन्ब्रह्मण्य॒पपत्तेः सावस्म्यिं च प्रकृतस्य ब्रह्मणो दशितम् । न चैतत्परतब्रह्मणोऽन्यत्र मुख्यं ३० 
सम्भवति तस्मात्परमेव ब्रह्यात्रोपास्यमिति संक्षेपः | 

इति त॑त्तिरीयोपनिषद्ाष्यव्याल्यायां वनमालाख्यायां शीक्षावल्ट्यां षष्ठोऽनुवाक 

१. केचित् वातिककारानन्दगिस्यः। 
 २,अपरमेव ब्रह्मोपास्यमिति वार्तिककारः आनन्दगिर्याचायंश्च । युक्तं चैतत्-मनोमयत्वप्राणारामलत्वादीनां 

परत्रह्मण्यसम्भवात् । न च शाण्डिल्थविद्यान्यायः सम्भवति । तत्र सवं खस्विदं ब्रहयत्युपक्रमात् ३५ 
एतद्ब्रह्मोति उपसंहा राच्च परत्रहयत्वनि्णंये सति मनोमयत्वादीनां ब्रह्मणि कथच्चिदुपपादनं कृतम् । 
अत्र तु एतद्विरोषणैरेवोपास्यो निर्णेयः । ते च परज्रह्मणि नान्वीयन्ते इति विशेषात् । अत एव भाष्ये 
“स्वेषां मनसां पतिः “अङ्खभूता देवतानां अङ्गभूता अवयवभृताः” इ्यादिभाष्यं सद्धच्छते। 





अथ ताकि चीक्षा्रख्ठ्यां प्नषटटो उ नव्ताच्छः 

तिस्रो व्याहतयस्ताश्च ब्हमणोऽङ्गान्यवादिषम् । स्थानादिसिद्वये तस्य परः सन्दभं उच्यते ॥११०॥ 
स॒ यः परोक्षनिरिष्टः प्रत्यक्षेण स दश्यते | अन्तहंदय आकारो पर्याऽऽस्मानं स्वमात्मना ॥१११॥ 

पद्माकारो हि मांसस्य खण्डो हदयश्ुच्यते । आकारषस्तस्य मध्ये यो वुद्धेरायतनं सदा ॥ 
तस्मिन् पुरुषो ज्ञेयो मनोमय इदाञ्जसा ॥११२॥ 

५ श्िस्थराहुवत्साक्षान्मनस्येवोपलम्यते ॥११३॥ 

मनुते मनसा यस्मात्तेनायं स्यान्मनोमयः । स्याद्रा तदभिमानिसवात्तन्लिङ्गात्तन्मयः स्मृतः॥११४॥ 

अभतोऽमरणधर्मा स्याद्विरण्यं ज्योतिरुच्यते । तन्मयोऽयं पुमान्ध्येयस्ततप्राप्रो इारथोच्यते ॥११५॥ 

ठ्य प्रवृत्ता नाडयेका सुषुम्ना हृदयादधि । गस्वा ताढुकयोिदरान्मध्येनोदानगभेया ॥११६॥ 

 स्तनवल्लम्बते कण्टे मांसखण्डस्त्वधोुखः । दृन्द्रस्यासो सृतिज्ञंया रेचकेन तया बजेत ॥११५७॥ 
१० तया गत्वाऽथ यायात्स यक्केशान्तो बिवतेते । भित्वा शिरःकपाले दढ मूरित्यग्नि प्रप्ते ॥११८॥ 

दवितीययाऽथ व्याहूस्या बायौ सम्प्रतितिष्ठति । आदित्ये सुषरित्येवं रोकेशे प्रतितिष्ठति ॥११६॥ 

स्थिलेवमङ्गमूतेषु प्रतितिष्त्यथाङ्गिनि । मह इत्यात्मनि स्थिखा स्वाराज्यं प्रतिपद्यते ॥१२०॥ 

उत्तरानुवाकस्य तात्पयंमाह्-- तिल इति ! तास्चेत्याध्यात्मिका दर्शिताः । ब्रह्मणो महाव्याहूव्यात्मकस्य | 
स्थानादीत्यादिशब्देन गुणमार्गो गृद्येते ॥ ११० ॥ 

१६ ““स वेद ब्रह्ये'ति पूवंस्मिन्ननुवके परोक्षरूपेण निर्दिष्ट ब्रह्य प्रत्यक्षं हृदयाकाशे प्रददयंत इति पदाथंव्याख्यानं 

करोति-स य इति । “तस्मि्चयं पुरुष" इत्यस्य तात्पयंमाहु-अन्तरिति ।॥ १११ ॥ 

हूदयशब्दाथंमाह्-पच्चेति । ““अन्तरि"'त्यादेवक्याथं कथयति-आकाश इति ॥ ११२॥ 

मनोमयत्वं तस्य श्रुत्योक्तमनेकधा साधयति--शरिस्थेति ॥ ११३॥ 
मनुते विषयजातमिति रेषः-तल्छिङ्गात्-तेन मनसा लिङ्गेन गम्यमानत्वादित्यथंः ।। ११४॥ 

२० दब्दद्यस्याथंमनू्य गुणद्मयात्मकत्वेन ब्रह्मणो ध्येयत्वमाह--अमृत इति । अन्तरेणेत्यादिवाक्यस्य तादय 

माह-ततराप्राविति । शरीरस्थित्यथंकमंसमाप्त्यानन्तप्रंमथशम्दाथंः 1 ११५ ॥ 

तमेव द्वारशब्दं मागं तेनोपाक्षकस्य गमनं च वाक्यं योजयन्दशेयति-ऊध्वेमित्यादिना । या हूदयादारभ्य 
सुषुम्ना नाडी ध्येयस्येन्द्रस्थापरस्य ब्रह्मणः प्राप्तये प्रवृत्ता सा च सृतिर्योगशास्त्रानुसारेण ज्ञातव्या । ११६ ॥ 

यया चोपासको विद्वान्कण्ठे स्थितं स्तनसहशमधोमुखं सब्लम्बमानं मांसखण्डं भित्वा तालुकयोमंध्येन 
२५ गत्वा प्रकृतया सृत्योदानवायुपुरितया रेचकप्राणायामबलादुत्रजेदिति ॥ ११७ ॥ 

कि व्रजेदित्यपेक्षायां “यक्रे"त्यादि व्याचष्टे- तयेति । फलप्राप्त्याभिमुख्यानन्तयेमथशम्दाथंः । श्िरःकपाे 

भित्वा मूर्धानं भित्वा तदनन्तरमङ्काङद्धिभावेन स्थित ब्रह्य प्राप्नोतीत्याह्-भूरित्यादिना ॥ ११८-११९-१२०॥ 





शीक्षा० अनु०-द, भा० वा० १२१-१२६ ] तैत्तिरीयोपनिषत् [ ४०७ 

नान्यो राजाऽस्ति यस्येह राजा यः स्वयमेव तु । स स्वराट् तस्य मावश स्वाराञ्यमिह कीर्यते ॥१२१॥ 
मनोगीशक्ुषां चेव भरोत्रविज्ञानयोरपि । आप्नोति पयंपासीनः स्वाराञ्यं नात्र संशयः ॥ 

तत॒ एतत्फलं दिव्यं यथोक्तोपासनाद्वेत् ॥१२२॥ 

व्याहृस्यास्मन एतस्य सूपसंक्लप्रयेऽ्धुना । उपासनविधित्साये पयो म्रन्थोऽवतायेते ॥१२३॥ 
वियदहमिदं बरह्म बियत्सदशमेव वा । मूरतामूतेस्थमायं च व्रैोकयाचास्मतो भवेत् ।।१२४॥ ५ 
इन्द्रियारमणं चैव मनञनन्दमेव च| शान्त्या सृमरद्धमत्यथं बहयेतदभृतं परम् ॥१२५॥ 
्राचीनयोग्योपास्स्वैतचथाव्थारूयातरक्षणम् । माहाचमस्य आचायं अन्तेवासिनधक्त्ान् ॥१२६॥ 

इति षष्ठोऽनुवाकः 

“आप्नोति स्वाराज्यमिणत्यत्र स्वाराज्यशब्दाथंमाह- नान्य इति । व्यवहा रभूमिर्वाक्यं चेहुशब्दाभ्यां 
परामृश्यते ।। १२१॥ १० 

“आप्नोति मनसस्पतिमि^त्यादि व्याकरोति-मनोगीरिति 1! “एतत्ततो भवतीति व्याकुवेन्फलमुपसंहरति- 
तत इति ॥ १२२॥ | 

“आकाशशरीरं ब्रह्मो"त्यादेवक्यिस्य तात्पयंमाहू-व्याहूत्यात्मन इति । कुत्र हिरण्यगभंरूपसंक्लुपिरुप- 
युज्यते तत्राऽऽ्--उपासनेति ।। १२३ ॥ 

तात्पयंमुक्त्वा पदाथेमाह--वियदिति । इदं ब्रह्यत्याकराशोपाधिकरमुच्यते, तस्य च वियत्ता सूक्ष्मत्व- १५. 
व्यापित्वादिभिः साह्यम् । “सत्यातमे"7्यस्याथंमाहु--मूर्तामुतति । सच्च यच्चेति भूतपञ्चकं मूर्तामूर्तात्मकं सत्यं 
तदात्मा स्वभावो यस्य तद्ब्रह्म सव्यात्मेव्यथंः । १२४ ॥ 

प्राणाराममित्यादेरथंमाहू--इन्वरििति । प्राणेष्विन्दियेष्वा रमणमाक्रीडा यस्य । यत्र वा तेषामारमणं तद्ब्रह्म 

प्राणारामस् । मनञनन्दमानन्दकरमेव यस्य तद्ब्रह्म तथेत्यथ; । (शान्तिसमृद्धममृतमि%ति पदद्रयस्याथमाहू-- 

शान्त्येति । १२५ ॥ २० 

उक्तविरोषणमपरं ब्रह्यात्मत्वेनोपास्यमित्याचायंनियोगं रिष्यं प्रति दशंयति--प्राचीनेति ॥ १२६॥ 

इति षष्ठोऽनुवाकः 





जथ खीक््षाल्ठ्यां स््नस्नो < च्छुव्याव्कः 

पृथिव्यन्तरिधं चयोदिशोऽबान्तरदिश्चाः। अभग्निर्बायुरादिस्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो 
वनस्पतय आकाशश्च आत्मा । इत्यधिभतम् । अथाध्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदानः 
समानः । चक्षुः शरोत्रं मनो वाक्लष््। चमं मा सः. स्नावास्थि मन्जा। एतदपि 
विधाय ऋषिरयोचत् । पाङ्क्तं वा इद `. सवम् । पाङ्क्तेनैव पाङ्क्त  स्परणोतीति ॥ १॥ 

५ . | |  सवेमेक च | 

इति सप्तमोऽनुचाकः 

यदेतद्रचाहुव्यात्मकं ब्रह्मोपास्यमुक्तं॑तस्येवेदानीं पुथिव्थादिपाङ्क्तस्वरूपेणोपासनमुच्यते । पच्चसंख्या- 
योगात्पङ्क्तिच्छन्दः सम्पत्तिः \ ततः पाडक्तत्वं सर्वेस्य । पाङ्क्त यज्ञः ! “पच्चा्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञः" इति 
भरते: 1 तेन यत्सवं लोकाद्यात्मास्तं च पाङ्क्तं परिकल्पयति अन्नमेव तत्परिकल्पयति । तेन यनेन परिकल्पितेन 

१० पाङ्क्तात्मकं प्रजापतिमभिसम्पद्यते \ तत्कथं पाङ्क्तमिदं सवंमित्यत आह-पथिव्यन्तरिक्षं द्योदिशोऽवान्तरदिशा 
इति ोकपाङ्क्तम् \ अग्निर्वायुरादित्यश्यन्द्रमा नक्षत्राणीति देवतापाङ्क्तम् ! अप ओषधयो वनस्पतय आकाश्च 
आत्मेति भूतपाङ्क्तम् \ आत्मेति विराड भूताधिक्षारात् ! इत्यधिभूतमित्यधिलोकाधिदेवतपादक्तद्रयोपलक्षणाथेम् । 

` लोकंदेवतापाटनक्तयोश्ाभिहितत्वात् \ 

आनन्दगिरिटीका 

१५ उत्तरोऽप्यनुवाकः प्रकारान्तरेण हिरण्यगर्भोपासनविषय इत्याह--यदेतदित्यादिना ! पृथिभ्यादेः कथं 
पाङ्क्ततवमित्याकाडक्नायां पड्वत्याष्परस्य च्छन्दसः सम्पादनादित्पाह--पच्चसंष्येति । न केवरं पञ्चसंख्या 

गोगात्पङक्तिच्छन्दःसम्पादनं यज्ञत्वसम्पादनमपि कत्' शकयत्त इत्याह्--पाङ्क्तश्च यज्ञ इति \ पत्नीयजमानपुवरदव- 
मानुषवित्तैः पञ्चभिः सम्पायत इति यज्ञः पाङ्क्त इत्यथः । 

वनमाला 

२० उत्तरोऽप्यनूवाकः प्रकारान्तरेण त्रह्योपासनविषय इत्याह्--यदेतदित्यादिना \ पुथिव्यादिजगतः कथं 
पाडक्तत्वमित्याकाङ्श्नायां पङ्क्त्याख्यस्य च्छन्दसः पृथिव्यादौ सम्पादनादित्याह्--पच्संस्येति । न केवलं 
पञ्चसंख्यायोगात्पदक्तिच्छन्दःमम्पादनम्, यज्ञव्वसम्पादनमपि कर्तु शक्यत इत्याह्-पाङक्तश्च यज्ञ इति \ पल्नी- 
यजमानपृत्रदैवमानुषवित्तैः पञ्चमिर्योगादयज्ञः पाङ्न्त इत्यथंः । दैववित्तमुपासनं मानुषवित्तं गवादीति विभागः । 
पडक्तिच्छन्दसो यज्ञस्य च पञ्चसंख्यायोगात्पाङ्क्ततवे क्रमेण श्रुतीदंशेयति-पच्चाक्षरेति \ जगतो यज्ञत्वसम्पादनमेव 

२५ दशंयति-तेनेति। पञ्चसंख्यायोगटक्षणेन यज्ञसाम्येनेव्यथंः । खोकाद्याव्मान्तं चेति! प्राणादिमज्जान्तं चेति चकाराथः। 
परिकल्पयति, ध्रुत्तिरिति शेषः । एवं ब्रह्मोपाधिभूततं सवं जगत्पंक्तिच्छन्दोरूपं यज्ञरूपं च परिकल्प्य ताहक्पाङ्क्त- 

जगदात्मकः प्रकृत्तं ब्रह्माहमस्मोति चिन्तयतः कि फर भवतीत्याकाङ्क्षायामाह्-तेन यजेनेति \ प्रजापतिमिति । 
स्थुरुसवंप्रपञ्चोपाधिकस्य ब्रह्मणः प्रजापतिरूपत्वात् "तं यथा यथोपासते" इति न्यायेन जगदात्मब्रह्मोपासनाज्ज ग- 
दात्मानं प्रजापत्तिमेव प्राप्नोतीत्यथैः । एवं तात्पयंमुक्त्वा पृथिन्यादिजगतः पञ्चसंख्यायोगात्पाडनक्तस्वरूपत्वं प्रइन- 

३० पूवकं श्त्या दकशंयति-तत्कथमित्यादिना ! विराडिति “जाप ओषधयः इत्यादिस्थुलभूताधिकाराद्भूतमयो 
वि राडदेह् इहात्मशब्दाथं इत्यथः । इत्यधिमृतमित्युपसंहा रवचनमिदयधिलोकमित्यधिदंवतमिव्येवं रूपयोरधिलोकाधि- 
दैवतपगङक्तद्रयोपसंहा रवचनयोरुपलक्षणाथं मित्यत्र दहैवुमाह्--लोकदेवतापाङ्क्तयोश्चेति ।! तयोरपि पूवमुक्तत्वा- 





शीक्षा० अनु०-७ ] तेतिरीयोपनिषत् [ ४०९ 

अथानत्तरमध्यात्मं पाङक्तयमुच्यते-प्राणादि वायुषाड क्तम् । चक्षुरादीन्द्रियपादक्तम् । चर्मादि धातु- 
पाडक्तम् ! एतावद्धीदं सर्वेमध्यात्मं बाह्यं च पाङ्क्तमेवेति । एतदेवमधिविधाय परिकल्प्याषिर्वेद एतदूशांनसम्पन्नो 
वा क्िद्षिरवोचदुक्तवान् । किमित्याहू-पाडक्तं वा इदं स्वं पाङ्क्तेनेवाऽऽध्यात्मिकेन संख्यासामात्यात्पाङक्त 
बाह्यं स्पृणोति वलयति पुरयति \ एकात्मतयोपलभत इत्येतत् \ एवं पाङ्क्तमिदं सवंमिति यो वेद स प्रजापत्यात्मेव 
भवतीत्यथंः । ५ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादश्िष्यश्नीमच्छद्ुरभगवतः कतौ 
तेत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये सप्तमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

““उत्छृष्टट्टिनिङ्ृष्टे फलवती" इति न्यायाद्राह्यपाडनक्तरूपेणाऽऽध्यात्मिकपाङक्त्रयमवगन्तव्यमित्यभि- 
्रत्याऽऽट॒--एकात्मतयेति । ९९ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य॑श्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविर चितायां तेत्तिरीयोपनिषच्छा डुर मग्ष्यदीकारयां 

हीक्षावतल्त्यां सक्षमोऽनुवाकः 

चनम 

दित्यथंः । अध्यात्ममिति । आत्मा देहः, तमधिकृत्य वत्त॑मानमध्यात्ममित्यथंः । ननु पाड्क्तषट्ककथनेन कथं 
सवस्य जगतः पाङक्तत्वमुक्तम् ? तव्राहु-एतवद्धीति । यद्वाह्यमध्यात्मं च पाङ्क्तं श्रुत्या दशितम् एतावदेवेदं १५ 
सर्वं जगत्, न ततोऽधिकमस्तीत्यवगन्तव्यमित्यथः । श्रुतिप्रद्चितपाङ्क्तषट्के कत्स्नस्य जगत्तोऽन्त्भावः प्रसिद्ध 
इति हिशब्दाथः । उपासनाविर्धि दशंयत्ति-एतदेवमिति ! एतज्जगदेवं पाङ्क्तरूपेणेव्यथंः । उक्तवानित्यस्येत्तिशब्देन 
सम्बन्धः । संस्थासामान्धादिति । आध्यात्मिकमपि पाङ्क्त्रयं बाह्यमपि पाङक्तत्यमित्यस्मात्सामान्यादाध्यात्मिकेन 
पाडक्तन बाह्यपाङ्क्तस्य पूरणमित्यथंः। ननु तेन तस्य पूरणं कुसूखादेरिव धान्यादिना न सम्भवतीत्याशद्कुवाऽऽह-- 
एकात्मतयेति । बाह्यमाध्यात्मिकं च सर्वं पाङक्तजात्तमेकात्मतेनोपलभते, पाङ्क्तजगदात्मकं ब्रह्माहमस्मीति २० 
चिन्तयेदित्युक्तवानिति यावत् । एत्तदधिविधायेद्यादिनोक्तमुपासनमनूद्य तस्य॒ फलमुपक्रमे कथितमित्याह्-- 
एतदेव सिति । 

इति तंत्तिरीयोपनिष द्ाष्यव्याख्यायां वनमालाख्यायां शीक्लावत्ध्यां सप्तमोऽनुवाकः 





१५ 

२०५ 

२५ 

जथ व्वारसिक्के चछीश्छाव्लदयां सघ्नस्नो ऽच्तव्वाच्कः 

पाडक्तस्वरपेणेतस्य भूयोऽप्यन्यदुपासनम् । उदारफरसिद्धयथं प्रथिवीत्युच्यतेऽधुना ॥१२५७॥। 
पश्चभियेत आर्धं जगत्थाङ्क्तमतो भवेत् । यज्ञः क्लपनो भवेदेवं पाङ्क्तो यज्ञ इति शरुतिः ॥१२८॥ 
यज्ञेन परिक्टप्तेन त्रेलोक्यात्मानमद्ुते । पाङ्क्तत्वसिद्धये तस्मादारन्धेषा परा शरुतिः ॥१२६॥ 
दिगन्तं रोकपाडक्तं स्याक्नकत्रान्तं च देबततम् । आत्मान्तं मृतपाङ्क्तं च विराडात्माधिकारतः ॥१२०॥ 

उपलक्षणमेतर्स्यादेवतारोकपाङक्तयोः । अधिभतमिदं वक्ष्यामोऽथाध्यात्ममतः परम् ॥१२१॥ 
वायुपाड्क्तं समानान्तं खगन्तं चेन्द्रियं तथा ! चादि धातुपादङ्क्तं च विश्वमेताव दुच्यते ॥१२२॥ 
पाठक्तमेव जगत्सवमिति दृषटराऽभ्यधादषिः । पाङ्क्तं वा इदमाव्रहस्तम्बं नान्यदिति स्म ह ॥१२३ 
आध्यात्मिकेन पाङ्क्तेन संख्यासामान्यकारणात्। बर्यत्यात्मभावेन पाडक्तं बद्यमरोषतः ॥१३४॥ 

इति सप्तमोऽनुवाकः 

प्रकृतस्यैव ब्रह्मणो हिरण्यगमेस्य पाङ्क्तस्वरूपेणोपासनं वक्तव्यमिद्युत्तरानुवाकप्रवृत्तिरित्याह- 
पारनक्तेति । १२७ ॥। 

कथं हि रण्थगभेस्य पाडक्तत्वमिदया्ञद्कय पञ्चमूतारन्धत्वाञ्जगदात्मा हिरण्यगभेः पाङ्क्तो भवतीत्याह्-- 
पञ्चभिरिति ! एवं सति जगद्यत्मनो हिरण्यगभंस्य यज्ञत्वमपि क्लुप्तं भवतीत्याह--यन्ञ इति ।। १२८॥ 

पत्नीयजमानपूत्रदेवमानुषवित्तेः पञ्चभिः सम्पा्यतया यज्ञस्य पाङ्क्तत्वं वक्तव्यम् । जगत्तो यज्ञत्वं किमथ 
कल्प्यते तत्राऽऽह्-यन्नेनेति \ पाङ्क्तात्मकयन्नरूपप्रजापत्युपासनास्रजापतिरेव मवतीव्यथः । पाङ्क्तात्मकजगदु- 
पासनस्य विरिटफल्वत्तवाञ्जगतो वक्तव्यं पाङ्क्तत्वमित्युत्तरग्रन्धप्रवृत्तिरित्युपसंह् रति--षाडक्तत्वेति । १२९॥ 

वाक्यत्रयमाध्रित्य पडक्तिविभागं दशयति-दिगन्तमिति। कोऽसावात्मेति मूतप्रकरणादात्मशब्देन वि राड्च्यत 
इत्याह--विराडिति। १३०॥ 

इत्यधिभूतमित्यत्र मभृतग्रहुणस्य विवक्षितमाह--उपलक्षणमिति । अध्यास्ममित्य्न तात्पयंमाह-- 
वक्ष्याम इति ॥ १३१॥ 

वाक्यत्रेयमाध्ित्याध्यात्मिकं पाङ्क्तत्रयं विभजते--वायुपाङ्क्तमिति ॥ १३२ ॥ 

एतदधिविधायेर्यदेरथंमाह--पाङ्क्तमेषेति । ऋषिवेदो वा यथोक्तदशंनसम्पत्नो वा किचत । निपातद्वयं 
वस्त्वन्तरासच्वप्रसिद्धयथंम् । १३३ ॥ 

उक्छृष्हशिनिक्रष्टे कत्तव्येति न्यायादाध्यात्मिकं पाङ्क्तत्रयमितरपाङक्तत्रयात्मना विद्यादित्यमिप्रेतय पाङ्क्त- 
षट्कस्योपासनाप्रकारं दशंयन्पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तं स्पणोतीत्यस्याथंमाह--आध्यात्मिकेनेति । संस्यासामान्य पञ्च- 
संख्याव्वम् ।। १३४ ॥ 

इति सक्षमोऽनुवाकः 





अथ खीक्ाच्द्ल्यास्नष् स्मो <न्वाच्छः 

ओमिति ब्रह्म । ओमितीद “. स्वम् । ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा अप्यो श्नवयेत्याभ्राव- 
यन्ति। ओमिति सामानि गायन्ति। ओ ~ शोभिति श्छ्राणि श _ सन्ति। 
ओमित्यध्वयः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति त्रह्या प्रसौति। ओमित्यग्निहत्र 
मयुजानाति । ओमिति जाद्मणः प्रवक्ष्यन्नाह जद्योपाप्नवानीति। ब्रहवोपाप्नोति ॥ १॥ 

ओं ददा 

इत्यष्टमोऽनुवाकः 

व्याहूत्यात्मनो ब्रह्मण उपासनमुक्तम् । अनन्तरं च पाडक्तस्वरूपेण तस्येवोपासनमुक्तम् । इदानीं 
सर्वोपासनाङ्खभूतस्योङ्ारस्योपासनं विधित्स्यते \ परापरब्रह्यदृष्टचा ह्युपास्यमान ओङद्धारः शब्दसात्रोऽपि परापरः 
बरह्यप्राप्निसाधनं भवति \ स ह्यारम्बनं ब्रह्मणः परस्थापरस्य च । प्रतिमेद विष्णोः \ “एतेनैवाऽऽयतनेनेकतरमन्वेति" 
इति श्रुतेः 1 ओमिति इतिशब्दः स्वक्हपपरिच्छेदाथेः \ ओमित्येतच्छब्दरूपं ब्रह्मेति मनसा घारथेदूपासीत । यत 
ओमितीदं सव, सवं हि शब्दरूपमोङुारेण व्याप्रम् \ “तद्यथा शङ्खुनः इति श्रुत्यन्तरात् । अभिघानतन्त्रं ह्यभिघेय- 

मित्यत इदं सवंमोद्धूार इत्युच्यते \ 

 आनन्दभिरिटीका 

वृत्तानुवादपूवंकमृत्त रानुवाकमवतास्यति--व्याहूत्यात्मन इत्यादिना । वेदविदां हि सर्वाः क्रिया ओद्धुारः- 
मुच्चायं प्रवत्तन्ते ततस्तस्य श्रद्धागुहीतत्वात्तत्परिहारेणोपदिष्टं ब्रह्मान वुद्धिमारोहैदतस्तमादायैवोपासनं विघोयत 
इत्यथंः। नन्वोद्धुारस्य शब्दमाच्नस्याचेतनत्वादहूमनेनोपा्ित इति ज्ञानाभावात्कथं फर्दातुत्वं स्यादित्यााङ्धुयाऽऽह- 
परापरेति । प्रतिमाद्यच॑न इव सवं तरेरवर एव फरदातेति भावः । ओङ्कारे त्रह्मत्वाध्यासे कि साहरयमित्यत आहु-- 

ममितीदमिति \ सर्वास्पदत्वमोङ्कारस्य ब्रह्मणा साहृदयमित्यथं; । 
वनमाला 

उत्तरानुवाकस्य सद्गति वृत्तानूवादपूवंकं दशंयति--व्याहूत्यात्सन इति \ अनन्तरं चेति 1 अब्यवहित- 
पूर्वानुवाक इत्यथः । इश्चनीमिति । उक्तवक्ष्यमाणसवपासनानां कमणां चाङ्कृभूतो य ओंङ्कुरस्तस्योपासनमिदानीं 
विधीयते; तथा च पूर्वोक्तोपासनेष्वद्धतवेनोपस्थितस्य प्रणवस्यात्रोपासनविधानास्सङ्गतिरिति भावः । ने चोङ्कारस्य 
सवंवेदिककर्मोपासनाङ्त्वे मानाभाव इति वाच्यम्; "तस्मादमिवयुदाहूुत्य यज्चदानतपःक्रियाः | प्रवत॑न्ते विधानोक्ताः 

सत्तं ब्रह्मवादिनाम् ।“ इति भगवद्रचनस्येद मानत्वात् । ब्रह्मवादिनां वेदवादिनामिव्यथंः । चनु शब्दमाच्र- 
रूपस्यो क्कारस्याचेतनतया फलदातुत्वासम्भवात्कथमुपास्यत्वमित्याक्षद्धुचाहु--परापरेति । प्रतिमाद्चंन इव ब्रह्मैव 
फरदातिति भावः । ब्रह्मण एव सवंत्र फलदातृत्वम् “फलमत उपपत्तेः इत्यविकरणे प्रसिद्धमिति द्योतनार्थो हृष्टया 

१५ 

५ 

२५ 

हीत्यत्र हिश्चब्दः | प्रणवस्य परापखत्रह्यहष्टयाम्बनत्वं प्रसिद्धमिति सह्टन्तमाहू--स हीति । प्रणवस्य परापखब्रह्म- ` 
दष्टयारम्बनत्वे तद्हष्टयोपासितस्य तस्य परापरप्राधधिसाधनत्वे च श्रुतिमाह--एतेनेवेति । ओ द्भारेणैवायतनेन 
म्राप्िसाघनेन परमपरं वा प्राप्नोतीध्यथः । एवं तात्पधमुक्त्वा अक्षराणि व्याचष्टे--इतीत्यादिख । परिच्छेदाथं 
इति । संग्रहाथं इत्यथ; । ओकारस्य परापरब्रह्महष्टयालम्बनत्वेन श्रूतिषु प्रसिद्धत्वेऽपि प्रक्रते सुख्यत्वात्परब्रह्य- 
दष्टिरेवोङ्कारे विवक्षितेति मघ्वा ततर ब्रह्मदृ्यध्यासे कि साहश्यमित्याकाङक्षायामाहू--पत ओमितीदं सवेमिति । 
यत्त॒ ओद्धारः सर्वात्मकः ततः सर्वात्मिकत्वसाहदयादो ङ्कारे सर्वात्मकब्रह्महष्टियुक्तति भावः । नतु ब्रह्मणः 

 सर्वत्मिकत्वम् "सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादिश्रुतिसिद्धम्; ओङ्कारस्य तु कथं साव््म्यिमिव्याशङ्कयाह्-- 
सर्व हीति । नन्वोद्कारस्य सवंशञब्दात्मकत्वेऽपि कथमथ प्रपञ्चात्मकत्वमित्याशङ्कय शब्दद्वारेत्याह--अभिधानतन्तं 
हीति\ अभिधेयजातस्याभिधानाधीनसि द्विकत्वाद्राच्यवाचकयोस्तादास्म्यस्वीकाराच्चामिघेयजातस्याभिधानेऽन्तमविः 
सम्भवतीव्यथं; । अत इदमिति ! प्रणवसार्वाल्म्यस्यापि श्रूयादिसिद्धतवादिदं सवंमोद्कार इति प्रसिद्धवदुपदिर्यते 

२५ 





४१२ ) सटोक्वातिकयुक्तसटोकलाङ्कुरभाष्योपेतता [ शोक्षा° अनु°~८ 

ओङ्कारस्तुत्यथमुत्तरो ग्रन्थः उपास्थत्वात्तस्य ! ओमित्येतदनुकृतिरनुकरणम् । करोमि यास्यामि वेति 
करतमुक्तमोमित्यनुक रोत्यन्यः ।! अत ओद्धुारोऽनुकृतिः । ह स्म वा इति प्रसिद्धावद्योतकाः ! प्रसिद्धं ह्योङ्ारस्यानु- 
कुतित्वम्! अपि च “ओ भावय इति प्रेषदुवंकमाश्रावयन्ति प्रतिश्चावयन्ति \ तथोमिति सामानि गायन्ति सामगाः। 
ओमिति शच्राणि शंसन्ति शख्शंसितारोऽपि । तथा भओमित्यध्वयुंः प्रतिगरं प्रतिगुणाति । ओमिति ब्रह्मा 

५ प्रसोत्यनुजानाति प्रेषपुवंकम् \ ओमित्यगिनिहोत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त ओमिव्येवानुननां प्रयच्छति ।! ओमित्येव 
बरह्मणः प्रवक्ष्यन्प्रवचनं करिष्यन्ध्येष्यमाण ओमित्येवाऽऽह। ओमिति प्रतिपद्यतेऽध्येतुमित्यथंः ब्रह्य वेदमुपाप्नवानीति 
उपाप्नुयां ग्रहीष्यामति ।! उपाप्नोत्येव ब्रह्य । अथवा ब्रह्म परमात्मा तमुपाप्नवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यस्रापपिष्यन्नो- 
मित्येवाऽऽह । स च तेनोङ्धारेण ब्रह्य प्राप्नोत्येव । ओद्धारपूवं प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्वं यस्मात्तस्मादोङ्कारं 
ब्रह्यत्युपासीतेति वाक्याथ: | 

१०. दति श्ोमत्परमहंसपरितव्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषच्छोक्षावल्छीभाष्येऽष्टमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

शस्त्राणि गीति रहिता ऋच उच्यन्ते। प्रतिगरमिति। ओऽथामोदैवेति शब्दमध्वयु: प्रतिगुणात्ति होतुः शंसनं 
मरति प्रतिशंसनमुच्चारयतीत्यथंः । प्रवक्ष्यन्ति ! “वच परिभाषणे” इत्यस्य रूपं प्रथमव्याख्याने । द्वितीये “वह् 

१५ प्रापणे" इत्यस्य द्रष्टव्यम् | 

इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजका चायंश्रोमच्छृद्धानन्दपुज्यपादलिष्यानन्दज्ञानविरवितायां तेत्तिरीयोपनिषच्छाङ्करमाष्यटीकायां 
दीक्षावत्ल्यां अमोऽनुवाकः 

वनमाला 

ओमित्तीदं सवेमिति वचसेत्यथं; । ननु प्रथमवक्येन प्रणवे ब्रह्महष्टिर्विहिता, त्र तद्हृष्टिकरणे नियामकं द्वितौय- 
२० वाक्येन दितम्, अतो विवक्षिताथंस्य सिद्धत्वाक्किमुत्तरग्रन्धेनेत्याशङ्कयाहु-ओङ्कारस्तुत्यथं इति । अनुकरणमिति । 

अनुज्ञानरूपमिति यावत् । केनचित्करोमीतयुक्सवा कृतं कर्मान्य भमित्यनुकरोति अनुजानाति, तथा यास्यामि 
विष्ण्वालयमिः्युक्तमन्य ओमित्यनुकरोतीति योजना । प्रसिद्धं हीति ! प्रसिद्धिस्च करोमोव्यादिना पूर्व प्रदश्चितैव । 
अप्यो श्रावयेदयत्र अपिशब्दो वक्ष्यमाणोदाहूरणसमुच्चयाथं इत्ति मत्वाऽऽह्--अपि चेति । प्रेषपुर्वंकमिति ! “ओ 
श्रावय" इति मन्व्रगतेनोद्करेणाग्नीध्रम्बोधनपुवंकमित्यथेः । तदुक्तं वेदभाष्ये--“मन््रगत गङ्कार अग्नीघ्न- 

२५ सम्बोघनाथः । हे आग्नीध्र देवान्प्रति हविःप्रदानावसरं श्रावयेति मन्त्रां" इत्ति । आश्रावयन्तीत्यस्याथंमाह- 
प्रतिश्रावयन्तीति । प्रतिश्रवं कारयन्ति, प्रत्याश्रवणं कारयन्तीति यावत् । शस्वरशंसितारो होतारः, तेऽपि “शो 
सावोम्'' इत्युपक्रम्य शस्त्राणि शंसन्ति तान्योमिति समापयन्ति चेत्यथः । प्रतिगरमिति । “भओऽथामोद इव" इति 
मन्वमित्यथंः । मोकारेण होता सम्बोध्यते; हे होतः अथ अधंचंशंसनानन्तरमस्माकमामोद इव हषं एव सम्पच्च 
इति तदथः । ब्रह्मेति । ऋत्विग्विशेषो ब्रह्मा यदा अन्येषामृत्विजामनुज्ञां प्रयच्छति तदा ओ प्रोक्षेत्यादिरूपेण 

२० प्रणवपुरःसरमेव प्रसौति । तस्याथ माह्--अनुजानातीति । जुहोमोव्ुक्तवन्तं प्रतयन्य मोमित्येवानुजचं प्रयच्छतीत्यथं : | 
प्रवचनं करिष्यत्निति । प्रवक्ष्यच्चिति “वच परिभाषणे” इत्यस्य रूपमस्मित्व्याख्याने; द्वितीयव्याख्याने तु “वह् 
प्रापणे" इत्यस्यान्तर्भाविततण्यथंस्य रूपमिति मेदः । वेदमिति । वेदं ग्रहीष्यामीत्यभिसन्धिमानादावोमिःत्येवाध्येतु 
ब्राह्मण उपक्रमत इत्यथः । सध्ययनफलमूतां वेदावाप्ि कथयति ब्रहौवोपाप्नोतीति; तद्योजयति--उपाप्नोत्येवेति । 
प्रापयिष्य्निति। परमात्मानमुपाप्नवानि प्रत्यक्त्वेन प्राप्नुयामित्यभिसन्धिमान्ब्राह्मण आत्मानं ब्रह्य प्रापयिष्यत्नात्मनो 

२५ ब्रह्मभावयप्राप्तयुपायमन्विष्यन्नोमित्याहैव्यथंः । स चेति! स च ब्राह्यणस्तैनोङ्कारेण आत्मज्ञानमुपायं रब्ध्वा ब्रह्य 
प्राप्नोत्येवेत्यथंः । विवक्षितमनुवाकार्थं संक्षिप्य दशंयत्ति-ओङ्धारपूरवेति \ अत्र यद्यपि “ओ श्रावय” इति मन्त्रे 
(“ओऽथामोद इव” इति प्रतिगरनामकमन्त्े च ओकार एव श्रूयते न त्वोद्धारः, तथाप्योकारस्योद्घारैकदेशत्वात्तद्पुवं- 

 प्रवृत्तानामप्योद्कारपुवंकत्वमुपचारादुक्तमिति मन्तव्यम् | | 
| इति तंत्तिरोयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां वनमालाख्यायां शीक्षाल्ल्यामष्ट्मोऽनुवाकः 



| ॥ | 



थ्य ्ार्सिक्े च्यीद्ाव््ठंयास्नष्ट स्नो ऽस्ुव्वाद्छरः 

सर्वोपासनशेषस्य प्रणवस्याधुनोच्यते । उपासनमठं यस्मादुत्रह्मणोः प्राप्तये दयोः ॥१२३५॥ 

परस्य जद्मणो यस्मादपरस्य च चोदते । आरुम्बनतया तस्मात्स एवात्राभिधीयते ॥१३६॥ 

ओमित्येतच्छब्दसूपं ब्रक्मेति मन्ता सदा । धारयेस्स्तुतये तस्य परो मग्रन्थोऽवतायते ॥१३७॥ 

तद्यथा शङ्कुनेत्येवं सवेमोभिति युज्यते । अभिधानाहते यस्मादमिधेयं न विद्ते ॥१२८॥ 
अस॒ज्ञाज॒ङृतिसतद्स्स्त्रोमिति रीस्येते । ओश्राययेत्यनुज्ञाता यत आश्रावयन्ति च ॥१३६॥ 
प्रसौति चनुजानाति ब्रह्मोभिस्येव चत्विजम् । प्रवक्ष्यन्बाह्मणो वेदमोमिस्येवं प्रयुज्यते ' ॥१४०॥ 

उपाप्नवानि ब्रह्मेति स च वेदमवाप्नुयात् ॥१४१॥ 

परात्मा वा भेद्बह्म स तदोङ्कारपू्ंकम् । प्राप्नोत्येव न सन्देह उपासीतात ओमिति ॥१४२॥ 
इत्यष्टमोऽनुवाकः 

“मोमिति ब्रह्मे त्यायनुवाकस्य तात्पयमाह-सर्वेति। उपासननाशब्देन शास्त्रीयं सर्वं कमं लक्ष्यते । उपासनं 
 परापरब्रह्यहष्टयेति शेषः । तथोपासितस्य प्रणवस्य तत्प्राप्निसाधनत्वादिति देतुमाह-अरमिति । वेदविहिताः सर्वाः 

क्रियाः प्रणवमुच्चायं प्रवत्यंन्ते तेन तस्य श्रद्धागृहीतत्वात्तसरिहारेणोपदिष्टं ब्रह्य न वुद्धिमारोहेदतस्तमादाय 
एत्तस्मिन्तुभयविधब्रह्यहष्टिविधीयत इत्यथः ।। १२३५ ॥ 

परापरब्रह्महष्टयारुम्बनत्वेनोङ्कारस्य “परं चापरं चे"त्यादो विधानाच्च तदनुवादेन ब्रह्महष्टिरत्र 
विधिस्सितेत्याह्-परस्येति ।। १२३६ ॥ 

| बमोद्कारो ध्येयत्वेनाच्रोच्यते न तु सवंशेषतवेनेद्येवं तात्प्यमुक्त्वोमिति ब्रह्यदयस्याथंमाह-ओमित्येतदिति । 
 उपास्यत्वादो _्भारस्य स्तुत्यहुत्वं गृहीत्वा समनन्तरसन्दमंस्य स्तुतिपरत्वमाह--स्तुतय इति ॥ १३७॥ 

““ओमितीदं सवंमि"व्योद्कारस्य कथं सवंत्वमुच्यते सवं स्थातत्कायंत्वादित्यास ङ्गुय तस्य सर्वेते श्रुत्तियुक्ती 
क्रमेण दश्ंयत्ि- तद्यथेति । १३८ ॥ 

““ओमित्येतदनुकृतीत्यत्रानकृतिशब्देनानज्ञा लोकवेदयोरुच्यते । तथा च तस्य सर्वात्मित्वेनोत्कषवदनुज्ञा- 

१५ 

१५ 

२०५ 

रूपत्वाच्चोत्क्षः सिध्यतीत्याह्-अनुन्ेति। “अप्यो श्रावये" त्यादेरथंमाह्-ओधावयेतोति \ अतोऽनुज्ञारूपत्वमोङ्कारस्य ` 
प्रकटसिति शेषः ।। १३९॥। 

“ओमिति ब्रह्मा प्रसौती"त्यस्याथंमाहू-प्रसोतीति। मोमिति ब्राह्मण इत्यादे र्थमाहू-प्रवक्ष्यन्निति ।१४०॥ 

किमभिसन्धायोङ्का रपूव॑कं वेदाध्ययनं करोति तत्राऽऽ्ह--उपाप्नवानीति । ब्रहाशब्देन वेदो गृह्यते ।१४१।। 

ब्रह्मशब्दस्यार्थान्तरमुक्त्वा तत्रापि वाक्यं योजयत्ति--परात्मेति \ उपासकः स्वनाम्ना परामुरयते ।१४२॥ 

| इत्यष्टमोऽनुवाकः | 

१. “युज समाधौ प्रकर्षेण युञ्यते समाहितचित्तो भवतोत्यथंः । 

२५ 





नथ लीक्षाखल्ट्यां च्नव्चस्नो ऽ न्नव्वाच्कः 

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च | तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च साध्यायप्रबचनेच। 
अग्निहोत्रं च स्वाध्यायग्रदवने च। अतिथियश्च सवाध्यायप्रयवने च| मायुषं च 
स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रबचने च] प्रजन स्वाभ्यायग्रचचने च। 
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः 
पौरुशिष्टिः । साध्यायप्रषचने एषेति नाको सौद्गन्यः।! तद्धि तपस्तद्वि तपः॥ १॥ 

प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च घट् च 

इति नवमोऽनुवःकः 

विज्ञानदिवाऽऽप्नोति स्वाराज्यभिष्ुक्तःवाच्लोतस्मार्तानां कमंणासानथक्यं प्राप्तमित्यतस्तन्मा प्रापदिति 
१० कर्मणां पुरुषार्थं प्रति साधनत्वभ्रदशेनाथंमिहोपन्यासः । ऋतमिति ज्पराश्यातम् । स्वाध्यायोऽध्ययनम् । प्रवचन- 

१५ 

० 

२५ 

मध्यापनं ब्रह्मयज्ञो वा! एतान्य॒तादौन्यनुष्ठेयानोति वाक्यलञेषः.। सत्यं च सत्यवचनं यथाव्याख्यातार्थ वा । तप 
करच्छादि ! दमो बाह्यकरणोपश्चमः ! चमोऽन्तःकरणोपशमः ! अग्नय आधातव्याः । अग्निहोत्रं च होतव्यम् । 
सतिथयश्च ̀  पुज्याः \` मानुषमिति रोकिकः संव्यवहारः \ तच्च यथाप्राक्तमनुष्ठेयम् । प्रजा चोत्पाद्या \ प्रजनश्च 
प्रजननमृतो सार्यागमनमित्य्थंः 

आनन्दभिरिटीका 

व्यवहितानुवाकेन सम्बन्धमाहू--विज्ञानादेवेत्यादिना । अपरविद्यासहकारितया तत्फलेनैव फख्वत्तव- 
सिद्धव्थमुत्तरानुवाकारम्भ इत्यथः । रोकिकसंब्यवहारो विवाहादिः | 

ततमाला 

उत्तरानुवाकस्य व्यवहितानुवाकेन सम्बन्धमाह्--विक्ञानादेवेत्थादिना 1 कमंणां स्वाराच्यप्राप्तावनुपयोग 
प्राप्त इति राङ्काथं; । उपासनसहकारितया तत्फलेन स्वाराज्येन कमणां फलवत््वसिद्धयथंमस्मिन्चनुवाके तेषा- 
वन्यास इति परिहासः पुरुषाथंपदं स्वाराज्यपरम्, कमणामुपासन्षहुकारितया तत्फल प्रत्युपयोगप्रकारश्चेत्यम्- 

उपासकेन स्वकर्माननृष्ठाने तदकरणसूचितेन प्रत्यवायेन प्रतिबद्धमुपासनं फर्पयंवसायि न भवेत्; अत्तः प्रति- 
बन्धापनयद्वाय कर्मणां तत्रोपयोग इति । तथा च श्रुतिः - “विद्यया मृद्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमद्नुते” इति । 
अविद्यया कमंणा प्रतिवन्धकपापलक्षणं मत्यं नाशयित्वा विद्धा उपासनलक्षणयां स्वाराज्यलक्षणममृतमश्नुत 
इति हि तदर्थः । व्याख्यातमिति \ रास्वाचििचितावस्थं दर्ादिकमंजातमृतशब्दवाच्यमिति “ऋतं वदिष्यामी"^त्यत्र 
व्याख्यात्तमित्यथं; । उपासकरस्याध्यापने प्रवृत्तावुपासनानृष्ठानासम्भवादध्यापनस्य काम्यत्वेन तदकरणे प्रत्यवाया- 
भावाच्च प्रवचनमध्यापनमिति व्याख्यानमयुक्तमित्यस्वरसादाह- ब्रह्मयज्ञो वेति । यथाव्याख्यातार्थ वेति । 
रास्वा्रततव्यतया बद्धौ विनिदिचततमेव कमं वाक्कायाभ्यां सम्पाद्यमानं सत् सल्यश्चब्दवाच्यमिति “सस्यं वदिष्यामीः' 
त्यत्र व्याष्याताथंकं वाऽत्र सत्यपदमित्यथंः । कृच्छादीति ! आदिद चान्द्रायणादिसंग्रहाथम् । न चाक्नपरित्याग- 
पधाने कृच्छ्दौ प्रवृत्तस्य कथं स्वाराज्यफलकोपासनानुष्ठानं सम्भवतीति वाच्यम्; शक्तस्य तदुभयानुष्टानसम्भवात्, 
अशक्तस्य तु धनिनो घनदानरूपं सवं साधारण्येन मित्तारानादिरूपं वा तपो भविष्यति । तथा च श्रुतिः--'"एतत्खल 
वाव तप इत्याहूयंः स्वं ददाति" इति । “हितमित्तमेध्याशनं तपः इति योगशास्त्रे मिताशनादितपसोऽप्युक्तत्वात् । 
विवाहादौ बन्ध्वाद्यपचारो खौकिकः संव्यवहारः । प्रनाश्चोत्पाद्या इति । प्रजोत्पत्त्यर्थाः पुच्रकामेटयादयः केतंग्या 

१. तद्धि तपस्तद्धि तपः--इति श्रुतेवंचनम् । २. प्रजारचेत्ति मूलपाठान्तरम् । 





शीक्षा० अनु०-२ । तेत्तिरीयोपनिषत् [ ४१५ 

प्रजातिः पौत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेशयितवग्य इत्येतत्! सर्वैरेतैः कमंजियुक्तस्यापि स्वाध्यायप्रवचने यत्नतोऽनुष्ेये 
इत्येवमर्थं सर्वेण सह् स्वाध्यायप्रवचनग्रहणम् । स्वाध्यायाधीनं ह्यथज्ञानम् \ अथंज्ञानायत्तं च परं भेयः ! प्रवचनं च 
तदविस्मरणार्थं घमंप्रवुद्धय्थं च \ अतः स्वाध्यायप्रवचनयोरादरः कायः ! सत्यमिति सत्यमेवानृष्ठातव्यमिति 
सत्यवचाः सत्यमेव कवचो यस्य सोऽयं सत्यवचा नास वा तस्व \ राथोतरो रथीतरस्थं गोत्र राथोतराचार्यो सन्यते । 

तप इति तप एव कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपति नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति घा नाम, पौरुशिष्टिः ५ 
पुरुशिष्टस्थापत्यं पौरश्िष्टिराचार्यो मन्यते \ स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये इति नाको नामतो मुदुगरस्यापत्यं मौद्गल्य 
आचार्यो मन्यते } तद्धि तपस्तद्धि तपः । हि यस्मात्स्वाध्यायप्रव्चने एव तपस्तस्मात्ते एवानु्ेये इति । उक्तानामपि 
सत्यतपंः स्वाध्यायप्रवचनानां पुनग्रंहृणमादराथंम् । 

इति श्रीमत्परमहंसपरिवराजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरमगवतः कृत्तौ 
तंत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीमभाष्ये नवमोऽनुवाकः १० 

आनन्दगिरिटीका 

पुनः पुनः स्वाध्यायप्रवचनग्रहणस्य तात्पयंमाह् - सर्वैरेतेरिति ! किमिति यत्नतोऽनृष्ठेये तत्राऽऽ्- 
स्वाध्यायाधीनमिति } त्रयाणामृषीणां मतभेदोपन्यासेन स्वाध्यायप्रवचनयोरेवादरं विवृणोति- सत्यमित्यादिना । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छुद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविर चितायां तंत्तिरीयोपनिषच्छाङ्करभाष्यटीकायां 
शीक्षावल्ल्यां नवमोऽनुवाकः | | १५ 

वनमाला 

इत्यथ; । निवेक्षयितव्य इति! निवेशो विवाहः । पूनः पूनः स्वाध्यायग्रहुणस्य तात्पयंमाहू--सर्वे रित्यादिना । 
यत्नतोऽनुष्टेये इव्यत्र हेतुमाह -- स्वाध्यायाधीनं हीति। अध्ययनाधोनमित्य्थः । जध्ययनस्याथन्नानपयंन्तत्वं पुवंतन्तर- 
प्रसिद्धमिति योतनार्थो हिक्न्दः । अथंज्नानायत्तं चेति । प्रणाडवा कम॑काण्डाथंज्ञानायत्तं परं श्रेयः, साक्षादेव ज्ञान- 
काण्डा्थज्ञानायत्तं परं श्रेय इति विभागघूचनाथंडचकारः । अत इति । स्वाध्यायस्याथंज्ञानद्वारा परमश्नेयः- २० 
साघनत्वातप्रवचनस्याविस्मरणादिसाधनत्वाच्चेत्यथं; 1 सत्यमेवेति । अनुष्ठेयानां मध्ये सत्यमेव प्रशस्तं कर्मेति 
राथीतरस्य मतमिति भावः। तथा च वचनम्-“अश्वमेधसहख' च सत्यं च तुख्या धृतम् । अश्वमेधसहसरात्तु सत्य- 
मेकं विशिष्यते ।1* इति । अत्र द्ितीयनामशन्दः प्रसिद्धियो्तकः । तप एवेति । कृच्छुचान्द्रायणादिमिताशनधनदान- 
रूपं तप एव प्रशस्तं कर्मेति पौरुरिष्टेमंतम्। तस्य प्राशस्त्यं चोत्तमरोकप्रापिसाधनत्वात्। तथा च श्रुतिः-(तपस्षषंयः 
सुवरन्वविन्दन्” इत्ति । मौद्गल्याभिमते स्वाध्यायभ्रवचनयोरुततमकम॑त्वे हेतुमाह श्रुतिः- तद्धि तप इति । २५ 
हिशब्दाथंकथनम्-- यस्मादिति । तत्न स्व ध्यायशब्दितस्याध्ययनस्य नियमोपेतत्वात्तपःशब्दवाच्यत्वम् । तदुक्तम्- 
शनियमेषु तपःशब्द' इति । प्रवचनशब्दितस्य च ब्रह्मयज्ञस्य तपस्त्वम् "तपो हि स्वाध्यायः इत्यादिश्नुतिप्रसिद्ध- 
मिति मत्वा तपस्त्वं तयोरूतमकमत्वे हितुतयोक्तमित्यनुसन्धेयम् । उक्तानामपीति । “सव्यं च स्वाध्यायप्रवचने च 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च इत्यत्रोक्तानामपीत्यथं: । आदराथंमिति । आदरसूचनद्रारा मतभेदेनोत्तमकमंत्व- 
ख्यापनाथेमित्यथंः | २० 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्धाष्यत्याख्यायां वनमाङस्यायां शीक्षावल्छचां नवमोऽनुवाकः 





जथ व्वालसिव्क च्ीक्ाव्यललयां न्नव्वस्नोऽस्तुव्ाच्छः 

यथोक्तोपासनदेव स्वाराज्यफरसंश्रयात् । नेष्फल्ये कमणां प्राप्ते तत्साफल्याथं उत्तरः ॥१४३॥ 

स्वाध्यायोऽध्ययनं ज्ञेयं तथाचाध्यापनं परम् । आधातव्या यथाश्ञास्चमगनयः श्रेयसे तथा ॥ 

होतव्यमग्निहोत्रं च दुर्याचचातिथिपूजनम् ॥१४४॥ 
तथा संव्यवहारथ मानुषं स्यादसंशयम् ॥१४५॥ 

५ उत्पाच्या च प्रजा योग्या प्रजनं चतेसेवनम् । निवेशनं सुतस्येह॒प्रजातिरिति गम्यताम् ॥१४६॥। 
उक्तेषु व्यापृतेनापि कायं एव॒ प्रथस्नतः । स्वाध्यायप्रवचने तेन प्रत्येकं च ग्रहस्तयोः ॥१४७॥ 

वेदाथबोधनं नास्ति स्वाध्यायेन बिना यतः । तथा प्रवचनेनातो धर्माथं च प्रहस्तयोः ॥१४२८॥ 
सत्यमेव तु वक्तव्यमिति सत्यवचा जगौ । राथीतरी भुनिस्तदत्तप एषेद्युवाच ₹ ॥१४६॥ 

पुरुशिष्टस्य तनयः कतेव्यं तु महातपाः ¦ 
१० शद्गरस्याऽऽत्मजधाऽऽह कतव्ये यत्नमास्थितः । स्वाध्यायप्रवचने एव ते एव तु तपो यतः ॥१५०॥ 

इति नवमोऽनुवाकः 

आप्नोति स्वाराज्यमिद्युपासनादेव स्वाराज्यश्रवणाक्रमंणामानथंक्यमाशङ्धुय तदथवच्वं वक्तु“मृतं 
चे'“व्यादुत्तरानुवाकपरवृत्तिरित्याह्-- यथोक्तेति ॥ १४२ ॥ 

ऋतसत्यशब्दयो रथ॑स्य प्रथमानुवाके गतत्वादिदानीं स्वाध्यायभ्रवचनराब्दयोरथंमाह्--स्वाध्याय इति । 
१५ "“अग्नयश्चे'त्यादेरथं कथयति--आधातव्या इति । १४४ ॥ 

“मानुषं चेत्यादौ मानुषशब्दाथंमाह-- तथेति । लौकिकः संग्यवहारो विवाहादिः ॥ १४५॥। 

प्रजाप्रजननशब्दयो रथ॑माह--उत्पाद्या चेति । प्रजातिशन्दाथं विवक्षितं दशंयत्ि--निवेशनसिति ।। १४६) 

पुनः पूनः स्वाध्यायप्रवचनग्रहणस्य तात्पयंमाह्--उक्तंष्विति ॥ १४७ ॥ 

कतंव्यान्तरे व्यापृतेनापि स्वाध्यायप्रवचने कतंव्ये इत्यत्र हैतुमाह-- वेदार्थेति ! अतस्तयोः प्रत्येकं ्रहण- 
२० मिति शेषः । प्रवचनेन विनेति सम्बन्धः । पुण्योपचयहेतुत्वाच्च प्रत्येकं ग्रहणं तयोरित्याह्-धर्माथं चेति ॥ १४८ ॥ 

ऋषीणां मतभेदौपल्यासेन स्वाध्यायप्रवचनयोरादरं सूचयति सत्यमेवेत्यादिना ।। १४९-१५० ॥ 

इति नवमोऽनुवाकः 





जथ छीक्ाव्ल्ख्यां द्च्यस्नो उत॒ ाच्छः 

`अहं क्षस्य रेरिवा । कीरिः षष्टं गिरेरि । उध्वेपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि | 
द्रषिण “ सवचंसम् । सुमेधा अमरतोक्षितः। इति त्रिशङकोवंदानुवचनम् ॥ १॥ 

\ नि 1 

अह् . षट् 
इति दश्षमोऽनुवाकः 

अहं वृक्षस्य रेरिवेति स्वाध्यायार्थो मन्तराम्नायः! स्वाध्यायश्च विद्योत्पत्तये, प्रकरणात्} विद्यां हीदं प्रकरणम्! ५ 
न चान्थाथंत्वमवगम्यते\ स्वाध्यायेन च विशुद्ध सत्वस्य विदयोत्पत्तिरवकत्प्यते \ अहं वृक्षस्योच्छेद्यात्मकस्य संसारवृक्षस्य 
रेरिवा प्रेरयिताऽन्तर्याम्यात्मना । कतिः स्यार्तिगरेः पृष्ठमिवोच्छ्ता मम । ऊध्वपवित्रः ऊध्वं कारणं पवित्रं पावनं 
जानध्रकायं परम ब्रह्य यस्य सर्वात्मनो मम सोऽहमुध्वंपवित्रः\ वाजिनीव वाजवतीव । वाजमघ्चं तद्रति सवितरीत्यथंः। 
यथा सवितयंमृतमात्मतच्वं विश्यं प्रसिद्धं श्ुतिस्पृतिश्तेभ्य एवं स्वमतं शोभनं विश्युधमात्मतत्तवमस्मि भवामि । 

द्रविणं धनं सवचंसं दीप्रिमत्तदेवाऽऽत्मतच्वमस्मीत्यनुवतेते । ब्रह्मज्ञानं वाऽऽत्मतत्वप्रकाशकत्वात्सवचंसम् \ 1 
आनन्दगिरिटीका 

स्वाध्यायाथं इत्ति जपाथंः “दषे त्वेति शाखां छिनत्ति” इतिवत् । अन्यत्र विनियोजकं श्रुत्यादिप्रमाणमपि 
नोपलभ्यत इत्याह--न चान्या्थंत्वमिति । -अक्लितमसीत्यादिवदुपासनाविधिदोषत्वं वा वक्तुं न शक्यते । ज्ञान- 
साधनक्रियाविधेः प्रक्रान्तत्वादित्यथंः | 

वनभाखा १५ 

नन्वहुं वृक्षस्येत्यादिमन्त्रपाठः किमथं इत्याशङ्कयाह्- स्वाध्यायाथं इति । जपाथं इत्यर्थं: । ननु त्तञ्जपस्य . 
क्वोपयोगः ? तत्राहु-स्वाध्यायश्चेति । प्रकरणादिति हेतुं विवृणोति--विच्या्थं हीति \ प्रकरणस्य संहितोपनिषद्- 
गतमन्त्रब्राहमणजातस्य विद्याप्रयोजनकत्वादित्यथंः ब्रह्यविद्यासच्धिधौ पाठादिति भावः । अहं वृक्षस्येत्यादि- 
मन्त्राम्नायस्य कर्मंशेषत्वशङ्कां निराकरोति-न चेति \ तदवगमकश्रुतिलिद्धादिरदशंनादिति भावः| स्वाध्यायो 
विद्योत्पत्तये भवतोत्युक्तम्; तत्र विवक्षितं हारं समपंयत्ति- स्वाध्यायेन चेति । जपादिरूपस्य धमंस्य पापक्षयरूप- 
शुढिद्रारय विद्योतपत्तिहेतुत्वम् "तपसा कल्मषं हन्ति” इत्यादिशास्त्रसिद्धमिति विशेष चनाथंश्चकारः । अहमिति । 
साक्षाककृतब्रह्यतत्वस्विशद्धुनामा ऋषिः भहंशब्दाथंः । उच्छे्यात्मकस्येति \ उच्छेयस्वभावस्येत्यधः । संसार- 
वृक्षस्येति । विद्याप्रतिपादके मन्त्रे प्रसिद्धवृक्ष्रहणायोगात्संसार एवोच्छेद्यस्वभावत्वसाम्यादुवृक्षशब्देन गृह्यत इति 
भावः । जगदात्मकस्य संसारवृक्षस्य प्रेरयिता परमेदवर एव,. न ब्रह्मविदिति, तत्राहु--अन्तर्याम्यात्मनेति । 
बरहयविदः सर्वात्मकत्वादिति भावः। कीत्तिरिति। मेरोः श्वुद्धमिव मम ब्रह्मविदः कोत्तिः प्रसिद्धिः स्वगंलोक- 

२० 

२५ 

व्यापिनीत्यथंः। उपरिभागवाचिनोध्वंशब्देन संसारमण्डरादुपरि वत्तंमानं जगत्कारणत्वोपलक्षितं ब्रह्य लक्ष्यत 
इतयारायेनाह- ऊर्वं कारणमिति । वस्तुतः संसारास्पृष्टमिति यावत् । अत एवाह्--पविन्नमिति । नेत्वेव॑भूतमपि 

बरहा स्वँप्राणिसाधारणमेव, वस्तुत एकात्मकत्वात्सवंप्राणिनामिति, तत्राह--ज्ञानप्रकाषटयमिति \ अन्येषां ज्ञाना- 
भावादिति भावः । ब्रह्योत्यनन्तरं स्वरूपभृतमित्ति शेषः । अन्नमिति ! कमंफलरूपं वस्वादिदेवभोग्यममृतमन्नम्; 
तद्रस्वमादित्यस्य मधुविद्यायां प्रसिद्धमिति बोध्यम् । यथा सवितरि श्ुत्तिस्मृत्तिरशतेभ्यो विशुद्धममृतमात्मतच्तवं २० 

प्रसिद्धम्, एवं मय्यपि पुरुषे श्रुत्तिस्मुतिशतेभ्य एव विशुद्धमात्मतत्वं प्रसिद्धमस्ति । इत्यमुभयत्र प्रसिद्धमात्मतक्वं 
स्वमुतशब्दितमस्तीत्यथंः । तथा च श्रूतयः--'स यश्चायं पूरुषे, यद्वासावादित्ये, स एकः" इत्याचाः, स्मृतयश्च 
“आदित्ये शुद्धममृतमात्मत्वं यथा स्थितम् । विद्याधिक्रारिणि तथा पृरुषेऽपि तदस्ति भोः" इत्यादा द्रष्टव्याः | 
धनमिति । लौकिकस्य रत्नादिकं धनम्; ब्रह्मविदस्तु निरतिश्लयानन्दमात्मतत्त्वमेव धनम्, तच्च स्वप्रकाशत्वा- 

१. अह वृक्षस्येत्ति--अयं जीवन्मुक्तस्य सर्वात्मभावप्रतिपादको मन्त्रः अहु वृक्षस्य रेरिवेत्यादिः अह्मन्च- ३५ 
महमन्नाद ” इतिवत् । विरिष्टदरेत्तिनस्तु भह वृक्षस्येव्येकं पदमहङ्काराख्यवुक्षस्य रेरिवा छेदकः इत्यथं 
वदन्ति । अत्र त्रिशङ्कोः वेदानुवचनं वेदनानन्तरभावि स्वत्मत्वप्रतिपादकं वचनमित्यथं स्पष्टे अहं 
वक्षस्येकं पदमिति समासो व्यथः | स्वमृतमस्मि इ्युत्तमपृषक्रियापदवि रोधदच “सरह मनुरभवं 
सूयंश्चे"त्यत्रेतादशसमासाप्रसवतेरचेति द्रष्टव्यम् । | ति 

२. छान्दोग्य तुतोयाध्याये रतत पुरुषस्य यज्ञवेनोपासनम् तदद्खभूतोयं मन्त्रः तत्रैव श्रुतः। 

५२ | 





४१८ 1 तंत्तिरीयोपनिषत् | [ शीक्षा० अन०-१० 

दरविणमिव द्रविणं मोक्नसुखहेतुत्वात् । अस्मिन्पक्षे प्राप्रं मयेत्यध्याहारः कतव्य: । सुमेधाः शोभना मेधा सार्य 
लक्षणा यस्य मम सोऽहं सुमेधाः 1 संसारस्थित्युत्पस्युपसंहारकोशल्योगात्सुमेधस्त्वम् । अत एवामरतोऽरणधर्माऽ- 
क्षितोऽक्नीणोऽव्ययः अक्षतो वा, अमृतेन वोक्षितः सिक्तः! “अमृतोक्षितोऽहम्'” इत्यादिन्नाह्यणम्। इत्येवं त्रिशङ्कोऋषे- 
ब्रह्यभूतस्य ब्रह्मविदो वेदानुवचनं वेदो वेदनमात्मेकत्वविन्ञानं तस्य प्राप्निमनु वचनं वेदानुवचनम् | आत्मन 

५ कुतकृत्यताख्यापनार्थं वामदेववत्तिश्चङुनाऽऽषण दशनेन दष्टो मन्त्राम्नाय आत्मविद्याप्रकाहाक इत्यथंः \! अस्य च 
जपो विदयोत्पत्यर्थोऽवगम्यते । ऋतं चेत्यादिकर्मोपन्यासात् अनन्तरं च वेदानुवचनपाठादेतद्वगस्यते । एवं 
श्रौतस्मार्तेषु नित्येषु कमसु युक्तस्य निष्कामस्य परं ब्रह्म विविदिषोरार्षाणि दशनानि प्रादुर्भवन्त्यात्मादिविषयाणीति, 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्धुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये दशमोऽनुवाकः 

१० आनन्दगिरिटीका 

अहं वृक्षस्येतिमन्त्रस्यषिस्तिशङ्कुः, पडक्तिरछन्दः, परमात्मा देवता, ब्रह्मविद्या्थे जपे विनियोगः। 
न केवलमस्य जपो विद्याथंः पूर्वोक्तानि कर्माप्यपीत्याह्- ऋतं चेत्यादिना । 

इति श्रीमत्परमह्ं सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छरृद्धानन्दपुज्यपादशिष्यानन्दनज्ञानविरचितायां तेत्तिरीयोपनिषचछा द्रुरमाष्यटीकायां 

दीक्षावल्ल्यां दशमोऽनुवाकः 

१५ | वनमासख 

हीप्तिमदिव्यथंः । साकाडश्चत्वादाह्--अस्मोत्यनुवतंत इति । द्रविणं सवचंसमित्यस्यार्थान्तरमाह्--ब्रह्यज्ञानं वेति । 
ब्रह्मज्ञानं वा द्रविणमिति सम्बन्धः| ब्रहयज्ञानस्य सवचंसत्े हेतुमाह--अम्रतत्वेति । अमृतत्वं ब्रह, तदावरण- 
निवत्तंनद्रारा त्प्रकाक्नकत्वात्; ब्रह्मणि “भहु ब्रह्मास्मि” इति व्यवहायंतापादकत्वादित्यथंः । मोक्षति । प्रकृताभि- 
प्रायं मोक्षग्रहणम् । पुरुषायंहेतुत्वसाम्यादद्रविणशब्दो ब्रह्मज्ञाने प्रयुक्त इत्यथंः । ब्रह्यस्वरूपव्यञ्चकं मुक्तिसा्नभूतं 

२० ब्रहाज्ञानं चेत्सवचंसं द्रविणम्, तहि तदस्मीति पूवंवदन्वयो न घटते; तत्राहू--अस्मिन्पक्न इति \ शोभनेति । शोभना 
ब्रहाज्ञानोपयोगिनी मेधा म्रन्थतदथंघारणसामथ्यंलक्षणा यस्य सोऽहं सुमेधा इत्यथः । सावंश्येति \ सवं्यलक्षणा 
वा मेधा यस्य सोऽहुमित्यथंः । विदुषः सवज्ञत्वलक्षणमेधावत्तवं साधयति । संसारेति । संसारो जगत् । जगञ्जन्मादि. 
हेतुत्वं च ब्रह्मभूतस्य विदुषो वाजसनेयके श्रूयते-“भस्माद्ध्येवात्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्सृजते" इति। अस्मादिघ्यस्य 
साक्षाक्कृतादित्यथंः। छान्दोग्येऽपि श्रूयते--'“एवं विजानत आत्मनः प्राणाः” इत्यादिना । तथा विदुषः सवंज्ञत्वमपि 

२५ प्रदनोपनिषदि श्रूयते--“'स सवंज्ञः सवंमेवाविवेश'” इति । अत एवेति ! जगद्धेतत्वादेवेव्यथं; । जगत्कारणस्य ब्रह्म 
चतन्यस्य नित्यत्वात्तदरूपस्य विदुषो नास्ति मरणमित्यथंः । अव्यय इति । अवयवापचयो व्ययः, तद्रहित इत्यथैः । 
अक्षतो वेति । शस्त्रादिकृतक्षत रहित इव्यथः । निरवयवत्वादिति भावः । अमृतेन वेति । स्वरूपानन्दानुभवेन सदा 
व्याप्त इति यावत् । इतीत्थादीति 1 इति त्रिश द्धर्वेदानुवचनमिति वाक्यं ब्राह्मणमि्यर्थः । कृतकृत्यतेति । यथा 
वामदेवस्य कृतकरृत्यताख्यापनाथंम् "अहं मनुरभवम्' इत्यादिवचनम्, तथा तरिशङ्कोरपि वेदानुवचनं तत्छ्यापनाथंमू; 

२३० तत्ह्यापनं च मुमुक्षूणां कृतक्रत्यतासम्पादके ब्रह्मविचारे प्रवृतत्यथंमिति बोध्यम् । पूवम् “अहु वृक्षस्य" इति मन्त्रस्य 
विद्याप्रयोजनकप्रकरणमध्यपटठितत्वाद्वि्यारोषत्वमुक्तम् । इदानीं लिद्धादपि तस्य तच्छेषत्वं वक्तुं शक्यत इत्याशयेन 
विवक्षितं मन्त्रां कथयति--्रि्ञङ्कनेति । अषेणेति ! तपःप्रभावजनितेनेत्यथंः । मन्त्रस्य विदयाप्रकाशकत्वे फलित- 
माहु-अस्य चेति। विद्याप्रकाशनसामथ्यंरूपाल्लिङ्घच्चेति चकाराः | पूर्वानुवाके कर्माण्युपन्यस्यानन्तरमेव 
ऋषेरात्मविषयदशंनोपन्यासे श्तेः कोऽभिप्राय इत्याकाडक्षायामाह-ऋतं चेत्यादिना । अनन्तरं चेति \ चकारोऽव 

२५ धारणाथंः। सकामस्य पितृलोकं प्राप्तिरेव “कमणा पितृलोकः" इति श्रुतेः, नात्मदशंनमिव्याशयेनाह- निष्कामस्येति। 
सांसारिकफटठेषु निःस्पुहुस्यापि विद्यामकामयमानस्य न विध्योत्पत्तिः, कि तु प्रद्यवायनिवृत्तिमात्रमित्याशयेनाह्- 
ब्रह्म विविदिषोरिति । आर्षाणीति । नित्यनेमित्तिकेकमंस्वपि “(तपसा कल्मष हन्ति” इत्यादौ त्तपस्त्वप्रसिद्धेस्त- 
ज्जल्यानामपि दशंनानामाषंत्वमुक्तमिति मन्तव्यम् । 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्ाष्यव्यास्यायां वनमालाख्यायां शीक्षावल्ल्यां दशमोऽनुवाक 





जथ ासिक्के खीक््ाव्वल्ट्यां व्हचास्नो ऽच्न॒व्जाच्क ‡ 

स्वाध्यायाथे्र विज्ञेयः अहं वृक्षस्य रेरिवा । इत्यादिरुत्तरो ग्रन्थो विशुद्धिं ततो धियः ॥१५१॥ 
विषुद्धमनसो यस्मात्सम्यज्ञानोदयो मवेत् । मन्त्राम्नायोऽयमारन्ध ॒एतस्मात्कारणात्परः ॥१५२॥ 
उच्छित्तिरश्षणस्याहं विश्वस्य जगतः सदा । अस्य संसारवृक्षस्य रेखि जनकोऽस्म्यहम् ॥१५३॥ 
कीतिःखूयातिमेम ज्ञेया गिरे ् रष्ठमिबोच्छरिता । उध्वं तत्कारण ब्रह्म पवित्रं मषहानतः॥१५४॥ 

यस्य सोऽयं मवेदृध्वं पवित्रं पावनं परम् ॥१५५॥ ५ 
वाजमन्नमिति ज्ञेयं तद्वतीव दिवाकरे | स्वमृतं परमं ब्रह्म वबुद्धावस्यामहं सदा ॥१५६॥ 
द्रविणं धनमित्याहुरिहि खात्मावबोधनम् । सचसं सुदीप्तं स्यान्मोक्षामृतफरग्रदम् ॥१५७॥ 
अक्षितोऽक्षीणरूपखादेदाचुवचनं विदम् । तरिशङ्कोब्र्यभूतस्य दह्याषं संदानं परम् ॥१५८॥ 
पाबनोऽस्य जपः भ्ेयान्त्रहज्ञानस्य जन्मने । , 
श्वः  प्रयतस्तस्माज्जयेदेतत्समाहितः । कमभ्रसञ् उक्त्वादयमर्थोऽवसीयते ॥१५६॥ १ 
कषोसपत्परस्येवं श्रौतस्मारतेषु कमसु । आपं च प्रातिभं ज्ञानमाविभेवति मोक्षदम् ॥१९०॥ 

| इति दशमोऽनुवाकः 

“जह वृक्षस्ये"व्यादिमन्त्राम्नायस्य तात्पयंमाहु--स्वाध्यायाथग्चेति । अत्र हि प्रकरणे मन्त्रपाठो जपार्थो 
गृह्यते ““इषेत्वेति श्ञाखामाच्छिनत्ती''तिवदत्यत्र विनियोजकशरुत्या्यनुपकम्भात् । न चाक्षित्तमसीव्यादिव"दुपासनादि- 
दोषत्वमस्य वक्तुं शक्यं ज्ञानसाधनक्रियाविधेः प्रक्रान्तत्वादित्यथः । मन्त्रजपस्य फलमाहू--विश्युद्धिरिति । १५१ ॥ १५ 

विशद्धिप्रयोजनमाह--विश्चुदधेति । १५२ ॥ ` 
“भह वृक्षस्य रेरिवे""व्यस्यार्थं कथयत्ति-उच्छित्तीति ! अहमिति मन्वह्ब्रह्यभूतो गृह्यते ॥ १५२ ॥ 
"कौततिः पृष्ठं गिरेरिविःत्यस्याथंमाहु--कतिरिति । ऊध्वंपवित्र इत्यस्याथं माहु-ऊध्वेमिति । तच्च पवितं 

भवेदित्ति सम्बन्धः । पवित्रत्वं साघयति--भवेति । वाक्योत्थबुद्धिवृत्तिदारेणेति शेषः ॥ १५४॥ 
पवित्रत्वं स्पष्टयत्ति-पावनं परमिति । यस्य ममेदं स्वरूपमुक्तलक्षणं ब्रह्म सोऽहुमूष्वं पविष्रोऽस्मीति २० 

योजना |} १५५ ॥ 
““वाजिनीवे"'त्यादे रथंमाह्--वाजमिति ! यथाऽ्नरवत्यादित्ये प्रकटं ब्रह्माहमस्मीत्यादित्यो मन्यते तथाऽ्स्यां 

बुद्धो स्वमृत्तं शोभनममृतमहमस्मीत्यथं: ॥ १५६ ॥ 
'द्रविणमि""त्यस्याथंमाहू-द्रविणसिति \ तत्र हितुत्वेनोत्तरपदमवतायं ग्याचष्टे--सवचंसमिति । १५७ ॥ 
(“सुमेधा अमृतोक्षितः" इत्यत्राद्यपदद्रयस्य प्रसिद्धाथंत्वादल्षित इति पदस्याथंमाहु-अक्षित इति \! अक्षोण- २५ 

रूपत्वं षड़्भावविकाररहितत्वम् । "इति त्रिशङ्कोरि'"व्यादेरथंमाह--वेदेति । ऋषेस्व्रिशङ्कोन्रंहाभावं प्राप्तस्य ब्रह्म 
वेदनमनु यदेतदाषंमात्मीयं परं दर्शनं तस्य स्वानुभवस्य प्रकटोकरणमेतद्वचनमित्यथंः ॥ १५८ ॥ 

मन्त्राम्नायोऽस्मिन्प्रकरणे जपा्थंः स्यादिव्युक्तमधिकविवेक्षया पुनरनूवदति--पावनोऽस्येति । तदेवाधिक 
दशायत्ति-कर्मेति । छतं चेत्यादौ पूवव, वेदमनुच्ेत्यादावुत्तरत्र कर्माभिधानान्मध्ये मन्त्रास्नायो जपाथं एवेति 
गम्यते । जपस्य कमंत्वादित्यथंः ।। १५९ ॥ २० 

न केवरं जपस्येव ब्रह्यन्नानं फलं किन्तु सवंकमंणामित्याह्--मुमृक्षोरिति । ईश्व रार्थेषु श्रौतेषु स्मार्तेषु च 
कर्मसु फछामिसन्धिवजितस्येरव रायेव्येवं तात्पर्येण प्रवृत्तस्य परिशद्धबुदधेमेक्षिमेवापेक्षमाणस्याऽऽ्षं यथार्थं प्रातिभ- 
मुपदेशानपेक्षं मोक्षफक ज्ञानमुद्धावयततीत्यथैः ।। १६० ॥ | 

इति दशमोऽनुवाके 

१. अयं मन्त्रः छान्दोग्योक्तस्य यन्नतवेन पुरुषोपासनस्य शेषः । ३५ 





जथ खीक्लातठल्यस्येच्छाष्दच्यो उच्तुव्याच्छः 

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुक्चास्ति। सत्यं बद। धम चर। खाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय 
प्रियं धनमाहृत्य प्रनातन्तं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धमान्न प्रमदितव्यम् | 
कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्ये न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रबचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥१॥ 

` वेदमनूच्येत्येवमादिकतंब्यतोपदेश्षारम्भः प्राग्रह्मविज्ञानाक्नियमेन कतेव्यानि श्रौतस्मातंकर्माणीत्येवम्थंः। 
अनुलासनश्रुतेः पुरुषसंस्काराथत्वात् । संस्कृतस्य हि विश्चुदढधसस्वस्याऽऽत्मज्ञानमञ्जसेवोत्पद्यते ! “तपसा कल्मषं 
हन्ति विद्ययाऽमृतमशनुते'' इति हि स्मृतिः । वक्ष्यति च--“तपस ब्रह्म विजिन्नासस्व' इति \` अतो विद्योत्पत्यथं 
सनुष्ठेयानि कर्मणि \ अनुजञास्तीत्यनुश्षासनशब्दादनुश्षासनातिक्रमे हि दोषोत्पत्तिः ! प्रागुपन्यासाच्च कर्मणां केवल- 
बरह्मविद्यारम्भाष्च 1 पूवं कर्मण्णुपन्यस्तानि । उदितायां च विद्यायां “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते” ““न बिभेति कुतश्चन 

` “किमहं साधु नाकरवम्" इत्येवमादिना कममनैष्किच्चन्यं दशंयिष्यतीत्यतोऽवगम्यते पूर्वोपचितदुरितक्नयदरारेण 

१० 

१५ 

आसन्दगिरिटीका 

उत्त रानुवाकस्य तात्पयंमाह--वेदमनृच्येत्यादिना ! विद्योत्पत्य्थं नित्यने मित्तिकान्यनुष्ठेयानीत्येको नियम 
उक्तः । प्रागेव चानुष्ठेयानीति नियमान्तरमाह--ग्रागुपन्यासाच्च कमंणामिति । संग्रहवाक्यं विवृणोति- 
केवलेत्यादिना । अविद्यया कमणा मृत्युमधरमं तीत्वेति मन्त्रोऽपि विचोत्पत्तेः प्रागेव कर्मानुष्ठानं सूचयतीत्यथंः । 

वनम 

उत्तरानुवाके कर्मणां कर्तव्यता किमथंमुपदिद्यत इत्याकाडश्षायामाह--बेदमनृच्येत्यादिना \ ज्ञानाल्व 
कमणां ज्ञानाथिनाऽवश्यं कर्तव्यत्वे हेतुमाह- पुरुषेति । संस्कारस्वरूपं कथयन्संस्कारद्वारा तेषां ब्रह्मविज्ञानसाधनल- 
माह- संस्कृतस्य हीति । सत्तवस्यान्तःकरणस्य विरिष्टा या शुद्धिः सैव संस्कार इति भावः। अञ्चसेवेति । 
अप्रतिबन्धेनेवेत्यथंः । पापरूपस्य चित्तमालिन्यस्य ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वात्, शुद्धिद्टारा कमणां विद्योदयहेतुे 

 हिशब्दसूचितं मानमाह्--तपसेति \ तपसा कमंणा कल्मषनिवृत्तौ विद्या भवति, तया विद्यया भमृतमदनुत इति 

| २५ 

२३० 

स्मत्यथं । इति हि स्मृतिरिति! इति स्मृतेरिव्यथः । ननु कमंभिविशुद्सतत्वस्यापि तत्तवचिन्तां विना कथमात्म- 
विज्ञानमज्जसैवोत्पचेत ? तत्राहु- वक्ष्यति चेति । तत्वचिन्तामपि विद्यासाधनत्वेन श्रुतिवं्ष्यतीत्यथंः । भरतौ 
तपःशन्दत्ततवविचारपर इत्येतदग्रे स्फुटोकरिष्यते । उपसंहरति--अत इति । पुरुषसंस्कारद्वारा कमंणां विद्याः 
सखाघनत्वादित्य्थ॑ः । ननु उपदिशतीत्यनुक्तवा राजेवानुशास्तीति किमर्थ वदति श्रुतिरित्याशङ्कुय गुरूपदेशातिक्रमे 

` महाननर्थो भवेदिति सूचनाथंमित्याह्--अनुशासनशब्दादिति । तदतिक्रमे दोषो भवतीति गम्यत इति शेषः । 
ततरोपपत्तिमाह--अनुश्चासनेति । लोके राजानुशासनातिक्रमे दोषोत्पत्तिप्रसिद्धेरिति हिशब्दार्थः । ननु यथा 
लानादुवं कर्माणि ज्ञानार्थं कतंग्यानि तथा ज्ञानोदयानन्तरमपि मुक्त्यर्थं तानि कतत॑व्यानि, ज्ञानकमंसमुच्चयस्येव 
मुक्तिसाघनत्वात्; तथा च स्मृतिः--"तत््राप्षिहेतुधिज्ञानं कमं चोक्त महामुने" इति; तेव्याहू--भ्रागुषन्यासाच्चेति । 
चशब्दः गद्कानिरासाथंः । कमंणां विद्यारम्भात््रागुपन्यासाद्धेतोविदोदयानन्तरं न तान्यनुषठेयानीत्यथं; । केवलेति । 
ब्रह्मविदाप्नोति परमि"'त्यत्र परप्राप्तिसाघनतवेन विद्यामा्रारम्भाच्च हेतोनं विद्योदयानन्तरं तान्यनृषठेयानीत्यथः । 
म्ागुपन्यास्ं विवृणोति--पूवंमिति । ब्रह्मविदाप्नोत्ति परमिति विद्यारम्भादपुवं संहितोपनिषच्येव “तं चे"त्यादा- 
वुपन्यस्तानीत्यथंः । विद्योदयानन्तरमेव मुक्तिलछाभश्रवणात्तदनन्तरं कमणां नैष्फल्यश्रवणाच्च न मुक्तिसाधनत्व 
कमंणामित्याशयेनाह्--उदितायां चेति! यदा ब्र्ण्यभयं यथा भवति तथा प्रतिष्ठामात्मभावं विद्यया विन्दते 
तदवाभयं गतो मदति । ब्रह्मणः स्वरूपभृत्तमानन्दं विद्वान्न बिभेति कुतश्चन, भयहैत्वविद्याया विद्योदयकाल एव 

, निवत्तत्वादिद्य थः । किमहुमिति । विदुषः साधूकर्माकरणप्रयुक्तसन्तापाभावोक्त्या तं प्रति कमंणामाकिद्वन्यं 
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देवपिव्कार्थाम्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पिददेबो भव । आचायंदेवो 
मब । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि 
तौ इतराणि । यान्यस्माक. उुचस्तिनि। तानि त्वयोपास्यानि॥२॥ 

विद्योत्पत्यर्थानि कर्माणीति । मन्त्रवर्णाच्च--“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यपाऽमरतमनुते" इति । ऋतादीनां 
पुवंत्रोपदेश्षः आनयंक्यपरिहाराथंः । इह तु ज्ञानोत्पत््यथेत्वात्कलेव्यनियमा्ंः । वेदमनूच्याध्याप्याऽऽचार्योऽन्तेवासिनं ५ 
हिष्यमनुक्ञास्ति ग्रन्यग्रहणादनु पश्चाच्छास्ति तदथं ग्राहुयतीत्यथंः । अतोऽवगम्यतेऽधोतवेदस्य धमंजिज्लासामङ्त्वा 
गुरकुरान्न समार्वाततव्यमिति । “बुद्ध्वा कर्माणि चाऽऽरमेत्'" इति स्मृतेश्च । | 

कथमनुशास्तीत्याह--सव्यं वद यथाप्रमाणावगतं वक्तव्यं च तद्वद \ तद्द्ध्मं चर \ धमं इत्यनूष्टेयानां 
सामान्यवचनं सत्यादि विशेषनिर्देशात् \ स्वाध्यायादध्ययनात्मा प्रमदः प्रमादं मा कार्षौः।! आचार्यायाऽऽचार्याथं 
प्रियमिष्ठं धनमाहूर्याऽऽनीय दत्वा विद्यानिष्करयाथंम् \ आचार्येण चानुज्ञातोऽनुरूपान्दारानाहूत्य प्रजातन्तुं प्रजा- १० 
सन्तानं भा व्यवच्छेत्सोः प्रजासन्ततेविच्छित्तिनं कतंव्या ! अनुत्पद्यमानेऽपि पृत्रेपुत्रकाम्यादिक्मंणा तदुत्पत्तौ यत्नः 
कर्तव्य इत्यभिप्रायः ! प्रजाप्रजननप्रजातित्रयनिर्दश्नसामर्थ्यात् । अन्यथा प्रजननश्चेत्येतदेकमेवावक्ष्यत् । 

आनन्दगिरिटीका 

“ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च इत्यादिना पूर्वत्र कर्मानुष्ठानमुक्तमेवात्तः पौनसक्त्यमित्थाश्च द्ुवाऽऽह-ऋतादीना- 
मिति । विचारमकृत्वा गुरकूलाच्च निर्वाततितन्यम् । किन्त्वध्ययनविधेरर्थावबोधनद्रारेण पुरूषाथंपयंवसायितासिद्धयथं- १५ 
मक्षरग्रहुणानन्तरमर्थावबोधै प्रयतितव्यमित्याह्-ग्रन्थग्रहणादन्विति। “वेदमधीत्य स्नायादिः'ति स्मृत्तिरप्येतच्छुति- 
विरद्धे्याहू--अतोऽवगम्यत इति । वक्तव्यमिति 1 वचनार्ह परस्य हितमित्यथः | | 

वनमाङा 

फलाभावः प्रतीयत इत्यथः । समुच्चयस्य श्रुतिबाह्य त्वमुपसंह रति-अत इति । प्रागुपन्यासादिहेतोरिव्यर्थः। विद्येति। 
विद्चो्पत्त्यर्थान्येव न मुक्त्यर्थानीति गम्यत इत्यर्थः । इतश्च दुरितक्षयद्वारा विद्योत्पत्यर्थान्येवेत्याहु-मन्त्रेति \ २० 
अविद्यया कमंणा मृत्युं पाप्मानं तीर्त्वेति कमणां दुरितक्षयफलकल्वप्रतिपादनपूवंकं विद्यामात्रस्य मुक्तहेतुत्व- 
परतिपादकमन्त्रवर्णाच्चेत्यर्थः । एवं च सत्ति तत्प्रापिहेतुरिति स्मुततिवचनं क्रमसमुच्चयपरम्, न यौगपद्येन 
विद्याकमंणोः समुच्चयपरमिति मन्तव्यम् । पौनसक्तयं परिहरति-ऋतादोनामिति) कमणां विद्याफले स्वा राज्येऽनुप- 
योगमाशद्कय तत्रोपयोगकथनाभिप्रायेण पूवंत्रोपदेश इत्ययं; । अनुशब्दाथंमाह्--ग्रन्थेति ! वेदमध्याप्यानन्तरमेव 
तदथंमप्युपदिशतोति वदन्त्याः श्रुतेस्तात्पयंमाह्--अत इति । धमंजिज्ञासा कमंविचारः । इतश्च घमंजिज्ञासां २५ 
कृत्वैव गरकुरान्निवतित्व्यमित्याहु-बुद्ध्वेति । न च वेदाध्ययनानन्त र्माचार्येणानूज्ञात्तो दारानाहृत्य मौमांसया 
कर्मावबोधं सम्पादयतु, तदा तत्सम्पादनेऽपि न 'वबुद्ध्वा--'” इति स्मृतिविरोधं इति वाच्यम्, दारसंग्रहानन्तरं 
नि्यनैमित्तिकानुष्ठानावर्यंभावेन पृनस्तस्य गृरुकुल्वासासम्भवात्; अतः प्रागेव कर्मावबोधः सम्पादनीय इति 
भावः । यथाप्रमाणावगतमपि परस्याहितं न वाच्यमिव्याह--वक्तव्यं चति । वचनाहुमित्यर्थः । तदाह भगवान्-- 
“अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्” इति । सामान्यवचनमिति \ अनुषटेयसामान्यवाचकमपि धमंपदं सत्यादि- ३० 
रूपधमंविरशेषनिरदेशसन्निधानात्तदतिरिक्तानुष्ठेयपरमित्यथंः । स्वाध्यायादध्ययनादिति । अध्ययनेन गृहीतस्य 
स्वाध्यायस्य प्रमादो विस्मरणम्, तन्मा कुवित्यथंः; “श्रह्मोज्छे मे किल्बिषम्'* इति सत्त्रवर्णेन " ब्रह्महत्यासमं 

लेयमधीतस्य विनाशनम्" इति स्मरणेन च वेदविस्मरणे प्रत्यवायावगमात्। मे मम किल्विषं ब्रह्मोज्से वेद- 

विस्मरणवति पुरुषे गच्छत्विति मन्तराथंः । ननु न कततव्येति कथम्, सन्ततिप्रापतर्देवाधीनत्वादित्याश द्खयाऽऽह्-- 
अनुत्पद्यमानेऽपीति । इतश्चैवमेव भ्रुतेरभिप्राय इत्याह- प्रजेति \ ऋतं चेव्यनुवाके "प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च, ३५ 
प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च इति सन्ततिविषय एव प्रजादित्रयनिरदेशबखाच्चेव्यथंः। 
अन्यथेति । श्रुतेः सन्तत्यथंयत्ने तात्पर्याभाव इत्यथः । ऋतुकाल्गमनाभावे प्रत्यवायस्मरणात्तावन्मा्मेव श्नुतिरः- 
वक्ष्यदित्य्थ; । न च श्त्या तात्पर्येण सन्ततिः सम्पादनीयेति किम्थ॑मुच्यत इति वाच्यम्, पितृक्छणस्य परलोक्- 
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नो इतराणि । ये के चास्मच्छरयां.सो ब्राह्मणाः । तेषां खयाऽऽसनेन प्रश्सितव्यम् | 
श्रद्धया देयम् | अश्रद्रयाऽ्देयम् । भिया देयम् | दहिया देयम् | मिया देयम् | 
संविदा देयम् । अथ यदि ते कमविचिकित्सा बा वृत्तपिचिकिरसा चा स्यात् ॥३॥ 

 सत्याच्च प्रमदितव्यं प्रमादो न कतंग्यः । सत्याच्च प्रमदनमनुतप्रसद्धः । प्रमाद्म्दसामर्थ्यात् विस्मृत्याप्य- 
नुतं न वक्तव्यभित्यथंः । अन्यथाऽसत्यवदनप्रतिषेध एव स्यात् ! धर्मन्न प्रमदितव्यम् । धमंशब्दस्यानुष्ेयविषयत्वादन- 
नुष्ठान प्रमादः स न क्तव्यः । अनुष्ातव्य एव धमं इति यावत् । एवं कुशलादात्मरक्नार्थास्कसणो न प्रमदितन्यम् 
मूर्तिविभूतिस्तस्ये भृत्ये मृत्यर्थान्मद्धलयुक्तात्कमंणो? न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रय्नाभ्यां स प्रमदितव्यम् । 
स्वाध्यायोऽध्ययनं प्रवचनमध्यापनं ताभ्यां न प्रमदितव्यम् । ते हि नियमेन कतव्य इत्यथः \ तथा देवपितुकार्याभ्यां 
न प्रमदितव्यम् । देवपित्रये क्मणी कतंव्ये । मातृदेवो माता देवो यस्य स त्वं मातृदेवो भव स्थाः \ एवं पितुदेव 
आचायदेवोऽतिधिदेवो भव । देवतावदृपास्या एत इत्यथः । यान्यपि चान्यान्यनवद्यान्यनिन्दितानि रिष्टाचार- 
खक्षणानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि कतंव्यानि त्वया । नो अकरतंब्यानीतराणि सावच्यानि शिष्टकृतान्यपि । 
यान्यस्माकमाचार्याणां सुचरितानि शोभनचरितान्धास्नायाद्यविरुदढधानि तान्येव त्वयोपास्यान्यदुष्टार्थान्यनुषठेयानि, 
नियमेन कतव्यानीति यावत् \ नो इतराणि विपरीतान्याचायकृतान्पपि । ये के साविङ्ञिषति अष्वायैस्वादिधर्मेः 
अस्मदस्मत्तः श्रेयांसः प्रश्ञस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न क्षत्रियाद्यस्तेकामासतेनाऽऽसनदानादिना त्वया प्रश्वसितव्यम् । 
प्र्चसनं प्रश्वासः श्रमापनयः, तेषां श्रमस्स्वयाऽपनेतव्य इत्यथः । तेषां चाऽऽसने गोष्ठीनिमित्ते समुदिते तेषु न 
प्र्चसितव्यं प्रश्वासोऽपि न कतव्यः।! केवरं तदुक्तसारग्राहिणा भवितव्यम् । किञ्च यत्किच्िहेयं तच्छृद्धयैव 

वनमाला 

प्रा्षिप्रतिबन्धकेव्वेन तदपाकरणद्रारा परछोकप्राप्षिसाधनत्वात्; तथा च श्रुतिः--“नापृत्रस्य रोकोऽस्ति” इति । 
न केवरं पितृक्रणं परलोकप्रतिबन्धकम्, कि तु मोक्षस्यापि; तथा च मनुः--'ऋणानि चरीण्यपाक्रुट्य मनो मोक्ष 
निवेशयेत् । अनपाकृत्य चंतानि मोक्षमिच्छन्त्रजत्यवः'” इति । तथा च मुमृक्षुणापि सन्ततिमलनः कतव्य इति । ननु 
सत्यास्प्रमादनिषेधवचनस्य यदि सत्यमेव वक्तव्यमित्यर्थो विवक्षितः, तदा “सत्यं वद" इत्यनेन पौनसूक्त्यं 
स्यादित्याशद्धुयाह्-सत्याच्चेति \ चशब्दः शद्धुानिरासा्थः । ननु यद्त्रानृतवदननिषेधो विवल्लितः तद्यंनतं न 
वक्तव्यमित्यनुक्त्वा प्रमाददाब्दप्रथोगे कोऽभिप्रायः भरुतेरित्याश्चङ्कयाऽऽह--प्रमादशब्दसामर्थ्यादिति । अन्तवदनविषये 
विस्मुत्यानृतवदनेऽपि दोषाधिक्यमेव, “समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनतमभिवदति" इति श्तेः "“नानतात्पातक 
किञ्चित्” इति स्मृतेस्व । तस्मादनतव्ज॑ने सदा जागरूकेणंव भवितव्यमिति भावः । अन्यथेति \! विस्मत्यानत- 
वदनेऽपि दोषात्िश्याभवे सतीतयथः । अस्येति च्छेदः । अननुठानमिति ! भनुष्ठेयस्वरूपस्य धमंस्यारस्यादि- 
करृतमननुष्टानं प्रमाद इत्यर्थः। अनुष्ठातव्य एवेति। धमं इति शेषः। आत्मरक्षणार्थादिति। शरीररक्नणार्थाच्चिकित्सादि- 
रूपादित्यथंः । मद्धलार्थादिति ! “वायव्यं सेतमाछमेत"' इत्यादौ विहिताद्रैदिकात् खौकिकाल्प्तिग्रहादेश्वेव्यर्थः । 
देवेति । देवकायं यागादि, पितुकायं श्राद्धादीत्ति विभागः | मात्रादीनां वस्तुतो देवत्वाभावादाहु-देवतावदिति । 
श्नौतस्मात्तंकमंजातमुपदिश्याचारप्रमाणक्रानि कर्माणि विशेषोक्तिपूवंकमुपदिशति--यान्यपि चेति । अपि च यानोति 
योजना । आचायेकृतानां कमणां साकल्येनोपादेयत्वमित्ति विदोषमाशङ्कवाह् -यान्यस्माकमिति ! विपरीता- 
नीति । शापप्रदानादीनीव्य्थंः । अचायंत्वादीति । आदिपदं मातृपितृस्वादिसंग्रहाथंम् आचार्यादिभिन्चा इत्यथः । 
प्रहणस्यतरा इति \ सगुणनिगुणब्रहयनिष्ठादियुक्ता इत्यर्थः । श्रुतस्य ब्राह्मण्यस्याविवक्नायां कारणाभावं मत्वाह्-- 
न क्षत्त्रियेति । अआसनादिनेति \ शुश्रूषान्नपानादिसंग्रहा्थमादिपदम् । गोष्ठीति । शस्त्रार्थनिर्णयाय क्रियमाणो 
व्यवहारोऽन गोष्ठी, सा निमित्तमुदेद्यतया कारणं यस्य समुदितस्य समुदायस्य तस्मित्तित्य्थः | प्रश्वासोऽपि 
न कर्तव्य इति । किमु वक्तग्यं पण्डितंमन्यतया विखम्भेण वार्तादिकं न कायंमितीति भावः। ताहि तेषां 
समुदिते गत्वा कि कतंग्यं मयेत्याशङद्कुवाहु-केवलमिति । श्रद्धयेवेति । अवजंनीयत्तया प्राप्तेष्वपतरेष्व- 

१. भूतिशब्दस्य भस्माथंत्वं बोधायनेनोक्तम्। अथातो द्विजातीनां त्रिपुण्डधारणविधि व्याख्यास्यामः भूत्ये न 
प्रमदितन्यमिति विज्ञायते ( बो० गु ०) | 
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ये तत्र ब्राह्मणाः संमिनः । युक्ता अयुक्ताः । अलुक्षा धमेकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । 
तथा तत्र वर्तेथाः । अथास्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः। युक्ता अयुक्ताः। 
अलुक्षा धमेकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । एष 
उपदेक्ञः । एषा वेदोपनिषत् । एतद्नुक्ञासनम् । एवश्ुपासितव्यम् । एव्र ॒चेतदुपास्यम् ॥ ४॥ 

स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितभ्यं तानि त्वयोपास्यानि स्यात्तेषु वतं रन्त्सक्त च 

इति एकादशोऽनुवाकः 

दातव्यम् ! अभद्धयाऽ्वेयं न दातव्यम्? । शिया विभूत्या देयं दातव्यम् \ दिया लज्जया च देयम् । भिया च भयेन 
देयम् \ संविदा च ! संविन्मित्रादिकायंम् ! अथेवं वतंमानस्य यदि कदाचित्ते तव श्रोते स्मार्ते वा कमणि वपते 
वाऽऽचारलक्षणे विचिकित्सा संशयः स्यात् \ ये तच्र तस्मिन्देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मादि युक्ता इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः कतंग्यः 1 संसरिनो विचारक्षमा: । युक्ता अभियुक्ताः कमणि वृत्ते वा! आयुक्ता अपरप्रधुक्ताः। अल्षा 
अरूक्षा अक्ररमतयः \ धर्मकामा अदृष्टाथिनोऽकामहता इत्येतत्स्युभेवेथुः । ते यथा येन प्रकारेण ब्राह्मणास्तत्र 
तस्मिन्कर्मणि वृत्ते वा वतेरंस्तथा त्वमपि वर्तेथाः । अथाभ्यास्यातेष्वभ्युक्ता दोषेण सन्दह्यमानेन संयोनिता 
केनचित्तेषु च यथोक्तं सवमुपनयेचे तत्रेत्यादि । ` 

आनन्दगिरिटीका 

एवं क्तव्यमर्थेमुपदिर्यानुषठानकाले समुत्पन्नसंरयनिवृत्त्यथं शिष्टाचारः प्रमाणयित्तव्य इत्याह्-अथेव- 

मित्यादिना । अपरप्रयुक्ता इति । स्वतन्त्रा इत्यथः । अभ्पुक्ता अभिशस्ता इत्यथः । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंशरीमच्छृद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञा नविरचितायां तंत्ति रीयोपनिषच्छा द्कुरमाष्यटीकायां 
दीक्षावत्ट्यामेकादशोऽनुवाकः 

वनमाला 

पत्यर्थः । तदुक्तं वातिके “श्वद्धयेव च दातव्यमश्चद्धाभाजनेष्वपि"' इति । न दातव्यमिति । “अश्रद्धया हृत्त दत्त 
तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पाथं न च तप्परे्य नो इह ।।” इति भगवतोक्तत्वादिति भावः । स्व विभूत्यनू- 
सारेण देयमित्याह--धियेति । बहु ददतापि मया कियहीयत इति लज्जावता दात्तव्यमित्याहु-खज्जयेति । 
परलोकभयेन देयमित्याह-भियेति । मित्रेति । मित्रसुहूददेयंत्कायं तेनापि निमित्तेन देयमिस्यर्थः । तत्र 
कर्मादाविति \ देशादर्थकस्य तशब्दस्य युक्ता इत्यनेनान्वय उक्तः; कस्मिन्विषये युक्ता इत्याकाङक्नायां कर्मादा- 
विद्यक्तमिति विवेचनीयम् । अभियुक्ता इति ! कर्मादावभियोगो विधिवत्तदनृष्ठानम्, अनुष्ठेयाथनिणेयस्य संमरिन 
इत्यनेन न्धत्वादिति मन्तव्यम् । अपरप्रयुक्ता इति । स्वतस्त्रा इत्यथः । अकामहता इति । काभपूजादिकामोपहता 
न भवन्तीत्यर्थः । तथा त्वमपीति । उदितहोमादिविषये सन्देहे सति स्वस्ववंशस्थितानामेताहशानामाचा साद्रयवस्थां 

निर्चित्य तथा वर्तेथा इत्यथ. । केनचिदिति ! स्वण॑स्तेयादिरूपेणेव्यर्थः । सन्दिह्यमानेनेति विश्षेषणात्पातकित्वेन 

निरिचतानामभ्याख्यातपदेन ग्रहणं नास्तीति गम्यते तेषामसंग्यवहायंत्वनिश्वयेन तद्विषये विचाराप्रसक्तरिति मत्वा 
तद्रयावृत्तिः कृतेति मन्तव्यम् । तेष्विति । पात्तकित्वसंशयास्पदेषु पुरुषेषु यथोक्तं तस्मिन्देशे काले वेत्यारिकि 
सवंमुपनयेद्योजयेदित्यथंः । एवं ये तत्रेद्यादिवाक्यजात्तस्य तात्पयंमुक्स्वा अक्षराथंकथनग्रसक्तावाहु-ये तत्रेत्यादि 
समानमिति 1 ये तत्रेत्यादिवाक्यजातं पूर्वेण ये तत्रेव्यादिवाक्यजातेन समानारथंम्, अतो न पुथग्व्याख्येयमित्यथः | 

१. “अश्रद्धयापि देयमेवे"ति सायणः । साच्विकदानफखाभावेऽपि राजसतामसदानफलसम्भवादिति 

भावः] “न्निया देयं हिया देयमि"त्यादौ अधिया अदेयं अद्धिया अदेयमित्यपि बोध्यं--एकत्रोक्तस्य 

उपखक्षणत्वात् 

८.१५  " 

५ 

१० 

१५ 

२५ 

१५ 

२० 

२५ 
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एष आदेश्ञो विधिः । एष उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादीनाम् । एषा वेदोपनिषद्रेदरहस्यं वेदाथं इत्येतत् । 

एतदेवानुश्चासनमीश्चरवचनम् । आदेशवाच्यस्य विधेरुक्तत्वात्स्वेषां वा प्रमाणभूतानामनुशासनमेतत् । यस्मादेवं 
तस्मादेवं यथोक्तं सवंमुपासितव्यं कतेन्यम् । एवसु चेतदुपास्यमुपास्यमेव चेतन्नानुपास्यमित्यादरार्थं पुनवंचनम् । 

इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचाययंगोविन्दभगवव्पुज्यपादशिष्यश्री मच्छद्कु रभगवतः कृतौ 
५ तत्तिरोयोपनिषच्छीक्षावल्लीभाष्ये एकादशोऽनुवाकः ` 

वनमाङा 

उक्तमनुशासनमुपसंहरति-एष इत्यादिना । सत्यं वदेत्यादिग्रन्थसन्दभं एतच्छन्दाथंः । पुत्रेति । पुत्रादिभ्यः 
शुकादिभ्यः पित्रादीनां व्यासादीनां य उपदे इतिहासादो प्रसिद्धः सोऽप्येष एवेत्यथंः । अयमेवाथं इतिहासादावुक्त 
इति भावः । कम॑काण्डस्य छत्स्नस्याप्यत्रैव तात्पयमिति वक्तुमेषा वेदोपनिषदिति वाक्यम; तद्रयाचष्टे-बेदरहुस्य- 

१० मिति। एषा वेदापनिषदित्यत्रैतच्छब्दः प्रकृतकम॑संहूतिपरः । ईश्वरवचनमिति । “श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे” इति 
स्मरणादिति भावः। नन्वनुशासनं विधिरिति कतो नोच्यते ? तत्राह्-अदेशवाच्यस्येति । आदेशपदेन विधैसक्तत्तया 
पौनस्कत्यापत्तेरिति भावः । अनुश्ासनपदस्यार्थान्त रमाह-- सर्वेषां वेति । आदराथंमिति । यथोक्तकर्मानुष्ठाने 
यत्नाधिक्यसिद्धयथंमित्यथंः । 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्ाष्यव्याष्यायां बनमालाश्यायां शीक्षावल्ल्यामेकादशोऽनुवाकः 





जथ ्रार्सिच्के चीक्ाल्ठयस्तेच्ाच्डडो उस्तुव्वाच्कः 

आरम्भो नियमाथेः स्यादात्मज्ञानोदयात्पुरा । भ्रतेवेदमनच्येति श्रुतिश्चैवानुश्चास्ति हि ।१६१॥ 
विचोत्प्यथेमेतानि कतेव्यानि शुयुक्षणा । वक्ष्यमाणानि कर्माणि यवदात्मावयोधनम् ॥१६२॥ 
आत्मन्ञानोदयाद्ष्यं पुरूषार्थावसानतः। स्वतः सिद्धे मोक्षस्य कमंकाण्डमनथंक्रम् ।१६३॥ 
तस्मात्सछखविश्द्धयथं कायं कमे पुयुक्षभिः । प्रागेव ब्रह्मविज्ञानानिनियमेनेति द भ्रुतिः।१६४॥ 
आनथेक्यापनुच्यथंमृतादीनां परा श्रुतिः | नियमाथेभिदेक्तिः स्यादात्मज्ञानोदयाथिनः ॥१६५॥ ५ 
अध्याप्य निखिरं वेदमन्तेवासिनमादरात् । सत्यं बदेत्येवमादि गरीयानवुक्षास्ति हि ।॥१६६॥ 
यथोपरग्धं यद्वाक्यं दिसाकल्फविवजितम् । सवेधमंविदः प्राज्ञास्तत्सत्यं प्रतिजानते ॥१६७॥ 
अग्निहोत्राधतुष्ठानं धमेमाहविपरिचितः | प्रमादं मा इथास्तद्रस्स्वाध्यायं प्रति सयदा ॥१६८॥ 
तथाभिलषितां न्याय्यामाचार्यायाथ दक्षिणाम् । दा दाररांस्त्वमाहुत्य मा च्छेत्सीः सुतसन्ततिम्॥ १६६॥ 
विस्मृस्याप्यनृतं नैव त्वया वक्तव्यमण्वपि । इत्यस्य प्रतिपस्यथं सत्यादिति पुनवंचः ॥१७०॥ १० 
एवं शिष्टेष्वपि ज्ञेयं प्रसिद्धा्थस्वकारणात् । सष्टाथं उत्तरो अन्थः स्वयमेवावगम्यताम् ॥१७१॥ 
उक्तेम्योऽन्यानि कर्माणि शिष्टाचारोपगानि तु । अना्रङ्कितदोषाणि स्वया कार्याणि यत्नतः ॥१७२॥ 

“.वेदमनूच्ये'"त्यदिरनुवाकस्य तात्पयंमाह् -आरस्भ इति । ज्ञानस्याऽऽत्मविषयस्य मोक्षसाधनस्योहयासूर्व 
नियमेनावशयंभावेन कत॑व्यानि नित्यननमित्तिकानि कर्माणीत्येको नियमः । तानि पूवमेव कततव्यानीत्यपरो नियमः । 
तस्योभयविधस्य नियमस्य सिद्धवर्थो वेदमनुच्येति श्रुतेरारम्भः स्यादित्यथ । ज्ञानत्पूवंमवर्यमनुष्ठेयानि १५ 
कर्माणीत्यस्मि्ियमे प्रमाणमाहू-श्रुतिष्चेति । “विविदिषन्ती"'त्यादिका श्रुतिः । चशब्दात् कषायपक्तिः कर्माणौ 
त्यादिका स्मुतिर्व यथोक्तमथंमभिवदतीत्यथं; । १६१॥ ` | 

तथाऽपि प्रागेव कर्माणि कतंव्यानीति नियमो न युज्यते। ज्ञानादृध्व॑मपि यावन्जीवश्रुत्या तेषां 
कतंव्यत्वादित्याशङ्कुयाऽऽहु--विदयेत्यादिना । १६२-१६३ ॥ 

उत्पन्ने ज्ञाने विवक्षितस्य मोक्षस्य सिद्धत्वादत्तरकारं कतंव्याभावास््रागेव कतंव्यानि कर्माणीव्युपसंह रति~- २० 
तस्मादिति ।। १६४ ॥ 

ऋतं चेत्यादौ कर्माण्येव कतंग्यत्वेनोक्तानि वेदमनुच्चेव्यादिप्रकृतश्रुतावपि तान्यपि कतेन्यत्वेनोच्यन्ते तेन 
पुनरुक्तिरित्याशङ्याऽश्--आनथक्येति । उपासनादेव स्वाराज्यश्रवणादान्थैक्यं कमणाम ङ्य तत्परिहाराथ- 
मृतं चेत्यादिरनुवाको वेदमनूच्येव्यादिस्तु नियमद्यसिद्धवथं इति न पुनरुक्तरित्यथंः ।। १६५ ॥ 

सद्कति दशशशंयित्वा वाक्यमवतारयति--अध्याप्येति । सत्यं वद धमं चरेत्यादनुश्ासनम् । १६६ । २५ 
तत्र सत्यशब्दाथंमाह--यथोपरब्धमिति । हिसाकल्काभ्यां विवजितम् । कल्को भावदोषः । १६७ ॥ 
धमंशब्दाथंमाह-अगनिहोत्रादीति । स्वाध्यायादित्यादेरथंमाह-प्रमादमिति । विदिताकरणं प्रमादः । 

तद्रत्सत्यवदनादयनुषछानवदिव्यथंः । १६८ ॥ 
आचायायेत्यदेरथंमाह्- तथेति । अध्ययननिवुंत्यानन्तयं मथशब्दाथंः || १६९ ॥ 
सत्यान्न प्रमदितव्यमित्यस्याथंमाह--विस्पृत्खापीति । १८० ॥ २० 
उक्त न्यायं धर्माच्च प्रमदितन्यमित्यादिवाक्येष्वतिदिशति-एवमिति । तेष्वक्षरार्थो न वक्तव्यो ग्रन्थस्य 

स्पष्टाथत्वेन व्याख्यानानपेक्षत्वादित्याह--प्रसिद्धायंत्वेति ॥ १७१ ॥ 
यान्यनवद्यानीत्यादेरथंमाहु--उक्तेभ्य इति \ सत्यादिभ्य इति यावत् ॥ १७२ ॥ 

४.1 
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समाशङ्कितदोषाणि शिष्टेराचरितान्यपि । साबद्यानि न कार्याणि कर्माणीह कदाचन ॥१७३॥ 
भुतिस्मृस्यविरुद्रानि चिष्टाचारोपगानि च । अस्मत्कर्माणि कार्याणि न विरोधीनि कट चित् ॥१७४॥ 
अस्मत्तो ब्राह्मणा ये स्युः भ्यां षः शास्लवेदिनः । तेषामासनदानेन भ्रमापनयनं इर ॥१७१५॥ 
तेषामाख्यायिकायां वान वाच्यं समभ्भरमच्वया। तदुक्तक्षारं त्वादाय नापकायं यथाबलम् ॥१७६॥ 

५ श्रद्धयैव हि दातव्यमश्रद्धाभाजनेष्वपि ॥१७७॥ 
श्रीषिभूतिस्तया देयं देयं चापि सदा हिया | भिया भयेन दातव्यं संविन्मेत्री तयाऽपि च ॥१७८॥ 
एवं चेहतेमानस्य श्रौतस्मार्तेषु कमसु | 
वृत्तं पा विचिकित्सा स्यात्संशयो मतिषिभ्रमात् । तस्मिन्कमंणि वृत्ते वा विप्रा ये दृष््मदर्धिनः ॥१७६॥ 
स्वतन्त्रा अभियुक्ताश्च ऋजवः कामवजिताः | यथा ते तत्र वर्तन्ते वर्तेथास्तवं तथेव च ॥१८०॥ 

१० तथा शङ्कितदोषेषु यथोक्त्ुपपादयेत् । आदेश्चोऽ्त्र भिधिज्ञंय उपदेशः सुताय च ॥१८१॥ 
रहस्यं सेवेदानां वेदोपनिषदुत्यते । अदुश्षासनमीश्चस्य ज्ञेयमेतत्परास्मनः ॥१८२॥ 
यस्मादेवमतः स॒द्धियंथोक्तं यत्नमास्थितः । उपासितव्यं कतेग्यमेवं चैतत्समाचरेत् ॥१८३॥ 

इति एकादक्षोऽनुवाकः 

नो इत राणीत्यस्याथंमाह-समाल्ञङ्तिति । १७३ ॥ 
१५ यान्यस्माकमित्यादेरथंमाह्-श्वुतीति ॥ १७४ ॥ 

ये के चास्मदित्यादेरथं कथयति--अस्मत्त इति । श्रेयांसः समा हीनाश्चेति द्रष्टव्यम् । १७५ ॥ 
तस्येवार्थान्तरमाह-तेषामिति । एतेषां कायंविघाताय मस सामथ्यंमस्तीति कत्वा तेषामपकाराय न 

प्रयतितन्यमित्याह॒-नापकायंसिति ।॥ १७६ ॥। 
श्रद्धया देयमित्यस्याथंमाह्--श्रद्धयेवेति । एवकारेण श्द्धापूवंकं दानं प्रशस्तं न त्वश्रद्धया दातव्यं तस्य 

२० फर्विकरुत्वादिव्येतदुच्यते ।1 १७७ ॥} 
धरिया देयमित्यादेरथंमाह-श्रीरिति ! राजादिभयेन विवाहादौ प्रसिद्धो लौकिकसंब्यवहारः संविन्मैत्रोति- 

चोच्यते ॥ १७८ ॥ 
अथ यदीत्यादेरथंमाह-एवं चेदिति । श्नतिस्मव्यनुसारेण तत्र तत्र वतंमानस्य कृतः संशयस्तत्राऽऽह्-- 

मतीति । संम्िन इत्यस्याथंमाह- सृक्ष्मेति ॥ १७९ ॥ 
२५ युक्तत्वं स्वातन्त्यमपरप्रयुक्तत्वमायुक्तत्वमभियुक्तत्वमरूक्षत्वमूजुत्वमक्ररत्वं धमंकामत्वमहष्टाथित्वभ्॥१८०॥ 

भथाभ्याष्यातिष्वित्यादेरथंमाहू--तथेति । अभिरस्तेष्वपि यथेवंविधाः पुरुषा वतन्ते यथा त्वयाऽपि 
वतित्तव्यमित्यथः । एष अदेश इत्यस्याथंमाह्--आदेश्षोऽत्ेति । सल्यं वदेत्यादिनोक्तोऽर्थो विधि रदेशोऽ्नुष्ेय इत्यथंः। 
इत्यथः । एष उपदेश इत्यस्याथंमाह्-उपदेश इति ।। १८१ ॥ 

एषा वेदोपनिषदिति व्याचष्ट--रहृस्यमिति \ एतदनुशासनमिति व्याकरोत्ति--अनुश्चास्तनमिति ।। १८२॥ 
२० उपास्यमुपासित्तव्यमित्ति पदद्रयस्यार्थं कथयत्ति--यस्मादिति । यथोक्तमादेशोपदेशाद्येवं यस्माद्वेदोक्तं 

तस्मा्त्नमास्थितेः सद्धिरेतस्पराग्गतं सत्यादुपासितव्यं कततंव्यतया बुद्धौ ध्यातव्यम् । ततदेच यथाग्याख्यतं तथा 
कुर्यादिल्येत्तदुपास्यमित्यनेन विवक्षितमित्य्थः ॥ १८३ ॥ 

इतिःएकादशोऽनुवाकः 





अय छक्यं द्भाद्दच्ो ऽक्तुव्याकः° 

नो मित्रः शं बरुणः। शं नो मबखयमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते बायो । तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । तामेव प्रयक्षं ब्रह्मावादिषम् | 
ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत्। तदक्तारमाघीत्। आवीन्माम् । अवबीदक्तारम् ॥१॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

सत्यमवादिषं पच्च च 

शं नः शीक्षा" सह नौ यश्छन्दसां भूः स यः पृथिव्योमित्युतं चहं वेदमनूच्य दां नो दवादश 

| शं नो मह् इत्यादिव्यो नो इतराणि व्रयोवि शतिः 

इति कुष्णयजुवेदीयतेत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
दादोऽनुवाकः 

अतीतविाप्राल्प्युपसर्गघ्रामनारथं शन्ति पठति-शं नो मित्र इति । ष्याख्यातमेतत्पूवंम् ! 
अ्रेतच्चिन्त्यते विद्याकमंणोविवेकार्थ--क कमेभ्य एव केवङेभ्यः परं श्रेय उत विद्यासन्यपेक्षेभ्य आहोस्वि- 

दि्याकमंभ्यां संहताभ्यां विद्यया वा कमपिक्षया उत केवलाया एव विद्याया इति । तत्र केवलेभ्य एव कर्मभ्यः 

स्थात् ! समस्तवेदार्थज्ञानवतः कर्माधिकारात् \ “वेदः कुत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना" इति स्मरणात् । 

अधिगमश्च सहोपनिषदर्थनाऽऽत्सनज्ञानादिना । ' "विदान्यजते"" ““विद्रन्याजयति इति च विदृष एव कमण्यधिकारः 

भनन्दर्गिरटीका 

हं नो मिन इति \ तदपरं ब्रह्म मामपरविद्याथिनमात्रीदरक्षदित्यथंः | 
आद्यानुवाके केवलाया विद्याया निःश्रयससाधनत्वमुक्तमपि स्पुटीकतुं क्मविधिमुपकभ्य प्रसङ्गात्पुन- 

विचारयितुमुपक्रमते--अत्रेतच्चिन्त्यत इत्यादिना । विवेकाथेमिति पृथक्फलत्वज्ञापना्थ मित्यथंः । (मृततं मव्यायोप- 
दिश्यते'" इति न्यायेनाऽऽत्मन्ञानस्यापि कम॑कतुंसंस्कारतया कर्मं विधिशेषत्वाच्छुतस्यापि फटस्याथंवादमात्रत्वाक्कमेभ्य 
एव परं श्रेय इति पूवे: पक्षः | | 

वनमाङ्ा 

माद्यवादे केवखाया विद्याया मुक्तिसाधनत्वं साधितमपि विशिष्य समुच्चयनिराकरणेन पुनः साधयितुं 
चिन्तामुपक्रमते -अत्रेतदिति ! षिद्याकममंणोः फलमेदज्ञानाथंमेतद्कष्यमाणं वस्तु चिन्त्यत इत्यथः । एवकारस्य 
व्याख्यानम्-केवलेभ्य इति \ उत विद्येति ! विद्या परब्रहयविद्या, उपसजंनतया तत्सापेक्षेभ्य इत्यथः । विद्याकमंणोः 
समप्राधान्यपक्षमाह्-आहौोस्विदिति 1 विद्याप्राधाल्यकोटिमाह्-विद्यया वेति ! सिद्धान्तकोटिमाह्--उत केवलयेदेति। 
पवेपक्षमाह-तन्रव्यादिना ! “'वेदमनूच्य'” इत्यादौ श्रुतेः कमंस्वत्यन्तादरदशंनात् “करममंणेव हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः” इति भगवटचनदलंनाच्च कमेभ्य एव परं श्रेयः; न च वि्यावैयथ्यं शङ्कनीयम्, तस्याः कमं- 
शेषत्वाभ्युपगमात्, तत्फङ्वचनस्यात एवाथंवादत्वान्च तद्विरोधोऽपीति भावः । उपनिषज्जन्याया विद्यायाः 
कम॑शेषतवे हेतुमाह-- समस्तेति ! समस्तवेदाथंज्ञानवतः कर्माचिकारे मानमाहू-वेद इति । रहस्यान्युपनिषदः | 
समस्तवेदाथंज्ञानवतः कर्मधिकारेऽप्युपनिषदथंज्ञानस्य कर्माद्खतवे किमायातम् ? तत्राहु--अधिगमश्धेति \ सरहस्य 
इति विशेषणादुपनिषल््रयोजनभूतेनात्मविज्ञानेन सहैव वेदार्थावगमो गुरुर सस्पादनीय इति स्मृत्यर्थोऽवगम्यते; 
तथा च कम॑काण्डाथंज्ञानवद्रेदान्ताथंज्ञानस्यापि कर्माङ्खत्वमायात्तीति भावः । आत्मविद्यायाः कर्माङ्घत्वे हेत्वन्तर- 
माह-विद्रानिति । सवत्र वेदे विद्वान्यजते विद्वास्याजयति इति समस्तवेदाथंज्ञानरूपविद्यावत एव यतोऽधिकारः 

१. अस्य भाष्यस्थविचारस्य वार्पिकं वार्तिककारः न कृतम्, एतैरेव पूर्वं स्वकृते बृहुदयारण्यकभाष्य- 

सम्बन्धवात्तिके एत्प्रतिपाद्यविषयस्य विचारितत्वादिति सम्भावयामः | - 

१५ 

९५ 

२० 

२५ 
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१०५ 

१५ 

९० 

२५ 

२० 

२५ 

प्रद्यंते सर्वत्र । “ज्ञात्वा चानुष्ठानम्" इति च । कृत्स्नश्च वेदः कर्माथं इति हि मन्यन्ते केचित् । कमेभ्यश्चेत्परं भेयो 
नावाप्यते वेदोऽनथेकः स्यात् । | 

न । नित्यत्वान्मोक्षस्थ । नित्यो हि मोक्ष इष्यते । कमेकायंस्यानित्यत्वं प्रसिद्धं लोके, कमेभ्यश्चेच्छयोऽनित्यं 
स्या्तच्चानिष्टम् । “तद्यथेह कमंचितो लोकः क्षीयते" इति °व्याथानुगृहीतश्नुतिविरोधात् । काम्यप्रतिषिद्धयोः 
अनारम्भादारन्धस्य च कमंण उपभोगेन क्षयालिव्यानु्ठानाच्च ज्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष इति चेत्! तच्च न । शेषकर्म॑- 
सम्भवात्तन्निमित्तश्चरीरान्तरोत्पत्तिः प्राप्नोतीति प्रत्यक्तम् \ कसंशेषस्य च निव्यानुष्ठानेनाविरोधात्क्षयानुपपत्तिरिति 

आनन्दगिरिटीका 

सिद्धान्तमाहु-न नित्यत्वादित्यादिना । यद्यप्यध्ययनविधिप्रयुक््या कृत्स्नो वेदाथं एकेन विचारि. 
तव्यस्तथाऽप्यध्ययनविघौ प्रतिवाक्याध्ययनं प्रतिवाक्याथंविचारं च व्यापारभेदात्तस्युक्तऽभ्युदयकामस्य कर्मोप- 

तनमाकला 

प्रदश्यते, ततोऽप्यात्मज्ञानस्य कमंशेषत्वमित्यथं; । समस्तवेदाथंज्ञानवतः कर्माधिकारे स्मत्यन्तरमाहू- ज्ञात्वेति । 
('्ञाव्वाभनुष्ठानम्'' इति स्मृत्या च विदुष एव कमंण्यधिकारः प्रदश्यंत इति योजना । एवमौपनिषदात्मज्ञानस्य 
तत्फङुवचनस्य च कमंशेषत्वप्रदशंनेन कृत्स्नस्य वेदस्य कसंपरत्वमुक्तम् । तत जंमिनिश्वरस्वामिसम्मतिमाह्- 
कृत्स्नश्चेति । तदुक्तं जेमिनिना--““ाम्नायस्य क्रियार्थत्वात् -" इत्ति; शबरस्वामिना चोक्तम्-"ष्टो हि 
तस्यार्थः कर्माविबोचनस्"" इति । तस्य वेदस्याथंः प्रयोजनम् । एवं कमंणामेव मुक्तिहेतुत्वं प्रसाध्य विपक्षे दण्डमाह्- 
कमेभ्यश्चेदिति । अनथकः स्यादिति । परमपुरषाथंपयंवसायी न स्यात् । न चेष्टापत्तिः, अध्ययनविधिविरोध- 
प्रसङ्खात् । अध्ययनविधिना हि समस्तस्य वेदस्याम्युदयनिःशेयसफल्वदर्थावबोधपरत्वमापादितम् । तस्मात्कमं- 
मात्रसाध्यो मोक्ष इति स्वीकतंव्यमिति स्थितम् । विद्याया मुक्तिहेतुत्वेऽपि न केवलायास्तस्यास्तद्धेतुत्वम्, “विचा 

चाविद्यां च” इति श्रुत्या विद्याकमंसमुच्चयस्थ मुक्तिहैतुत्वावगमात् । समुच्चयेऽपि “कर्मणैव हि संसिद्धिम्-" 
इत्यादिवचनानुरोधेन कमंप्राघान्यपक्तः, “'तसप्रापिहेतुविज्ञानं कमं चोक्तं महामुने” इत्यादिवचनानुरोघेन सम- 
प्राधान्यपन्नः, ' ब्रह्मविदाप्नोति परम" इत्यादिवचनानुरोधेन विद्याप्राघात्यपक्त इति विभागः । इदं च समुच्चयः 
पक्षोपपादनं स्पष्टतवादुपेक्षितं भाष्यकारेणेत्ति मन्तव्यम् । तत्र केवलकमंजन्यो मोक्ष इति पक्षं तिराकरोति- 
नेत्यादिना ! नित्यो हीति । मोक्षस्य नित्यत्वे “न स पुन रावत” इति धतिप्रसिद्धिद्योततनार्थो हिशब्दः । कमं- 
कायंस्यापि तस्य नित्यत्वं कि न स्यादित्याशङ्खयाह् -कमंकायंस्य चेति । ततः किम् ? तत्राहु-कमंभ्यश्चेदिति । 
मनिलयमिति च्छेदः । अनित्यत्वे इष्टापत्ति वारयति-- तच्चेति । मुक्तष्यापि पुनः संसारप्रसद्धादिति भावः । पूवंवादी 
प्रकारान्तरेण मोक्षस्य विद्यानंरपेकषयं शङ्धुते-काम्येति । मुमुक्षुणा जन्मप्रायणयो रन्तरारे सर्वात्मना काम्यनिषिद्ध- 
योरनारम्भान्न तस्थ तच्धिमित्ता भाविजन्मप्राप्िः; पूवंजन्मसु सच्चितस्य कर्माशयस्य सवंस्यैव वत्तमानदेहारम्भ. 
कत्वाभ्युपगमेनारब्धफलस्य त्स्य कम॑ण उपभोगेन क्षयात् न तच्चिमित्ता च भाविजन्मप्राप्षिः; निव्यनैमित्तिकानां 
साकव्येनानुष्ठानासरत्यवायानुत्पत्तौ प्रव्यवायनिमित्ता च न जन्मप्रा्िः; न चान्यञ्जन्मनिमित्तमस्ति तस्माद्वियान- 
पक्षो मोक्ष इत्यर्थः । निराकरोति-तच्च नेति । मुमुक्षोवंतंमानदेहारम्भसमये कानिचिदेव कर्माणि वत्तमान- 
देहमास्भन्ते न सर्वाणि, स्वगंनरकमनुष्यादिविरूदफलानां कमंणामेकदेहारम्भकत्वासम्भवात्; अतः शेषकमं- 
सम्भवात्तदपि मतं न सम्भवतीव्यर्थः । ननु शेषकमंसम्भवेऽपि यथावणितचरितस्य मुमुक्षोर्ञाननिरपेक्च एव 

जन्माभावलक्षणो मोक्षः सिध्यतीति मत्तं कुतो न सम्भवति ? तत्राह्-तश्चिमित्तेति ! शेषकमंनिमित्तेत्यथंः । 
रयुक्तमिति ! आद्यवाद इति शेषः । नन्वस्तु शेषकमंसम्भवः, तथापि तस्य नित्यानष्ठानेन नाशसम्भवान्च तन्निमित्ता 
शरी रोत्पत्तिरिति, तच्च; निव्यानुष्ठानेन दुरितस्य क्षयसम्भवेऽपि न सुकृतस्य तेन क्षयः सम्भवति, नित्यानुष्ठानसञ्चित- 

सुकृतयोरभयोरपि शुद्धिरूपत्वेन विरोधाभावात्; अतः सञ्वितसुङृतनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरपरिहायेति मत्वाऽऽह्-- 

कर्मशेषस्य चेति ! इति चेति 1 इति चाचयवादे नित्यानुष्ठानस्य सूङ्ृतक्षयहैतुतवं प्रवयुक्तमित्यर्थः । अतो ज्ञानं विना 

१. यल्छतकं तदनिव्यमिति न्यायः | 
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च 1 यदुक्तं समस्तवेदा्थ्॑ञानवतः कर्माधिकारादित्यादि \ तच्च न \ भुतज्ञानग्यतिरेकादुपासनस्य \ भरुतज्ञानसात्रेण 

हि कमंण्यधिक्रियते नोपासनामपेक्षते ! उपासनं च श्ुतज्ञानादर्थान्तरं विधीयते सोक्षफलमर्थान्तरभ्रसिद्धश्च स्यात् 

“नोतग्यः” इत्युक्त्वा तद्र्यतिरेकेण “भन्तव्यो निदिध्यासितव्य" इति यत्नान्तरविधानान्मनननिदिध्यासनयोश्च 

प्रसिद्धं श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम् । 

आनन्दगिरिटीका ५ 

योगिवाक्या्थज्ञानवत्तवमाच्रेण कम॑ण्यधिकारसम्भवाद्ब्रह्मसाक्षा्कारस्य तत्रातुपयोगित्वान्न समस्तवेदाथज्ञानवतः 
कर्माधिकार प्रमाणमस्तीत्याह्--तच्च नेति । यद्यपि चाध्ययनविपिप्रयुक्त्या वेदान्तविचायोऽपि कृतो गुरुकुल एव 

तथाऽपि न समस्तवेदाथंज्ञानवतोऽधिकारः । उपासनासाध्यस्य ब्रह्यसाक्लाक्कतारस्य पुथग्भावादित्याह् -भुतज्ञानेति । 

शरुताद्गुसुले विचारिताद्वाक्याककर्मानुष्ठानोपयोगि यज्जानं तावन्मात्रेण कमंण्यधिक्रियते न ब्रह्मसाक्लात्का रफल- 

मुपासनमपेक्षते र्व्यतिरेकाभावादित्यथंः । अध्ययनविधिव्यापारोपरमेजनुष्ठेयं तथामभूंब्रह्मोपासनमेव नास्ति, १० 

मानाभावादिति न वक्तव्यमित्याह--उपासनं चेति । एतच्च कमंमीमांसान्यायाङ्गीकारमात्रेणोक्तम् । वस्तुतर्च 

श्रोतव्यविधिग्रयक्त एवोपनिषद्धिचारारम्भो भिन्नाधिकारः । कमंकाण्डविचारोऽप्युत्तरविधिप्रयुक्त एवेति °प्रकटार्थे 

प्रतिष्ठितम् | 

- वनमाला 

सच्ितकमंक्षमासम्भवाज्ज्ञानपिक्च एव मोक्षो न तन्निरयेश्च इत्ति भावः । उपनिषदर्थज्ञानस्यापि कमंशेषत्वात्कमंसाध्य १५ 

एव मोक्न इत्युक्तमनूद्य निराकरोति--यच्चोक्तमित्यादिना ! श्ुतज्ञानेति । गृर्कुटे वेदान्तजनितं ज्ञानं श्रृतज्ञानम्, 

तस्य कम॑शेषत्वेऽपि तदतिरिक्तोपासनस्य मोक्चसाघनस्य सत्त्वान्न कमंसाध्यो मोक्ष इत्यर्थः । नतु “वेदः छृत्स्नोऽधि- 

गन्तव्यः” इति वचनाद्यथा श्रुतज्ञान कर्माधिकारिविरेषणतया कसमंशेषस्तथा मनना त्मकमुपासनमपि तच्छेषोऽ 

स्त्विति शङ्कं वारयति--शुतन्ञानमात्रेण हीति । मात्रपदव्यवच्छे्यमाह्--नोपासतनमपेक्षत इति । मानाभावादिति 
शेषः । ननु श्वुतज्ञानादर्थान्तरभूतमुपासनं वेदान्तेषु मोक्षफलकत्वेन न क्वापि विधीयते, अतो नोपासनसाध्यो मोक्ष २० 
इति वदन्तं प्रव्याह् उपासनं चेति । "मन्तव्यो निद्ठध्यासितव्यः इत्युपासनविधानानन्तरमुपसंहारे “एतावदरे 
खल्वमृत्तत्वम्'' इति श्रवणादमृतत्वसाधनतया तत्रोपासनविधिः प्रतीयत इति भावः । ननु मननादिरूपमुपासनमपि 
शुतज्ञानान्नातिरिवच्यते ब्रह्मप्रत्ययत्वाविशेषादिति; नेव्याह--अर्थान्तरप्रसिद्धिख स्यादिति \ मनननिदिध्यासनयोत्रह्य- 
पत्ययत्वेऽपि श्र॒तज्ञानादर्थान्तरत्वं प्रसिद्धमेव भवति, तयोविजात्तीयत्वात्पुथग्विधानाच्चेत्यर्थः । एतदेव विवृणोति- 

१. श्रुतन्ञानव्यतिरेकादिति--अनेनोपनिषदर्थोऽपि समावत्तनाप्पूर्वं श्रोतव्यः स्वाध्यायविधेः अर्थावबोध- २५ 
पयन्तत्वात् उपनिषदामपि स्याध्यायान्तःपात्तात् । ततश्च गृहस्थानां वेदान्तविचारेऽधिकारः भत्र 

भाष्यकारेरेव स्पष्टमभिदहित्तः । मनननिदिध्यासनयोस्तु संन्यासिनामेवाधिकार् इति च । इदं मीमांसकः- 
मतेनोक्तस ? वस्तुतस्तु स्वाध्यायविधेरश रग्रहुणान्तत्वमेव अथंविचारस्तु कतुविधिप्रयुक्तः । तत्र चं 
शमादिषट्कान्तगंतोपरतेः संन्यासकूपत्वात् संन्यासिनामेव वे दान्तश्रवणेऽप्यधिकार इत्युक्तं भवति । 
अयमेवार्थः प्रकटार्थे विचारितः । अस्मिन्पक्षे गृहस्थानां वैदास्तविचारेऽधिकारः कथमित्ति चैत् । ३० 
मचार्यैविधुयधिकरणे विधुराणां “श्रतिषेधाभावसमात्रेणाप्यथिनमधिकरोति श्चवणाषु" इत्युक्तत्वात् 
सर्वेषां गृहिणां तत्राधिकारः सम्भवति | | 

२. अपेक्षते--अनेन समावत्तेनात् प्रगुरध्वे वा वेदान्तश्रवणं सर्वेषामावर्यकमिति सुच्यते । 
३. उपासनाभवे विचाराभावरूपन्यतिरेकाभावात् । 
४. प्रकटार्थे प्रतिपादितमिति--तथा हि । ब्र० सू० १.१.१ ) स्वाध्यायस्य भाव्यताध्रुतेः नार्थावबोधस्य ३५ 

भाव्यता कल्पनीया, शृत्तहान्यश्रृतकल्पनाप्रसङ्कात् । न च साक्ञात्पुरुषाथंताभावातु स्वाध्यायस्य 
अभाव्यता, अर्थावबोधेऽपि समानत्वात् । न चैवं विचारानारम्भः भधीत्तवेदेनाधिगताधिकारा 
उत्तरविधय एव स्वविषयसन्देहब्युद्यसाय विचारमारप्स्यन्ते । न च विचारायासं विना उपदेशादेव 
निणंयसम्भवः। तस्मान्न विचारः स्वाध्यायविधिप्रयुक्तः अपि तु श्रोत्तव्यविधिप्रयुक्तः इति । 
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एवं तह विद्यासव्यपेक्षेभ्यः कर्मभ्यः स्यान्मोक्षः । विद्यासहितानां च क्मंगां भवेत्कार्यान्तरारम्भसाम्यंम् \ 
यथा स्वतो मरणज्वरादिकार्यारस्मसामर्यानामपि विषदध्यादीनां मभ्बरकंरादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्भसामथ्यैम् 
एवं विद्यासहितेः कमभिमोक्षि आरभ्यत इति चेत् । न ! आरमभ्यस्यानित्यत्वादिष्युक्तो देषः! वचनादारभ्योऽपि 

नित्य एवेति चेत् । न । ज्ञापकत्वाद्रचनस्य ! वचनं नाम ययाभूतस्याथंस्य ज्ञापकं नाद्दिमानस्य कतं । न हि 
वचनशतेनापि निव्यमारभ्यते, आरम्धं वाऽविनारि भवेत् । 

आनन्दगिरिटीका 

केवरं कमं मोक्पताधनमिति पक्षं निरस्य विद्यासमुच्चित्तं मोक्षसाधनमिति पक्षान्तरमाश ङ्क्य निषेधति- 
एवं तर्हीत्यादिना ! “न स पुनरावर्तते" इति वचनादारभ्योऽपि मोक्षो निस्य इति न दाक्ष्यं वक्तुम् । प्रसिद्धपदाथं- 
योग्यत्वमुपादाय वचनस्य संसगज्ञापकलत्वात् । न चार्यस्य नित्यस्य योग्यत्वं प्रसिद्धम् । अन्यथा वेचनस्य 
कारकव्वप्रसङ्खात् । +“अन्धो मणिमविन्दत्" इत्यादिष्वपि योग्यताकल्पनप्रसङ्खादित्याटू-न स्लापकत्वा 
दित्यादिना । 

वनमाला 

भोतव्य इत्युक्त्वेति \ मनननिदिध्यासनयोश्चेति ! चकारोऽवधारणार्थः सन् प्रसिद्धपदेन सम्बध्यते । वस्तुतस्तु श्रृत्त- 
ज्ञानस्यापि नास्ति कमंशेषत्वे मानम् । न चाध्ययनविधिवलादृगृरुकुटे सम्पादितसमस्तयेदार्थज्ञानमध्यपात्तिन 
तस्यापि कर्मज्ञानवत्करमाङ्खित्वं प्रतीयते इत्युक्तसित्ति वाच्यम्; अध्ययनविधेरक्षरावापिमात्रफरकत्वेनार्थावबोध- 
यन्तत्वासिद्धेः। न च तथा सत्ति विचारविध्यभावा्पुर्वोत्तिसमोमांसयोरप्रवृत्तिप्रसङ्क इति वाच्यम्; अथंज्ञानं 

विनाञ्नृष्टानासम्भवेन तत्ततकरतुविधिभिरेव पुवंमीमांसा्रवृत््युपपत्तेः, उत्तरमोमांसाप्रवत्तेः श्चोतव्यविधिप्रयुक्तत्वस्य 
ब्रह्मजिज्ञासासूत्र स्फुटत्वात्, “विद्वान्यजते” इति वचनस्य कमंकाण्डगतस्य प्रकृततत्तत्कमंविद्रत्तामात्रपरत्वेनात्म- 
विद्रत्तापरत्वाभावात्, आत्मज्ञानस्य कर्मानुष्ठानप्रतिकूलतया वक्ष्यमाणत्वेन तच्छेषत्वानुपपत्तेश्च, “आम्नायस्य 
क्रियाथंत्वात्-"” इद्यादिवद्धवचनजातस्य कर्मविचारप्रकरणगतत्वेन कमंकाण्डमाच।वषयताया समन्वयसूत्रे 
स्पष्टत्वाच्च । तस्मच्छतज्ञानमपि न केमशेषः । अत॒ एवात्मन्ञानफलश्रवणमर्थवाद इति शद्ापि निरालम्बनेति 
बोध्यस्। इत्थं केवखुकमेभ्यः परं श्रेयः इति पक्षं निरस्य कमं प्रधानं विद्या चोपसजंनमिति समच्चयपक्षमुत्यापयति- 
एवं तहीति। ननु नित्यस्य मोक्षस्य कर्मारभ्यत्वं न सम्भवति, कायंस्यानित्यत्वनियमादिल्युक्तं कथं तस्य विद्यासहित- 
कमकायत्वरङ्का ? तत्राहु-विद्यासहितानां चेति । चशब्दः राद्धानिरासार्थः । विद्यारक्षणसहकारिमहिम्ना 
निव्यस्याप्यारम्भः सम्भवत्तोत्ति भावः । कार्यान्तरेति ! नित्यकार्येत्यथंः । सहकारिसामर्यत्कायंवेचित्यमात्रे 
हष्टान्तमाहू--यथेति ! यथा स्वतो मरणरूपकार्यारम्भसामथ्यंवतोऽपि विषस्य मन्त्रसंयुक्तस्य पुष्टिरूपकार्यान्त यारम्भ- 
सामथ्यम्, यथा वा दध्नः समयविशेषे ज्वरहूपकार्यारम्भसामथ्यंवतोऽपि तदा गृडशकं रा दरसमुक्तस्य तस्य तुस्घि- 
मात्रारम्भस्ामथ्यंम्, यथा वा वेत्रबीजस्य दावदग्धस्य कदस्यारम्भसामथ्यंम्, एवं प्रकृतेऽपीव्यर्थः । अस्तु सहकारि- 
वेचित्यात्कतायेवेचित्यम्, तावता आरभ्यस्यापि मोक्षस्यानित्यत्वप्रसङ्कदोषे किमागत्तमिति दूषयति--नारम्यस्येति । 
“यत्कृतकं तदनित्यम्” इति न्थायवि रोधा्नित्यस्यारम्भो न सम्भवतीत्यर्थः । “न स पुनरावर्तते" इति वचना- 
दारभ्यस्यापि मोक्षस्य नित्यस्वमविरुढमिति शद्धुते--वचनादिति \ वचनस्थानधिगतयोग्या्थंल्ापकत्वेन पदाथ 
योग्यतानाधायकत्वान्न वचनबलादारभ्यस्य नित्यत्वं सिध्यतोत्ि दूषयत्ति- नेति  संग्रहुवाक्यं विवृणोत्ति-- वचन 
नामेत्यादिना । ननु वचनमेवारमभ्यस्य मोक्षस्य नित्यत्वं प्रति योग्यतामविद्यमानामप्याघाय पस्चाच्चित्यत्वं तस्य 
लापयतीति; नेव्याह-नाविद्यमानस्य कत्रिति । कुत इत्यत आह--न हीति } निव्यसिति \ आत्मस्वरूपमिति रोषः । 
आरग्धं वेति ! घटादीति शेषः । हि यस्मा्रवनशतेनापि नित्यस्थारम्भो लोके न हश्यते तस्मान्नादिद्यमानस्य 

१. अन्धो मणिमविन्दत् । तमनङ्गकिरावयत्--इत्यादिकं त्तत्तिरीयारण्यके ( १-११ ) शुद्धचेतन्यप्रति- 
पादनप्रकरणे हश्यते । चैतन्यं सर्वेन्दरियगुणानुगण्यभजनशक्तिमत् ज्ञातव्यमित्यथेः । एवमेव अपाणि- 
पादो जवनो ग्रहीता इत्यपि व्याख्येयम्; ब्रह्मणः स्वकायं लौकिकसाधनानपेक्षेव्यथंः ( वेदभाष्ये ) 





दीक्षा० अनु०-१२ 1 तंत्ति रीयौपनिषत् [ ४३१ 

एतेन विचाकममणोः संहतयोमेक्षारम्भकत्वं प्रत्युक्तम् । विद्याकर्मणी मोक्षप्रतिबन्धहेतुनिवतंके इति चेत् 

न; कर्मणः फलान्तरदशं नात् \ उत्पत्तिसंस्कारविकाराप्नयो हि फलं कर्मणो दृश्यते । उत्पत्यादिफलविषरीतश्च मोक्षः ! 

गतिभृतेराप्य इति चेत् ! “सुयंहारेण' "तयोध्वंमायन्" इत्येवमादिगतिशरुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष इति चेत्! न\ 

सर्वगतत्वाद्गन्तुभिश्चानन्यत्वादाकाशादिकारणत्वात्सवंगतं ब्रह्म \ ्रह्याव्यतिरिक्ता्व सरवै विज्ञानात्मानः \ अतो 

नाऽऽ्यो मोक्षः । गन्तुरम्यद्टिभिचदेशं च भवति गन्तव्यम् 1 न हि येनैवान्यतिरिक्तं यत्तततेनैव गम्यते \ तद- ५ 

नन्यत्वप्रसिद्िक््च, “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" “क्षेत्रज्ञं चापि भां विद्धि" इत्येवमादिशुतिस्मूतिरशतेभ्यः । 

गत्येश्वर्यादिभ्रुतिविरोध इति चेत् ! अथापि स्याद्यद्यप्राप्यो मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां, “स एकधा ˆस यदि 

आनन्दगिरिटीका 

कमं प्रधानं विद्या चोपसज॑नमिति समुच्चयं निरस्य समसमुच्चयेऽप्यतिदिशति--एतेनेति \ अनिव्यत्वादि- 

दोषप्रसद्खेनेत्यथंः । मोक्षेति 1 मोक्षस्य ्रतिबन्धहेतुरविच्याऽधर्मादिस्तच्चिवततके विद्याकर्मणी न स्वरूपोत्पादके । ततः १० 

स्वरूपावस्थानस्य नित्यत्वम् । प्रध्वंसस्य च कृतकस्यापि नित्यत्वं प्रसिद्धमिव्यथः । “भिद्यते हृदयग्रन्थिः" इत्यादि 

रतेः केवरविद्यासाध्येवाविद्यानिवत्तिः न तत्र विद्यायाः सहकायंवक्षा कम॑फरं त्वन्यदेव प्रसिद्धमित्याह्--न कमण 

इति 1 उत्पत्तिः पुरोडाशादेः । संस्कारो व्रीह्यादेः । विकारः सोमस्य । आिवदस्य । कमफ प्रसिद्धम् । आत्म 

स्वरूपस्य तु मोक्षस्यानादित्वादनाघेयातिश्यत्वादविकायंत्वाननित्याप्तत्वाच्च कर्म॑फलाद्वैपरीत्यमिव्यथंः । गति- 

धुतेरिति । अविसादिगतिश्चवणादब्रह्माण्डाद्रहिःस्थितब्रह्यप्राप्तिमंक्षिः । ततो नित्याप्तत्वमसिद्धमिद्यथंः । गत्वा १५ 

प्रातिः कि संयोगलक्षणा तादात्म्यलक्षणा वा, नोभयथाऽपीत्याह न सर्वंगतत्वादिति । 

गत्यादिभरुतेस्तात्पर्य शङ्कापूर्वकं दशंयति--गत्यश्वयेत्यादिना । समुच्चयमभ्युपगस्य क्काथं किञचिन्मोक्ष 

वनमाङा 

कत्चिति योजना । अन्यथा "अन्धो मणिमविन्दत्" इत्यादावपि वचनबलादेव योग्यत्ताप्रसद्ध इति भावः । 

समसमुच्चयपक्षमप्यतिदेशेन निराक रोति--एतेनेति । अनित्यत्वप्रसङ्खेनेव्यथः । २९ 

प्रतीचो ब्रह्मतवरूपमोक्षस्य नित्यत्वेन समुच्चयाजन्यत्वेऽपि तदावारकाविद्यानिव् त्िहेतुस्वमेव समुच्च 

यस्यास्त्विति शङ्कुते-विद्याकमंणी इति । अव रणहूपप्र्िबन्धहेतोरविद्याया निवृत्तो विद्यामाच्रस्थैवापेक्षितत्वेन 

कमंणोऽनपेक्षितत्वान् समुच्चयाधीना मुवितिरिति मत्वाऽऽह --नेति । कर्मणामविद्यानिवृच्येक्षया फलान्तरस्यैव लोके 

प्रसिद्धत्वाच्च न प्रतिबन्धहेतुनिवृत्तौ कमपिक्षतयाह--कमंण इति । तदेव विवृणोति--उ्पत्तोति । उत्पत्तिः 

पुरोडाशादेः, संस्कारो व्रीह्यादेः, विकारः सोमस्याभिषवलक्षणः, आसि; पयसः, इत्येवं कमंणः फलं प्रसिद्धमित्यथंः । २५. 

ननु यद्यविद्यानिवृत्तौ न कमपिक्षा, कमफल चोत्त्यादिकमेव, तहि ब्रहास्वरूपमोक्षस्येवोत्पत्त्या्न्यतमत्वमस्तु, 

नेद्याहू--उत्पर्थादिफलविपरीतश्चे ति \ ब्रह्यस्वरूपस्यं तु मोक्षस्यानादित्वादनाधेयातिशयत्वादविकायैत्वा्ित्याप्त- 

त्वाच्च कमंफलवैपरीत्यम्; एतेषां हेतूनां ्रतिसिद्धत्वाच्च नासिद्धिशद्धा कार्येति भावः । प्रत्यगात्मतया नित्य- 

प्रा्स्यापि ब्रह्मणो गतिश्रतिमवलम्ग्य प्राप्यत्वमाश ङ्ते--गतीति \ राद्ध विवृण्वन्गतिश्रुतीरूदाहरति--सूर्येति । 

विस्जा निष्कल्मषा ब्रह्मविद इत्यथः । तयेति १ सृषुम्नाख्यया नाडयेत्यथः । आदिपदात् 'तर्भचषमभमिसम्भवन्ति ३० 

इत्यादिश्रुतयो गृह्यन्ते! गतिश्रुतीनामन्यविषयत्वममिग्रेल्य परन्रह्मणो गतिप्राप्यत्वं निराकरोति-नः स्वेगतत्वादिति। 

लोके गन्तुः सकालादन्यस्य परिच्छिन्नस्य च प्राप्यता प्रसिद्धा; ब्रह्मणस्तु तदृभयाभावान्न प्राप्यतेत्य्थः । सवंगतत्व 

साधयत्ति--आकाञ्ञादीति । ब्रह्मणो गन्तुभिर्जविं रभिन्नत्वं विवृणोति--ज्रह्माव्यतिरिक्ताश्ंति ! चकारोऽवधारणे । 

तेनेति 1 सवंगततत्वादिनेव्यर्थ; । ननु यदि सवंगत्तं गन्तुरनन्यच्च ने घ्रात्यम्, तहि कीं गन्तव्यम { अत आह-- 

-गन्तुरिति । अनन्यस्य गन्तव्यत्वाभावमनुभवेन साधयति--न हि येनैवेति 1 गन्तुभिरनन्यत्व साधयति-- ३५ 

तदनन्यत्वप्रसिद्धिश्वेति \ तस्य ब्रह्मणो गन्तुभिरनन्यत्वं च भरूत्यादिभ्यः सिध्यतीत्यर्थः । ब्रह्मण एव जीवभावेन 

प्रवेशश्रवणास््ेवज्ञस्य जीवस्य ब्रहमत्वश्रवणाच्चेतयरथः। “अह् ब्रह्म इत्यादिभुतयः “आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः 

करिष्यति इत्यादिस्मृतयश्च आदिपदग्राह्या विवक्षिता; । गतिश्चुतीनां गति पृच्छति--गत्येश्वर्यादीति । यथा 
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२०७ 

२५ 

२५ 

२५ 

पितृलोककामो सवति"' “ख्रीभिर्वा यानैर्वा” इत्यादिश्ुतीनां च कोपः स्यादिति चेत् । न ! कायंत्रह्मविषयत्वात् 
तासाम् । कायं हि ब्रह्मणि सत्यादयः स्थुनं कारणे “एकमेवाद्वितीयं” “यत्न नान्यत्पश्यति” :^तत्केन कं पयेत् 
इत्यादिधुतिभ्यः ! विरोधाच्च विद्याकमंणोः समुच्चयानुपपत्तिः । प्रविीनकर्नादिकारफधिश्ञेषततत्वविषया हि विद्या 
तद्विपरोतकारकसाध्येन कर्म॑णा विरुध्यते । न ह्येकं वस्तु परमाथंतः कर्त्रदिविरेषवत्तच्छरन्यं चेत्युभयथा द्रष्टं 
शक्यते । अवद्यं ह्यन्यतरन्मिथ्या स्यादन्यतरस्य च मिग्यात्वप्रसङ्घ युक्तं यत्स्वाभाविकाज्ञानविषयस्य दतस्य 
मिथ्यात्वम्, “यत्र हि ठेतमिवि भवतिः भृत्योः स मृत्युमाप्नोति" “अथ यत्रान्यत्पश्यति तदल्पम्" “अन्योऽ- 

आनन्दगिरिटीका 

न सम्भवतीष्युक्तम् । सोऽपि न सम्भवतोत्याह--विरोधाच्चेत्यादिना । यदि कर्त्रादिकारकमेदस्य सत्यत्वांशमपवाध्य 

| ` वनमाला 

ब्रह्मविदो गतिः श्रूयते तथा तस्येश्वयंमपि श्रूयते, ब्रह्मणो नित्यप्राप्तत्वा्यथा तस्य प्राप्यता न सम्भवति तथा 
परब्रह्मविदो मुक्तस्य निरूपाधिकत्वादेश्वयंमपि न सम्भवति; ततश्च तुल्यन्यायत्वादैदवयंशरुतोनामपि गतिप्र्न 
इति मन्तव्यम् । प्ररनं प्रपञ्चयति--जथापि स्थादिति ! गतिध्रृतयः पुवंमुदाहूता इल्याशयेनैरवयंश्रुतीरुदाहरति-- 
स एकेत्यादिना । "स एकधा भवति त्रिधा भवतति" इत्यादिश्ुतिमुक्तस्यानेकशरो र्योगं दशंयत्ति; “स यदि 
पितृलोककामो मवति” इत्यादिश्नुतिस्तु मुक्तस्य सङ्कुत्पमात्रस्मुत्थान्पित्रादिभोगान्द्थयति; तथा “स्त्रीभिर्वा 
इत्यादि्रुतिरपि तस्येश्वयंमावेदयतीव्यर्थः 1 ““कार्यं बादरिः" इत्यधिकरणन्यायेन तासां श्रुतीनां गतिमाह-- 
न कार्येति \ ननु सगुणब्रह्मोपासकस्य सत्यलोक्रस्थकायंबरह्यप्राप्निविषयास्ताः श्रुतयो न निर्गुणब्रह्मविदः पखह्यप्रापति- 
विषया इत्यत्र कि तिनिगमकमित्याशङ्कुयाह--कार्ये हीति । काये हिरण्यगभष्थि ब्रह्मणि प्राप्ते सति तल्लोके 
स्त्मादयो विषयाः सन्ति, न कारणत्वोपलक्षिते निगुणविदया प्राप्ये विशुद्धे ब्रह्मणि विषयाः सन्ति, विद्यया अविद्या- 
तत्कायंजातस्य सवस्य निवृत्तत्वात् निर्गुणमुक्तस्य निरूपाधिकत्वेन भोक्तुत्वायोगाच्चेत्य्थः | कायंब्रह्यलोके 
स्व्यादिविषयाः सन्तीत्यत्र “स यदि स्वीरोककामौ भवतति सङ्कुल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति" इत्यादिभरुतिप्रसिद्धि- 
योतनार्थो हिक्षब्दः। परममुक्तौ भोगाभावे मानमाह्-एकमेवेत्यादिना ! सजातीयविजातीयस्वगतभेद रहितं ब्रह्यत्य्थः। 
यश्चेति) अन्योऽन्यत्श्यत्तीत्येवमात्मकं प्रसिद्धं द्वैतं यतर वस्तुत्तो नास्ति स भूमेव्यर्थः । तत्केनेति। तत्तदा विदेहुकंवल्य- 
समये केन करणेन कं विषयं पश्येदित्यर्थः। एतेन निगणविद्याप्रकरणगतानाम् “स एकधा भवति” “'स्वीभिर्वा यानैर्वा" 
इत्यादैश्वयश्रृतीनां सगृणमुक्तविषयत्वकल्पनमयुक्तमिति शङ्कापि निरस्ता, परममुक्तौ भोगासंमवस्य “तत्केन कम्” 
इत्यादिश्बुतिसिद्धत्वात्, “मात्रासंसग॑स्त्वस्य भवति" इत्यादिश्रु्या मुक्तस्य सर्वोपाध्यभावप्रत्तिपादनेन विषयभोगा- 
सम्भवाच्च । तथा चैश्वयंशरुतीनां प्रकरणे निवेशासम्भवात्कायंब्रह्मश्राप्तानामैश्वयंसम्भवाच्च सामरथ्यानुसारेण 
प्रकरणमुल्लद्ुय सगुणविद्याशेषत्वकल्पनाद्वारा सगुणमूक्तव्िषयत्वकल्पनं युक्तमेवेति । एवमविद्यानिवृत्तौ कमणा- 
मनुपयोगादुब्रह्मभावलक्षणमोक्षस्य कमस्ाध्यत्वाभावाच्च मुक्तौ विद्यैव हैतुनं विद्याकमंणोः समुच्चय इति 
प्रतिपादितम् । इदानीं समच्चयासम्भवे हित्वन्तरमाह् -विशेधाच्चेति ! विरोधमेव प्रपञ्चयत्ति--प्रविलीनेति । 
कर््रादिकारकलक्षणा विशेषाः प्रविलीना यस्मिन्त्रह्मणि तत्तथा, निविशेषमिति यावत् । ताहशब्रह्मविषया विद्या 
यथोक्तब्रहमविपरीतेन कर्व्रादिकारकजातेन साध्यं यत्कमं तेन विरुध्यते| हि प्रसिद्धमेतदित्यथंः । ननु ब्रह्मणो 
निविशेषत्वे सिद्धे तद्विषयविद्यया कर्वरादिद्रैतबाधावद्यंभावाक्कर्मानुष्ठानं न सम्भवतीत्ति विद्याकमंणौवि योधः स्यात्, 
न तु तत्सिद्धमित्याशङ्कुय तस्य॒ निर्विशेषत्वं साधयति--न ह्येकमित्यादिना । ब्रह्मणो जगदुपादानत्वभरुत्यनुरोधेन 
कृर्व्रादिसकलद्रेतास्पदत्वं प्रतीयते “नेति नेति” इत्यादिनिषेधश्नुतिभिस्तस्य सरवे विशोषशुन्यत्वं च प्रतीयते; न चैकं 
वस्तु परमाथत उभयवत्तया प्रमाणतो निश्चेतुं शक्यत इत्यथ; । तत्र विरोधादिति युक्तिसूचनार्थो हिशब्दः । ततः 
किम् ? तत्राहु-अवश््यं हीति । लोके पुरोवर्तिनि प्रतीतयोः रजतत्वशुक्तित्वयोविरुद्धयो रन्यतरस्य मिथ्यात्वदशंनादिति 
हिशब्दः । नन्वन्यतरस्य मिथ्यात्वावश्यंभावेऽपि ब्रह्मणो निविशेषत्वमेव मिथ्याऽस्तु; तत्राहु--अन्यतरस्थ चेति । 
स्वाभाविकमनादि यदज्ञानं तद्विषयस्य तद्विषयब्रह्यकायंश्य दतस्य स्वकारणाज्ञानसहितस्य यन्मिथ्यात्वं तचुक्त- 
मित्यथंः । द्वैतस्य मिथ्यत्वि मानमाह्--यन्र हीत्यादिना । यत्राविद्याकाले द्ैतश्षब्दितं जगल्लन्धात्मके भवतति, 
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सावन्योऽहमस्मि' “उदरमन्तरं कुरूते अथ तस्य भयं भवति इत्यादिश्वुतिश्षतेभ्यः । सत्यत्वं चंकत्वस्य “एकथेवानु- 
द्रष्टव्यम्” “एकमेवाद्वितीयम् “श्रह्यैवेदं सवम्" “आत्मेवेदं सवम्” इत्यादिभुतिमभ्यः! न च सम्प्रदानादिकारक- 
सेदाद्शंने कर्मोपपद्यते \ अन्यत्वदशंनापवादश्च विद्याविषये सहखश्षः श्रूयते ! अतो विरोधो विद्याकमंणोः ! अतश्च 
समुच्चयानुपपत्तिः \ 

तत्र यदुक्तं संहताभ्यां विद्याकमेभ्यां मोक्ष इति \ अनुपपन्नं तत् ! विदहित्वात्कमणां श्रुतिविरोध इति चेत् 
यद्युपमद्य कर्जादिकारकविशेषमात्मकत्वविज्ञानं विधीयते सर्पादिभ्रान्तिविज्ञानोपमदंकरञ्ञ्वादिविषयविज्ञानवत्, 
तहि घ्राप्रः कमंविधिश्रुतीनां नि्विषयत्वा्ियोधः! विहितानि च कर्माणि) स च विरोधो न युक्तः प्रमाणत्वाच्छुतीना- 
भिति चेन पुरुषार्थोपदेशपरत्वाच्छुतीनाम् । 

आनन्दभिरिटीका 

बरहाज्ञानमुपदिश्यते तदा मिथ्याथंत्वात्रमंविधीनामप्रामाण्यं स्यादित्याह-- विहितत्वादिति । शङ्कां विवृणोति- 
यदीत्यादिना \ अध्ययनविधिगुहीतानां श्रुतीनां पृरुषार्थोपदशकत्वेन प्रामाण्यं वक्तव्यम् । न तु भेदस्य सत्यत्वेन । 
ततः प्रसिद्धिसिद्धं कारकादिमेदमथंक्रियासमथंमादाय प्रवृत्तानां प्रामाण्यं न विरुध्यत इत्याह--न पुरुषार्थेति । 

वनमाला 

तदा इतर इतरं पर्यतीति श्रुत्यथंः । श्रुताविवकारो मिथ्यात्ववाची, न सादश्यवाची, उपमेयानुपलम्भादिति 
भावः । य इह् ब्रह्मणि नानाभूतं वस्तुतः कत्पित्तं जगत्परमाथं परयति, स मृत्योमं रणान्मृत्युं मरणमेव प्राप्नोतीति 
दवेतसल्यत्वदशिनोऽनथंपरम्पराप्राप्त्यभिधानादपि तस्य मिथ्यात्वमेव युक्तमित्यथंः । अथ भूमलक्षणोक्ट्यनन्तरं 
तद्विपरीतस्याल्पस्य लक्षणमुच्यते भूमलक्षणदादर्याय--यत्र जगति अन्यदल्यः पयति तदल्पम्; अत्तो यत्र दशंनादि. 
दैताभावस्तस्य भूमरूपता युक्तैदयथंः; द्वैतस्यास्पत्वात्स्वप्नद्रैतवन्मिथ्यास्वमित्ति भावः । यः परमेरवरमन्योऽ- 
सावन्योऽहमस्मोति चिन्तयति स न परमात्मनस्तक्वं वेदेति श्रुत्या जीवस्य परमात्मामेदवि रोधिसंसारलक्षणद्वेतस्य 
मिथ्यात्वमवगम्यत्त इति भावः | यस्तु स्वस्येश्वरादल्पमपि मेदं पश्यति, तस्य तदानीमेव भयं भवत्तीति भृत्या 
जीवेश्वरभेदोपलक्ितस्य जगतो मिथ्यात्वं भातीति भावः। “सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद” इत्यादिभरति- 
संग्रहाथंमादिपदम् । एकेत्वशब्दितस्य निरविशेषन्रह्मणः सत्यत्वं च युक्त मित्यत्र हेतुत्वेन श्रुतीरुदाहरति--एकधेवेति। 
एकरूपेणैव ब्रह्य आचार्योपदेशमनु सान्षाकत्॑व्यमिव्यथंः । अत्रैकरूपत्वं निविशेषचतन्यरूपत्वम्, प्रज्ञानघन एव. 

इति वाक्यरोषदशंनादिति भावः। श्रह्ौवेदं सवम्” इति सामानाधिकरण्यं ब्रह्मग्यतिरेकेण सर्वे वस्तुतो नास्ति; 
ततद्च ब्रह्म निविशेषमित्येतदभिप्रायकमस्; एतदसिप्रायकत्वं चास्य सामानाधिकरण्यस्य भाष्यकारेचुभ्वाद्यधिकरणे 
प्रपञ्चितम्; नेह विस्तरभयात्तच्लिख्यते। सवमित्यादीव्याद्पिदेन “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य” ““तत्सत्यमित्याचक्षते" 
“तत्सत्यं स॒ आत्मा" इत्यादिश्रुतयो गृह्यन्ते । ननुक्तरीत्या सवस्य हश्यजातस्य चिदेकरसे ब्रह्मण्यध्यस्तया 
सर्वाधिष्ठानभूतव्रह्मततच्वविद्यया सकंस्य दतस्य बाधित्तत्वाद्रस्तुतो जगद्धेदादश्षनेऽपि विदुषः कर्मानुष्ठानं कतो न 
सम्भवति, यतो विद्याकममंणोधिरोधो भवेदित्याक्षङ्कयाहु--न चेति। सम्प्रदानं कमंष्युहेद्या देव्ता । कतुंकरणादि- 
संग्रहाथंमादिपदम्। स्वप्नवज्जगति मायामावत्वलिश्चये सति न प्रवृत्तिरुपपद्यत इति भावः। रज्जुतत्तवसाक्षात्कारेण 
रज्जावध्यस्तसपंस्येव ब्रह्यतत्तवसाक्लात्कारेण ब्रहयण्यध्यस्तद्रेतस्योपमदं युव्तिसिद्धे श्रुतयोऽपि सन्तीत्याह- 
अन्यत्वदक्शंनापवादश्वेति । अधिष्ठानयाधाद्म्यज्ञानस्याध्यासनिवत्तेकत्वनियमदशंनरूपयुकितिसम्च्चयाथंश्चकारः । 
विद्याविषये ब्रह्मणि विद्यासाम्यदद्धितदशंनबाधः “तत्केन कं पर्येत्” इत्यादिश्नुतिषूपरभ्यत् इत्यथः । तदुक्तं 
सूत्रकारेण “उपमर्दं च” इति । विद्या कमंस्ाधनकारकजातस्योपमर्द वाजसनेयिन आमनन्तीत्ति सूत्रा । अत 
इति । कमंसाधनानां विद्ययोपमदितत्वादित्यथंः । अतश्चेति । वि रोधाच्चेव्यथंः । समुच्चयानुपपत्तौ फल्ितमाह्-- 
अच्र यदुक्तमिति। मोक्ष इत्यनुपपन्नमित्यनन्तरं तदयुक्तमित्यपि क्वचित्पाठो हश्यते। तदानीमित्थं योजना-संहृताभ्यां 
विद्याकर्मभ्यां मोक्ष इति कृत्वा केवलविद्याया मोक्षहतुत्वमनुपपन्नमिति यदुक्तं तदयुक्तमित्ति। 

द्वैतस्य मिथ्यात्वे कमंश्रुतीनामप्रामाण्यं स्यादिति शङ्कुते--विहितत्वादिति \ शङ्कां विवृणोति--यद्युप- 
मृद्येव्यादिना ! उपमर्दं मिथ्यात्वबोधनम् । विधीयते उपदिश्यते । सर्पादीति ! रज्जौ सर्पोऽयमिति भ्रान्तं प्रति 

५५ 

९० 

२५ 

२० 

२५ 
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विद्यापदेशपरा तावच्छतिः संसाराप्पुरुषो मोक्षयितग्य इति संसषारहूतोरविद्याधा विद्या निवृत्ति 
कतंव्येति विद्याप्रकाहाकत्वेन प्रवत्तेति न विरोधः । एवमपि कत्रदिकारककसन्दुावप्रतिपादनपरं शास्य विरुध्यत एवेति 
चेच्च \ यथाप्राप्तमेव कारकास्तित्वमुपादायोपात्तदुरितक्षयाथं कर्म्मणि विदधच्छास्यं सुसुक्षणां फखाथिनां च फएलसाधनं 
न कारकास्तित्वे व्याप्रियते । उपचितदुरितभ्रतिबन्ध्य हि विद्यीत्पत्तिर्मावकत्थते । तत्क्षये च विदयोत्पत्तिः स्यात्ततश्च 

५ अविद्यानिवृत्तिस्तत आ्यन्तिकः संसरारोपरमः! 

अपि चानात्मर्दशिनो दयनात्मविषयः कामः । कासयसानश् करोति केर्माणि । सतस्तत्फरोषमोगाय 

अनिन्दमिरिटीका 

संग्रहवाक्यं विवृणोति--विद्योपदेशयरा तावदित्यादिना । 

पूवं स्यमिथ्याविषयत्वेन विद्याकमंणोविरोधमादाय समुच्चयो निरस्तः । इदानीं काम्यकामिविषय्वैन 
१० विरोधमाह--अपि चेत्यादिना । 

सनम 

मिथ्येव सर्पो त वस्तुतः सर्पोऽस्ति रज्जुरेवेषेत्याप्तेन यथा रञ्जुतत्य विषयकं विज्ञानमुपदिक्यते तथेत्यर्थः | 
दुक्त्यादिसंग्रहाथं द्ितीयमादिपिदम् । प्रथमं तु रजतादिसंग्रहाथंमिति विभागः | र्िवषयत्वादिति। सव्यविषय- 
रहितत्वादित्यथः । कल्पितद्तस्य रज्जुसपदिरिवे कार्याक्षमत्वादिति भावः | विहितत्वादिति हेतुरपि प्रतिपन्न 

१५ इत्याहु--विहितानि चेति ! कमश्नुतिविरोधापादने इष्टपत्ति वारयति--स चेति \ तथा च दैतसपेक्षकमंश्रतीनाम- 
देतन्रह्यबोधकविद्याशरुतीनां च परस्परवि रोधादप्रामाण्यभ्रसद्घ इति भावः! विद्याकमेशत्तोनां परस्परमविरोघेन 
पुरुषार्थोपदेशमात्रे प्वृत्तत्वान्नाप्रामाण्यप्रस द्ध इति समाधत्ते-नेत्यादिना । तत्र प्रथमं विद्याश्रुतीनां कमम्॑रुव्यविरुदढध- 
पुरुषार्थोपदेशे प्रवृत्ति दशंयत्ति--विद्योपदेशेति ! विद्योपदेश्षपरा तावच्छुतिविदयाप्रकाशकव्वेन प्रवृत्तेति सम्बन्धः| 
श्रुतौ विद्यानिरूपणस्य प्रयोजनमाह्-संसारहैतोरिति \ कतव्येतीति । अतरेतिपदानन्तरं कृतेति शेषः । संसार- 

२० हेत्वविद्यानिवतिकां विद्यां प्रकाशयन्त्याः श्रुतेराशयं दशंयति-संसारादिति । तथा च मुमृक्ोमोक्षसाधनविच्या- 
लक्षणपुरूषार्थोपदेजाय प्रवृत्ता विद्याश्रुतिः, अतो न विद्याश्रुतैः कमंश्रुत्या विरोध इत्यर्थः । इदानीं विद्याश्नुत्य 
विरुद्धपुरुषार्थोपदेशपरत्वं कमेश्रुतीनामाशङ्कापूवंकं दर्शंयति-एवमपीव्यादिना । एवमपील्यस्य विदयाशरुतैः कमंश्ुत्या 
विरोधाभावेऽपी्यथः । विध्यत एवेति ! द्रैतसत्यतापहारिण्या विद्याश्वुत्या त्त्सत्यत्वपरा कमंशुतिविरुध्यत 
एवेति शङ्काथंः । श्रेयःसाघनरूपपुरुषार्थोपदेरापरायाः कममंशरुतेः कारकादिद्रैतास्तित्वेऽपि तास्पर्याभिवान्न विरोध 

२५ इति परिहुरत्ति- न, यथाप्राप्तमेवेति। भ्रान्तिप्राप्तमेवेत्य्थः । फकठेति 1 स्वगंपदवादिफलाथिनां फलसाधनं च 
विदधच्छास्त्रमित्यथंः । व्याप्रियत इति ! गौरवादिति भावः} न च द्वैतस्य मिथ्यातमै शुक्तिरूप्यादिवदथंक्रिया- 
साम्याभावात्कारकादेः फरुसाधनतादिकं न स्यादिति वाच्यम्; वियदादिप्रपच्चस्यं मिथ्यास्रेऽपि शुक्तिरजतादि- 
वंलक्षण्येन यावत्त्त्वज्ञानमथंक्रियासामर्थ्याङ्खीकारात् । इदं चारस्भणाधिकरणादौ प्रपञ्चितं तत्रैवानुसन्धेयमिति 
भावः। ननु मुमुक्षूणां मोक्षसाधनीभूता विद्या शास्तेण विधातव्या न तु दुरितक्षयार्थं कर्माणि, विद्यायां मोक्षे वा 

३० उपात्तदुसितक्षयस्यानुपयोगादित्याशङ्कुयाह--उपचितेति । प्रतिबन्धस्य हीति ! प्रतिबन्धवतः पुंस इत्यथैः | “ज्ञान- 
पद्यते पुसां क्षयात्पापस्य कर्मणः" इत्याद्िशास्तरप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिशब्दः । ततश्चेति 1 विदोदयादित्यथः | 

चशब्दो विद्यायाः कर्मासिमुच्चितत्वरूपकैवल्याथंः । तत आत्यन्तिक इति \ तथा च क्म॑काण्डस्य निःश्रेयस- 

पयंवसाथिनो दुरितक्षयस्य स्वर्गादिफलस्य च साधनघवेन कमंणामुपदेशे तात्पयंमिति कर्मश्रुतीनां पुरुषार्थोपदेशपरसवं 
प्रदशित्तमिति बोध्यम् । एवं दवैतमिथ्याखस्राधनप्रसङ्खप्राप्तं विद्याकर्मश्ुतीनां परस्परविरोधं परिहू्य प्रकृतायां 

३५ विद्याकमणोः समुच्चयानुपपत्तौ प्रकारान्तरेण विरोधं हेतुमाह्--अपि चेति \ विद्यावतः कर्मासम्भवं वक्तुं कम॑ण 
काममृरत्वमाहु--अनात्मर्द्िनो हीति । अनात्मनि देहादावात्मत्वदश्शिनः स्वव्यरतिरिक्तान्कामयितव्यपदार्थान् 
परयत्तस्तद्िषयः कामो भवति । हि प्रसिद्धमिव्यथः । ततः किम् ? तत्राहु--कामयमानश्च करोतीति । तदुक्तं भगवता 
त्यासेन--“यद्यद्धि कुरते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्” इति । कम॑णां संसारफरुकत्वाच्च विदुषः कर्मानुष्ठानं न 
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शरो राद्युपादानलक्षणः संसारः । तदृव्यतिरेकेणाऽऽत्मेकल्व्दशिनो विषयाभावाक्कामानुपपत्ति रात्मनि चानन्धत्वातु 
कामानुपपत्तौ स्वात्मन्धवस्थानं मोक्ष इत्यतोऽपि विदाकसे्ोवरोधः। 

विरोधादेव च विद्या मोचं प्रति न कर्माण्धवेक्षते ! स्वात्मरामे तु पूर्वोपचितप्रतियन्धापनयदारेणम वि्या- 
हेतुत्वं प्रतिपन्ते कर्माणि नित्यानीति । अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्यस्तानि कर्माणीत्यवोचाम । एवं चाविरोधः 
कर्मविधिश्चतीनाम् \ अतः केवलाया एव विघ्ायाः परं धेय इति सिद्धम् । 

एवं तर्याश्रमान्तरानुपयत्तिः । कमेनिसित्तस्वाद्रयोदयत्तैः । गाहंस््ये च विहितानि कर्माणीस्येकाश्स्यमेव । 

समसमुच्चयं निरस्य गुणप्रधानमवेनापि समुच्चयं निरस्यति--विरोधादेव चेति । विद्या चेर्माणि 
स्वफले नापेक्षते विरुद्धत्वाल्विदण्डिधमंवहतुममनं कथं तहि विद्यासलिधाने कमणां पाठ इत्यत आहु--स्वात्मलाभे 
त्विति ! कमणां वि्यासाधनत्वं श्रुत्वा गाहस्थ्यमेदैकसनुष्टेयमित्ति प्रत्यवतिष्ठन्ते क्मंजडाः--एवं तर्हीति \ श्रति 

वृनमाखा 

सम्भवतीत्याश्षयेन कमंफलं दशंयति--तत्फकेति । संसार इति । कामिनं इति शेषः । विद्यावतस्तु कामाभावाच्च 
कमृष्ठानमित्याहू-तदहचतिरेकेणेत्यादिना। अत्मैकव्वदश्शिनस्तद्रयतिरेकेण आत्मेकत्वन्यतिरेकेण कामयितव्यविषया- 
भावादनात्मगोचरकामानुपपत्तिरिव्यथंः । ननु तरह्यात्सिन्येव कामोऽस्त्वानन्दरूपत्वादात्मनः, तथा चे तत्कामनया 
विदुषोऽपि कर्मानुष्ठानं स्यादित्ति; नेदयाह् --आएत्मनि चेति । कामस्यात्मान्यविषयत्वादात्मानन्दे च विदुषोऽन्यत्व- 
भ्रान्तेनिवृत्तत्वादात्मनि कामानूपपत्तिः, तदनुपपत्तौ च विदरूषो मुक्तिरेव पयंवस्यति; तथा च मुक्तस्य नं कर्मनुष्ठान- 
पत्यागेति भावः । फलिप्तमाहू--अतोऽपोति । विदृषः कामाभावेन कर्मानुष्ठानाप्तम्भवादपोत्यथः । विरोध इति । 
एकदेकतर पुरुषे सहानवस्थानलक्षण इत्यर्थः । त्तथा च समुच्चयवादिमते कमंविदयाश्चुतोनासप्येकदकपुरुषविषयत्वा- 
सम्भवलक्षणवि रोधोऽपि तदनिष्ठः प्राप्नोतीति भावः । चिद्या प्रधानं कमं चोपसजंनमिति पक्लोऽपि समप्राघाच्य- 
पक्षवदत एव निरस्त इत्याह--विरोधादेवे चेति । स्पमते कर्मं विद्याश्रुतीनां क्रस्षमुच्चयरपरत्वेनावि रोधं वक्तु 

पूर्वोक्तमर्थं स्मारयति--स्वात्मछाभे त्विति । स्वात्मलासे तु स्वोत्पत्तौ तु विद्या कर्माण्यपेक्षत इति योजना । एतदेव 
विवृणोत्ति-यूर्वोपचितेति । कर्मणां विद्याहेतुस्वे मानमाह--अरत एवैति । विद्योदयहेतुत्वादेवेत्यर्थः । कमणां 

शधिद्रारा विद्यहेतुस्वे फलितमाह--एवं चेति । एतेन “विद्यां चाविद्यां च" इति वचनं क्रमसमुच्चयाभिप्रायम्, 
उपासनाकर्मणोर्यौगपद्येन समुच्चयाभिप्रायं वा भविष्यति । ““कमंणेव हि” इत्ति वचनमपि कमंणैव चित्तशुदधयादि- 
क्रमेण मुक्ति प्राप्ता इत्यभिप्रायकं भविष्यत्ति; "तत्प्राप्तिहेतूविन्ञानस्” इति वचनमपि क्रमसमुच्चयाभिप्रायमेवेत्ि 
सूचितमिति ध्येथम् । परमप्रकृतमुपसंहरति--अतं इति । मक्षे केवलकमसाध्यत्वस्य समुच्चयसाध्यत्वस्य च 
निरस्तत्वादित्यर्थः | 

मणां विद्यासाधनत्वनिरूपणमुपश्चत्य छन्धावकाश आश्रमान्तराण्याक्षिपति--एवं तर्हीति ! यदि कर्मणि 
विदयोत्पत्तौ निमित्तानि, तह्याश्रमान्तराणां नैष्ठिकवानप्रस्थपारित्राज्यलक्षणानासनुपपत्तिरननुष्ेयता स्यादित्यथ | 
विद्योखत्तेः कर्मनमित्तकत्वेऽपि कथमाश्रमान्तरानुपपत्तिः ? अत आह--गाहुस्थ्ये चेति । गाहुस्थ्य एवाग्निहोत्रादोनि 
कर्माणि विहित्तानि नाश्वमान्तरेष, अतो गारहस्थ्यमेकमेवानृष्ठेयमित्य्थः । गाहंस्थ्यस्यैवानुष्ठेयत्वे देत्वन्तरमाह-- 
अतश्चेति \ अत्त एवानुकूक्तरा भवन्तीति योजना । आश्वमान्त राणामनूष्ठानपक्षे स्वेषामधिकारिणां यावञ्जीवं 

कर्मानृष्ठानालाभायावजञ्जीवादिश्रुतयो नानुकूल्तराः स्युरिव्यथैः । आश्रमान्तरानुष्ठानपक्ेऽपि यावज्जीवादि- 
शरुतयोऽनुक्ला भवन्त्येव, कमंणां विद्यहितुत्वेऽपि विद्यामकामयमानेगंहस्थैः प्रल्यवायपरिहायार्थं यावज्जीवं कम॑णा- 

तुष्ठानात्, इदानीं त् विद्याकायैरपि चिदोत्पत्तये यावन्जीवं गाहंस्थ्य एव स्थित्वा कर्माण्यनुष्ेयानीति विदेष- 
लछामादनुकूकतराः स्युरिव्युक्तमिति मन्तव्यम् । आदिपदेन “वीरहा वा एष देवानां योऽभ्निमुद्ासयते'' इत्याद्या 

आश्रमान्तरनिषेघश्रूतयो गृह्यन्ते । अत्र किमाश्रमान्तसयणामविहितत्वादननृषठेयत्वम्, कि वा तेषां प्रतिषेधात्, 
अथ वा तेषु विद्याहेतुकर्माभावात् ? नायः, श्र्िस्म॒व्योराश्चमान्तराणां विधिदशंनात् । न द्वितीयः, निषेध- 

१०७ 

१५ 

१० 

२५ 

२५ 
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अतश्च यावज्जीवादिश्चुतयोऽनुक्लतराः स्युः । न। कर्मानिकत्वात् \ न ह्यग्निहोत्रादोन्येव कर्माणि । ब्रह्मचर्यं तपः 
सत्यवदनं शमो दमोहसेत्येवमादीस्यपि कर्माणि इतराश्रमप्रसिद्धानि वियोत्पत्तौ साधकतमान्थसङ्धोणंत्वाद्िचनते 
ध्यानधारणादिलक्षणानि च । वक्ष्यति च--{तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्व" इति ! जन्मान्तरकृतकमंभ्यश्च प्रागपि 
गाहंस्थ्याद्ि्योत्पत्तिसम्भवात्कर्मायत्वाच्च गाहर्थ्यप्रतिपत्तेः कम॑साध्यायां च विद्यायां सत्यां गाहंस्यप्रति- 

५ पत्तिरनधिकैव 1 लोकार्थत्वाच्च पुत्रादीना् । पृत्रादिसाध्येभ्यश्च “अयं लोकः पितृरोक देवलोक” इत्येतेभ्यो व्यावृत्त 
कामस्य नित्यसिद्धात्मलोकर्यशनः कर्मणि प्रयोजनमपदयतः कथं प्रवृत्तिसूयपद्यते । प्रतिपन्नगाहुस्थ्यस्यापि विद्योतयत्तौ 
विद्यापरिपाकाद्विर्तस्य कमसु प्रयोजनमपक््यतः कमंभ्यो निवृत्तिरेव स्थात्। श्रव्रजिष्यन्वा अरेऽहुमस्मात्स्थानादस्मि" 

भानन्दगिरिटीका 

स्मृतिष्वाश्चमान्तराणामपि विदितत्वाविशेषात्तदीयकमंसु कम॑त्वाविशेषाच्च ग्राम्यधमं रागिणामेवरैतच्चो्यमित्याहू-- 
१० न कमनिकलत्वादिति । असङ्कोणत्वादिति । हिसाद्यमिधितत्वादित्यथं: । इतश्च कमणो विद्यासाधनत्वेऽपि न गाह्य 

मावश्यकमिव्याहू-जन्मान्तरेति । कामिनां गाहंस्थ्यस्यानुष्ठेयत्वेऽपि न सर्वे रनुष्टेयत्वमित्यत्र हेत्वन्तरमाह 
लोकाथंत्वाच्चेत्यादिना । गाहुस्थ्यस्यानविकश्यकत्वेन वेकल्पिकमनुष्ठानसुक्तं तत्ातुल्यवरुत्वेन विकल्पमाक्षिपति- 

वनमाला 

भ्रुतेर्यावज्जीवादिश्रुतेदचाविरक्तविषयतया सङ्कोचोपपत्तेः, अन्यथा सांसारिकफलाद्विर्तस्य “यदहरेव विरजे" 
१५ इ्यादिसंन्यासविधिविरोधग्रसद्धात् । न तृतीय इत्याह--न क्मनिकत्वादिति । विद्याहैतुभूतानां कमणां नाना 

विघत्वादाश्रमान्तरेष्वपि सन्त्येव विचासाधनानि कर्माणि, अतो नाधरमान्तशनुपपत्तिरित्यथं; | ननु यानि गाहुस्थ्ये 
विहितानि तान्येव कर्माणि, नाश्नमान्तरेषु विहितानि ब्रह्मचर्यादीनीत्यालद्घुया०्ह्--न हीति \ न ह्यग्निहोत्रादीन्येव 
कर्माणि, कि तु ब्रह्मचर्यादीन्यपि कर्माणि भवन्त्येव अनुष्ठेयत्वाविरोषादित्यथंः । तान्येवाश्रमान्तरेषु श्रुत्यादिसिद्वानि 
कर्माणि प्रपञ्चयत्विद्योत्पत्ति प्रति तेषां गाहंस्थ्ये विहितकमेभ्यः सकाशादतिश्यं दशेयत्ि-्रह्यचर्यं तप इत्यादिना । 

२० असङ्कोर्णानीति । हिसानृतवचनादिदोषेरसङ्कीर्णानीत्यथं; । आश्वमान्तरस्थानां चित्तैकाग्रयतत्तवविचाराद्किमंणां 
विद्यासाघनत्वे मानमाहू-- वक्ष्यति चेति ! “सस्येन कभ्यस्तपसा ह्येष त्मा सम्यग््ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्" 
इत्यादिश्रुतिसग्रहाथंस्वकारः । इतश्च कमणां वि्ासाधनव्वेऽपि न गाहुस्थ्यमावश्यकम्, अतो नेकाश्चम्यनिवेन्ध 
इत्याशयेनाह्-जन्मान्तरेति । केषाच्चिज्जन्मान्तरछृतकमेभ्य एव दारसंग्रहालस्रागपि विद्योदयसंभवात्तेषां गाहंस्थ्य- 
पराक्षिरनथिकरा । ननुत्पश्चविद्यानामपि गाहुस्थ्यप्राप्तिस्स्तु; नेत्याह--कर्माथंत्वाच्चेति । “जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ 

२५ वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वायि'” इत्रादिश्रुतिपर्याखोचनया गाहंस्थ्यप्राप्तेः कर्मानष्ठानाथंत्वस्यैवावगमाक्मफल- 
भूतायां विद्यायां सिद्धायां तस्प्रप्षिरनथिकैवेत्यथंः । क्मंसाध्यायां चेति । कमभि: साघनीयायामित्यथंः । चकारो 
विदुषः कर्मासिम्भवसूचनाथंः । सवेषां गाहुस्थ्यनिबेन्धाभावे हेतवन्तरमाहु--लोका्थैत्वास्चेति ! ननु पुत्रकर्मापर 
विद्यानां गाहंस्थ्ये सम्पादनीयानां लोकत्रयार्थत्वेऽपि लन्मान्तरकतकमंभिरुत्पन्चविचेन पुंसां गार्हस्थ्यं प्राप्तन्यमेव, 
तस्यापि छोकाथत्वादिति; नेत्याह -पूत्रादीति । “अयं लोकः पुत्रेणैव जय्यः कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः 

२० इति श्रुत्या पुथिवीलोकादीनां पृत्रादिसक्यत्वमवगम्यते । एतेभ्यश्च पुत्रादिसाध्येभ्यो लोकेभ्यो व्यावृत्तकामतवात् 
तस्यात्मदशिनः कर्मानुष्ठानोपयोगिनि गाहस्थ्ये प्रवृत्तिरूपपद्यते । नित्यसिद्ध आत्मैव छोकनं छोक इति व्युत्पत्या 
लोकः छोकनं चैतन्यम् । इदं च नित्यसिद्धात्मलोकदर्शित्वं व्यावृत्तकामत्वे हेतुतयोपात्तम् । तदुक्तं मगवता-- 
“रसोऽप्यस्य परं इष्ट्वा निवततंते इति । रसो रागः । एवं ब्रह्मचर्याश्रम एवोत्पच्नविद्यानां न गाहस्थ्यमपेक्षित- 
मिदयुक्तम् । इदानीं गृहस्थस्य सत्तो विद्योदयेऽपि गाहस्थ्यपरित्याग एव न्याय्य इत्याहू-श्रतिपच्चेति ! विद्यायाः 

३५ परिपाकः प्रतिबन्धराहित्यम्; अप्रतिबन्धात्मविद्याबलेन कमंफलेभ्यो नितयं विरक्तस्येत्यथंः । निवृत्तिरेवेति। 
विधिना कमपरित्यागरूपसंन्यास एव स्यादित्यथ; । भरे मेत्रेयि, जस्मास्मदयक्नास्स्थानाद्गाहुस्थ्यात् परत्रजिष्यन्नेवास्मि 
त्यक्त्वेदं गाहुस्थ्यं पास्त्राज्यं करिष्यन्नस्मीति प्रतिज्ञापुवंकं याज्ञवस्क्यः प्रवनव्राजेति विदुषो याज्ञवल्क्यस्य पारित्राञ्य 
परवृत्तिदशंनादिलिद्धादित्यथंः । एवमादीत्यादिपदेन “आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पूद्रैषणायाश्च वित्त॑षणायाश्च 

लोकंषणायाश्च व्युत्थायाथ भिन्नाचर्यं चरन्ति" इत्यादीनि शरुतिलिङ्घानि गृह्यन्ते । न कमनिकत्वादित्यादिना 
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इत्येवमादिभुतिलिद्धदशंनात्* । कमं प्रति भुतेयंत्नाधिक्यदश्ञंनादयुक्तमिति चेत्, अग्निहोत्रादिकमं प्रति श्रुतेरधिको 
यत्नो महांश्च कमेण्यायासोऽनेकस्ाघनसाध्यत्वादग्निहोत्रादीनाम् । तपोन्नह्यचर्यादीनां चेतराश्चमकमेणां गाहंस्थ्येऽपि 

समानत्वादल्पसावनापेक्त्वाच्चेतरेषां न युक्तस्तुत्यवद्िकट्प आश्वमिभिस्तस्येति चेन्न । जन्नान्तरङृतानुग्रहात् । 
यदुक्तं कसंणि श्रुतेरधिको यत्न इत्यादि ! नासो दोषः । यतो जन्मान्तरकृतमप्यग्तिहोत्रादिलक्षणं कमं 

ब्रहमचर्यादिलक्षणं चानु्राहुकं भवति विचो््प्त प्रति ! येन जन्मनैव विरक्ता दृश्यन्ते केचित् ! केचित्तु कमसु ५ 

वत्ता अविरक्ता विद्यादिद्ैषिणः! तस्माज्जन्मान्तरछृतसंस्कारेभ्यो विरक्तानामाश्नमान्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते, क्म॑फल- 
बाहृल्याच्च, पुत्रस्वगंब्रह्यवचसादिलक्षणस्य कमेफरस्यासंख्येयत्वात् ! तत्प्रति च पुरुषाणां कामबाहूल्यात्तदथंः 
भुतेरधिको यत्नः कमंसूपपद्यते । आलिषां बाहुल्यदशंनादिदं मे स्यादिदं मे स्यादिति । उपायत्वाच्च । उपायभूतानि 
हि कर्माणि विद्यां प्रतत्यवोचाम ! उपाये चाधिको यत्नः कतंग्यो नोपेये । 

आनस्दगिरिटीका 

कमं प्रति ध्ुतेरिति । जन्मान्तरकृतानु्रहादित्ि परिहारभाष्यं विवृणोत्ति--यदृक्तमित्यादिना । कमणि यला- 
धिक्यस्याल्यथासिद्धत्वात् ° विकल्पविघातकत्वं न सम्भवतीत्यथंः | 

वनमाला 

कर्मणां विद्यासाघनव्वेऽपि यथा विचाकामेन गाहुस्थ्यमनुष्ठातुं शक्यते तथंवाश्चमान्तराण्यपि यथारूच्यनुष्ठातुं 
दक्यन्ते, तेष्वपि विद्यासाधनक मंणां सत्वात् । तथा च वचनम् ^“तस्याश्रमविकल्पमेके समामनन्ति" इति | अचर 
च वचने तच्छब्दो ब्रहमचारिपरः । अनन्तरं च जन्मान्तरकरतैत्यादिना विदुषः पारित्राञ्यभेवेत्युक्तम् । इत्थं 
गाहूस्थ्यस्यानावरयकत्वादाश्रमाणां वैकल्पिकमनुष्ठानमुक्तमाक्षिपति-कमं प्रतीति । भ्रुतेरम्तिहोत्रादिकमसंपु तात्पर्याति- 
शथवत्वादग्निहोत्रादिधर्मयुक्तं गाहुस्थ्यं प्रबलम्, अतोऽतुल्यत्वाद्गाहंस्थ्यानधिकृतविषयमाश्रमान्तरविधानमित्यथंः। 
आक्षेपं विवृणोति--अग्निहोत्रादीति । अधिको यत्नः तापपर्याततिशयः । “एष अदेशः" इत्यादिवचनपर्यारोचनया 

भूतेयंत्नाधिक्यावगमादित्ति भावः । गा्हुस्थ्यस्य प्राबल्ये दैत्वन्तरमाह-महांश्चेति । इतश्च तस्य प्राबल्यमित्याह-- 
तपोब्रह्यचर्थादीनां चेति! यानि चाश्रमान्तरस्थानि कर्माणि तान्यपि यथासम्भवं गृहस्थानां सन्त्येव, परं त्वग्निहोता- 
दीन्यधिकानिः; तथा च गाहुस्थ्यस्य धमंबाहुल्यास्राबल्यमित्यथः । इततराश्रमकमंणामायासाधिक्याभावे हितुमाह- 
अनन्येति । ऋलिग्वित्तादिसाधनपिक्षत्वाभावादित्यथैः । तस्येति ! गृहस्थस्येत्यथंः | यत्नाधिक्यायासबाहुल्यधमं- 
बाहुल्यानामन्यथासिद्धत्वादुगाहुस्थ्यप्रावल्यप्रयोजकत्वमसिद्धमिति मन्वानः कमंफलभूतायां विद्यायां विरक्तौ वा 
रुन्धायां पुनः कर्मानृषठानैकप्रयोजने गाहूस्थ्ये प्रवृत्तिविफलेति परिहरति--न जम्मान्तरकृतानुग्रहादिति । संग्रह्- 
वाक्यं विवृणोति--पदुक्तभित्यादिना । ब्रह्यचर्यादिलक्षणं चेति! आश्चमान्तरस्थमिति देषः । जन्मान्तरछृतमुभाुभ- 
कम॑णामस्मिञ्जन्मनि स्वफलोस्पादकत्वे लिद्खमाह- येनेति । कमपु प्रवृत्तौ हेतुं सुचयति-अविरक्ता इति ! 
अत एवाह--विद्याविद्रेषिण इति । विद्यायाः सांसारकिभोगवि रोधित्वात्तत्र रागिणां वैमुख्यं युक्तम् । इदं च 
वेमुख्यमशुभकमंफलमनथंपरम्परावहत्वात् । येन जन्मनैव वै राग्यादिकं केषाञ्वद्हश्यते तेन जन्मान्त रकृतमप्यनु- 
्राहुकं भवतति; यतो जन्मान्तरकृतमप्यनुग्राहुकं भवति, तस्माज्जन्मास्तरङृतकमंजनितसंस्कारेभ्यो विरक्तानामुत्पन्न- 
विद्यानामनुत्पन्नविद्यानां च पारिव्राज्यप्राप्िरेवेष्यते न गाहुस्थ्यप्रापिः, कमंप्रयोजनस्य सिद्धत्वादित्यथंः । इदानीं 
यत्नाधिक्यादेरन्यथासिद्धिमाह-- कमंफलबाहुल्याच्चेति ! यद्रा जन्मान्तरकृतानुप्रहादित्यनेन जन्मान्तरछृताना. 

मप्यग्निहोत्रादीनां यतो विद्यां प्रत्यनुप्राहुकत्वमतोऽग्निहोत्रादिकमंयसु श्रुतेयेत्नाधिक्यादिकमुपपद्यत इति यत्नाधिक्या- 

देरन्यथासिद्धावेको हेतुरुक्तः । हेत्वन्तरमाह--कमंफलबाहुत्याच्चेति । कामबाहुल्यादित्युक्तमनुभवेन साधयति-- 
_ भाशिषामिति। अभ्युदः । अभ्युदयफलानामसंख्येयत्वादेव तत्साधनकर्मानुष्ठानोपयोमिनि गृहाश्रमे कमंबाहूल्थं कमंणामाया- 

१. लिङ्घदक्षंनात्--अन्यपय शरुतिः लिद्खमित्युक्तेरिदं भौततं छिद्खमेव । 

२. अन्यथासिद्धत्वात्ः कमणि यलनाधिक्यं विकल्पविधातकं न भवति जन्मान्तरीयेणापि कर्म॑णा चित्तसुदधः 

सम्भवात् नास्यास्मिन्नेव जन्मनि अनुष्ठेयतवसूचकत्वमिद्यथंः। 

१७ 
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९० 

९५ 

२५ 
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कर्मनिमित्तत्वाद्वि्याया यत्नान्तरयानथेक्यमिति चेत्कमेभ्य एव पुर्वोपचितदुरितप्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते 
चेत्कमं्यः पुथगुपनिषच्छृवणादियत्नोऽनथंक इति चेत् । न । नियसाभावात् । च हि प्रतिबन्धक्षयारेव विद्योत्पद्यते 
न त्वीश्वरप्रसादतपोध्यानाच्नुष्टानादिति नियमोऽस्ति । अहिषाब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रत्युपकारकत्वात्साक्षादेव 
च कारणत्वाच्छूवणसनननिदिध्यासनानाम् \ अतः सिद्धान्याधमान्तरयाणि \ सर्वेषां चाधिकासे विद्यायां, परं च शेयः 

५ केवराया विद्याया एवेति सिद्धम् । 

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वयंमा । शं न इन्द्रो बृह॒स्पतिः । शं नो विष्णुरर्कमः । 
नसो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो ¦ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्ति । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । 
ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु } तद्क्तारमवतु । अवतु माम् ! अवतु वक्तारम् ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

१० | इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगो विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्चीमच्छद्कुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषच्छीक्षावल्छीभष्ये द्वादस्लोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका । 

इदानीं गृहुस्थाश्चमकमंणां बहिरद्धत्वं संन्यासाश्रमकेमंणां तन्तरद्धविद्यासाघनत्वमिति विषं दशंयितुं 
चोयमु दावयति--कमेनिमित्तत्वादित्यादिना । | 

१५ इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचा्यश्री मच्छरृद्धानन्दपुज्यपादचिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तैत्ति रीयोपनिषच्छाङ्कुरमाष्यदीकायां 

शीक्षावल्ल्यां द्वादोऽनुबाकः 

वतसाङ्ा 

सबाहुल्यं चेति भावः । भग्निहोत्रादोनां विद्यां प्रत्युपायत्वाच्च तत्र यलनाधिक्यादिकमिल्यन्यश्रासिद्धौ, हेत्वन्तरमाह 
उपायत्वाच्चेति । उपेयं फलम् । तथा च गाहुस्थ्यप्राबल्ये मानामावादाश्चमान्तरस्थकमंणां विद्यां प्रति साधक- 

२० तमत्वेनाश्चमान्तराणामेव प्राबल्यसम्भवाच्च विरक्तानां कर्मानुष्ठानसामथ्यं सत्यपि पासित्राज्यमेव युक्तमिति भावः| 
पूर्वं स्वात्मलाभे त्वित्यादावग्निहौोत्रादिकमंणां प्रतिबन्धकदुरितक्षयदारा विद्यहैतुत्वमुक्तमु; तदुपश्रुत्य शङ्धते-- 

कमेनिमित्तत्वादिति । कि तद्यत्नान्तरमिव्याकादक्षायां संग्रहं विवृणोति--कमेभ्य एवेति ! शरवेणादिवेयथ्यं 
परिहरति-न, नियमाभावादिति ! ईरवरप्रसादपदेन तद्धेतुभूतोपनिषच्छवणादियत्नो लक्ष्यते, ईङवरभ्रसादस्याननुष्- 
यत्वाच्छुवणादियत्नस्य प्रकृतत्वाच्च । तथा च खोके कमंत्रतालरतिबन्धक्षयादेव विद्या जायते न तु श्वणादयनुष्ठानादिति 

२५ नियमो नास्ति, नास्माभिस्तथाभ्युपगम्यते चेत्यथंः। कुत इत्यत आह-्हिसेति ! संन्यासाश्चमकमंणामहिसादीनामपि 
विद्यां प्र्यन्तरङ्खसाधनत्वेन तैविना कर्म॑भिः क्षीणपापस्यापि विद्योदयासम्भवादित्यर्थः। अहिसाद्यपेक्चयापि श्रवणादौ 
विशेषममिप्रेव्याह-साक्षादेवेति । प्रमाणाद्यसम्भावनादिलक्षणृषटप्रतिबन्धनिरासेन विद्यासाघनत्व च्छवणादेरावश्यक- 
तेव्यथः । उपसंहुरति--अतः सिद्धानीति ! विहिततत्वाविशेषादियुक्तेरित्यतःशब्दा्थः । विद्यायामिति ; विद्यासाधन- 
कम॑सु स्वंषामाश्रमिणामधिकारः सिद्ध इत्यथः । समुच्चयनिराकरणफलमुपसंहूतमपि पुनरूपसंहरति चिन्तासमाप्ष- 

२० द्योतनाथम्--परं श्रेय इति । विद्याया इति पञ्चमी । 

इति श्रीमत्स्वयप्रकादानन्दसरस्वतीचरणारविन्दसंरग्नरजोभूतस्याच्युतक्रष्णानन्दती्थस्य कृतौ वनमालाख्यायां 
तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां संहितोपनिषदष्यन्याख्या समाप्ता 





जथ व््ह्ाव्ठल्यं प्नथस्नो उचत 

शंनो मित्रः शं वरुणः। शं नो मवत्वथेमा। संन इन्द्रो ब्रहस्पतिः। शं नो विष्णुरुस्करमः । 
नमो बहणे । नमस्ते वायो । समेव प्रत्यक्षं अह्मासि । सतामेव प्रस्यक्चं ब्रह्म वदिष्यामि | 
ऋतं वदिष्यामि । सस्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु | तद्रक्तारमधतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥ १ ॥ 
सह नावत् । सह नौ भुनक्तु । सह वीयं करवावहे । तेजस्िनावधीतमस्तु मा विदिषाबहे ॥ २ ॥ 

ॐ शान्तिः शान्ति; शान्तिः 

शां नो मित्र इत्याद्तीतविद्याप्राप्त्युपसगंप्ररमनार्था शान्तिः पठिता । इदानीं तु वक््यमाणब्रह्मविद्या- 

धरप्त्युपसर्गोपश्मनार्था शान्तिः पठ्यते--शं नो मित्र इति सह नाववत्विति च । शं नो मिनन इर्यादि पुवंवल्स्पषटम् 

सह नाववतु नौ शिष्याचार्यो सहैवावतु रक्षतु \ सह् नौ भुनक्तु भोजयतु ! सह वीयं विद्यादिनिमित्तं सामथ्यं 

करवावहै नि्व॑तंयावहै \ तेजस्विनावावयोस्तेनस्विनोरधीतं स्वधीतमस्तु । अथंज्ञानयोग्यमस्त्वत्यथंः । मा 

विद्विषावहै विदयग्रहणनिमित्तं किष्यस्याऽऽचायंस्य वा प्रमादकृतादन्यायाद्द्षः प्रापरस्तच्छमनायेयमाह्ञी्मा विष्िषा- 

आनन्दगिरिटीका 

शान्तद्रयस्यापौनसक्त्यमाह-कं नो मित्र इति । इदानीं परविद्याथिनमप्यवतु साधारण्येन मया पूव 
प्राथितव्वादिव्य्थः । असाधारण्येन परविद्योपसगंशान्त्यथंमाहु--सह नाववस्विति । नावावयोस्तेजस्विनोरधौत्तं 
तेजस्व्यस्त्विति योजना । | 

वनमाला 

ननु “शं नो मित्रः” इत्यादिशानतैरादावेव परठितत्वादिदानीं पतः किमर्थं पठयते ? तत्राहु--शं नो सित्र 
इत्या्तीतेति । संहितोपनिषद्यतीतानां विद्यानां प्राप्तौ ये उपसर्गाः विघ्नास्तेषामुपकश्षमनाय “शं नो मित्रः" इत्याद्या 
रान्तिरादो पठितव्यं; । पूनः पाठ उत्तयथं इत्याहू--इदानीमिति । यदपि पूनः पाठस्यापि पूवंशेषत्वमेव प्रतीयते 
भावीन्माम्” इत्यादिलिङ्कात्, तथाप्यतीतविद्योपसगंप्रमनरूपस्य प्राथ॑नाप्रयोजनस्य सिद्धत्वादुपक्रमे “शंनो 
भवत्वयंमा” इति प्राथ॑नालिङ्घाच्च पुनःपाठस्योत्तरविद्याविश्चेषत्वसमुक्तमिति मन्तव्यस्; तथा च ^तत्मामावीत्" 
इत्यादौ तत् वाय्वाख्यमपरं रहय माम् अपरविद्याथिनम् आवीत् अरक्षत् इदानीं परविद्याधिनं मामवत्विव्यादि- 
प्रकारेण परत्रह्मविद्यारोषत्वानुगुणमुपपादनं कतंग्यमिति भावः । ' सहु नाववतु" इति शान्ति प्रतीकम्रहुणपूवंक 
व्याचष्टे--सह् नाववत्वित्यादिना । गुरोः कृता्ेंत्वाच्छिष्य एव गुरोः स्वस्य च क्षेमं प्रार्थयत इत्याहू--रक्षत्विति । 
ब्रह्यति शेषः । भोजयत्विति ! पाख्यत्वित्यर्थंः । यथा गुरुनिरालस्य उपदिशति यथा चाहुमुपदिष्टमर्थमप्रतिपत्ति- 
विप्रतिप्यादिरहितो गह्भयामि तथा पालयत्विति भावः । विद्यानिमित्तसिति \ मम विद्योदयं प्रतिं निमित्ततया 
यदावयोः सामथ्यंमपेक्षितमहापोहा्दिलक्षणं तत्सहितावेव निवंततंयावह इत्यथः । अधीत्तमिति । भावयोः सम्बन्धि 
यदधीतमुपनिषटद्ग्रन्थजाततं तत्तेजस्व्यस्त्विति योजना | अधीतस्य तेजस्वितं सौष्ठवमिव्याह--स्वधीतमिति। अपेक्षितः 
ब्रहाविद्योपयोगित्वेन तदेव सौष्ठवं निरूपयत्ति-अथेजञेशनेति । ननु शिष्याचायंयोर्टरेषो न प्रसज्यते परस्परमत्यन्त- 
हितेषित्वादित्याशङ्कयाहू--विदेति। विद्याग्रहृणं निमित्तीकृरेय कदाचिद्रैमनस्यरूपो दवेषोपि प्रसज्यत इत्यथंः। तस्यापि 

स्वारसिकत्वं व्यावत्तंयति--प्रमादेति ! अन्यकृतदुर्बोधनादिना रिष्यस्याचायंविषयेऽनादररूपोऽपसधो भव्ति, तथा 
आचायंस्थापि श्षिष्यविषये ताहगिविघ एवापराधो भवतति, इदं च रोके प्रसिद्धमिति भावः । शिष्येण तावत्स्वविषये 
माचायंकतुकट्वेषोऽवदयं परिहृतैव्यः, इतरथा भविद्यानिवृत्तिपयंन्तवि योदयासम्भवात्; तदुक्तं वात्तिके “स्याज्जानं 
फल्वदस्माच्छान्तन्तःकरणे गुरौ इति; तथा स्वस्याचायंविषयकट्वेषोऽपि सम्यक्परिहृतंव्यः, तस्य त्टक्तिविघट- 
कत्वेन भक्तिहीनस्य ताहशविद्योदयासम्भवात् । तथा च श्रुतिः--'“यस्य देवे परा भरवतिथंथा देवे तथा गुरौ | 

५ 
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ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेषाभ्युक्ता | सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद् निहितं गुह्ययां 

वहा इति । मेवेतरेतरं विद्रेषभापद्यावहै । शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति त्रिवेचनभुक्ताथम् । वक्ष्यमाणविद्याविध्न- 
प्रशमनार्थं चेधं शान्तिः । अविध्नेनाऽऽत्मविद्याप्राप्तिरा्चास्यते तन्मूकं हि परं श्रेय इति । 

संहितादिविषयाणि कमंभिरविरुढान्धुपासनान्युक्तानि । अनन्तरं चान्तःसोपाधिकात्मदश्षंनपुक्तं व्याहूतिद्वारेण 
स्वाराज्यफलम् । न चेतावताऽेषतः संसारबीजस्योपमदंनमस्तीत्यतोऽशेषोपद्रवबीजस्याज्ञानस्य निदृत्यथं विधूतसर्वो- 
पाधिविक्ञेषात्मवकशषंनाथंमिदमारभ्यते- ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादि । प्रयोजनं चास्या ब्रह्मविद्याया अविद्या 

आनन्दगिरिटीका | 

वृत्तानुवादपुवंकमानन्दवल्ल्यास्तात्पयंमाह-संहितादीव्यादिना । ननु यथा पुव॑माप्नोति स्वाराज्यमित्य- 
परविद्याफलमुक्तं संसारगोचरमेव तथा परविद्याफलमपि “सोऽनुते सर्वान्कामान्" इत्ति सवंविषयसाघ्यानन्दान् 
संसारगोचरानेव दशंयिष्यति कथमात्यन्तिकः संसाराभाव इत्यत आहू--प्रयोजनं चास्या इति \ सवंकामशब्देन 

वनमाला 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकारन्ते महात्मनः” इतीति भावः । उक्ताथ॑मिति ! तरिव॑चनमाध्यात्मिकाधिभौत्तिकाधि- 
देविकानां विद्याप्राप्टयुपसर्गाणां प्रश्ञमनाथंमिति ग्रन्थेनेति शेषः । सह नाववत्विति रान्तेवंक्ष्यमाणविद्यारोषत्वं 
निविवादमित्याज्ञयेनाह-- वक्ष्यमाणेति ! शश्नवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः ग्युण्वन्तोऽपि बहवो यं न व्रिुः 
इत्यादिवचनं रात्मविद्याप्राप्तौ विघ्नबाहुल्यावगमात्तचनिवृत्तिरवदयं प्राथंनीयेव्याह--अविध्नेन हीति \ इतरथा 
तत्प्राप््यभावः प्रसिद्धं इति दहिशन्दाथंः । ननु मुमुक्षुणा अत्मविदयाप्रा्िः किमथंमाशास्यते ? तवाह--तन्मुलं 
हीति । प्रक्ृषटशरेयसो मोक्षस्यात्मविद्यामूलकत्वे “तरति शोकमात्मवित्" इत्यादिश्रुत्तिभरुचनार्थो हिशब्दः । 

वृत्तानुवादपूवंकमानन्दवस्ल्यास्तात्पयंमाह--संहितादीत्यादिना । वक्ष्यमाणविद्यावेलक्षण्याथंमाहु-कम- 
भिरविरुद्धानीति । कमंभिरविरुदधमेवान्यदप्युपासनमुक्तमित्याहू--अनन्तरं चेति। ननु कम॑समुच्चितेन व्याहृति शरी र- 
ब्रह्मोपासनेन स्वाराज्य्रापकेणेव सबीजस्य संसारस्य निवृत्तिसम्भवात्कि निरुपाधिकब्रह्मविद्यारम्भेणेतयाशङ्कयाह-- 
न चेतावतेति । कम॑समुच्चितेनापि सोपाधिकात्मदशनेनेव्य्थः । अत इति । सोपाधिकात्मदशंनस्याधिष्ठानयाथातम्य- 
दर्शनरूपत्वाभावेनाशेषसंसारबीजोपमदने सामथ्यं रहितत्वादित्यथंः । ननु निविशेषात्मदर्दनादप्यज्ञानस्य निवृत्तिनं 
सम्भवति तस्यानादित्वादित्याशङ्कय वि रोधिसन्निपाते सत्यनादेरपि निवृत्तिः सम्भवत्येव, प्रागभावस्पानादेरपि 
निवृत्तिदर्शनात्, गौरेण भावत्वविशेषणायोगादित्याशयेनाह-- प्रयोजनं चेति । ननु विरोधिविद्यावशादविद्या 
कामवस्थामापद्यते ? असत्वावस्थामापद्यत इति ब्रूमः । तथा हि--यथा मुद्गरपातादिरूपविरोधिसत्निपातापपरवं 
मृदादिदेरेन मुहूर्ताद्किलेन जाहु रणादिकार्येण च सम्बन्धयोग्यं सद्घयादिस्वरूपं वि रोधिसन्निपाताटेशकालक्रियाभिः 
सम्बन्धायोग्यत्वलक्षणमसतत्वमापद्यते, तथा विद्योदयरूपविरोधिसन्निपाताप्पूरवे चैतन्यरूपदेरोन ईङवराद्यात्मककाटेन 
संसारङूपकार्यण च सम्बन्धयोग्यं सदविद्यास्वरूपं वि रोधिवि्योदयसन्निपाताच्चैतन्यादिना सम्बन्धायोग्यत्वलक्षणम- 
सत्त्वमापद्यते । नचु विरोधिसन्निपाते सत्ति घटदेध्व॑सो जायत इति चेत्; किमेतावता ? न हि घटादिरेव ध्व॑स्- 
रूपाभावो भवति; अत एव प्रागुत्पत्तर्नागादृध्वं च कायंमस्तदित्ति वेरोषिकादिराद्धान्तः । ध्वंसोऽपि जन्मवर्क्षणिको 
विकारो न पराभिमताभावरूप इति व्यवस्थापितं शास्रसिदान्तलेशसंग्रहादो । ननु सिद्धान्ते विरोधिसन्निपाते 
सति कायस्य स्वपरिणास्युपादाने सूषक्ष्मावस्थारूपना्ाभ्युपगमाच्नष्टस्यापि घटादिकायंस्य सृषक्ष्मरूपतामापन्नस्यास्ति 
देरादिसम्बन्धयोग्यतेति चेत्, न; सिद्धान्तेऽपि कायंगतस्थूलावस्थाया विरोधिसन्निपातेन निरुक्तासत्तवोपगमात् । 

विद्योदये सत्यविद्यायास्तुच्छत्वापत्तिर्वात्तिककारेरक्ता--“प्रत्यग्ब्रह्मणि विज्ञाते नासीदस्ति भविष्यति” इति | 
पच्चददयामप्युक्तम्-“विद्यादृष्टया श्रुतं तुच्छस्'' इति । विद्यारूपया तत्त्वदृया मूखाविद्यायास्तुच्छत्वापत्तिः श्रुत्ति- 
सिद्धेति तदथः । तस्माद्वियोदये सत्ति चैतन्यमात्रमवशिष्यते, नाविद्या नापि तत्कायंमिति संक्षेपः । नन्वविद्या- 

१. अयमेवामिप्रायः रषु चन्द्रिकायां या या प्रमा सा स्वसमानविषयकाज्ञानक्षणावृत्तिः इत्यादिना तुततीय- 
मिथ्यात्वप्रकरणे प्रपञ्चितः । तैव द्रष्टव्यः| 
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निवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसाराभावः। वक्ष्यति च-“ विद्वान बिभेति कंतश्चन'' इति । संसारनिमित्ते च सति 
“अभयं प्रतिष्ठां विन्दतः” इत्यनुपपन्नम् \ “कृताकृते पुण्यपपि न तपतः इति च । अतोऽवगम्यतेऽध्ताद्िननानात्सर्वात्म- 
ब्रह्मविषयादात्यन्तिकः संसाराभाव इति। स्वयमेव च प्रयोजनमाह “ब्रह्मविदाप्नोति परमि"'त्याढावेव सम्बन्धप्रयोजन- 
ज्ञापनार्थम् । निर्ञात्योह् सम्बन्धप्रयोजनयोविद्याश्रवणग्रहणधारणाभ्यासार्थ प्रवतत । ्रवणादिपुवंकं हि विद्याफलम् 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितनव्धः इत्यादिशुत्यन्तरेभ्यः । ब्रह्मवित्; ब्रह्मेति वक्ष्यमाणरक्षणं ब्रहततमत्वाद्न्रह्य 
तदेति विजानातीति ब्रह्मविदाप्नोति परं निरतिश्चयं तदेव ब्रह्य परम् \ न ह्यन्यस्य विज्ञानादन्यस्य प्राप्तिः \ स्पष्टं 
च श्ुत्यन्तरं ब्रहयप्रापिमेव ब्रह्मविदो दशषंयति “स योह वै तत्परमं ब्रह्य वेद ब्रह्मैव मवति" इत्यादि ! 

आनन्दगिरिटीका 

निरतिकश्यानन्दाभिग्यक्तिविवक्षिता । सा च स्वभावानन्दानभिव्यक्तिरूपाविद्यानिवृत्तिरेवेति न संसारगोचरं 
फलमित्यर्थः । आद्यवाक्यस्यावान्तरतात्पयं माहू--स्वयमेव चेति । विद्ययैव केवलया मोक्षः साधयितुं शक्यते 
ब्रह्य विदितिविशेषणात् । सम्बन्धज्ञानस्य पुरूषकाङक्षाविषयत्तया परप्राप्चिः प्रयोजनं विद्याया इति ज्ञापनस्य वा 
कुत्रोपयोग इत्याशङ्कय यज्ञादिपरित्यागेन वेदान्तश्रवणादावेव मुमुक्षुणा प्रवतितन्यमित्यत्रेव्याहू--निर्जतियोरहति \ 
परशब्देनो्ृष्टमुच्यते कथं ब्रह्मेति व्याख्यायते तत्राऽष्ट--न हीति । 

वनमाला 

निवत्तिनं प्रयोजनम् असत्वापत्तिरूपायास्तस्याः सुखदुःखामवितरत्वादित्यत आहु-ततश्चेति\ अविद्यानिवृत्तिवशादेव 
तत्कायंसंसारस्य दुःखात्मकस्यात्यन्तिकी निवृत्तिमंवति; तथा चाविद्यानिवृत्तिद्रारा संसारदुःखनिवृत्तिरूपा मुक्ति 
विद्यायाः प्रयोजनमिव्यथैः । तत्र मानमाहू-- वक्ष्यति चेति । भयोपलक्षितं संसारदुःखं न प्राप्नोति विद्रानित्यथः | 
अत्रेव पुनक॑चनद्यमाह-- संसारेति । विद्ययात्यन्तिकसंसारनिवृत्तौ सत्यामेवाभयप्रतिष्ठावचनं पुण्यपापयोरकरण- 
क रणानुसन्धानप्रयुक्तसन्तापाभाववचनं चोपपन्नमित्यथंः । साधितं ब्रह्माविद्याप्रयोजनं सप्रमाणमुपसंहरति--अतोऽव- 
गम्यत इति । उदाहूतवचनजातादित्यतःशब्दाथंः । अस्माष्विज्ञानादिति । विधृतसर्वोपाधीत्यत्र प्रकृतादित्यथंः | 
एवमानन्दवल्ल्यास्तात्पयंमुपवण्यदवाक्यस्य तात्पयंमाह--स्वयमेवेति \ स्वयमेव श्रुतिः "ब्रह्मविदाप्नोति परम् 
इति वाक्येन ब्रह्मविद्यायाः प्रयोजनं सम्बन्धं च किमथंमाहैत्याश्चङ्कयाह्--आदावेवेति । तवर “आप्नोति परम् 
इत्यनेन प्रयोजननिदंशः, "ब्रह्मवित्" इत्यनेन ब्रह्मविद्याया निर्देशः, ताभ्यामेव समभिव्याहूताभ्यां विद्याप्रयोजनयो 
प्रयोजनप्रयोजनिभावलक्षणसम्बन्धनिरदश इति विभागः । नन्वादावेव त्योज्ञापिनं किमर्थम् ? तव्राह-निर्ञातयोर्हति। 
मुमुक्षोरूपनिषत्सु स्वप्रयोजनमुक्तिसाधनविद्यासाधनत्वज्ञानं विना उपनिषच्छवणादयौ प्रवत्ययोगात्तदथंमादावेव 
प्रयोजनादिकं वक्तव्यमित्यथंः । तत्र वृद्धसम्मतिसूचनार्थो हिशब्दः । तदुक्तं वुद्धैः--'.सिद्धा्थं सिद्धसम्बन्धं श्चोतुं 
श्रोता प्रवतत॑ते । शस्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥'* इति । विद्यामुदिश्य गुरुमुखास्रथमं श्रवणम्, 
शरुतस्याथस्याप्रतिपत्यादिनिरासेन ग्रहुणम्, गृहीतस्याथस्य धारणम्, धुतस्याथंस्य युक्रिभिरनुचिन्तनरूपोऽभ्यास 
तदथमित्यथः। नन्वधीतसाद्खस्वाध्यायस्य वेदान्तेभ्य एव विद्यारूपफलोदयसम्भवाच्छुवणादिकं व्यथंमिति, नेल्याह्- 

५ 

१० 

१५ 

२५ 

२५ 

भ्वणादिपुवेकं हीति । तत्न हिशब्दसूचित्तं मानमाह--धोतव्य इति । प्रमाणप्रमेयासम्भावनयोनिरसाय श्र वणमनने २० 
भावर्यके इति भावः । “पाण्डित्यं निविद्य" इत्यादिश्रुतिसंग्रहाथंमाद्पिदम् । इदानीं प्रतीकग्रहणपुवंकमक्षराणि 
व्याचष्टे ब्रहमविदित्यादिना \ वक्ष्यमाणलक्षणं ब्रह्मात्र ब्रह्मेति पदेनाभिधीयते न जात्यादिकमित्यत्र हितुमाह्-- 
वुदतमत्वादिति । ब्रहमपदेन च्ृहि वृद्धौ" इति ब्युत्पत्तिबकाद्वृद्धिमद्स्तु कथ्यते; सा च वृद्धिः सङ्कोचकाभावात् 
निरतशयमहत््वे पयंवस्यति; तच्च निरतिशयमहत्वं वक्ष्यमाणलक्षण एव ब्रह्मणि सम्भवति नान्यत्रेति भावः । परं 
निरतिशयमिति । न चोक्छृष्टवाचिना परशब्देन स्वगदिरपि ग्रहणसम्भवात्कथं निरतिरायोल्रष्टं ब्रह्मैवात्र परशब्दाथं; २५ 

स्यादिति वाच्यम्; त्रह्मशब्दस्येव परशब्दस्थापि सङ्कोचकोाभावेन परमानन्दरूपतया निरतिशयोत्कृषटे ब्रह्मण्येव 
पयवसानसम्भवादिति भावः । ब्रहमवेदनमात्रादत्रह्यप्राप्त्यसम्भवादपि तदेव परदान्दाथं इत्याह--न ह्यन्यस्येति । 
खोके कौन्तेयस्य सतो राघेयत्वभ्रमवत आप्तोपदेशजनिता “कौन्तेयोऽहम्" इति ज्ञानाक्कौन्तेय एव प्राप्यो नान्य 
इति प्रसिद्धिसुचनार्थो हिशब्दः । शरुत्यन्तरानुसा रादप्येवमेवेत्याहु--स्पष्टं चेति । तत्प्रकृतं परं ब्रह यो वेद स ब्रह्मैव 

५६ 
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१५ 

२५ 

२० 

ननु सवगतं सवंस्याऽऽत्मभूतं ब्रह्य वक्ष्यति अतो नाऽऽप्यै; प्राप्रिश्चास्यस्यान्येन परिचिछच्स्य च परिच्छिन्नेन 
दष्टा । अपरिच्छिन्नं सवत्मिकं च ब्रह्मेत्यतः परिच्छित्नवदनात्मवच्च तस्याऽऽप्िरनुपपन्न । नायं दोषः ! कथम् । 
दशंनादशंनापेक्षत्वादृब्रह्यण अआप्त्यनाप्त्योः । परमाथतो ब्रह्यस्वरूपस्यापि सतोऽघ्य जीवस्य भूतमात्राकरतबाह्य- 
परिच्छिन्नान्नमयाचात्मदिनस्तदासक्तचेतसः १प्कृतसंख्यापुरणस्याऽऽत्मनोऽव्यवहितस्यापि बाह्यसंस्येयविषयासक्त- 
चित्ततया स्वरूपाभावदशेनवत्परमा्थब्रह्यस्वरूपाभावदशंनलक्षणयाऽविद्ययाऽन्नमयादीन्बाह्याननात्मन आत्मत्वेन प्रति- 
पत्नत्वादल्नमयाद्यनात्मभ्यो नान्योऽहमस्मीत्यभिमन्यते । एवमविश्ययाऽऽत्मभूतमपि ब्रह्यानाप्तं स्यात् \ तस्यैवमविद्यया 
अनाप्र्रह्यस्वरूपस्य प्रकृतसंख्यापूरणस्याऽऽत्मन)ऽविद्ययाऽनाप्तस्य सतः केनचित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव विद्ययाऽऽप्नियंथा 
तथा शरुत्युपदिष्टस्य सर्वात्मङ्रह्यण आत्मत्वदश्ंनेन विद्यया तदापरिरुपपद्यत एव । 

आनन्दगिरिटीका 

आप्नोतिशब्दस्यौपचारिकमर्थं दशंयितुं शङ्कामुखेन मुख्यार्थे बाधकमाह--ननु सवंगतमित्यादिना । 
परमाथतो ब्रह्मस्वरूपस्यापि सतो जीवस्थाविद्यया ब्रह्मानाप्तं स्यादिति सम्बन्धः । मूतमात्राभिर्भतांशैः कृता ये 
बाह्याः परिच्छिन्नारचात्नमयादयस्तदात्मत्वदशिन इत्यविद्याया विक्षेपकत्वं स्वरूपमुक्तम् । परमार्थं ब्रह्मस्वरूपं 
नास्तीत्यभावदश्चंनमावरणलक्षणं लिङ्गं यस्याः सा तथोक्ता । स्वरूपेऽप्यग्रहणविपयंयौ भवत इत्यत्र दष्टन्तमाह्-- 
प्रकृतेति 1 प्रकृतसंख्यापुरणस्य दशमस्य नवैव वयं वर्तामह् इति विपयंयः स्वरूपादशेनं च यथेत्यथंः । भदशंन- 
निमित्तामना्ि विविच्य दशंननिमित्तामाप्ि विवृणोति--तस्येवमिति । 

तनमाङा 

भवति ह् वै प्रसिद्धमेतद्िदुषामिति श्रुत्यन्तरा्थंः। आप्तोततीत्स्य विवक्षितमर्थं दशंयितुमाक्षिपति-- नन्विति । 
वक्ष्यतीति \ सानन्त्यादिवचनेनेति रोषः । ततः किम् ? अत आहु--अत इति । सवंगत्तत्वात्सर्वात्मकत्वाच्चेव्यथंः | 
एवंभूतस्याप्याप्यत्वं किं न स्यादित्याशङ्क्य तत्र खौकिकव्याध्चिवि रोधं मत्वा तामाह --आपरिश्चेति । लोके प्राप्यत्वेन 
प्रसिद्धग्रामादिवेलक्षण्यं ब्रह्मणो दशंयति--अपरिच्छिन्नमिति ! फलितमाहु--अत इति । उक्तानुपपत्तेरदोष्वं 
कथमिति पृच्छति--कथमिति । मुख्याप्तेरत्राविवक्षितत्वादनुपपत्तिनं दोष इत्याशयेनाह--द्शंनेति । अदरंन- 
निमित्तामप्राप्ति साधयति--परमा्थंत इत्यादिना । मूतमात्राभिः पञ्चीकृतापञ्चीकृतमतांशैः कृता ये आत्मस्वरूपा- 
पेक्षया बाह्याः परिच्छिन्नाश्चान्नमयादयः कोकाः तैष्वात्मदश्शिनो जीवस्य या अविद्या तया स जीवो नान्योऽहु- 
मस्मीत्यभिमन्यत्त इति योजना । तदासक्तवेतसः तेष्वेवासक्तं चेतो यस्य तथाभूतस्य । आसक्तिरत्र कोशाभिमान- 
प्रयुक्तदुःखादिमत्ता विवक्षिता । परमार्थं ब्रह्मस्वरूपं नास्तीत्यभावदशंनं खक्षणं लिङ्खं यस्याः सा तथा, तयेत्यर्थः । 
अन्नमयादीनुः" इत्यादिद्ितोया षष्ठयर्थे । अन्नमयाद्यात्मभ्योऽन्योऽहमस्मीति नाभिमन्यते कोग्यतिरिक्तं परमाथ. 
स्वरूपं न जानातीद्यथेः । अत्र नाभिमन्यत इत्यनेन स्वरूपभूतेऽपि ब्रह्मणि ग्रहणाभाव उक्तः । अन्नमयाद्यात्मर्दशिन 
इत्यनेन तस्मिन्देहाद्यात्मत्वगोचरो विपय॑ंय उक्तः । अविद्ययेत्यनेनावरणसमर्था मूखाविद्या दशिता । स्वरूपेऽप्य- 
ग्रहणादयो भवन्तीव्यत्र दृष्टान्तमाहू- प्रकृतेति । प्रकृताया दक्ञसंख्यायाः पूरणे समथंस्यात्मनः स्वस्य देवदत्तस्य 
सन्निकृष्टस्यापि स्व पक्षया बाह्या ये नव संस्थेयाः तद्िषयासक्तचित्ततया स्वात्मानं विहाय तेष्वेव पुनः पुनः 

परिगणनव्यासक्तचित्ततया स्वात्मभूतोऽपि दशमो नास्तीत्यभावदशंनम्, तद्धेतुभूतं दशमं न जानामीत्यनुभूय- 

मानमावरणस्, नवेव वर्तामिह् इत्ति विपयंयस्च यथा दरामस्य स्वरूपेऽपि दृश्यन्ते तथेत्यथ; । अदशंननिमित्तां 
बरह्मणोऽनास्िमुपसंहरति--एवमिति । इदानीं दशंननिमित्तां तदापि दृष्टान्तेन विवृणोति-तस्यवमिति \ केनचिदिति । 

““दरामस्त्वमसि"" इत्याप्तेन स्मारितस्वरूप्येत्यथंः । तस्यैवेति \ यह् रामस्वरूपमविद्ययानाप्तमापीत्तस्यैवेत्यथंः । 

३५ श्रुतीति । शरुत्युपदिषटस्य सर्वात्मकस्य ब्रह्मणो यदात्मतेन दशनं तदेव विद्या, तया आ्िरनाप्तत्वश्रमनिवृत्तिरूपा 

बाह्यपुरुषासक्तचित्तता । | | 
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ब्रह्मविदाप्नोति परमिति वाक्यं सुत्रभूतं सवस्य वल्त्यथंस्य, ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यनेन वाक्येन वेद्यतया 
सुचरितस्य ब्रह्मणोऽनिर्धारितस्वरूपविशेषस्य सवतो भ्यावृत्तस्वरूपविज्ञेषसमपेणसमथंस्य लक्षणस्थाभिधानेन स्वरूप- 
निर्धारणाय, अविशेषेण चोक्तवेदनध्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य विज्ञेषेण प्रत्यगात्मतयाऽनन्यरूपेण विज्ञेयत्वाय, 
ब्रह्मविद्याफलं च ब्रह्मविदो यत्परब्रह्मप्राधिलक्ष णमुक्तं स सर्वात्मभावः सवंसंसारधमतिीतन्रह्मस्वरूपमेव नान्य- 
दित्येतस्प्रदरंनायेषगुंदाह्धियते--तदेषाऽस्यु क्तति । तत्तरिमच्चेव ब्राह्यमणवाक्योक्तेऽथं एषगेभ्युक्ताऽऽस्नाता ! सत्यं ५ 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्षणाथं वाक्यम् । सत्यादीनि हि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मणः । 
विष्यं ब्रह्य विवक्षितत्वाद्रे्यतया । विज्ञेषणविक्ञेष्यत्वादेव सत्यादीन्येकविभेक्त्यन्तानि पदानि समानाधिकरणानि । 

आनन्दगिरिटीका 

आदं ब्राह्मणवाक्यं व्याख्यायोत्तरं मन्त्रं संक्षेपतोऽथंकथनेनावतारयति--ब्रह्मविदाप्नोतीत्यादिना } सवतो 
व्यावृत्तो यः स्वरूपविशेषस्तत्समपंणे समथंस्य लक्षणस्याभिधानेन स्वरूपनिर्धरणायैषर्गृदाद्धियत इति सम्बन्धः । १० 
बृहुतत्वादब्रहमोति व्युत्पत्तिबरेनास्ति किमपि महद्वस्त्विव्यविरोषेण प्रतीयते । ततो रक्षयोहेरोन लक्षणविधानमिति 
परसिद्धिरुपपद्यते । अन्याकृतादि ब्रह्यशब्दवाच्मतया सजातीयं, घटादि विजातीयम् । तस्मात्सजातीयविजातीय- 

ठप्रावत्तकतया सत्यादिलक्षणस्य लक्षणत्वप्रसिद्धिरूपपयते । लक्षणाभिघानद्रारेण स्वरूपविक्षेषध्रतिपादने तात्पयेमिति 
वाक्यस्य व्यथंतादोषः परिहृतः । पुवं ब्रह्मविदित्यनेनाविशेषेणोक्तं वेदनं यस्य ब्रह्मणस्तस्य यो वेद निहितं 
गृहायामित्यनेन प्रत्यगात्मतया वेदनं वक्तव्यमित्येवमर्था चगृदाद्ियत्त इत्याहू--अविशेषेण चेति \! अपातप्रतिपन्चं १५ 
विल्लेषणविरेष्परभावमादाय पदानि विभजतै--सत्यादीनि हि त्रीणीति । विह्ञेषणार्थानीति । व्यावृत्र्थानि । कतो 
विशेषणविशेष्पभावप्रतीत्िरित्यत आह--विशेषणविकचेष्यत्वादेवेति! नीरू मह्पुगन्ध्युत्परुमित्यादौ सत्येव विरेषण- 

वनमाखा 

उपपद्यत इत्यथः । इत्थमादं ब्राह्यणवाक्यं व्याख्याय अनेन वाक्येनोत्तरसन्दभंस्य सद्तिमाह-ज्रह्यविदाप्नोतीति । 
सुत्रभूतमिति । संग्राहुकमित्यथ; । अनेनाद्यवाक्यस्यैव विवरणरूपत्वादुत्तरग्रन्थस्य व्याख्यानव्याख्येयभावेनानयोः २० 
स ङ्खतिरित्यथं; । इत्थमाद्यवाक्यविवरणरूपमुत्तरं मन्त्रब्राह्मणवाक्यजातमिति तात्पयंमुक्त्वा “स्यं ज्ञानम्” इति 
मन्तरं संक्षेपतोऽथंकथनपूर्वकमवता स्यति-- ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यनेनेत्यादिना । अनिर्धारितेति । बृहत्तव दुन्रह्येति 
व्युत्पत्तिबलेनास्ति किमपि महटस्त्विति प्रतीयते, न तु तद्रलेन ब्रह्मणः स्वरूपविशेषोऽपि प्रतीयत इति भावः| 
सवतो व्थावृत्तो यः स्वरूपविशेषस्तत्सम्पणे समथंस्य लक्षणस्यामिधानेन स्वरूपनिर्धारणायैषा ऋगुदाद्धियत इति 
सम्बन्धः । ब्रहमविदित्यनेन अपरिशेषेण “अस्ति ब्रह्म" “अह ब्रह्य" इति वेदनद्वमसाधारण्येनोक्तं वेदनं यस्य ब्रह्मणः २५ 
तस्येत्यर्थः । वक्ष्यमाणं लक्षणं सच्चिदानन्त्यरूपं यस्य तस्येव्यथंः । विशेषेणेत्यस्य विवरणमनन्यरूपेणेति । तस्य 
पयंवसितमथंमाह--ग्रत्यगात्मतयेति । “अह ब्रह्म” इत्येवमाकारेण ब्रह्मणो विन्ञेयत्वाय चैषा ऋगुदाद्धियत इति 
सम्बन्धः | तत्सर्वात्मभाव इति । सव॑संसारास्पृष््रह्यस्वरूपमूतसर्वात्मभाव एव नान्यत्स्वर्गादिकमित्यथंः । इत्यं 

मन्त्रमवत्तायं तदाद्यपादतात्पयंमाह्--ब्रह्मण इति । ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणाथंकमिदं वाक्यमित्यथः । लक्षणवाक्यस्थ- 
पदानि विभजते--सत्यादीनि हीति ! सत्यादिपदव्रयं विदोषणसमपंकमित्यथंः । ब्रह्मपदसमभिव्याहुतानां `सत्यादि- ३० 
पदानां बुभुत्सितं ब्रह्म प्रति विशेषणममपंकत्वाभावे ब्रह्यस्वरूपविरोषनिणयायोगादिति युक्तिसूचनार्थो हिशब्दः । 
वेद्यतयेति \ जाद्वाक्ये वे्यतयोक्तं ब्रह्म विशेष्यम्; तस्यैव प्राधाल्येनात्र वक्तुमिष्टत्वादित्यथंः । न च लक्षणं 

सजातीयविजतीयन्यावत्तंकम्, विशेषणं तु विशेष्यस्य तत्सजातीयसा्रव्यावत्तंकमिति वक्ष्यति, तथा च लक्षण- 
विशेषणो दात्कथं लक्षणार्थं वाक्यमिः्युपक्रम्य विशेषणाथंकतया वाक्यं व्याख्यायत इति वाच्यम्; सजात्तीय- 
विजातीयब्यावत्तकस्प सतो लक्षणस्य विशेषणस्यैव सजातीयब्यावत्तंकत्वांशोऽपि विद्यत इत्येतावतात्र विशेषणत्व- ३५ 

व्यवहारस्वीकारेण समानजातीयमाजनिवत्तंकत्वरूपमुर्यविशेषणत्वस्यात्राविवक्षितत्वात् । न चैवमपि ब्रह्मणः 
स्वरूपभूतं सत्यादिकं कथं लक्षणम्, व्यावत्तकधघमंस्यैव वादिभिलक्षणत्वाभ्युपगमादिति वाच्यम्; गौरेण 
धमंत्वांशस्य तत्र प्रवेशायोगात्, व्यावतैकमात्रस्य स्वह्पेऽपि सम्भवात्। न च पत्यादेलंक्षयब्रह्यस्वरूपत्वात्कथमेकस्येव 

 छक्षणत्वं लक्ष्यत्वं च सम्भवतीति वाच्यम्; लक्ष्यस्वरूपस्यापि सतः सत्यादेर्ातस्य इतरग्यावृत्तिबोधोपयुक्ततया 

लक्षणत्वम्, सत्यादिस्वरूपस्यैव सतो ब्रह्मण इतरव्यावृत्ततया ज्ञाप्यमानत्वरूपं लक्ष्यत्वमित्येकवापि रूपभेदेनोपपत्ते- ४० 
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सत्यादिभिखिमिर्विक्ञेष्णविशेष्यमाणं ब्रह्म विश्ञेष्यान्तरेभ्यो निर्घाते । एवं हि तज्जातं भवति यदन्येभ्यो 
निर्धारितम् \ यथा रोके नीलं महत्युगन्ध्युत्पलमिति । 

ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरद्विशेष्यते \ यथा नीलं रक्तं चोत्परुमिति \ यदा ह्यनेकानि द्र्याण्येक- 
जातीयान्यनेकविक्ञेषणयोगीनि तदा विज्ञेषणस्याथंवस्वम् \ न ह्येकस्मिन्नेव वस्तुनि विेषणान्तरायोगाद्यथाऽसावेक 
आदित्य इति ) तथैकमेव च ब्रहम न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो विज्ञोष्येत नीरोत्पलवत् \ न \ लक्षणाथंत्वादिज्ञेषणानाम् । 
नायं दोषः! कस्मात् । यस्माल्लक्षणा्ेप्रधानानि विज्ञेषणानि न विज्ञेषणप्रधानान्येव ! कः पुन्ल्षणलक्ष्ययो- 
विशेषणविजेष्ययोर्वा विक्षेष इति । उच्यते । समानजातीयेभ्य एव निवतंकानि विशेषणानि विशेष्यस्य; लक्षणं तु 
सवंत एव यथाऽवकाडशदात्राकाश्चमिति । लक्षणार्थं च वाक्यमित्यवोचाम । 

आनन्दगिरिदीका 

विशेष्यभावे समानाधिकरणतयैकविभक्त्यन्तानि प्रसिद्धान्येतान्यपि च तथाभूतानि नानाथंगत्तविशेषणविरोष्यमाव- 
निबन्वनानीति गम्यत्त इव्यथः । विशेषणविरेष्यभावस्य फलमाह--एवं हीति । | 

विशेषणविोष्यभावमाक्षिपति--नन्विति । नीलत्वं व्यभिचरदुत्पखं र्तमपि सम्भवतीति नीरं विशेषणं 
घटते न त्तथा सत्यत्वादिकं ग्यभिचरदुब्रह्मान्तरं लोके प्रसिद्धम् । ततः सजातीयस्य व्यवच्छे्यस्याभावाद्विशेषणविरेष्य- 
भावो न घटत इत्यथः । विशेषणविशेष्यभावस्य तात्पर्येणाप्रतिपाद्यत्वादन्याकृतादिशास्प्रीयत्रह्मपदा्थंव्यवच्छेदेना- 
निरवच्यविरेषणविहेष्यभावसम्भवात्तदुद्रारेण ब्रह्मलक्षणं विवक्ितमिव्याह--नेति । संग्रहवाक्यं विवृणोति--नायं 
दोष इत्यादिना। स॑त एवेति। सजातीयाद्विजातीयाच्च। यथा महाभूतत्वेन सदशभावात्पृथिव्यादेविसदशाच्चाऽऽत्मा- 

वनमाला 

रित्यस्यत्र विस्तरः । सत्यादिषदार्थानां विशेषणविशेष्यभावे लिद्धंमाह--विकेषणविशञेष्यत्वादेबेति । (नीं 
 महृत्सुगन्ध्युत्पलस्" इत्यादौ सत्येव विशेषणविशेष्यभाव समानाधिकरणतयैकवि मक्त्यन्तानि नीलादिषदानि 

प्रसिद्धानि; प्रकृते च सत्यादिपदानि तथाभूतानि; ततोऽ्ेगतविशेषण विशेष्यभावनिबन्धनानीति गम्यत इत्यथ: | 
सत्यादिपदार्थानां विशेषणत्वप्रसाघनफलमाह् - सत्यादिभिश्चे ति) विशेष्यमाणमिति)। सम्बध्यमानमित्यथंः। निर्धायंते 
व्यावत्यते । इत्रव्यावृत्तिबोधफलमाहु-एवं हीति । यदि ब्रह्मान्येभ्यो निर्धारितं स्यादेवं सति तद्ब्रह्म ज्ञातं 
विष्य निर्णीतं भवतोत्यथंः । बुभुत्सितस्य वस्तुनो विरोषर्णैविशेषतो निर्धारणे दिशब्दसूचितं दृष्टान्तमाह्- 
यथेति ! उक्तं विशेषणविद्ेष्यभावमाक्षिपति-- नन्विति ! यत्र विशेष्यजातीयं वस्तु विरोषणान्तरं व्यमिचश्ट्रतंते 
तत्र विशेष्यजात्तीयं विशेष्यते विरेषणेरित्यत्रोदाहूरणम्--यथेति । उत्पख्जातीयं नीरं रक्तं चास्तोति कृत्वा 

नैल्येन विशेष्यते “नीलपुत्पलम्'* इति यथेत्यथंः । एतदेव प्रपञ्चयत्ति- पदा हीति । अथंव्वमिति । स्यादिति 
रोषः । तत्र व्यतिरेकमाह-न हीति । एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणान्त रायोगाद्धेतोविद्ेषणस्याथंवच्वं न हि 
सम्भवतीत्यथंः | भत्रोदाहुरणमाह्--ययाऽसाविति । विशेषणान्तरयोगिन आदित्यजातीयस्यान्यस्याभावादादिल्यस्य 
विशोषणम्थंवन्न भवति यथेत्यथंः । ततः किम् ? तत्राहु-तथेकमेवेति । ब्रह्मणोऽदितीयव्वश्रव णादिति भावः। 
किमत्र सत्यादयर्थानां समानजातीयमात्रव्यावत्तकत्वरूपं मुल्यविशरेषणत्वमाक्षिप्यते कि वा समानजातीयव्यावतंकत्व- 
माचरूपमौपचारकिसपि ? नान्त्यः, तस्येहापि सम्भवात्; न च ब्रह्मणः समानजातीयानां ब्रह्मान्त यणामभावात्कथं 
तत्सम्भवतीति वाच्यम्; वस्तुतो ब्रह्मान्तराणामभाकेऽपि कल्पितानामन्याकृतभूताकाशकारादिलक्षणब्रह्न्तराणां 

सत्त्वात्तेषामपि व्यापकत्वहूपवृद्धिमत््वेन ब्रह्मशब्दवाच्यत्वोपपत्तेः; तथा च ब्रह्मसमानजातीयानामन्याकरृतादीनां 
व्परावर्त्यानां सत्त्वात्सत्याद्र्थानां समानजातीयन्यावत्ंकत्वमाचरूपमौ पचारिकविरोषणत्वं निष्परत्यूहुम् १, यथा बिम्बः 
प्रतिविस्बभावेनादित्यस्य कल्पितं नानात्वमादाय “अम्बरस्थः सविता सत्य” इति सत्यविशेषणस्य जरादौ 
कल्पिततादित्यव्यावततंनेनाथंत्वम्; नाद्यः, इष्टपत्तरिव्याश्येनाहु- नेति ! स्वरूपलक्षणसमपंकत्वाद्विशेषणपदाना- 
मित्यथंः । संग्रहवाक्यं विवृणोति - नायं दोष इत्यादिना \ विकेषणानीति । सत्यादीनि विरेषणपदानि यतो लक्षण 

१. असत्यजडपरिच्छिन्नानां ब्रह्यलासम्भवदिव व्यावृत्तिः सम्भवति । अयं तु अभ्युच्चयः लक्षणत्वे 
वाक्यस्याखण्डाथंत्वात् अर्थादितरव्यावृत्तिः सिद्धा । | 





ब्रह्य° अनु०-१ | तैत्तिरीयोपनिषत् [ ४४५ 

 सत्यादिशब्य न परस्परं सम्बध्यन्ते पराथेत्वाद्विज्ेष्यार्था हि ते । अत एकैको विक्ञेषणश्ञब्दः परस्परं 

आनन्दगिरिटीका 

देराकाशस्य व्यावत्तंकमवकाशदातृत्वमित्यथंः । एतदुक्तं भवत्ति-अतिव्याप्त्यादिरहितो व्यावत्तंको धर्मो लक्षणमिति 
न्यायवेशेषिकमीमांस्तकाः । ब्रह्मपदन्युत्पत्तिबरेन यदविशेषतः प्रतिपनच्चं किञ्चिन्महदस्तीति तत्सत्यं ज्ञानमनन्तमनत- 
जडपरिच्छेदवि रोधिस्वरूपमिति विशेषतः प्रतिपत्तव्यमित्ति विश्चेषावगतिरोषभूतं लक्षणं प्रमित्तिस्तु प्रमाणददेवेति । 
किकाः पुनलक्षणं केवर्व्यतिरेक्यनुमानमाचक्षते तदा लक्षणादेव स्वभावविशरेषप्रमितिः । यथा गुणवद्द्रव्यमिति 

लक्षणाद्गुणाश्रयत्वयोग्यस्वभावविरोषस्य प्रमितिः सामान्यप्रत्तिपन्नस्य द्रव्यपदाभिधेयस्य भवति । यद्रा व्यवहारः 
सिद्धिः फलं गुणवदूद्रन्यमित्ति व्यवहतंव्यं गुणवत््वान्न यदेवं न तदेवं यथा रूपं तथा सत्यत्वादिमदुब्रह्येति व्यवह््तष्यं 
सत्यत्वादिभावान्न यदेवं यथा घट इत्ति। “एतच्च खण्डनयुक्यपहमानमपि व्यवहाराङ्गं भवतीति नातीव 
सूकषमेक्षिका कार्या | 

पुनविदोषणविशेष्यभावपक्षमवलम्ब्याऽऽह्-सत्थादिश्चब्दा इति । स्यं ब्रह्यद्युक्त जाञ्यव्यावृत्तिः परिच्छेद- 
व्यावृत्तिश्च यद्यपि रभ्यते, जडस्य परिच्छिन्नस्य सवस्यानृततत्वाज्ज्ञानं ब्रह्योत्युक्ते चानृतपरच्छदन्यावृत्तिरभ्यते 
स्वप्रकाशस्य बाधाविषयत्वात्परच्छेदग्राहुकग्रमाणाविषयत्वाच्च लक्षणमपि चंकंकं वैकल्पिकसदुष्टं तथाऽपि मन्द- 

वनमाला 

रूपाथंपराण्येव , न मुख्यविशेषणपराणि, तथा सति ब्रह्मणः सत्यादिविशेषणैः समानजातीयाद्रयावृत्तिलाभेऽपि प्रकृते 
विवक्षितायाः सवतो व्यावु्तेरलछाभप्रसङ्कात्, ततश्च स्वरूपविशेषनिर्धारणाभावप्रसङ्घ इत्यथः । ननु प्रसिद्धविशेषणानां 
सजातीयमात्रव्यावतंकत्वं लक्षणस्य तु सवंतो व्यावततेकत्वमिव्ययं विशेष एव कुतः यतोऽ सत्यादीनां लक्षणत्वमुपेत्य 
विरोषणत्वं प्रतिषिध्यते न विशेषणप्रधानानीत्याक्षिपति-कः पुनरपि \ अनुभवमाधित्याहू--उच्यत इति । सवेत 
इति । सजात्तीयाद्धिजातीयाच्चेत्यर्थः । यथेति \ यथा भूतत्वेन सहुशत्पूथिग्यादेविसहशादात्मादेश्च सकाशादाकाशस्य 
व्यावत्तंकमवकाक्षदातुत्वमित्यथंः । ननु सत्यादिवाक्यं विशेषणविशेष्यसंसगपरं समानाधिकरणवाक्यत्वान्नीरोत्पल- 

१० 

१५ 

२९०५ 

वाक्यदिति, नेत्य।ह-खक्षणा्थं चेति ! देव दत्तस्वरूपेक्यपरे “सोऽयं देवदत्तः" इति वाक्ये व्यभिचारात्सत्यत्वादि- ` 
विरोषणविशिष्टस्य ब्रह्मणः सत्यादिवाक्याथंत्वे वि शिष्टस्य तस्य परिच्छिन्नत्वेनानन्त्यायोगाद्राक्यशेषे तस्य वागाच- 
गोचरत्वप्रतिपादनविरोधास्च, विशिष्टस्य वागादिगोचरत्व नियमात्तस्मान्न तीलोत्परुवाक्यवत् संसगपरं सत्यादि- 
वाक्यं कि त्वखण्डैकरसवस्नुपरमित्ति मत्वा प्रागेव ब्रह्मणो लक्षणां वाक्यमित्यवोचामेत्यथः । 

ननु प्राक्सत्याद्यर्थानां त्रयाणामपि ब्रहाविक्षेषणत्वमिव्युक्तम्; तदयुक्तम्, सन्िधानात्तेषां परस्परविशेषण- 
विरशेष्यभावसम्भवादिति नेत्याह -सत्यादिषश्षब्य इति । देतु साधयति--विशेष्यार्था हि त इति \ आद्यवाक्ये वे्य- 
तयोपात्त ब्रह कीदशमित्याकाङक्षायां तत्स्वरूपविदेषसमपेकत्वेन प्रवृत्तं सत्यादिपदच्रयं ब्रह्मण एव विशेषणम्, 
सच्िधानादाकाडक्षायाः प्रबछत्वाद्विशेष्यस्य प्रधानत्वेन विशेषणानां तदथत्वाच्च, प्रधानसम्बन्धस्यारभ्याहुतत्वा- 

१. गुणानां च पदाथंत्वादसम्बन्धः समत्वात् । ( जे सू० ३-१-२२ ) 
२. तथाहि खण्डने विद्यासागरीयसंहिते ( पु० २३६ )--लक्षणानि चानुपपन्नाति ज्ञानाधिकरणादिलक्षण- 

निरूपणद्टारेण चक्रकाद्यापत्तेः । अत्रोक्तं खण्डनश्षाङ्करीये--लक्षणेन हि गन्धवत््वादिना ज्ञाते रक्षय 
पृथिवीस्वरूपेऽधिकरणे प्रतिबन्धवबलेन व्यवहाररूपमितरभेदरूपं वा साधनीयम् । तत्र कक्षणज्ञानमत्य- 
रश््यसाघारण्येन भवदप्यकिञ्चित्करमिति व्यावत्तत्तया तज्ज्ञानमपेयं तद्यदि लक्नणव्यावृत्तिः टक्ष्याधीना 

तदाजन्योन्याश्रयः लक्ष्यपरतन्त्रलक्षणान्तराधीनत्वे चक्रकं; लक्षणे लक्षणास्तरं तत्रापि छक्षणान्तर- 
मित्यपरावत्तौ अनवस्था । एवं जलादिसाधारण्येन ज्ञातायां पुथिव्यां इतरभेदसाधनमकिञ्ित्करम् । 
सतः व्यावृत्तायां तस्यां तत्साधनं वाच्यम् । तद्व्यावृत्तियंदि प्रकृतलक्षणाघीना तदाऽन्योन्याश्रयः । 

लक्षणान्तरेण चैत् प्रकृतलक्षणानुपयोगः । तदपि लक्षणं व्यावृत्तायामेव तस्यामित्यनवस्था । तेन 
लण्डनयुक्ट्यसतहुमानता ज्ञेया । 

२५ 

२५ 
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१०५ 

१५ 

९५ 

| २ @ 

३५ 

निरपेक्लो ब्रह्मशब्देन सम्बध्यते। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्मानन्तं ब्रह्येति। सत्यमिति यद्रूेण यच्िश्ितं तद्रूपं न व्यभिचरति 
तत्सत्यं यद्रूपेण निधितं यत्तद्रपं व्यभिचरदनृतमिल्युच्यते । अतो विकारोऽनुतं “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्" एवं सदेव सत्यमित्यवधारणादतः सत्यं ब्रह्मेति ब्रह्म विकारा्निवतंयति । अतः कारणत्वं 
प्राप्तं ब्रह्मणः । कारणस्य च कारकत्वं, वस्तुत्वान्मृद्रदचिद्रपता च प्राप्राऽत इदमुच्यते ज्ञानं ब्रह्मेति । ज्ञानं 
जलप्तिरवबोधो भावसाधनो ज्ञानशब्दो ब्रह्मविक्ञेषणत्वात्सत्यानन्ताभ्यां सह । न हि सत्यताऽनन्तता च ज्ञानकत्त्वे 
सत्युपपद्यते । ज्ञानकतंत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेदनन्तं च । यद्धि न करुतधितप्रविभज्यते तदनन्तम् \ 
जानक्तंत्वे च जेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तमित्यनन्तता न स्यात् । “यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा” “अथ यत्रान्य 
द्विजानाति तदल्पम्” इति श्रुत्यन्तरात् \ 

अआनन्दगिरिरीका 

मतिव्युत्पादनाय स्यात्सत्यादिपदाथेग्याख्यानपूवंकं प्रत्येकं व्यावत्यंमाह--सत्यमिति यद्रूपेणेत्यादिना । भावसाधन 
इति । भावव्युत्पत्तिकः । क्रियासामान्यं यद्यप्यन्यत्र भाव उच्यते तथाप्यत्र निविश्ेषं चित्मात्रं भावन्युत्पत्या 
लक्ष्यते सत्यादिशब्दसच्चिधानादिति द्रष्टव्यम् । 

तनमार्खा 

द्विरोषणानां समत्वेन परस्परं गुणप्रधानभावलक्षणविशेषणविरोष्यभावे विनिगमकाभावाच्च। अस्मिन्नथं वृद्धसम्मति- 
सूचनार्थो हिशब्दः । तदुक्तं जँमिनिना--“आआनन्तयंमचोदना” “गुणानां च परा्थंत्वादसम्बन्धः समत्वात्स्यात्" 
इति । आकाङ्क्षाविरुद्धमानन्तर्यं सन्निधानमचोदना अन्वये कारणं न भवतीत्याद्यसूत्राथंः । अत इति परस्पर 
सम्बन्धायोगादित्यथेः । तत्र सत्यपदाथमाह-यद्रपेणेति । रज्जुत्वेन रूपेण निश्चित्तं रज्ज्वात्मक वस्तु न 
कदाचिद्रज्जुत्वरूपं परित्यजतीति तत्तेन रूपेण सत्यमिघ्युच्यते, त्तथा तदेव रञज्वात्मक वस्तु सपत्वेन रूपेण 
निरिचतं कालान्तरे तद्रूपं परित्यजतीति तेन रूपेण तदनृतमुच्यते । एतदुक्तं भवति--ययस्य कादाचित्कं रूपं 
तत्तस्यानृतं यथा रज्ज्वादेः सर्पादिरूपं यथा वा मृदादेघंटादिरूपमिति । फरितिमनुतशब्दाथमाद्--अत इति । 
रज्ज्वादौ सपदिरिव प्रकृतिषु विकाराणामपि कादाचित्कत्वाविशेषादित्यथंः | उक्तयुक्तिसिद्धविकरारानृतत्वानुवादिनीं 
श्रतिमाहू--वाचारसम्भणमिति । घषटशरावादिविकारो नामधेयं नाममात्रम्, अनृतमिति यावत्; तत्र हैतुर्वाचति; 
विकारसत्यत्वस्य वागाकम्बनमात्रत्वात्, कारणसत्तवव्यतिरेकेण दुनिरूपत्वादित्यथंः । न चेवमथंकल्पनायां मानाभाव 
इति वाच्यम्; कारणमात्रसत्यत्वावधारणस्यैव मानत्वात् । “एवं सोम्य स आदेशो भवतति” इति दार्ान्तिकश्नुति- 
मथः परठति--एवं सदेवेति \ आदिश्यत उपदिश्यत इत्यादेशः परमात्मा सच्छब्दवाच्यः एवं मुदादिवत्सत्यं परमार्थो 
भवति ब्रह्म, विकारस्तु प्रपञ्चो म॒द्भिकारवदनत एवेत्यथंः । एवं विकारस्यान॒तत्वं कारणस्य सत्यत्वं च प्रसाध्य 
सत्यविशेषणफलमाह्--अत इति । विकारस्य सत्यत्वाभावादित्यथंः । ननु सत्यविशेषणेन ब्रह्मणो विकाराद्रचावृत्ति- 
सिद्धावतः परिशेषात्कारणत्वं प्राप्तं चेत्; अस्तु, को दोषः ? तत्राहु--कारणस्थ चेति \ कारकत्वमिति । कर्वरादि. 
कारकरूपत्वमित्यथंः । कारणेषु कुरालादिषु कर्वरादिकारकभावदशंनादिति भावः । ब्रह्माचेतनं वस्तुत्वान्मुदादिव- 
दित्याहू--वस्तुत्वादिति । ननु ज्ञानविशेषणेन ब्रह्मणः कारकत्वनिवृत्तिनं कभ्यते कतुंसाघनन्ञानपदेन तस्य ज्ञानक्रिया 
प्रति कतुकारक्रत्वावगमादिति, नेत्याहु-- ज्ञानं ज्ञपिरिति । ज्ञानपदस्य ज्ञप्िपरत्वे हतुमाह--न्रह्ेति ! ननु ज्ञानस्य 
सत्यानन्त्याभ्यां सह् ब्रह्य प्रति विशेषणत्वेऽपि ब्रह्म ज्ञानकतुं कि न स्यादिव्याशङ्कयाह्-न हीति ! ब्रह्मणो ज्ञान- 
कत्वे सत्यत्वायनूपपत्ि प्रपञ्चयति-ज्ञानकतृत्वेन हीति । ज्ञानकतुंत्वं हि ज्ञानं तदनुकूलक्रिया च । न च ज्ञानादि- 
पेण विक्रियमाणस्य ब्रह्मणः सत्यत्वं सम्भवति । विकारजातस्येव विकारिणोऽपि जडत्वनियमात् जडस्य च 

चित्यध्यस्तत्वनियमेनानृतत्वावश्यंभावादिति युक्तिसूचनार्थो हिशब्दः । अनन्तं चेति । कथं भवेदित्यनुषद्घः । तत्र 
हेतुः--यद्धीति। प्रविभज्यते भिद्यते। ननु ज्ञानकतूतवेऽपि ब्रह्मणो नास्ति कुतरिचत्प्रविभागः, तवाहु- ज्ञानकतंत्वे चेति। 
चशब्दः शङ्धानिरासाथः । कतुंत्वस्य कमंक्रियानिरूपितत्वात्ताभ्यां कतुर्भेदाभावे कर््रादिव्यवस्थायोगात्, तस्माद् 
ब्रह्मणोऽनन्ततायै ज्ञात्रादिद्रेतराहित्यं वक्तव्यमित्थंः । तस्य सवंद्ैत राहित्ये श्रुत्यन्तरमाहू--यत्रेति । ज्ञानक्रियाकतु- 
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नान्यद्विजानातीति विशेषध्रतिदेधादात्मानं विजानातीति चेच्च \ भूमलक्षणविधिपरत्वाद्राक्यस्य । यत्र 

नान्यत्यद्यतीत्यादि भूम्नो लक्षणविधिपरः वाक्यम् \ यथाभ्रसिद्धमेवान्योऽन्यस्प्रयतीत्येतदुपादाय यत्न तन्नास्ति स 

भूमेति भूमस्वरूपं तत्र ्ञाप्यतेऽन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधाथत्वान्च स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरं वाक्यम् । स्वात्मनि च 

भेदाभावाद्वि्ञानीनुपपत्तिः१ । आत्मनश्च विनजञेयत्वे ज्ञा्रभावगप्रस्ङ्धः । जेयत्वेनैव विनियुक्तत्वात् । एक एवाऽऽत्मा 

जेयत्वेन ज्ञातृत्वेन चोभयथा भवतीति चेन्न । युगपदनंशत्वात् 1 न हि निरवयवस्य युगपन्जेयज्ातृत्वोपपत्तिः । . 
आत्मनश्च घटादिवद्िजञेयत्वे ज्ञानोपदेशषानथंक्यम् । न हि घटादिवत्प्रसिद्धस्य ज्ञानोपदेशोऽथंवान् । तस्माज्नातत्वे 

सत्यानन्त्यानुपपत्तिः! सन्मात्रत्वं चानुपपच्चं ज्ञानकतुत्वादिविशेषवत्वे सति । सन्मात्रत्वं च सत्यत्वम्, तत्सत्यमिति 

श्रुत्यन्तरात् ! तस्मात्सत्यानन्तश्न्दाभ्यां सह् विर्रेषणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगा-इूमवसाधनो ज्ञानज्ञब्दः । ज्ञानं 

आनन्दगिरिटीका 

 विशेषनिषेधः शेषाभ्यनुज्ञाविषय इतति न्यायेन प्रासद्धिकं स्वज्ञातुत्वे तात्यंमाशङ्धुय निषेधति--नान्यद्विजाना- 
तीत्यादिना । करत्वं कमंत्वं चैकक्रियावच्छिच्नं धम्यं भिन्नाधिकरणं प्रसिद्धम् | स्वात्मनि च मेदाभावासि- 
रुपपत्तिके स्वज्ञातुत्वे तात्पर्य कल्पयितुं न शक्यत इत्याह--स्वात्मनि चेति । 

॥ि | वनमाला . 

भूतस्य वस्तुतोऽनन्तत्वाभवेऽपि श्रुति माह्--यत्रान्यदिति । यत्रेत्यस्य यदित्यथं: । शद्धुते--विक्ोषप्रतिषेधादिति । 
न विजानानीति ज्ञानकतुंत्वसामान्यनिषेधमकृत्वा अन्यन्न विजानाती्यन्यवि्ञातृत्वरूपविशेषप्रतिषेधसामथ्यत्स्वि- 
कमंकज्ञानकतृत्वं भूम्नः श्रुत्यनुमतमिति गम्यते; तथा च यः स्वात्मानं विजानाति स भूमेति वाक्याथंपयंवसानाद्- 
ब्रह्मणो दरेत्तराहित्ये नेयं श्रूतिमनिमित्यथंः । “भूमानं भगवो विजिज्ञासे"' इति भूमस्वरूपखक्षणजिन्ञासायां सत्यामिदं 
वाक्यं प्रवृत्तम्, अत्तो न स्रज्ञातुत्वपरमिदं वाक्यमिति दुषयत्ति-नेति! संग्रहवाक्यं विवृणोति-यत्र नान्यदित्यादिना। 
भूम्नो लक्षणविधिपरमेव वाक्यं न स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरमिति सम्बन्धः । वुभुत्सितभूमस्वरूपन्ञानपरमेव तत् न 
स्वकम॑कज्ञानक्रियाकतुस्वस दधावपरम्, तस्य्ावुभुत्सितत्वादित्यथंः। वाक्यस्य स्वज्ञातृत्वपरत्वाभावे फलितं वाक्याथ 

माह--यथाप्रसिद्धमेवेति। भान्तिसिद्धमेव ज्ञात्रादिद्धेतमनू्य तयत्र वस्तुतो नास्ति स भूमेति भूमस्वरूपं लक्षणवाक्येन 
बोध्यते एवमन्यग्रहणस्य प्रतिषेधशेषत्वाच्च स्वज्ञातुत्वे वाक्यतात्पयंग्राहुकतेत्यथंः । विरोधादपि न स्वन्ञातुत्वे 
भूमलक्षणवाक्यतात्पयंमित्याह--स्वात्मनि चेति । एकक्रियानिरूपिततं कतृंतवं कमंत्वं चेकेदेकत्र विरुद्धत्वेन प्रसिद्धम्; 
तथा च स्वात्मनि ब्रह्मणि भेदाभावात्स्वकमंकज्ञानकतृत्वानुपपत्तिरित्यथः । ननु तहि प्रत्यगात्मरूपस्य ब्रह्मणो 

ज्ञानकेमंत्वमेवास्तु; तत्राह-आत्मनड्चेति । चशब्दः शङ्धानि रासां; । ॥ि 
नन्वात्मनदिवज्जडरूपांशद्रयोपेतत्वाच्चिदंरोन ज्ञाता जडांशेन ज्ञेयश्च भविष्यत्ति, भतो न ज्ञात्रभावप्रसङ्ख 

इति भटुमतमाश द्य निषेधति--एक एवेति \ नेति । निष्कलश्रुत्या आत्मनो निरवप्रवत्वावगमात्सावयवस्या 
अनित्यत्वनियमाच्च तन्मत्तं न युक्तमित्यथं; | ननु निरवयवस्यापि युगपदेकरज्ञानक्रिधानिरूपितं कतुत्वं कमंत्वं च 
कि न स्यादित्याश्षद्कय स्वात्मनि चेत्यत्रोक्तामेवानुपपत्ति स्मारयत्ति- न हीति । स्वात्मनो लौकिकज्ञानकमंस्वोपगमे 
तदूपदेज्चानथंक्यप्रसद्धाच्च न स्वज्ञातृत्वे भूमवाक्यस्य (सत्यं ज्ञानम् इत्यत्र ज्ञानपदस्य च तात्पयंमित्याह-- 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

आत्मनश््चेति । तस्मादिति । ज्ञातुज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तत्वादित्यथः । ब्रह्मणो ज्ञातुत्वे सत्यत्वानुपपत्तिमप्युक्तां 
स्मारयति- सन्मात्रत्वं चेति । ज्ानकतुंत्वादिविरोषवत्त्वं ज्ञानतदनुकूलक्रियादिरूपपरिणामवतत्वं परिणामिनक््व 
मिथ्यात्वावदयंभावाद्वाधायोग्यत्वरूपं सन्मावरत्वमनुपपन्तमित्यथंः । ननु सन्मात्रत्वानुपपत्तावपि मन्त्रोक्तसत्यत्वानु- 
पपत्तौ किमागतमित्यत भाह-सन्मात्रं च सत्यमिति । सरस्तु प्रकृत्य “तत्सत्यम्” इति वदता श्रुत्यन्तरेण सन्मात्र 
सत्ययोरभेदप्रतिपादनात्सन्मात्रत्वानुपपत्तिः सत्यत्वानुपपत्तरेवेत्यथंः । ब्रह्मणो ज्ञानकतुंत्वे सत्यत्वानन्तत्वयोः २५ 
अयोगाज्जानशब्दस्य भावसाधनत्वमेवेत्युपसंहरति - तस्मादिति। ज्ञानपदस्य ज्ञप्तिपरत्वे सिद्धे फरित्तमाह-ज्ञानमिति। ` 
यदुक्तं सत्यविशेषणेन ब्रह्मणो विकाराद्रचावृत्तिसिद्धौ विकारभिन्तत्वात्कारणत्वं प्राप्तम्, कारणस्य च कारकत्वं 
मृदादिवदचिद्रूपता च प्राप्ता, अत इदमुच्यते ज्ञानं ब्रह्योतीत्ति, आनविशेषणफरं तदत्र सिद्धमिति बोध्यम् । ज्ञान- 

१. ब्रहौव ज्ञाता अतस्तेन ज्ञानानुपपत्तिः । स्वस्य स्वज्ञेयत्वायोगात् । 
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१५ 

२५ 

| ्. 

ब्रह्मेति कतुत्वादिकारकनिवृत्तयर्थं मृदादिवदचिदपतानिवृत्यर्थ च प्रयुज्यते \ ज्ञानं ब्रह्मे तिवचनात्प्राप्रमन्तवस्वम । 
लोकिकस्य ज्ञानस्यान्तवतत्वदशंनात् । अतस्तन्निवृर्यथंमाह--अनन्तमिति । सत्यादीनामनृतादिधमंनिवत्तिपरत्वा 
दिशञेष्यस्य ब्रह्मण उत्पखादिवदप्रसिद्धत्वात्- 

““ूगतुष्णाम्भसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः । एष वन्ध्यासुतो याति शशभ्पुङ्खधनुधेरः 

इतिवच्छन्यार्थंतेव प्राप्रा सत्यादिवाक्यस्येति चेत्न लक्षणाथ॑त्वात् \ वि्ञेषणत्वेऽपि सत्यादीनां लक्षणाथ॑ 
प्राधान्यमित्यवोचाम। शून्ये हि रक्ष्येऽनथकं लक्षणवचनं अतो १ लक्षणाथंत्वान्मन्यामहे न शुन्या्थंतेति। विशेषणत्वेऽपि 
च सत्यादीनां स्वार्थापरित्याग एव । 

भानन्दरिरिटीका 

सत्यादीनि व्यावृ्यर्थानीत्युक्तं तत्र॒ शङ्धुते--सत्यादीनामिति । प्रमाणान्तरसिद्धमुत्ादि विशेष्यं ह 
ब्रह्म तु प्रमाणान्तरासिद्धप्् । ̀ पदमात्रस्याप्रमाणत्वात्सत्यादीनां च व्यावृत्त्यथंत्वादसदर्थं वाक्यं स्यादित्यथ; | 
सिद्धत्वमात्रेण विशेष्यत्वे सम्भवति प्रमाणान्तरविदशेषणमनथंके, केवलव्यत्िरेकाभावात् । मिथ्याथस्य रज्जुसपदिः 
सदधिष्ठानत्वदशंनात्प्पञश्चस्यापि हश्यत्वादिहेतुभिमिथ्यात्वेनावगतस्य सदधिष्ठानत्वं सम्भाव्यते, तस्य प्रपन्चाधिष्ठानतया 
सम्भावितस्य स्वरूपविरोषलक्षणाथं मिदं वाक्यं ततो नासदथंत्वमित्याह- न लक्षणाथेत्वादिति ! विदोषणाथंल्व- 
मभ्युपगम्याऽऽह॒--विशेषणाथेत्वेऽपि चेति । नीं महदिव्यादिविशेषणपदानि स्वाथंसमपंणेन तद्विरुद्रव्यावत्तकानि 
प्रसिद्धानि, तथा सत्यशब्दोऽप्यबाधितसत्तवे व्युत्पन्नो, ज्ञानशब्दः स्वप्रकाशे विषयसंवेदने, अनन्तोऽयमकाश्च इत्यादाव- 
नन्तरन्दो व्यापके | ततः स्वाथंसमपंणेन विरोधिव्यावत्तंकत्वान्न स्व्यावृत्तिमात्रपयंवसानमित्यथंः | 

वनमाला 

शब्दस्य ज्ञानकतुंपरत्वनिराकरणपरेण म्रन्थेनार्थाज्ज्ञायते यत्तज्ज्ञानमित्ति कमंव्युत्पत्तिप्राप्तं कर्मकारकत्वमपि 
स्वात्मनि च भेदाभावादित्यादिना निरस्तम्; एवं ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्तिप्राप्तं करणकारकत्वमपि श्रह्यरूपस्यात्मनो 
न सम्भवति, तस्य करणत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्कात्, इदमपि प्रागात्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्ख इत्यत्रोक्त 
प्रायमेव; तथा ज्ञानकतुंत्वनि राकरणेनाधिकरणकारकत्वमपि निरस्तम्; एवं ज्ञानपदस्य कारकान्त रपरत्वनिरा- 
करणमपि सिद्धवल्कृत्य॒कर्वरादीत्यादिग्रहणमिति मन्तव्यम् । निवृत्त्यर्थं चेति ! यद्यपि मावस्षाधनो ज्ञान- 
राब्दो ज्ञप्तिक्रियावाची सा च क्रिया जडरूपा वृत्तिरिति वक्ष्यते, तथापि ज्ञानपदस्य चैतन्यलक्षकत्वं 
वक्ष्यमाणमभिप्रत्याचिद्रूपतानिवृत््यर्थं चे्यक्तमिति मन्तव्धम् । ज्ञानपदस्य वाच्याथ॑मादाय शङ्कुतै--ज्ञानं ब्रह्मेति 
वचनादिति अनन्तमितीति | ब्रह्मणो ज्ञपिक्रियारूपत्वे सत्यानन्त्यायोगादानन्त्यसिद्धये ज्ञानपदेन वचैतन्यमा्रं 
रक्षणोयमिति भावः । सत्यादिविरोषणेरनृतादिव्याव्तेरक्तत्वादनृतादिव्यावत्तिरेव सत्यादिपदवाच्यत्वेनोक्तेति 
मत्वा शङ्धुते- सत्यादीनामिति । ब्रह्मपदमप्यसदथंकमेव, ब्रह्माणो मानान्तरासिद्धत्वेन तत्सत्वे मानाभावा- 
दित्याह् विशेष्यस्य चेति । पदचतुष्टयस्याप्यसद्थंकलत्वे फलितं सदृष्टान्तमाह्--मुगतृष्णेति । न चानृतादि 
व्यावृत्तेरन्योन्याभावरूपत्वेन शशय ङ्घादिवदसतत्वाभावा्तथं शुन्याथकतेति वाच्यम्; सिद्धान्त्यमिमतव क्याथं 
निषेधमात्रस्यात्र विवल्लितत्वात् । परिहरत्ि- नेति । ननु व्यावृत््यथंत्वस्थोक्तत्वात्कथं लक्षणार्थत्वमित्याशङ्कव- 
संग्रहुवाक्यं विवृणोति--विश्षेषणत्वेऽपि चेति । चशब्दः शङ्कानिरासाथंः । सत्यादिपदत्रयस्य विशेषणत्वेऽपि 
व्यावृत्यथंत्वेऽपि न व्यावृत्तेः शाब्दत्वमुपेयते, व्रावृत्तेराथिकत्वोपपत्तेः, अतो लक्षणरूपाथपरत्वमेवे्युक्तमित्यंः | 
अत एव ब्रह्मपदमपि नासदथंकमित्याह्--न्ये हीति । विशेषणत्वेऽपि च सत्यादीनां नासदथ॑तेत्युक्तमेव प्रपश्चयति- 
विज्ञेषणाथत्वेऽपि चेत्यादिना 1 सत्यादिपदानां व्यावृत्तिप्रयौजनकत्वेऽपि स्वार्थस्य सन्मात्रादेः परित्याग नास्त्येव । 

२५ १. लक्षणाथंत्वेन लक्षणवाक्यानामखण्डाथंत्वस्य नि्वितत्वादखण्डं सत्यन्ञानादिरूपं ब्रह्म लक्षयति । 
इतरन्यावत्तिराथिकी । | -. वि 

२. स्वरूपे तात्पयंम् । व्यावृत्तिराधिकी | 



= 
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शन्याथत्वे हि सत्यादिशब्दानां विक्षेष्यनियन्तुत्वानुपपत्तिः! सत्याघरथेरथंवत्वे तु तद्विपरीतधमेव-दूचो 
विशेष्येभ्यो ब्रह्मणो विजेष्यस्य नियन्तुत्वमुपपद्यते, ब्रह्महब्दोऽपि स्वार्थेनार्थवानेव ! तत्रानन्तशब्योऽन्तवत्वप्रतिषेध- 
हारेण विश्चेषणम् \ सत्यज्ञनशब्दौ तु स्वाथंसमपंणेनेन विशेषणे भवतः । 

तस्माद्रा एतस्मादात्मन इति ब्रह्मण्येवाऽऽत्न्ञब्दप्रयोगद्रेदितुरात्मा ब्रह्य ! एतमानन्दमयमात्मानमुप- 
संक्रामतीति च आत्मतां दह्यति । तत्प्वेशास्च \ तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशदिति च तस्यैव जीवश्पेण शरी रप्रचश्चं 
दक्षपति । अतो बेदिवुः स्वरूपं ब्रह्य ! एवं तह्यात्मत्वाञ्ज्ञानकतृत्वं; आत्मा ज्ञातेति हि प्रसिद्धम् । सोऽकामयतेति च 

कन्व ५ 

आनन्दगिरिटीका 

किञ्च विशेषणस्य व्यावतंकत्वं सति व्यावत्ये घटतैऽतो विशेषणत्वानुपपच्यैव सदथंत्वं वाच्यमित्याह्-- 
्याथंस्वे हीति । यच्चोक्तं ब्रह्मशब्दोऽप्रसिद्धा्थं इति तत्राऽऽह-ब्रह्मशब्दोऽपीति । “वृह वृहि वृद्धौ" इति 
धातो्रहोति शब्दो निष्पन्नो वृद्धौ महस्वे वत्ते । तच्च महत्वं देदातः कारतो वस्तुतश्चानवच्छित्षत्वं सद्धोचक- १० 
मानान्त साभावान्निरतिशयमहस्वसम्पच्चे धर्मिणि पयंवस्यति । ततो वन्ध्यासूतादिशन्दविलक्षणो ब्रह्मशब्द इत्यथः | 
सत्यादिषु विषु विशेषणेषववान्तरभेदमाह-तत्रानन्तेति \ 

अनन्तमिव्यनेन चाऽऽत्मैक्यं ब्रह्मण उक्तमित्यभिप्रतयैक्ये चास्त्रतात्प्यं दर्शयति-तस्माद्ा इत्यादिना 1 

ब्रह्मण आत्मैक्यं चेद्धिवक्षितं तहि ज्ञानशब्दस्य भावसाधनत्वव्याख्यानं हीयेतेत्याह--एवं तर्हति । इत्च भाव- 

वनमाखं १५ 

कुत इत्यत आह--श्रन्याथंत्वे हीति ! सत्यादिपदानां शृन्याथंत्वे स्वाथंपरित्यागे सति विशेष्यं प्रति नियन्तृत्वानु- 
पपत्तिः इतरव्यावत्तिप्रयोजनकत्वस्य पुवंवाद्यभिमतस्यानुपपत्तिः सत्यादिपदेत्रहयणि व्यावत्ंकस्वरूपविशेषासमपंणात् 
लोके नीखादिपदैरुत्परे नैल्यादिरूपविकेषे समपिते सत्येव रक्तादिव्यावृत्तिबोधदरंनादिति हिशन्दाथंः । एवं 
व्यतिरेकमुक्त्वाऽन्वयमाह--सत्याद्र्थेरिति । सत्यादिपदानामिति शेषः । तद्विपरीतेति । सत्यत्वादिधमंविपरीता 
अनृतत्वादिधर्माः, तद्रन्तोऽनृतजडपरिच्छिन्नाः पदार्थाः, तेभ्य इत्यथः । ब्रह्मणः विरोष्यस्य इति षष्ठयौ द्वितीयार्थे । २२ 
यदुक्तं विशेष्यस्य ब्रह्मण उत्पलादिवदप्रसिद्त्वादसत्वमिति, तत्राहु-्रह्यशषब्दोऽपीति । स्वार्थेनेति | वृदधिमन्त्वे- 
त्यथः । न च पदमात्रस्याप्रमाणत्वादुत्पखादिवन्मानान्तराप्रसिद्धत्वाच्च न तस्य सत्तवसिद्धिरिति वाच्यम्, 
मिथ्याथंस्य रज्जुसपदिः सदधिष्ठानत्वदशंनास्रपश्चस्यापि दृश्यत्वादिहैतुमि्मिथ्यात्वेनावगतस्य सदधिष्ठानत्वमनुमीयते, 
एवं सर्वाधिष्ठानतयानुमानोपस्थिते वृद्धिमति ब्रह्मशब्दस्य शक्तिग्रहाभ्युपगमान्न तस्यासत्तशद्का, न चेवमनुमानादेव 

ब्ह्मसिदधः भरुत्यादिवेयर्थ्यमिति वाच्यम्, तस्य स्वरूपविरेषावगतेः श्रुत्यधीन्वामभ्युपगमादिति भावः । ब्रह्यस्वरूप- २५ 
लक्षणसमपंकेषु सत्यादिपदेष विष्ववान्तरमेदमाह--तत्रेति \ अनन्तशब्दः परिच्छेदाभावबोधनद्वारा ब्रह्मणो विशेषणं 
परिच्छिन्नाद्रचावतंकमिलय्थंः | सत्यज्ञानश्चष्दो स्विति । अनन्तशचब्दस्येव स्यज्ञानलब्दयोरभावबोधद्रारकत्वं नास्तीति 
विरोषारथ॑कस्तु-शब्दः । तमेव विशेषं विवृणोति--स्वार्थेति । सच्चि्रूपत्वलक्षणस्वाथंबोचनद्वारेणेव विशेषणे भवतः 
नृतादिव्यावत्तैकौ भवतः नाभावसमपंणद्वारेणेत्यथः । अतर ब्रह्यण्यनन्तपदसमर्पितः परिच्छंदाभावो ब्रहूस्वरूपमेव, 
परिच्छेदस्य कल्पितत्वेन कस्मितप्रतियोगिकाभावस्याधिष्ठानानतिरेकादिति मन्तव्यम् । २० 

ननु जीवस्याकल्पिततया तस्रत्तियोगिकभेदरूपस्य परिच्छेद्याकत्पितत्वादनन्तपदेन कथं तन्निषेध इति 

चेत्, न; जीवब्रह्मणोर्भेदस्यैवासिद्धरि्याशयेनाह--त्माहा इति ! आत्मशब्दस्य जीववाचित्वादिति मावः । 

आनन्दमयपदलक्षिते ब्रहाण्यात्मशब्दप्रयोगाच्चैवमिव्याहु-एतमिति ! अत्मतामिति ! ब्रह्मण इति शेषः | ज्हयण 
एव जीवभावे हेत्वन्तरमाह तत्प्रवेशाच्चेति ! ननु प्रवेशश्चवणं जीवभावेनेत्यत्र किं विनिगमकमित्याशङ्कुय 
भूलन्तरानुसा रादित्याशयेन विवृणोति-तत्पृष्ट्वेति । श्रुतौ तच्छब्दौ बरहयपरौ । अत इति ¦ ब्रह्मणो जोवभावेन २५ 
प्वेशश्चवणादित्यर्थः । श ङ्ुते--एवं तर्हीति । यदक्तरीत्या जीवात्मैव ब्रह्म तहि ब्रह्मण भात्माभिन्त्वाज्ज्ञानकतृतं 

प्राप्तमित्यर्थः । नस्वसङ्खत्वादात्मन एव ज्ञानकतंत्वं नास्ति, कुतस्तदमेदादुब्रह्मणस्तत्प्रसक्तिरित्याश द्धुयाह्--आत्मा 
्ातेति हीति ! जानामीति ज्ञानकतुंत्वस्यात्मन्यनुभवसिद्धत्वादस ङ्खत्वश्रुतिरन्यपरेति भावः । यथा जीवाभिन्चत्व- 

५७ वि _ | 
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कामिनो ज्ञानकर्तृत्प्रसिद्धिः। अतो ज्ञानकतुंत्वाञ्जप्ि्लयेत्ययुक्तमनित्यत्वप्रसद्धास्च । यदि नाम ज्ञपिर्ञानभिति 
भावरूपता ब्रह्यणस्तथाऽप्यनित्यत्वं प्रसज्येत पारतन्त्यं च \ धात्वर्थानां कारकापिक्षत्वात् ! ज्ञानं च धात्वर्थोऽतोऽस्या- 
नित्यत्वं, परतन्त्रता च ! न, स्वरूपाव्यतिरेकेण कायंत्वोपचारात् । आत्मनः स्वरूपं ज्ञप्निनं ततो व्यतिरिच्यतेऽतो 

निव्यैव तथाऽपि बुद्धेरुपाधिरक्षणायाश्चक्षुयदिद्रा्रौवषयाकारेण परिणामिन्य ये शब्दाद्याकारावभासास्त आत्म 
५ विज्ञानस्य विषयभूता उच्यमाना एबाऽऽत्मविज्ञानेन व्याप्रा उत्पद्यन्ते । तस्मादात्मविज्ञानावभासाश्च ते विज्ञानक्ब्द- 

वाच्याश्च धात्व्थभूता आत्मन एव धर्मा विक्गियारूपा इत्यविवेकिभिः परिकस्प्यन्ते \ 

यत्तु तद्ब्रह्मणो विज्ञानं तस्सवितुप्रकाशवदग्ुष्णवच्च ब्रह्यस्वरूपाव्यतिरिक्तं स्वरूपसेव तत्, न तत्कारणान्तर- 

आनन्दगिरिटीका 

व्युत्पत्तिरसद्खतेत्याह--अनित्यत्वप्रसङ्खाच्चेति । वृत्तिमदन्तःकरणोपदिततत्वेनाऽऽत्मनो ज्ञातृत्वं न स्वतः, कायंवं च 
१० ज्ञानस्यान्तःकरणवृच्युपहितत्वेन ततत आत्माभिन्नतवेऽपि ब्रह्मणो न ज्ञानकतुंत्वं नापि कायंत्वं प्रसज्यत इ्याहू-- 

न स्वरूपेति । 

वनमाङा 

वचनानि ब्रह्मणो ज्ञानकतुत्वं प्रापयन्ति तथां (सोऽकामयत इति वचनमपि तसपरापयतील्यतच्र हेतुमाह-कामिन 
इति । ब्रह्मणो ज्ञानकतृत्वप्राप्तौ फलितं दोषमाहु--अत इति । “ज्ञानं ब्रह्य इति व चनाल्पाप्तमन्तवत््वमित्यत्रोक्त- 

१५ मनित्यत्वप्रसद्धं प्रपञ्चयत्तितस्व ज्ञप्ित्रह्यत्ययुक्तमित्याह-अनित्यत्वेति । नन् ब्रह्मणो ज्ञप्तिरूपत्वेऽपि कथमनित्यत्वं 
्ञप्तेर्नित्यचेतन्यरूपत्वादित्याश द्य हत्वसिदधिमाह्--यदि नामेति । यदि नामाभ्युपगम्यत्त इत्यर्थः । छौक्रिकस्य 
ज्ञानस्यान्तवत्वदशंनात्तदत्िरिक्तनिव्यज्ञानाभावाच्चेति भावः | पारतन्त्यं जन्यत्वम् । अनित्यत्वादिग्रसङ्खाज्जपति- 
ब्हयोव्ययुक्तमिव्युपसंह रति--अतोऽस्येति । ज्ञानस्येत्यथः । आत्मनो नित्यचैत्तन्यरूपतायाः श्र तियुक्तिसिद्धत्वाज्जप्ति 
ब्रह्योत्यत्रात्मचै्तन्यमेव ज्ञप्षिविवक्षिता, अतो नानित्यत्वादिप्रसद्धः; आत्मनश्च “साक्षी चेता केवलो निर्गणस्च" 

२० इति वचनाञ्ज्ञानकतृस्वमसिद्धम्; जानामीत्यनूमवस्तु बुद्धितादात्म्यकृतः, “ध्यायतीव लेायत्तीव'' इति शृते 
तथा च नातमाभित्नत्वादुब्रह्मणो ज्ञानकतुंस्वप्रस ङ्गः, कामयितुत्ववचनमपि ब्रह्मणो मायोपाधिप्रयुक्तमेव, न स्वत 
इत्याशयेन समाघत्ते-नेति) जञप्तेरात्मस्वरूपाव्यतिरेके सति तस्यां ज्ञप्तौ कायंत्वस्योपचारमात्रत्वाज्जञप्तिरूपस्य ब्रह्मणो 
नानित्यत्वादिप्रस द्ध इत्यथः । उक्तं विवृणोति--आत्मन इति । चैतन्यरूपा ज्ञप्ियत्मनो न भिद्यते मानाभावात्, 
अतो नित्यात्मस्वरूपत्वादिह् विवक्षिता ज्ञप्तिनिव्यैवेत्यर्थः। ननु तहि विषयावभासिकायां ज्ञप्तौ कथं का्य॑त्वप्रसिद्धि- 

२५ रित्याशङ्कुच कायंत्वोपचारादिव्याह्-तथापीति। कायंवुत्िसंसर्गाक्कायंत्वेनोपचयंत्त इति शेषः । वृत्तेः कायंत्वं साध- 
यति--बुद्धेरुषाधिलक्षणाया इति, प्रत्यगात्मोपाधिभूताया इत्यर्थः। शब्दाद्याकारेति। शब्दादिविपयगोचराः शनब्दाद्यव- 
भास्कत्वेन प्रसिद्धाः परिणामास्ते आत्मस्वरूपस्य विज्ञानस्य विषयावभासकवैतन्यस्य विषयमूता उपाधिभूता 
इत्यथंः । तथा चोपाधिभूतवृत्तितादात्म्यादात्मस्वरूपमूतायां ज्ञप्तौ कायंत्वोपचार इत्ति भावः| आत्मविज्ञानस्य 
विषयभूता ये शब्दाद्याकारावभासाः ते उत्पद्यमानाः सन्त आत्मविज्ञानग्याप्ता एवोत्पद्यन्त इति योजना । अत्र 

३० वृत्तीनामात्मविज्ञानेन व्यापिवंत्तिचेतन्ययोरवभास्यावभासकभावप्रयोजकतादात्म्यसम्बन्धरूपा विवक्षिता । अत्त 
एवाह्--तस्मादात्मविज्ञानमास्याग्ेति । उक्तव्यापिस्तच्छब्दा्थः । भावसाधनज्ञानशब्दवाच्यत्वमपि वृत्तौनामेवे- 
त्याहु- विज्ञानेति 1 जानातीत्यत्र धात्वथत्वमपि तासामेव कारकपारतन्त्यादिव्याहू-ते धात्वर्थ॑भूता इति । तनु 
चक्षुरादिकरणजन्यानां ज्ञानानां वश्ेषिकादिभिरात्मधमंत्वा द्ीकाराद्बुद्धिधमेत्वमयुक्तम्, अत॒ आह्-आत्मन 
एवेति । आत्मनो विकाररूपाः सन्तस्तस्येव धर्मा गुणा इति श्रुतितात्पर्यानभिन्नैः कल्प्यन्ते न तु परमाथत भत्म- 

२३५ धमत्वं तेषाम् “कामः सङ्कल्पः” इत्यादिश्रुत्या जन्यज्ञानादीनां मनोधमंत्वप्रतिपादनादात्मनो निगुंणत्वप्रतिपादना- 
च्चेत्यथंः । एवं कोकिकजानस्य कारकपारतन्त्यादिकं निरूप्य स्वरूपन्नानस्य तद्रैपरीत्यमुपपादयति-- यत्विति । 
तुशब्दः स्वरूपज्ञानस्य वृक्तिवेलक्षण्याथेः । “सत्यं ज्ञानम्" इत्यत्र ज्ञानपदलन्धं यज्ज्ञानं तत्सवित्रादेः प्रकााद्कि- 
मिव ब्रह्मस्वरूपादात्मनोऽव्यत्तिरिक्तमातमस्वरूपमिति यावत् । अतो ब्रह्मणः स्वरूपमेवेत्यथंः । नन्वात्मस्वरूपत्वेऽपि 
ज्ञानस्य कथं ब्रहस्वरूपत्वं कारकापेक्षस्य तस्य ब्रह्मत्वायोगादि्याशङ्कयाह-न तत् कारणान्तरेति । निल्यात्म- 
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सव्ये्षम् । निल्यात्मस्वरूपत्वात् । सवेभावानां च तेनाविभक्तदेशकारत्वात्काखाकारादिकारणत्वात् निरतिशय- 
मक्ष्मत्वाच्च न तस्यास्यदविज्ञेयं सुक्ष्म व्यवहितं विप्रकृष्टं मूतं भवद्ड विष्यद्राऽस्ति तस्मात्वं तद्ब्रह्म । मन्त्र- 
वर्णाच्चि-- 

“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पटयत्यचक्षुः स श्युणोत्यकणेः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रचं पुरषं महान्तम् \"* इति । ५ 

“न् हि विज्ञातुधिन्ञातेविपरिोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति इत्यादिश्रुतेश्च । 

विज्ञातस्वरूपाव्यतिरेकात्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच्च ब्रह्मणो ज्ञानस्वूपत्वेऽपि निव्यत्वप्रसिद्धिरतो नैव 

धातवर्थ॑स्तस्याक्रियारूपत्वात् ! अत एव च न ज्ञानक, तस्मादेव च न ज्ञानहाब्दवाच्यमपि तद्ब्रह्म । तथाऽपि 

आनन्दगिरिटीका 

नित्यं चेज्ज्ञानं ताहि तत्र ब्रह्मणः कतुंत्वाभावे कथं सवंज्ञत्वमित्यतत आह्-सवंभावानां चेति \ संविद- १० 
व्यवधानमेव हि विषयस्य सिद्धिः। सर्वं च संवित्स्वभावेन ब्रह्मणाऽव्यवहितमिति सवज ब्रह्मोपचयंत इत्यथः । नित्यं 

ज्ञानं ब्रह्मणि विद्यत इत्यत्र मन्व्रसम्मतिमाह--मन्त्रवर्णाच्चिति । 

ब्रह्म॒ अनित्यं ज्ञान्वाल्लौकिकन्ञानवदित्यादि चोद्यमप्यक्तन्यायेन निरस्तमित्याह--विन्नातुस्वरूपेति । 
रोकिकन्ञानस्य करणादिसापेक्षस्वादनित्यत्वम् । आत्मस्वरूपं तु ज्ञानं न करणादिसपिक्षं सकककरणव्यापारोपरमेऽपि 
सुषुप्ते भावादन्यथा सुवृ्तिसिद्धवनुपपत्तेः परामर्शसिम्भवप्रसङ्कादतः श्रुतितात्पयेगम्येऽथं न सामान्यतो ष्टस्य प्रवेश १५ 

इति भावः। अत्मनः स्वरूपभूतं ज्ञानं कारकसाध्यं वात्वथेत्वादिति चासिद्धमित्याहू--अत इति । नित्यात्म- 
स्वरूपत्वादेवेत्य्थः । अत एव चेति । नित्यत्वादेव ज्ञानस्य न तत्र कतुंत्वमपि ब्रह्मण अआपादयितुं राक्यते । 
लोकिकानिव्यन्ञानविलक्षणत्वादेध च ज्ञानशब्दवाच्यमपि ब्रह्य न भवतीत्याह - तस्मादेव चेति \ कथं तहि विज्ञानं 
ब्रह्मेति प्रयोगस्तत्राऽऽह-तथाऽपीति। शब्दस्य प्रवृत्तिहेतवो जात्यादिधर्मा गौः शुक्छ इत्यादौ; तदमावाच्छन्दान्तरे- 
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स्वरूपादिति हेल्थ: । ननु ज्ञानस्य ब्रह्मरूपत्वे सवंज्ञत्वश्चृतिवि रोधः, तस्याकायंतया ब्रह्मणस्तत्र कर्तृत्वासम्भवात्; 

त च बुद्धिवृत्त्युपदितत्वेन स्वरूपन्ञानेऽपि का्यंत्वोपचार उक्त इति वाच्यम्, तावता बुद्धयुपाधिकस्य जीवस्य 
जलानकतुत्वलाभेऽपि ब्रह्मणस्तदखामात्; जीवब्रह्मणोरमेदेऽपि कल्पितमेदाभ्युपगमेन धमंसा _्कुर्यायोगादि्याशङ्कय 
ब्रह्मणः सवजञत्वं॑सवंसाकषित्वरूपमेवास्तु, कतुंत्वशरुतेरौपचारिकत्वोपपत्तेरित्याशयेन सवंसाक्षित्वमुपपादयति-- 
स्वभावानां चेत्यादिना । तेनेति । तेन ब्रह्मणा अविभक्तो विभागरहितौ देशकालौ येषां ते तथोक्तास्तेषां भावस्तव २५ 
तस्मान्न तस्य ॒विग्रक्रृष्टादिकमस्तीव्यथंः । सवंपदार्थानां ब्रह्माविभक्तव्वे हेतुः--कालाकाशशादीति \! सवंकल्पना- 
धिष्ठानत्वादित्यथंः । स्वप्रकाशचिद्रूपतया ब्र ह्यणोऽतिस्वच्छत्वाच्च तस्याप्रकाश्यं किचचित्सुक्ष्ममस्तीत्याह--निरति- 
कायेति । तस्मातिति \ स्वंपदा्थंसंस्ित्वारदिष्यर्थः । वस्तृत्तस्तु जीवस्य वुद्धचुपाधिवशान्मुख्यज्ञातुत्वादिवद्- 
बरहम गोऽपि मायोपाधिवशान्मुख्यमेव स्व॑ल्त्वं कामयितुत्वादिकं च सम्भवतीति विश्ेषसंग्रहथस्तुशब्दः । तदुक्त 
वाक्यवृत्तावाचार्यैरेव--““मायोपाधिजंगद्योनिः सवंज्ञत्वादिलक्षणः" इति । कारकनिरपेक्षं स्वरूपज्ञानमस्तीत्यत्र ३० 
मन्त्रब्राहमणवक्यानि प्रमाणपति-मन्त्रे्यादिना ! अपाणिग्रंहीता अपादो जवनः। परस्य नान्योऽवभासकोऽस्ति 
तस्य स्वप्रकाशत्वादित्याहू--न चेति । भग्ने सृष्टेः पूवैकारे भवमग्रचम् । विज्ञातुरात्मनो या विज्ञातिः स्वरूपभूता 
संवित् तस्या विपरिलोपो विनाशो नास्ति, अविनाशित्वाद् नाशसामग्रीशुन्यत्वादित्यथंः । ज्ञप्ते रात्मस्वरूपत्वेन 
कारकानपेक्षत्वसाधनप्रघानफलमाहु--विज्ञातस्वरूपेति । तत् आत्मस्वरूपं ज्ञानम् । न धात्वथं इत्यत्र अतःशब्दोक्त 
हेतूमाहु--अविक्ियेति ! निद्यत्वादित्यथंः । कारकसापेक्षक्रियाया एव धाव्वर्थंल्वादिति भावः। अत एवेति । ज्ञानस्थ ३५ 
नित्यत्वादेव तत्र ज्ञाने ब्रह्मणः कतंत्वमप्यापादयितुमश्चक्यमित्यर्थः । तस्म्देव चेति \ तत् ज्ञानस्वरूपं ब्रह्य ज्ञानपद- 
वाच्यशौकिकन्ञानविलक्षणत्वादेव ज्ञानपदवाच्यमपि नेत्यथंः । कथं तहि “श्ञानं ब्रह्म" इति सामानाधिकरण्यम् ? 



। ||| 
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तहमासवाचकैन बुद्धिधमेविषयेण स्रानश्ब्देन तल्लक्ष्यते त ॒तुच्यते, शब्दप्रवृत्तिहैतुजात्यादिधमंरहितत्वात् ! तथा 
सत्यरब्देनापि, सवंविक्ञेषप्रत्यस्तमितस्वरूपत्वादृब्रह्मणो बाह्यसत्तासामास्यविषयेण सत्यश्ञब्देन रक्ष्यते स्यं ब्रह्मेति 
नं तु सल्यक्षब्दबाच्यमेव ब्रह्य । एवं सत्यादिक्षब्या इतरेतरसल्निघधावभ्योन्यनियम्यनियामकाः सन्तः सत्यादिशब्द- 
वाच्यात्तिधतंका ब्रह्मणो खक्षणार्थाश्चि भवन्तीत्यतः सिद्धं “यतो वाक्च निवन्ते । अप्राप्य मनसा सह" “अनिरक्तः- 
निखयने" इति घावाच्यत्वं नीरोत्परूवदवाक्याथत्वं च ब्नहयणः । 

आनन्दगिरिटीका 

णापि वाच्यं न भवतौत्याहु--तथेति । तथा सत्यशब्देनापि न वाच्यं ब्रह्मेति शेषः । एतस्स्फुटयति--सवंविशेषेति । 
सत्ता यस्यास्ति तत्सत्यमिति लोकरूढिः । सत्ता चानुगतल्पं सामान्यं व्यावृत्ताः सत्ताविशेषाः । स चायमनु- 
वृत्तव्यावृत्तमावो न वस्तु परस्परपेक्षसिद्धत्वादतो यस्मिन्नयं व्यावुत्तानुवृत्तमावः कल्पितस्तदव्यावत्ताननुगतं ब्रह्य 
लक्ष्यत इत्यथः । एवमेकेकस्य शब्दस्याथं मुक्त्वा वाक्याथ माह--एवं स्यादीति ! यद्यपि सत्यादिशब्दानां ब्रह्मणा 
मुख्योऽन्वयस्तथाऽपि "जरुणैकहायन्यादिवत्पाभ्णिकान्वयेनेतरेतरसच्चिघावन्योन्यस्य वृत्तिनियामका भवन्ति। रज्नानेन 
विरोषणात्सत्यश्चब्दो न जडे कारणे वत्तते । सत्येन विशेषण।ज्जञानरान्दो न विषयसापेक्षे ज्ञाने वतते । ज्ञानेन 
विशेषणाश्चानन्तशन्दे ज्ञातुग्यतिरिक्तं वतते । ततश्च सत्यादिशब्देन यल्लौकिकं वाच्यं तद्विलक्षणेन भवितव्यमिति 
सम्भावयन्तः सकरलौकिकाध्यासाधिष्ठानं ब्रह्मस्वेन जक्षयन्तोत्यथंः । तततः कि फरतीत्यत माह --अतः सिद्धमिति । 

वनमाखा 

 तत्राहु--तथापीति । वाच्यव्वाभावेऽपीत्यथंः । तदाभासेति । ज्ञानाभासवाचकेनेत्यथंः । कोऽसौ ज्ञानाभास 
इत्याकाडक्षायां तदेव विवुणोति--चुद्धीति \ बुद्धिपरिणामरूपवृत्तिन्नानवाचकेनेत्यथंः । वृत्तेजंडायाश्चैतन्यतादात्म्य- 
मन्तरेण विषयावभासकत्वायोगाज्ज्ञानाभासत्वमिति भावः। पूर्वोक्तं वाच्यत्वाभावमनूद्य तत्र हेत्वन्तरमाह- 
न तूच्यत इत्यादिना \ अर्थेषु शब्दानां प्रवृत्तिहैतूत्वेन प्रसिद्धा ये जात्यादयो धर्मास्तद्रहितत्वाद्ब्रह्मण इत्यथः । 
तद्रहितत्वे हितुमाह्--सत्यानन्तेति । सामानाधिकरण्यादित्यनन्तरं ब्रह्मशब्दस्येति शेषः । सत्यानन्तपदाभ्यां 
बाधायोग्यत्वत्रिविधपर्च्छिद राहिव्यसमपेकाभ्यां ब्रह्मणो निविश्ेषत्वावगमादित्यर्थः। अत एव सद्यशब्दस्यापि त 
वाच्यं ब्रह्मेत्याह -तथा सत्यज्ञब्देनापीति ! सर्वेति ! सवेंविरोषरहितस्वरूपत्वादेवेत्यथं; । कथं तहि "त्यं ब्रह्म" 
इति सामानाधिकरण्यम् ? तव्राहु-बाह्येति । बाह्यं लोकसिद्धं यत्सत्तासामान्यं सत्ताजातिस्वरूपं तदह्ाचकेन 
सत्यशब्देन बाधायोग्यं वस्तु लक्ष्यत इत्यथः । यद्रा पूवं विकारेष्वव्यभिचारितया वत्तमाने वस्तुनि रज्ञ्वादौ 
सत्यशब्दप्रसिद्धेरक्तत्वात् रौकिकसत्यवस्तुवाचिना सत्यशब्देन परमाथंभूतं वस्तु लक्षयते, अत्तः “सद्यं ब्रह्म" इति 
सामानाधिकरण्यमुपपद्यत इति बोध्यम् । न त्विति 1 केवलस्य परमार्थवस्तुनः प्रागनुपस्थितत्वेन शक्तिग्रहाभावादिति 
भावः | सत्यादिपदत्रयभ्याष्प्रानमुपसंहरति-एवमिति \ नियम्यनियासकभावफलमाहू-सत्यादीति । स्वस्ववाच्यार्था- 
ल्निवतकाश्च भूत्वा ब्रह्मणो लक्षणस्य सच्चिदद्ितीयस्वरूपस्य समपंका मवन्तीव्यथंः । लक्षणववक्यार्थविचारमुप- 
संह रति--अतः सिद्धमिति \ निरुक्तं वाच्यम्, तद्धन्नमनिरक्तम् । नीलोत्परवदहिति \! सत्यत्वादिविरोषणविशिष्टस्य 
बरह्मणः सत्यादिवाक्या्थंतायाः “नं विदेषणघ्रधानान्येव" इत्यत्र “लक्षणार्थं च वाक्यमित्यवोचाम' इत्यत्र च 
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१. अर्णैकहूायन्यादिवत्- यद्यप्यत्र यथा सस्यज्ञानानन्तपदानां विशेष्ये ब्रह्मण्येवान्वयः, तथा अरुणंक~ 
 हयनीपिङ्धाक्षीणां पृथगेव भावनायामन्वयः न तु परस्परान्वयः कारकाणां परस्परान्वयायोगात् 

क्रियायामेवान्वयात् । तथापि पाष्णिकबोधकारे परस्परामेदो ज्ञायते सामानाधिकरण्यात् या अरणा 
सा एकहायनी सा पिङ्धाक्षीति तद्रदित्यर्थः | 

२. यत्त॒ परमते ज्ञानमित्यस्य अर्शाद्यजन्तत्वेन ज्ञानगुणकमित्यथं इति, तन्न, ज्ञानपदस्य नपुंसकस्य 
ज्ञाने रूढेः अशंआदिकल्पनाया अनपेक्षणात् ब्रह्मणः स्वसम्बद्सव॑भासकत्वेन सवज्ञत्वसम्भवाच्च | 

वस्तुपरिच्छेदः अन्यवस्तुनः सकाशात् भिन्नत्वमेव स्वारसिक ततश्च भेदरहितत्वभेव वस्तुपरिच्छेद- 
राहित्यम् । यत्तु समाभ्यधिकराहित्यनिदानभूतगुणप्रकषः वस्तुपरिच्छेद राहित्यमिति परोक्तं तत् 
परिभाषामात्रं न तु पदाथः | 
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परमे व्योमन् । `सोऽ्दनुते सर्वान्कामान्खह । ब्रह्मणा विपधितेति। तस्माद्वा एतस्मादास्मन 

तद्यथाव्याख्यातं ब्रह्म यो वेद विजानाति निहितं स्थितं गुहायाम् ! गूहते: संवरणस्य निगूढा अस्यां 
ज्ानज्ञेयज्ञात॒पदार्था इति गुहा बुद्धिः ! गढावस्यां भोगापवर्गौ पुरुषार्थाविति वा तस्यां परमे प्रकृष्टे व्योमन्न्योम्न्ना- 
कशेऽव्याङृताख्ये \ तद्धि परमं व्योम “एतस्मिन्ल्वक्षरे गार्ग्याकाशः" इत्यक्षरसन्निकर्षात् \ गुहायां व्थोम्नीति वा 

आनन्दगिरिटीका 

ताचकरशक्त्या बोधकल्यानङ्खीका रादवाच्यत्वं सकलानिष्टव्यवच्छेदेनेकस्यैव लक्षयत्वाभ्युपगमाच्च गुणगुण्यादिसंभेद- 

रूपव क्याथवेलक्षण्यं च ब्रह्मणः सिद्धमिद्यथंः । 

बुद्धौ कर्ये यदनुगत्तं परमं व्योमाव्याङृताख्यं तस्मि्िहित्तमिति सप्तमीयं वैयधिकरण्येन व्याख्यातम् । 
व्योमशचब्दस्य भूताकाशे रूढि परित्यज्य किमित्यव्याकृततविषयत्वं व्याख्यायते ? तत्राहु-तद्धीति \ भूताकाशस्य 
का्यंतवेनापरत्वादन्याकृताकाशस्य कारणतेन परमत्वविशेषणसम्भवाच्छाखान्तरे शतपथे चाक्षरेण ब्रह्मणा 

सामीप्यावगमादभ्याङ्कतं व्योमशब्देन लक्ष्यत इत्यथं; । एवं पराभिप्रायेण व्याद्याय स्वाभिप्रायं व्याचष्ट 

वनमाला 

तात्पयंतो निरस्तत्वादब्रह्मणो नीरोत्पख्वाक्याथेवैलक्षण्यं च सिद्धमित्यथः। 
सच्चिदेकरसं ब्रह्य प्रकृतं मेद्वजितम् । मन्त्रस्य प्रथमे पादे तात्पयंण निरूपित्तम् ।। 
गहतेरिति ! गृहते: संवरणा्थंस्य गहेति रूपमिति भावः । गृहाशब्दस्यावारकार्थंकत्वेऽपि प्रकृते का गृहा 

विवक्षिता ? तत्राहु-निगढा इत्यादिना । ज्ञात्रादिपदार्थानां बुद्धिपरिणामत्वपक्षमाश्रिव्य तत्र तैषां निगूढत्वमुक्त् । 
वद्धिनिरोधावसरे ज्ञात्रादिपदार्थानां मेदेनानुपलम्भात्तेषां तत्र निगृढतवमवगन्तव्यम् । तेषां मायापारणामत्वपक्ष- 
माध्रित्याह्-निगढाविति ।! भोगो दुःखादिः, अप्र्गो ज्ञानम्, तदुभयं बुद्धिपरिणामत्वत्तत्न निगूढमित्यथः । 
भूताकाशं व्यावत्तयत्ति-अव्याक्ृताख्य इति ! अव्याक्रतमन्ञानम् । तस्थ परमत्वे कारणं हिशब्देनाह्- तद्धीति । 

१. परमते “सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह" "ब्रह्मणा विपद्चिता” इत्ति वाक्यद्वयस्य ब्रह्मविद्धकुण्ठारः 
ब्रह्मरोकं प्राप्य ब्रह्मणा सह् सर्वान् कामाननुभवतीत्यथंः इत्युक्तम् । अव्र मते कामपदं काम्यन्त इति 
व्युत्पत्या कल्याणगुणान् मुडक्त इत्यथः । मुक्तस्य सवतो विरक्तवेन तद्रयतिरक्तकाम्यान्त रासम्भवात्। 

न च भोगानुभवे ब्रह्मणोऽगप्राधान्यम्, पृत्रेण सहागतः पिता इत्यादिवदिति श ङ्धुयम् । अत्र भोक्तृसाहित्ये 
स दोष एव, किन्तु मोग्यसाहिव्यमेवातराङ्खीकार्य तत्तद्च पयसा सहौदनं मुक्त इत्तिवत्, ब्रह्मणा सह् 
कामान् भुङक्ते इत्यर्थाङ्गीका रादिति वदन्ति । अत्र कामानित्यस्य कल्याणगुणपस्त्वं न स्वारसिकम्, 
तथा सर्वानित्यस्यानन्वयङ्व भगवद्गतकव्याणगुणानामसद्भुयेयत्वात् । सर्वान् भुङ्क्त इत्यस्य 

असम्भवर्च । ब्रह्मपदस्य भोग्यपरत्वे लक्षणा च । अस्मन्मते तु- 
सोऽश्नुते सकलान् कामानक्रमेण सुरषंभाः । विदितब्रह्मरूपेण जीवन्सुक्तो न संशयः ।।" 
इत्यनेनोपव हणेनेकार्थ्यातु “एतस्यैवानन्द्स्यानन्यानि मृतानि मात्रामुपजीवन्ति इत्युक्तेः सर्वा 

 नन्दानुभवस्य मुक्ते स्वारस्याच्च । सवंजीवरूपत्वापच्या मुक्तस्य सर्वानन्दानुभवसम्भवाच्च भगवत्- ३ 
पादोक्तमेव युक्तम् । अपि च तेषां यत्राथंवरोन पादव्यवस्था इति जैमिन्युक्त रीत्या सदहेत्यस्य पूवंवाक्येन 
योजने अथेविरेषलाभाच्च तदेव युक्तमिति । अत एव तन्मते पादान्तरस्थेन सह् पदेन ब्रह्मपद- 
योजनमयुक्तम् । 

२. “तस्माद्रा एतस्मादात्मनः" इत्यत्रापि परमतव्याख्या न युक्ता, तस्मात् “ब्रह्मविदाप्नोति परमि"व्युक्तात् 
एतस्मात् “सत्यं ज्ञानमि""द्युक्तातु इति परमतं तदयुक्तं तच्छब्देतच्छब्दयो रथभेदयनुक्तेः । अस्मद् 
व्याख्याने तु “एतस्मादात्मन इति ब्रह्माभिद्चत्वमात्मन इत्युक्तम् । तच्चोत्तरत्र “स॒ यश्चायं पुरुषे 
यश्चासावादित्ये" इत्यभेदस्य वक्ष्यमाणत्वात् । “उदरमन्तरं कुरूते भथ तस्य भयं भवति" इति 
जीवनब्रह्मभेददशंनः भयप्राप्टयुक्तेश्च अमेदोपक्षेपः स्वरसः | 
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विषधिता मेधाविना स्वजन तद्धि वैपधित्यं यत्सत्वं तेन स्वंज्ञरूपेण ब्रह्मणाऽदनुत इति । इतिशब्दो 
मत्त्रपरिसमाष्ट्य्थंः | 

सवं एव वत्ल्यर्थो ब्रह्मविदाप्नोति परमिति ब्राह्यणवाक्येन सूत्रितः! स च शत्रितोऽथः संक्षेपतो मस््ेण 
व्याख्यातः । पुनस्तस्यैव विस्तरेणाथंनिर्णंयः कतव्य इत्युत्तरस्तदुवृत्तिस्थानीयो ग्रन्थ आरभ्यते तस्माद्या एतस्मादि- 
व्यादिः । तत च सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहयत्युक्तं मन्त्रादौ । तत्कथं सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यत आह् । तत्र त्रिविधं ह्यानतसयं 
देशतः कालतो वस्तुतश्चेति \ तद्यथा देशतोऽनन्त आकाशो न हि देक्तस्तस्य परिच्छेदोऽस्ति! नतु काल. 
तश्चाऽऽनन्स्यं वस्तुत्ाऽऽकाशस्य ।! कस्मात्कायत्वात् । नैवं ब्रह्मण आकारावत्कालतोऽप्यन्तवस्वमकायत्वात् \ कायं 
हि वस्तु कालेन परिच्छिद्यते । अकायं च ब्रह्य । तस्मात्कालतोऽप्यनन्तम् । तथा वस्तुतः । कथं पुनवैस्तुत आनत 
सर्वानन्थत्वात् भिन्नं हि वस्तु वस्त्वन्तरस्यान्तो भवति । वस्त्वन्तरबुर्धह प्रसक्ता बस्त्वन्तरा्चिवतंते! यतो यस्य 

आनन्दगिरिटीका 

वृत्तमनुवद्युत्तरग्रन्थावतारणाय--सवं एवेत्यादिना } भक्राशादिकारणत्वामिधानेनाऽऽनन्त्यप्रपञ्चः क्रियत 
इति समनन्तरग्रन्थताप्पर्यं॑दशंयितुं पूवोक्तेष्वथंविशेषमनुवदति- तत्र चेति \! वस्तुत आनन्त्यं व्याख्यातुं 

वनमाला 

सित्याक्षयेनाह्- तेन सवंज्स्वरूपेणेति | ननु यः सत्यज्ञानानन्तलक्षणं ब्रह्य प्रत्यक्त्वेन वेद सोर्ऽवरादिवत्मना 
ब्रह्मलोकं गत्वा तत्रस्थेन सवंजेन ब्रह्मणा सह दिन्यान्कामानहनुत इति ऋञ्वथं एवात्र किमिति न विवक्षित इति 
चेत्, न; ब्रह्मणा सहेत्यन्वयस्य “'सोऽदनुते सवन्किामान्सह्” इत्यवाध्ययनसम्प्रदायप्राप्तवाक्यविच्छेदाननुगुणलवात् 
परब्रह्मविदो गव्युत्करान्त्याचभावस्य चतुर्थाध्याये साधितत्वात् “अशरीरं वाव सन्तम्” इत्यादिश्रुत्या मुक्तस्य 
शरीरसम्बन्धप्रतिषेधात् तक्केन क पश्येत” इत्यादिश्रुत्या तस्य विशेषविज्ञान प्रतिषेधाच्च "ब्रह वेदं ब्रह्मैव भवति" 
इति श्रुत्या सावधारणया ब्रह्मस्वरूपग्यतिरिक्तस्य प्राप्यतवप्रतिषेधास्च; तस्मादत्र ऋज्वर्थीविवक्षेत्यन्यत्र विस्तरः । 
| वृत्तानुवादपूवकमुत्तरसन्दभंमवतारयति--सवं एवेत्यादिना । तदुवृत्तीति \ तस्य सूत्रस्य वृत्तिविद्तरतो 
व्याख्या तत्स्यानीय इत्यथः । तत्र सृष्टिवाक्येनानन्तयं प्राधान्येन प्रपञ्च्यत इति तात्पर्यं दशंयितुं पूरवोकतेष्वथं विशेष- 
मनुवदति--तत्र चेति \ आहैत्यनन्तरम् "तस्माद्वै इत्यादिश्नुतिरिति शेषः । नन्वन्तशब्दस्य नाले प्रसिदलाद- 
नन्तत्वं नित्यत्वम्; तच्चाकाश्ञादिकारणत्ववचनादुब्रह्मणो न सिध्यत्ति, तस्यान्तवत्वेऽप्याकाशादेर्वाय्वादिकारणत- 
वदाकाश्चादिकारणत्वौपपत्तेरित्याशङ्कुय आनन्त्यं विभजते-- तत्र चिविधं हीति । तथा च चिविधे आनन्त्य यद्वस्तुत 
आनन्त्यं तदेव सृष्िवाक्येन तात्पयंतो निरूप्यत इति भावः । तत्र देशत आनन्त्यस्य हिशब्दसुचितां प्रसिद्धिमाकाशे 
 दशंयति-तदथेति । न हीति! अवकालात्मना सवंत्रावस्थानादिव्यथं; । अभावः परिच्छेदः । ननु कि कालतो 
वस्तुतक्ष्चानन्त्यमप्याकाशे प्रसिद्धम् ? नेत्याह--न त्विति । कारुत आनन्त्याभावे हेतुं पृच्छति--कस्मादिति, 
यद्वा आकाशस्य नित्यत्वमरभिप्रेत्य नैयायिकः शद्धुते-कस्मादिति। “भात्मन आकाशः सम्भूतः" इति श्रुत्तिमाश्चिल 
परिहुरति--कायंत्वादिति । तथा च कार्याकाशस्यानिव्यत्वात्कालत आनन्त्यं नास्ति | वाय्वादेराकाशसमसत्ताकस्य 
वस्तुनः सत्वाद्रस्तुत आनन्त्यमपि तस्य नास्तीति भावः| ननु निवयेन प्रसिद्धस्य चेदाकाशस्य कालत अनन्त्य 
नास्ति, तहि ब्रह्मणोऽपि तच्चास्त्येव, नेत्याहु--नैवमिति ! नन्वकायंत्वमसिद्धं बरह्मणः कारणत्वादाकाशादिवदिति, 
नैत्याह--अकाय चेतति \ चशब्दः शद्कानिरासाथंः । आकाश्ादेरिव ब्रह्मणः सृुष्प्रिर्ययोरश्रवणान्मलकारणस्यापि 
ब्रह्मणः कायस कारणानवस्थाप्रसङ्खेनोक्तक्रारणत्वातुमानस्याप्रयोजकत्वात् ““स्व॑गतशच नित्यः” इत्यादौ नित्यतव- 
श्रवणात् ब्रह्मण उत्पत्तौ सामग्र्निरूपणदेश्च हेतोरकार्थं ब्रह्येत्यथंः । तथेति 1 तथा व स्तुतद्वानन्तं ब्रह्मेत्यर्थः । 

ननु वस्तूतो ब्रह्मातिरिक्तस्य जगतः सत्त्वात्तस्य वस्तुत भआनन्त्यमसिद्धमिव्याक्षिपति--कथं पुनरिति । जगतो 
ब्रह्यापक्षया वस्त्वन्तरत्वमसिद्धं कल्पित्तत्वादितयाशयेनाहू--सर्वानन्यत्वादिति ! ननु सर्व॑स्य जगतो ब्रह्मानन्यववेऽपि 
बरह्मणस्तक्रतः परिच्छेदः कि न स्यादिव्याशङ्कुयाहु-भिन् हीति । मित्नस्यान्तत्वं प्रसिद्धमिव्युक्तम्, तदेव प्रपन् 
यति--वस्त्वन्तरबुद्धिहीति। गोत्वसच्चिकेषंदशायां गोत्वरूपस्याश्वत्वादयपेक्षया वस्त्वन्तरस्य बुद्धिर्जायते; सा च 
गोसर्सिहितायामर्वादिव्यक्तावपि गौरयमपीत्येवमाकारेण प्रसक्ता सती तत्रश्वत्वं इृष्ट्बा निवत्ते नायं गौरिति 
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ृेधिनिवृत्तिः स तस्यान्तः । तद्यथा गोत्वबरुद्धिरश्चत्वाद्िनिवतंत इत्यश्चत्वान्तं गोत्वमित्यन्तवदेव भवति । स चान्तो 
मितेषु वस्तुषु दष्टो नैवं ब्रह्मणो भेदः \ अतो वस्तुतोऽप्यानन्त्यम् । कथं पुनः सर्वानन्यत्व ब्रह्मण इत्युच्यते, स्व॑वस्तु- 

कारणत्वात् । सवेषां हि वस्तूनां काराकाशादीनां कारणं ब्रह्य ! कायपिश्षया वस्तुतोऽन्तवत्वमिति चेच्च ! अनृतत्वात् 

कारयवस्तुनः । न हि कारणव्यतिरेकेण कार्यं नाम वस्तुतोऽस्ति । यतः कारणबुद्धिविनिवरतेत \ वाचारम्भणं विकारो 

तामधेयं भृक्तिकेत्येव सत्यमेवं सदेव सत्यमिति भरुत्यन्तरात् ! तस्मादाकाञ्ादिकारणत्वास्तुतस्तावदनन्तं ब्रह्य । 

आकाशो ह्यनन्त इति प्रसिद्धं देशतस्तस्त चायं कारणं तस्मात्सिद्धं देशत आत्मन आनन्त्यम् \ न ह्यस्वंगतात्सदेगत- 

मूतपद्यमानं लोके किञ्चिद्दृश्यते । अतो निरतिक्यमात्मन आनन्त्यं देशतस्तथाऽकायं्वात्कारतस्तद्धिचिवस्त्वन्तरा- 

भावाच्च वस्तुतोऽत एव निरतिशय॑सत्यत्वम् । 

तस्मादिति मुलवाक्यसृत्रितं ब्रह्य परामृदयते । एतस्मादिति मन्त्रवक्येनान॑न्तरं यथाकक्षितम् \ यद्ब्रह्याऽऽदो 

जनन्दगिरिदीका 

वस्तुनोऽन्तवत्वं तावदाह्-- भिन्नं हीत्यादिना । विस्तरेणोक्तमानन्त्यं संक्षिप्याऽऽह-तस्मात्सिडमिति ! देशतोऽन. 
वच्छिन्नस्याऽऽकाशस्य कारणत्वाद्व्यापकत्वाचिरतिक्तथमात्मनो देशत आनन्त्यमकायंत्वाच्च कालत आनन्त्यं 
तद्यतो व्यावत्तेत तस्य पुथगसत््वात्कायंस्योपादानादन्यत्र सत्त्वायोगाद्रस्तुतोऽप्यानन्त्यं सिद्धमित्यथंः । अत इति 
निरतिशयानन्त्यादेव सत्त्वमपि सिद्धमन्तवत एव रज्जुपर्पादिवदसत्यत्वादित्यथंः | | | 

एवं सुष्िवाक्यतात्पयंमुक्त्वा पदानि विभजते- तस्मादित्यादिना \ अन्त्यकायंपर्यन्तं परमात्मनः सरव॑त्रो- 

वनमाला 

हि प्रसिद्धमेतदिस्यथः । ततः किम् ? तत्राहू-यत इति! उक्तं सामान्यन्यायं स्वयमेवोदाहुरणनिष्ठतया योजयति -- 
तद्यथेति । अश्वत्वान्तमिति । गोत्वमश्वत्वान्तमद्वत्वावधिकमनुभूयत इति कृत्वा गोत्वमन्तव दधवतीत्यथः । उक्तस्य 
वस्तुपरिच्छेदस्य घटत्वादिसाधारण्येन प्रसिद्धिमाह्-स चेति 1 एवं वस्त्वन्तरस्यान्तवत्तवं प्रसाध्य प्रकृतमाहु-- 
नैवमिति । भेदपदं भिन्नवस्तुपरम् । अत इति \ परमाथतो ब्रह्मभिन्नवस्त्वभावादित्यथंः । सवंस्थैव जगतो ब्रह्मा- 
नन्थतवस्य पुवैमभिदहितत्वादिति भावः ! सर्वानन्यते हेतुं पुच्छति--कथमिति । “आत्मन आकाशः सम्भूतः"' इति 
ृष्टिवाक्येनोत्तस्माह--उच्यत इति ! नन कालपरमाण्वादीनां नित्यत्वात् सर्व॑वस्तुकारणत्वमसिद्धमित्यारङ्कयाऽब्ह्- 

सवेषां हीति । काकादेरपि कायंत्वं वियदधिक रणन्यायसिद्धमिति सूचनार्थो हिशब्दः । “चिदविद्यासम्बन्धः कालः 

विष्णुपुराणोक्तरीत्या 'श्रह्मण एव रूपभेदः कालः इति पक्षयोः कारुस्यानादितवेन कायंत्वाभवेऽपि न क्षतिः, 
आद्यपक्षे कारस्याविद्यावत्कस्पितत्वेन वस्त्वन्तरत्वाभावात्, द्वितीये कालस्य ब्रह्मस्वरूपत्वादेवे वस्त्वन्तरत्वा- 
भावादिति मन्तव्यम् । ब्रह्मवद्ब्रह्मकायंस्यापि परमाथंत्वं मन्वानः शङ्खुते--कायपिक्षयेति । भरम्भणाधिकरण- 
न्यायेन परहरति--नानुतत्वादिति \! यत इति ! यततः पुथक्सत्वाद्धेतोः कारणबुद्धिः कार्यालिवत्तंत तत्पृथकसच्वं 
कार्यस्य नास्तीत्यथं; । अत एव “मृद्घट” ^मृच्छरावम्” इति विकारेषु कारणुद्धिरनुवतंते, तथा जगत्यपि 
(सन्धटः"' “सन्पटः” इत्यादिरूपेण सृद्रूपब्रह्मवुद्धिरनुवत्तते, न हि पुथक्सत्त्वयुक्तयोषंटपटयोमंध्ये घटबुद्धिः पटे 

पटबुदिर्वा घरेऽनुवर्तते इति भावः। कांस्य कारणात्पृथक्सत्वाभावे श्रुतिमाह--वाचारम्भणमिति \ वस्तुत 
भानन्त्यनिरूपणमुपसंहरति- तस्मादिति । देशत इति पष्ेऽपि देशपदं वस्तुपरम् । नरहाणो देशत आनन्त्यं 

 कमुतिकन्यायेन साधयत्ति-आका्लो हीत्यादिना ! आकाशस्य देशत आनन्त्यं प्रसिद्धमिव्ययमथंः प्रागेवोक्तं इति 

मृचनार्थो हिशब्दः । ननु सवंगतमाकाशं प्रति ब्रह्मण उपादानकारणव्वेऽपि कथं तस्याकाक्ञापेक्षयापि महत्त्वं 

सिध्यति स्वन्यूनपरिमाणद्रव्यस्याप्युपादानव्व्षम्भवादित्याश ङ्का निराकरोत्ि-न हीति । कायंद्रव्ये स्वत्यून- 

परिमाणद्रवयारभ्यत्वनियमस्य दीषंविस्तृतदुकूका्यारब्धरणज्ज्वादी ग्यभिचारात्सवंगतस्याकाशादेरसवंगतादुत्पच्- 

मानतायाः प्रत्यक्षादिसिद्धत्वाभावाच्चौचिव्येनाकाश्च्य ततोऽप्यधिकपरिमाणादेवोत्पत्तिः सिध्यतीव्यथंः। ज्याय्राना- 
कारात्" इत्यादिश्रुत्या च ब्रह्मणो निरत्तिशयमहत्त्वं सिद्धमिव्याकयेन फकितमाह--अत इति \ अत एवेति । 
व्िविधपरिच्छेदशू्यत्वादेवेत्यथं : । निरतिक्षथमिति । त्रैकालिकबाधशुन्यत्वलक्षणमित्यथंः। ` 

इत्यं सृष्टिवाक्यतात्पर्याथंमानन्त्यं निरूप्याक्षराणि व्याचष्टे-- तस्मादित्यादिना ! यथाङक्षितमित्ति ! पर- 
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ओषधीभ्योऽन्नम् । अनात्पुरूषः । यम॒ वा एष पुरुपरऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः । 
दक्षिणः पक्षः| अयथुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भषति ॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः 

ब्राह्मणवाक्येन सूचितं यच्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्येव्यनन्तरमेव रक्षितं तस्मदेतस्मादब्रह्यमण आत्मनः अत्मश्टाब्दवाच्यात्। 
५ आत्मा हि तत्सकस्य, तत्सत्यं स आत्मेति श्वत्यन्तरादतो ब्रह्याऽऽत्सा \ तस्मादेतस्मादुब्रह्मण आत्मस्वरूपादाकाषा 
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सम्भूतः समूत्पन्चः । आकाशो नाम शब्दगुणोऽवका्ञकरो मूतद्रव्याणाम् \ तस्मादाकाशात्स्वेन स्पश्ागुणेन पूवण च 
कारणगुणेन शब्देन द्विगुणो वायुः ! सम्भूत इत्यनुचतंते । वायोश्च स्वेन रूपगुणेन पूर्वाभ्यां च चिगुणोऽग्निः सम्भूतः । 
अग्तेः स्वेन रसगुणेन पूर्वश्च िभिश्चतुगुंणा आपः सम्भूताः \ अद्धूचः स्वेन गन्धगुणेन पूवेश्तुभिः पश्चगुणा पुथिवी 
सम्भूता ! पुथिव्या ओषधयः \! ओषघीभ्योऽच्म् । अच्चाद्रेतोरूपेण परिणतास्पुरुषः शि रःपाण्याद्याकृतिमान् । स वा 
एष पुरुषोऽन्नरसमयोऽन्नरसविकारः । पुरुषाङृतिभावितं हि सर्वेभ्योऽङ्केभ्यस्तेजः सम्भूतं रेतो बीजं तस्माद्यो जायते 
सोऽपि तथा पुरुषाकरृतिरेव स्यात् \ सवंजातिषु जायमानानां जनकाकृतिनियमदशंनात् । 

सरवेषामप्यन्चरसविकारत्वे ब्रह्मवेश्यत्वे चाविरिष्टे कस्मास्पुरुष एव गृह्यते, प्राधान्यात् । कि पुनः 
प्राधान्यम् । कमंन्ञानाधिकारः। पुरुष एव हि शक्तत्वादथित्वादपयुंदस्तत्वाच्चार्थ विद्वान्समथंः कमंज्ञानयोरपि 
क्रियते--““पुरषे स्वेवाऽऽविस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन सस्पन्नतमो विज्ञातं वदति विज्ञातं प्यति वेद श्वस्तनं वेद 

आनन्दगिरिटीका 

पादानत्वादाकाशभावापन्नात्परमात्सन एव वायुः सम्भूतोऽतत एव तद्गुणस्योत्तरत्रानुव्ति्गणशब्दप्रयोगोऽपि भेद- 
कल्पनया तत्तन्त्रत्वाभिप्रायेण न वेशेषिकपक्षवत्तत्वमेदाभिप्रायेण तत्वतो मेदे प्रमाणाभावादिति द्रष्टव्यम् । 

पुरुषग्रहणस्य तात्पयंमाह--स्वेषामपीति । राक्तत्वादिति विधितिषेघविवेकसामथ्योपितल्वादित्थुक्तम् । 
तत्रेतरेयकश्नुतिसम्मत्तिमाह्--पुरुषे त्वेवेति । ब्राह्यण्यादिजातिमति मनुष्यादिदेह् आविस्तरामत्िडायेन प्रकट आत्मा 

| | | वनमाला 
`, 1 । 

मृद्यत इत्यनुषङ्गः । उक्तं सवंनामद्रयाथंमनुवदन्नेव वाक्याथंमाह्-यदित्यादिना । ननु प्रतीच एवात्सकन्ब- 
वाच्यत्वात्कथं ब्रह्मण आत्मशब्दवाच्यत्वमिदयाशङ्कुयाह्--आत्मा हीति ! तत् ब्रह्म सवस्य भोक्तुवगंस्म आत्मा 
वास्तवं स्वरूपमित्यथंः । तत्र हिदाम्दसूचित्तं मानमाह - तत्सत्यमिति । आत्मेति । आत्मशब्दवाच्पमित्यभरंः। 
आकाशस्य लक्षणं स्वरूपं चाह्--आकाक्चो नामेत्यादिना । तस्माच्चेति 1 चकार आत्मसमुच्चग्राथंः । तथात्र 
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माकाशतादात्म्यापन्नादात्मनः सकाशादेवे वायुः सम्भूत इत्यथः । एवमुत्तरत्रापि पूवंपुवंभूततादात्म्यापन्नादु्लरोत्तर- 
भूतस्योत्पत्तिरवगन्तव्या “तदभिध्यानादेव तु इत्यादौ तथा व्यवस्थापितत्वादिति मन्तव्यम् । अग्नि्ञब्दस्तेजः- 
सामान्यपरः । पुथिव्या इति । अन्नपञ्चम्याः प्रकृत्यथंत्वात्पूवंत्रापि पञ्चम्यः प्रकृत्यर्था एवेति मन्तग्प्रम् । ओक्य 
सम्भूताः, अन्नं सम्भूतम्, पुरुषः सम्भूत इति सवत्र क्रियापदं द्रष्टव्यम् । “अन्नात्पुरुषः” इति वाक्योक्तं पुसषस्यान्न- 
विकारत्वं व्याख्यातुम् “स वा एषः" ` इ्य॒त्तरवाक्यं प्रवन्तम् अतत न पौनसक्त्यमिति मन्तव्यम् । स्सङब्दि्तस्य 
रेतसः पुरुषाकृतिनियामकत्वमाहू--पुरषाङृतीति । पितुः पुरुषाकृत्या भावित्तं संस्कृतं सत् पितुर ङ्गेभ्यः सकाशात् 

 सम्भूतमित्यथः । तेज इति । सवेंषामङ्गानां सारमूतमित्यथंः। तथा च श्रुतिः--“यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वभ्योऽद्खेभ्यस्तेज 
सम्भूतम्" इति । तस्मादिति ! पुरुषाकृतिभाविताद्रेतोरूपाद्रीजादित्यथंः । पुरुषग्रहुणस्य ता्पर्यं॑वक्रतुमाक्षेपरमव 
तारयति-- सर्वेषामपीति ! पश्वादीनामपीत्यथंः | क्रमेण ब्रह्मविकारत्वं ब्रह्मवंडयत्वम् । समाधत्ते--प्राधान्यादिति । 
यदि प्राधान्यं भक्षणादिविषये तदा परवादीनामेव प्राधान्यं स्यादित्याशयेन शङ्ते--कि पुनरिति । कमंज्ञानयधि 
कारित्वमनत्र प्राधान्यम्, तच्च मचुष्यस्यैव न पश्वादीनामित्याहु--कर्मेति ! तदुक्तं सू्रकारेण--““सनुष्याधिकार 
त्वात्” इति । अधिकारमेव साघयत्ति--पुरुष एव हीति। हिशम्दसूचितान्हेतूनाह्--शक्तत्वार्यथत्वाच्चेति \ विधि- 
निषेधविवेकसामथ्यपितत्वाच्छास्वोक्तस्वर्गादिफलाथित्वसम्भवादित्यथं; । अपयुंदस्तत्वादिहैत्वन्तरसंग्रहार्थस्नकारः। 
पुरुषस्य यथोक्तसामर््याचयुपे्तत्वे श्रुतिमाह--पुरुषे त्वेवेति । त्राह्यण्यादिजात्िमति मनुष्यदेह॒एवाविस्तारामति 





ब्रह्म° अनु०-१ । तैत्तिरीयोपनिषत् [ ४५९ 

रोकालोको मर्ये नाघरृतमोप्सति इत्येवं सम्पन्नः अथेतरेषां पञूनासशनापिपासे एवाभिविक्ञाननि"'त्यादित्यन्तर- 

दशनात् 

स हि पुरुष इह विद्ययाऽन्तरतसमं ब्रह्य संक्रामयितुमिष्टस्तस्य च बाह्याकारविक्षेषेष्वनात्मस्वात्म भाविता 

ुद्धिरनालम्ब्य विह्ञोषं कच्ित्सहसाऽम्तरतमप्रस्थगात्मविषया निरालम्बना च कतुंमशषव्येति दृष्ट रौरात्मसामान्य- 

कल्पनया शाखाचन्द्र निदं नवदन्तः प्रवेशायच्चाहू- तस्येदमेव श्रः । तस्यास्य पुरुषर्थाच्चरसमयस्थेदमेव दिर 

प्रसिद्धम् ! प्राणमयादिष्वरशिरसां शिरस्त्वदशंनादिहपि तत्प्रसङ्खे मा भुदित्तीदमेव शिर इत्युच्यते , एवं पक्नादिषु 

पोजना \ अयं दस्िणो बाहः पूर्वाभिमुखस्य दश्विणः पश्नः \ अयं सव्यो बाहुरु्तरः पश्च; 1 अयं मध्यमो देहभाग 

यात्माऽङ्कानाम् \ “मध्यं ह्येषामद्धानामात्मा'' इति भरतः । इदमिति नाभेरधस्ता्यदद्धं तत्युच्छं प्रतिष्ठा \ 

प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा पुच्छमिव पुच्छमघोलम्बनसामान्याचचथा गोः पुच्छम् । एततप्रकृत्योत्तरेषां प्रणमधादीनां 

आनन्दगिरिटीका 

ज्ञानातिशयदशंनादिद्यथंः । मर्वयैन ज्ञानकर्मादिसाधनेनाक्षयफर प्राप्तुमिच्छतीत्यथः । येन विवेकञ्ञानेन पुरुषस्य 

प्राधान्यं विवश्ित्तं तस्पशवादोनां नास्तीत्याहु--अथेतरेषामिति | 

कोरापञ्चकोपन्यासस्य तात्पयंमाह-स हीत्यादिना पक्षपुच्छराब्दध्रयोगात्सुपर्णाकारक्लृप्ति दशयति । उत्तरत्र 

तत्कल्पनया बाह्यविषयास ङ्गव्यपोहेन बुद्धेरात्मनि स्थरोकरणार्थ नोपासनविधानमिह् विवक्षितम् । उपक्रमोप- 
नि 

संहारयो््रह्यात्मैकल्व प्रतिपादनेनैवोपक्षयानमध्ये गरस्थस्योपासनविघौ तास्पर्येण च वाक्यभेदप्रस ङ्गादत एवाङ्धं स्तुतिः 

वनमाला 

१०५ 

१५ 

रायेन प्रकट आत्मा ज्ञानाद्यतिशयवानित्यथंः । एतदेवाुभवेन साधयत्ति--स हीत्यादिना \ श्वस्तनं परेदयर्माविनम् । 

छोको भोग्यः, तत्साघनमलोकः | मरेन विनाशाहंण ज्ञानकर्मादिस्ाधनेनाक्षयं फरमप्तुमिच्छतीव्य्थः । साधित्तं 

ज्ञानातिशयमुपसंह रति--एवं सम्पन्न इति । मेन ज्ञानाद्यतिश्षयेन पुरुषस्य प्राधान्यं विवक्षितं तत्पश्वादीनां 

नास्तीत्याहु--अथेतरेषामिति \ तेषां बुमुक्षादिविषयकन्ञानमेवास्ति न पूर्वोक्तमित्यथेः परकुतायामपि ब्रह्मविद्यायां 

पुरुषस्यैवाविकारित्वाच्चात्र पुरुषश्रहर्णमित्याशयेनाह्--स हीति। ननु यद्यत्र सर्वान्तरं ब्रह्म प्रापयितुपिष्टः पुरषस्ताहि 

तं प्रति तादशब्रह्मोपन्यास एवोत्तरसन्दरभ कार्यो न पन्या इत्याशाङ्खय तदुपन्यासस्य तात्पयंमाह्--तस्य 

चेति 1 विद्याधिकारिणः पुरुषस्येत्यथैः । चकारोऽवधारणार्थः सन्सत्म्या सम्बध्यते । चिदास्मपेक्षया बाह्या 

येऽचिदात्मानः कल्पिताकारविशेषाः कोश्चास्तेष्वेवानात्मस्वनादिकालमा रभ्याहुमित्यात्मल्वभावनोपेता बुद्धिः कच्चिदु- 

पायविशेषमनालम्ग्य सहसा सर्वान्तरप्रत्यगात्मविषया पूव॑मात्मत्वेन गहीतकोशरूपाम्बनशून्या च कर्तुमशकयेति 

कृतवा प्राणमयादिषु शिरदिमच्वेन हषटस्थूकशरीरसाम्योपन्यासंन अन्योऽन्तर आत्माऽन्योऽन्तर आस्मेव्यादिनारन्तः 

प्रवेशयन्नाहेव्यर्थः । यथा रोके चन्द्रं बुबोधयिषुः शालाग्रमारम्ब्य बोधयति “शाखाग्रं चन्द्रः" इति । स च बोद्धा 

दिगन्तराणि व्यक्त्या क।खाग्रं पर्यन् तद्द्वारा चन्द्रं प्यति, तद्रदन्नमयादिपु कोशेषु क्रमेणा त्मत्वेनोपदिष्षु स्यु 

बाह्ये पृत्रादौ पूवंपूर्वकोे चास्मत्वनुद्ध क्रमेण परित्यज्य सर्वंकोशाधिष्ठानमतं सर्वान्तरं ब्रह्माहमस्मीति प्रतिपद्यते 

मुमक्ुरित्यथं: । ब्रह्यविद्योपायविशेषत्वेन कौशपरग्परा शाखाग्रस्थानीयोपदिश्यत इति दृष्टान्तदार्न्तिकयोः 

सद्खतिः । एवं कोशेष पक्षपृच्छादिमतत्वोषन्यासात्सुपर्णाकारतयोपास्त यो विधीयन्ते । ता अप्युपास्तयश्चतंकाग्रय- 

्रारा ब्रह्मविद्याशेषभूता एव न स्वतन्त्राः । तासु फलश्चवणं प्रयाजा द्गवाक्येषु फलश्चवणवदथंवादमात्रमित्यादिकं 

बात्तिकादौ द्रव्यमिति संक्षेपः । अन्नमयस्य प्रसिद्धं शिर एव हिर इत्यत्रावधारणस्य तात्पय॑माह--प्राणमयादि- 

ष्विति \ एवमिति \ अयमेव दक्षिणः पक्ष इत्यादिभ्रकारेणान्नमयपर्याये सवंत्रावघारणं योजनीयमि्यर्थः । नतर 

बाह्ोद॑श्लिणत्वादेरनियतत्वात्कथं दक्षिणो बाहूरिद्युच्यते ? तवाह् - पूर्वाभिमुखस्येति । श्रौतस्मार्तेष कमसु 

ूर्वाभिमुखत्व स्यौत्सागकलत्वादिति भावः। आत्मेति \ अयं मध्यमो देहभागोऽङ्खानामाल्मेत्यवगन्तव्य म
ित्यत्र श्रुत्यन्तर 

माह--मध्यं हीति । मध्यमभागस्य सर्वा ् गस्पाशितया सर्वाङ्गव्यापकत्वरूपमात्मस्वं तस्य युक्तमिति दिक्ब्दाथंः । 

प्रतिष्ठापदं स्थित्तिसाधनत्वं वददाधारपरमित्याह- प्रतितिष्ठतीति । नाजेर्धोभागे पृच्छहश्टिकिरणे इवशब्दसंगृहोत 

सामान्यमाह्--अधोलम्बनेति \ एतत्प्रकृत्येति \ अन्नमयस्य पुरुषविधत्वं लिरभादिमतत्वलक्षण प्रकृत्य "त॒स्य पुरुष- 

२५ 

२.५ 

२५ 

२५ 





४६० | सटोकवातिकयुक्तसटीकशाङ्करभाष्योपेता [ ब्रह्म० अनु०-! 

५ 

१७ 

१५ 

रूपकत्वस्िद्धिः । मूषानिषिक्तहुततास्नादिप्रतिमावत् । तदप्येष शलोको भवति । तत्तस्मिचचेवाथ ब्राह्मणोक्तेऽश्रमयात्म- 
प्रकाशक एष इलोको मन्त्रो भवति । 

इति श्रीमत्परमहुसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवप्पूज्यपादशिष्यश्चरीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयब्रह्मवल्ीभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

पराथंत्वादिति न्यायेन यथा प्रयाजादिषु फलश्नवणमथेवादस्तथाऽ्नमथादिप्रतिपत्तेरपि फलश्रवणमथं वाद एव, तत्तद्- 
लुद्धस्थिरोकारस्य पूव॑पूवंबुद्धिविकापनेनाऽऽत्मनः प्रतिपत्तिशेषल्यादिति द्रष्टव्यम् | 

इति श्रीमत्परमहु सपरितव्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तेत्ति रीयोपनिषच्छाङ्कुरमाष्यटीकायां 
द्वितीयब्रह्मवल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः 

वनमाला 

विधताम्, अन्वयं पुरुषविधः" इति वक्ष्यमाणं पुरुषविधत्वं प्राणमयादीनां सिध्यतीत्यथंः । सूषेति । अन्तः 
प्रतिमाकारच्छिद्रवती मृन्मयी प्रतिकृतिमुंषा, तस्यां निषिक्तं दुतं ताम्रादिकं यथा प्रतिमाकारं भवति, तथा 

गिरआदिमत्यन्नमयकोशेऽन्तर्व्याप्य विद्यमानं प्राणमयादिकमपि तदाकारं भवतोत्यथंः । अवरान्नमयकोशस्य 
विराडात्मनोपास्यत्वं विवक्षितमिति मत्वा विराडात्मन्यत्नमयकोदो मन्त्रमवतारयति--तदप्येष इति । 

इति तत्तिरीयोपनिष ्ाष्यव्याख्या्यां वनमाकाद्यायामानन्दवल्ध्यां प्रथमोऽनुवाकः 





जथ जासि त्नह्या्ल्लसां प्नथस्नो उच्तव्याच्रः 

प्रमादोस्थादपन्यायाद्गरुशिप्यामिशङ्गतेः । प्रसक्तो यस्तयोर्हेषस्तच्छान्त्ये श्ञान्तिरुच्यते ॥ १ ॥ 

स्याज्ज्ञानं पलवयस्माच्छान्तान्तःकरणे गुरौ । तस्श्वरणानन्यताद्वः शान्तिरियं ततः ॥ २॥ 

भाव्यं तु परियाय तन्मासाबीदितीरणम् । आत्मनो जह्मतां यस्माच्सखतः धिदधां प्रवक्ष्यति ॥ २॥ 

कामादयो यदङ्गानाचज्कञानात्स्यादकामता । अतः परं तदेकात्म्य यक्ष्यतेऽज्ञानघस्मरम् ॥ ४ ॥ 

सानागतमनैतिदं प्रत्यमेकसविक्रियम् । अनादेयमदेवं यन्नमस्तस्मे सदाद्शे ॥ ५ ॥ 

याचन्त्युपासनान्यादाचविरुद्धानि कर्मभिः । संहिताविषयादीनि स्युस्तान्यभ्युदयाय तु ॥ ६॥ 
भ 

मो (५ 

न तेतावदवष्टम्भात्कामकर्मो्धवत्तः । सर्बानर्थेकयीजस्य मोहस्या स्ति निराक्रिया ॥ ७॥ 

तस्मात्संसारमूरस्य भृशयुच्छि्तयेऽधुना । यथामृताथबोध्यास्मज्ञानं सम्यकप्रवक्ष्यते ॥ ८ ॥ 

नित्यक्मावनुष्ठानच्छुद्ान्तःकणणः पमान् । ` बिस्कश्चाग्रजान्लाभात्स्वप्नपुत्रादिखाभवत् ॥ & ॥ 

संहितोपनिषदारम्भे साधारणी शान्तिरुदाहुता सम्प्रति तदवसाने सगुणविद्यानामुक्तत्वात्तदसाधारणीं शान्ति- 

मुदाह्रति--प्रमादेति \ अपरविद्याधिनः शिष्यस्य तदुपदेष्टुराचायंस्य च परस्परसर््गाति निमित्तीकृत्य प्रमाद- 

कृतादपराधान्यायातिक्रमसम्भवाचस्तयोमिथो द्वेषः श ङ्खुयते तद्पशान्तयर्थं शं नो मित्र ईइत्याचा दान्ति- 

रिहोक्तेद्यथंः ॥ १ ॥ 

गरुशिष्ययोभिथो दषे स्थितेऽपि को दोषः स्यात्त्ाऽऽह- स्थादिति \ गुरौ प्रसन्नचित्ते सत्येव तदुपदिष्टं 

ज्ञानं तलमसादादासादितं रागद्रेषादिरहितस्य श्षिष्यस्य सफर सम्पद्यते तस्मात्तयोर्रेषस्थिति सयुक्तेव्यथंः । आचायंस्य 

बद्धिप्रसादार्थं शिष्येण प्रयत्नवता भवित्यमित्यत्र हेतुमाह --तस्थेति ! सह नाववच्िव्यादिशान्तिपाठस्य तात्प्थ- 

माहू- भूय इति । यतस्तदपरं ब्रह्म मामाचार्यं चावीदरक्षदिव्येवमीरणमिह् मध्यमायां दान्तौ हश्यते । ततः 

सगुणविद्याविषयशन्तेरति(परोवृत्तत्वादियं शान्तभयो निदिद्यमाना निगंणविद्याविषया भविष्यति । तत्रापि भाव्यं 

सम्भावितमेवोपसगंजातमतस्तत्परिहारार्थः पूनः शान्तिरथंवतीत्यथः। कन तह निर्गणविद्या निगद्यते तच्राऽ्ह्-- 

आत्मन इति! भआलनस्त्वंपदलक्ष्यस्य तत्पदलक्षयत्रह्ता नित्यसिद्धामविद्यातिरोधानव्यावृत्यथं यतो ब्रहमविदित्या्या 

श्रुतिर्वंश्यति। अतो निर्गुणविद्या वल्कीषये भविष्यतीत्यथ: ।। २-२॥ 

सगुणविद्यामुक्त्वा निगुणविद्यां वक्तुमारभमाणो नमस्कारण्याजेन वल्लीद्रयार्थं संक्षिप्य कथयत्ति ॥ ४॥। 

नाना्रतमिति \! काल्व्रयानवच्छिघचं कूटस्थमहेयमनूपादेयं चिदेकतानमाव्मत्तच्वं द्वाभ्यां . वल्लीम्यां 

प्रतिपाद्यं तस्मै त्रिविधोऽपि प्रह्लीभावो भक्तिश्चद्धाम्यां भवत्वित्यर्थः ॥ ५ ॥। | 

नमस्कार्याजेन वल्रीद्टयस्य तात्पथंमुक््वा ्रागुक्तोपासनावशादेवापेक्षितमोक्षसि दे रलमात्मज्ञानाथनोप- 

निषदारम्मेणेटारङ्कय पूर्वोक्तन्युपासनान्यतूचय तेषामभ्युदयफङ्त्वमेव न मुक्तिफलत्वमित्येत्तदाह--यावन्तीति।\ ६
] 

रक्तानां केवरोपासनानां मुक्तिफरत्वाभावेऽपि क्मंसहिततानां तासां मुक्तिफरत्वामत्याश ङ्याऽऽह-- 

न चेति। एतावच्छब्देन कर्मोपासनसमुच्चयो गृ ह्यते तद्ररन स्व॑स्मिचच्े निरपेक्षकारणस्याज्ञानस्य नेव निवृत्तिस्तस्य 

संसारकारणकामक मंघ्रसवहेतुतवात्तस्थ सकायस्य विरोधिनो ज्ञानादेव निवृत्तियुंेद्यथंः ॥ ७ ॥ | 

यतो ज्ञान देवाज्ञां निवत्ते ततस्तक्निवत॑कज्ञानार्थत्वेनोप
निषदारम्भः स्यादिव्याह्-- तस्मादिति । < ॥ 

जाना्थलेनोपनिषदारम्भेऽपि ज्ञानाधिकारी कः स्थादित्याशद्खच सव॑क्म॑त्यजः संन्यासिनस्तदधिकारं 

वक्तुमन्त क रणरूद्धिवें राग्ययोरधिकारिविशेषणत्वमाह--निव्येति 
॥ ९ ॥ |  । 

१. अग्रनात्--भग्रे जाग्र्यां जायमाचात् । 

मे 

१०५ 

१५ 

९५ 

३५ 
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्रत्यक्षागमरिङ्गेहि यद्यककर्मोह्धयं एम् । ततक्षयिण्ण्विति विज्ञाय विरक्तो नरका्यथा ॥१५॥ 
अपास्ताशेषदोपषं यस्सवेकामनिरास्त् ¡ तदनाप्त तमोमात्रास्रसिद्धयेव हि ततः ॥ ११। 

तदनाभ्रिन्रदज्ञानष्वस्पयेऽर न कारकम् | प्रत्यज््ञानेऽधिकायंस्माच्यक्तपूर्वाक्तताधनः ॥१२॥ 
त्याग एव दहि सवेषां मोक्षसाधनयुत्तमम् । त्यजतेव्र हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम् ॥१३॥ 

५ त्यज धमेमथमं च तथा सत्यानृते अपि । न्यासो ब्रह्मेति च प्राह तेत्तिरीयश्रतिस्तथा ॥१४॥ 
षयिष्णुप्राध्यं विज्ञाय निःशेषं कमं साधनम् । तच्यागक्षाघनस्तस्मासत्यग््ञाने प्रवतत ॥११॥ 
उत्पच्थादि सतदचेरस्यात्कमेणा फि प्रयोजनम् । स्यत एवं न चंत्तत्स्याद्रद् स्यात्कमणाऽत क्रिम् ॥१६॥ 
उत्पच्यादौ त॒ यच्छ्क्तं हेतुमात्रमपेकषते | कमेव्यपक्षा तस्येव षटोतपत्तौ सरदो यथा॥१७॥ 
नित्यं न भवनं यस्य यस्य बा निस्यभतता। न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाका्योखि॥१८॥ 

१० कतेव्यता न साध्यस्य "पिदितस्वाद्विघीयते । दुःखत्याच्च न यागस्य द्यपायस्त्वववोध्यते ॥१६॥ 
विजिज्ञासस्व तदिति बह्ञान प्रतंकम् । जिक्ञास्यरक्षणाक्ति स्याद्यतो वा इति च श्रुतिः ॥२०॥ 

शुद्धवुद्धरव रण्यं कथं सिध्यतीट्यासङ्घुय कमष्टस्यानित्यत्दश्नादित्याह्-प्रत्यक्षेति \ कस्यचिस्प्रत्यक्षेण 
कस्यचिद्यत्करतकं तदनित्यमित्यनुमानेन कस्यचित्तचधेहेध्वादिना०<गमेन कमंफलस्य॒क्षदर्शनात्त्तौ नरकादिव 
विरक्तो भवतीत्यथंः । १० ॥ 

१५ साघनचतुष्टयसम्पन्चस्य संन्यासिना जिन्ञासारेव माक्षसावनज्ञानैऽधिक्रारितेत्यत्र हृत्वन्त रमाट्--अपास्तेति। 
मोक्षस्यान्नञानव्यवहितव्वेन नित्यसिद्धत्वाज्जानाधिनः संन्वासिनस्ततवाविकारा भवतीत्यथेः । तच्च तमः शब्दितम- 
ज्ञानं मानायोग्यत्वादगुमभवादय सिथ्यतीत्यमिग्रत्याऽप्ह--प्रसिद्यवेति ।। ११॥ 

मोक्षग््रवधिभूतस्याज्ञानस्य कर्मेव निवरततंक न ज्ानमित्याश क्रय जनस्य तेद्विराधिलराक्मंणस्तद- 
वि रोधित्वाच्चैवमि्याहु-तदताप्रोति । ज्ञानस्याजाननिवतंकत्वात्कमंणस्तदानवत्तकत्वादस्मादव हतोस्त्यक्तकर्मा 

२० पूर्वोक्तविशेषणः संन्यासी ज्ञानाधिकारीत्युपसंह रति प्रत्यगिति । १२६ ॥ 

संन्यासिनो ज्ञानाधिकारिते श्रुतिस्मृत्यानुकरूल्यं दर्णयति--त्याग इति ॥ १३-१८४ ॥ 

शरुतिस्मृत्तिभ्यां फटितमर्थं कथयत्ति--क्षयिष्ण्विति ।! १५ 1 

किञ्चोत्पत्त्याप्तिविकृतिसंस्छृतीनामन्यतमस्य मक्षे स्वतः सत्ये स्मरताऽसत्तवे च कर्मघेवर्ध्यात्कमंस्यजी 
मुमुक्षुता विवक्षितेत््राहु--उत्पत्पादीति ।! १६। 

२५ मुक्तौ कर्मानिथंक्ये कुत्र तदथंवत्त्वं तत्राऽऽहु--उत्पस्याद्सौ 6 । स्विति ।। १७ ।! 
उत्पत्यादि स्वतश्चेत्स्यादित्यादिनोक्तं प्रपश्चयति-- नित्यमिति । ६८ ॥ 

ननु कमंकाण्डस्य क्मनियोगनिष्ठतेन तवर प्रामाण्यवज्ज्ञानक्राण्डस्पापि ज्ञाननियोगनिषएटतया तत्र प्रामाण्यं 
नेयोगिकज्ञानसाध्यत्वान्मुकतेनं तत्र कमंत्यजोऽधिक्रारः तिध्व्रादिल्परागङ्ुच दृष्न्तं दूपयत्ति--करंब्यतेति । स्वर्गादि 
फलस्य पुरुषाथत्वेन स्वानूभवसिद्धलाच्न तत्र कर्तव्या व्री | म्रागादररयपि व्रात्वधंस्य कलेश्ात्मकत्वाकत्तग्यतवा- 

३० योगाच्च तत्र कत्तग्यतां वक्तुं शक्यते । अता यामादरिष्टसाय्रनत्वमात्रमज्ञातं कमक्राण्डेन वोध्यत्त | तथा ज्ञानकाण्डन 
भपि ब्रह्यात्म्वमन्ञात्तमेव बोध्यमित्ति कत्तंत्यतापरपर्या्रस्य नियोगस्यानवक्रागत्वाज्जानादेव केव लात्कैवस्यमिति 

कमेत्यजस्तत्राधिकारसिद्धिरित्यथं; । १९ ॥ 

काण्डद्वये नियोगानङ्खीकारे कमंणि ज्ञाने वा कि प्रवत्त॑कमित्यायद्धुय रागस्य प्रवर्तकत्वममिप्रेल्याश्ट- 
विजिज्ञसस्वेति \ यस्मिन्ब्रहाविोषिते ज्ञाने रागस्य प्रवतंकत्वमिष्ठं त्त्र ब्रह्मणो विशेषणस्य कि लक्षणमिः 

३५ १. अनुभवसिद्धत्वात् । 
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कोरप्रतयक्प्रवेशेन पृवेपूवेप्रहाणतः । कारकादिनिपेधेन हयषायो ब्रहेदने ॥२१॥। 
अविोद्धतदृष्णेन पुंसा. यत्कन्पितं फम् ¦ अनन्तफलसिद्धूबथं तदनुक्तिः प्र्तये ॥२२॥ 
कतुः कर्माणि कायोथेमनात्मफलदानि हि । पुरोक्तानि यतो नामाबन्यथाऽतः प्रवतेते ॥२३॥ 
्यिष्णु साधनाधीनं एकं वुद्ध्वा रित्प्णतः ¦ कामदैतोरनुच्छित्तरषरात्परमीप्सति ॥२४॥ 

[धन ४४ की स ५ ८ भ (५. ५. {५ 

साभ्यसाभनवद्ाक्यं तदिरुद्राथसिद्धय । प्राह व्रहमविदाप्नोति श्रुतिः प्रत्यक्प्रवेक्षिनी ॥२५॥ 
९ .. {१५५ ५ ५ ५ ५५ * | ५ 

शिक्षा ते वधेते वत्स गुडा शरद्धया परिव । मातैव प्रेरयेद्वालं सिदसम्भाव्यसिद्धये ॥२६॥ 
साभ्यसाधनसम्बन्धाससक्ता यह दोपधीः | मा चेकस्पव्िज्ञानक्षिखिष्टुष्टा विनदष्ष्यति ॥२७॥ 
मा भृदण्वपि मे दःखं सुख्यव स्याहं सदा | इति स्वतोऽभिरपोऽयं सत्येव विषये मवेत् ॥२८॥ 

९ † 

शङ्कयाऽऽ्ट--जिज्ञास्येति । जगदत्पत्तिस्थितिखयक्रारणत्वं तस्य तटस्थलक्षणं सच्चिदानन्दात्मकं स्वरूपलक्षणं 
र्युक्तमित्यथं ।। २० ॥ 

यथोक्तस्य ब्रह्मणो ज्ञान साधनं दं बति--कोकेति। पूवपुवंस्यान्तमगरादिकोशस्य हरयत्वपरिच्छिन्सत्वादिना 
त्यागेन क्रियाकारकफलात्मकद्रेतनिरामन कार्यंकारणात्मककोलेषु प्रत्यक्त्वेन वाऽऽ्मनो निश्चयेन पदाथंज्ञानं 
रहयज्ञाने साधनमतस्तदुपायचिन्तया न मनः खंदनीयमित्यथंः । २९ ॥ 

वल्टीट्रयताद्पर््ादि च दशंयित्वा प्रतिपदं व्याद्यामारभमाणौ ब्रह्मविदाप्नोति परमिति प्रथमं प्रयोजनो- 
पादानस्य तात्पर्यमाह-अविद्येति। स्वात्ममूतमेव निव्यप्राप्तं फलसविद्यातिरोधानादिदं मे स्यादिष्युदुभूततृष्णावता 
मुमुक्षुणा परिच्छिन्नत्वेन प्राप्यत्वेन कस्मिं ब्रह्मज्ञानप्रयाजनं ब्रह्मविदाप्नोति परमिव्यनूद्यते । तदनुवादस्च तदुपाये 
ताने मुमृकुप्रृत्तिद्राय परिपूणंस्य फारस्य स्वूपभूतस्माप्छविमव्रिय मविष्यतीत्यथंः ।। २२ ॥ 

मोक्षसाधने सुमुक्षप्रवृच्यर्थं मोक्षफलानुवादेऽपि परुषाथंसाधनव्वेन कर्मणां प्रसिद्धत्वात्तेष्वेव मुमृक्षप्रवृत्तिरित्या- 
शङ्ुयाऽऽ्--कतुरिति । कार्य साध्यं फर तत्सिद्धचर्थं यानि कर्मणि क्रियन्ते तानि कतुंनिवंततैकस्य यदनात्मभूतं 

फलं स्वगंपडुपुत्रादि त्तत्प्राप्तिसाधनान्येत्र पुरा कमंकराण्ड प्रोक्तानि | कर्मफटस्य चतुविधल्वादात्मस्वभावभूताया 

मुक्तेस्तद्विरक्षणलवात्, यस्माद्रेवं तस्मादगौ मुमृक्षुनं कमंमू रामेण प्रवत्तते । कित्वन था कमंपरिहि रहारेण मोक्षेच्छया 

ताने प्रवृत्तो भवत्तीत्यथः ॥ २३ ॥ 
मुमृक्षुमेक्षिच्छया कर्माणि पररत्यज्य ज्ञाने प्रवृत्तो भवतीत्युक्तं प्रपञ्चयति--क्षयिष्ण्विति । साघनसाध्यं 

फलमेहिकमामुष्मिकं च क्षयशौलं विनाशीति ज्ञात्वा ततः साचनाटेराग्यस्य सिद्धत्वात्कमंभिरेव रागद्रेषादि- 
हैतोरज्ानस्यानाच्छिन्नत्वादपयात्कमंफलात्कारका रणप्रपञ्चाच्च पर् मोक्षं कार्यकारणविलक्षणमाप्नुमिच्छति तया 

चेच्छया मोक्षौपयिकञ्चानसाधनश्रवणादौ मुमुश्ु्यापृतो भव्रतीत्यथंः ॥ २४॥ 

शस्वरादौ फलमूत्रणमुषपन्नमित्युपसंहुरति-साध्येति । केवल्यं पराध्यं निरतिशयफलं साधनं ज्ञानं 
तदुभयमत्र प्रतिभातीति तद्वििष्रमिद ब्रह्मव्रिदाप्नोनि परमिति वाक्यं तच्च सूवरभूतं साध्यसाधनाभ्यां विरुद्ाथंस्य 
कवल्यस्य सिद्धयर्थे प्रकृता श्रुतिमुक्तिफ़लेकिद्वारेण प्रतीचोच्छां जनयन्ती तत्र प्रष्टेव हृष्टा यथोक्तं वाक्यं प्राहेति 
योजना ॥ २५ ॥ | 

सूत्रे फलकथनं प्रव्यर्थमिव्येतदृदरन्तेन स्पष्टयति--शिखेति ! यथा बालमौषधरपाने वालामिप्रेतफकलोक्ति- 
द्वारेण माता प्रेरयति तथा ज्ञानातिरिक्तसमस्तमायनासम्भाग्यमोक्षसिद्धयथं श्रुतिमपु्षं प्र स्यतीत्यर्थः ॥ २६॥ 

साघनान्तरसाध्यत्वाभावेऽपि ज्ञानसाध्यत्वाभ्युपगमान्मुक्तैरनित्यवे प्राप्तमित्याशङ्ुयाऽष्ट-- साध्येति । 

इहेति मोक्लोक्तिः । साध्यसाधनादिष्यतव्रहमारस्याविद्याकृतत्वादसाध्यसाधनमेकरूपं ब्रह्मेति ज्ञाने सल्युक्ताशङ्धानिवृत्ति- 

रित्यर्थः ।। २७ ॥ 
केचित्तु मोक्षमेव नानुमन्यन्ते तदिच्छा तु दररापास्तेतति तत्राऽऽहु--मा भरुदिति ॥ २८ ॥ 

ग्न्य ५ 

१५ 

२५ 

३० 

२५ 
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५ 

१५ 

अन्नातमोक्वषूपोऽपि फेवल्याय प्रबतेते । अरं यथोक्तकारेद्धधिपणो भवमीषितः॥२६॥ 
प्रधृत्तिजनकं यस्मास्सवेत्र प्रयोजनम् । श्रतित्रेदविदाप्नोतीस्याह पसः प्रहुन्धये ॥३०॥ 
फलश्रत्यदङ्शाद्ष्टः श्रवणादौ प्रवतत । तत्पू्ंकं यतो ज्ञानं श्रुतिरचेनसभाषत् ॥३१॥ 
लौकिकी पैदिकी चाथ प्रवृत्तियंह काचन । नते प्रयोजनं यस्माचदेवातः प्रवृत्तिशत् ॥३२॥ 
बरमषिद््रह् वेत्तीति यः स आप्नोति तत्परम् । सत्यादिरक्षणं जरह वक्ष्यते तदचा स्फुटम् ॥३२॥ 
फ़रोक्तिः परमाप्नोतीस्या[स्मा प्ता ्रह्मनिदुच्यते। सामभ्यादुव्रह्मविया तु परस्यावाप्ि्राधनमप् ॥२४॥ 
स्वर्भं यथाऽग्निहत्रेण यजमानः प्रसाधयेत् । परावाप्निं तथा दुर्यादु्रह्मविदुत्ह्मवि्यया ॥३१॥ ` 
बरहेषाञ्त्र परं ग्राद्यं॑तञ्ज्ञानं नान्यसिद्धये | अन्यज्ञानं हि नान्यस्य क्वचिदप्याप्रये यतः ॥३६॥ 
देशकालादिसम्भेदपूविंकाऽ्वारिरिप्यते | देशकालाचमिन्नस्य कथं सेत्युच्यते यथा ॥ 

सवात्मनोऽप्यनापिः स्यादश्षमस्येव मोहजा ॥३७॥ 
पश्चस्वन्नमयादषु दयहमस्मीति विभ्रमात् ॥३२॥ 

दश्षमोऽस्मीत्यतो ज्ञनादज्ञानष्वस्तिवत्मना | दश्माश्चिवदाभ्निः स्याद्घ्रहमणोऽज्ञानदहानतः ॥३६॥ 

यथोक्तेच्छाविषयस्य मोक्षत्वेन ज्ञातत्वं नस्तीत्याशङ्कवयाऽऽह--अन्ञातेति ! स विषयो यद्यपि मोक्षव्वेन न 
ज्ञातस्तथाऽपि यथोक्तेच्छा संसाराद्विरक्तस्य मोक्षफरुकात्मन्ञानप्रवृत्तिहेतुमंव तीत्यथंः 1 २९ ॥ 

प्रथममेव प्रयोजन प्रदशंनस्य तात्पयमुक्तमुपसंह रति--प्रवृत्तीति ।1 ३० ॥ 

फलश्रवणादुपाये प्रवृत्तिरिव्येतदेव स्पष्टयत्ति-फलश्नुतिरिति \ किमिति श्रवणादौ साधनान्तरं परित्यज्य 
प्रतते तत्राऽऽह्--तत्पुवेकमिति । श्ववणादिपूवंकमेव ज्ञानं लभ्यते यत्तः श्रोतव्य इत्याचा श्रुतिरेवं श्रवणाद्ूर्वक- 
मात्मन्ञानमुक्तवतीत्यथंः 1 ३१॥ | 

यद्यपि प्रयोजनमनुद्िद्येत्यादिन्यायेन प्रयोजनाधोना लौकिकी प्रवुत्तिस्तथाऽपि वेदवन्ादेव वैदिकौ 
प्वुत्तिरन्तरेणापि प्रयोजनं स्यादित्याशङ्कुवाऽऽह--लौकिकीति ।। ३२॥ 

रास्व्राद प्रयोजनोक्तस्तात्पयंमुक््वा वाक्यं योजयत्ति-ब्रह्मविदिति। कि तद्ब्रह्म वेद्यमित्याशङ्कयाऽट्- 
सत्यादीति । ३२३ ॥ 

२५ 

२५ 

तत्रैव सूत्रवाक्ये विभागं दशशंयति--एलोक्तिरिति । परस्य ब्रह्मणऽवापिसाधनं ब्रहूविद्ेति कथमवगम्यते 
तत्राऽह--सामर्थ्यादिति! ब्रह्यविद्धद्रान्परं ब्रह्य प्राप्नोतीत्ययं सम्बन्धो न सिध्यति यदि ब्रह्मज्ञानं ब्रहप्रा्ठिसाधनं 
न स्थात्तस्माच्छुयर्थानुपपत्त्या साधनलवसिद्धिरित्य्थः ॥ ३४ ॥ 

ब्रहाज्ञानाद्ब्रह्मपिरित्युक्तमर्थं टृष्टान्तेन साधयति-स्वगंमिति । ३५ ॥ 
ब्रह्मवित्परमाप्नोति इति परावाप्तेरुक्तत्वात्कथं ब्रह्मविद्यया ब्रह्मप्राप्निग्यष्थायते तवाऽह- त्रह्ैवेति । तत्र ` 

तुमाह--तज्जानमिति \ ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मणोऽन्यस्य न प्रापकमित्येतदुपपादयति--अन्यज्ञानं हीति । क्वचिदपीति 
खोकवेदयोरुक्तिः ।। ३६ ॥ 

ब्रह्मावापिमाक्षिपति--दे्ेति \ उभयत्रादिशब्देन वस्तु गृह्यते । यथोक्तस्य ब्रह्मणो मुख्यावाप्त्ययोगेऽपि 
यथौपचारिको सा घटते तथोच्यत इत्याहु-उच्यत इति यथा लोके दशमस्य माणवकस्य दशमत्वा नािरज्ञानहैतुक 
भ्रान्तिप्रभावादुपलमभ्यते तथेव परिपूणस्थापि तत्वस्य मोहवशादनाप्षिसम्भवात्तन्निवृत्या प्राप्तिरुपचरितिव्यथं; ।।२७॥ 

मोहवशादप्राप्तिरित्युक्तमंशं विशदयत्ति-पच्चस्विति । अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयेषु कायं 
कारणात्मसु प्रत्येकमहमस्मीति मोहूजन्याद्विभ्रमास्मसिद्धा ब्रह्माना्षिरित्य्थः । ३८ ॥ 

ब्रह्यानाप्िरज्ञानादिति हृष्टान्तेनोक्त्वा ज्ञानात्तदाप्निरिव्येतदपि हृष्टान्ेन दरछयति--दश्चमोऽस्भीति ॥ ३९॥ 
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 विमिन्नवेत्तवेयादौ गौणं तरह यतस्ततः । अभिन्तवेत्तवेधादि ग्राद्यं॑दुख्याथंसिद्धये ॥४०॥ 
अन्यद््ागिवातोऽ न नियोगो मनागपि । मोदप्रध्वंसमात्रेण निवृत्ते रोगहानियत् ॥४१।। 
कृतता प्रत्यगालिङ्गय योऽकत्रात्मानमीप्ठति । उल्कापिश्षाचं सोऽभ्येति शीतातंः पावकेच्छ्या।॥४२॥ 
करोमीति धिया चेतद्घ्रह्मास्मीति हि सभ्यते । बताराभेऽस्य को हैतुनं द्यतोऽन्योऽस्त्यदङ्नाप्।॥४३॥ 
तस्मादविधासम्भतकत्र प्रस्यगवि्रियम् । अविवानथतत्कायप्रस्याख्यानेन बोध्यते ॥४४।। ५ 

 कतु्ञातुहिं या दृष्टिः सामान्याचथेसंश्रया । तसपत्यगात्मद््टया तां प्रस्याख्यायाऽधुते परम् ४१५। 
अरोषानन्दवल्ल्य्थघ्त्रमा्मि्दं वचः | यस्मात्तरमात्तदथंस्य द्यारिष्कृदगुदीयते ॥४६॥ 
विशेषणविशेष्य] लात्सस्यादीन्यतत एव च । चत्वार्येकषिभक्तीनि नीरस्कोरलादिवत् ॥४५७। 
वेयत्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन षिवक्षितम्् । तस्माद्िशेष्यं विञेयं ततोऽन्यस्स्याद्विशेषणम् ॥४८॥ 

मुख्यामाप्ति विहाय किमित्याप्तिरौपचारिकी गृह्यते त्नाऽऽह--विभि्नेति 1 प्रमाता प्रमाणं प्रमेयमित्यादौ १० 
दते भिन्नेऽपारमाथिके ब्रह्मणोऽ्थान्तरभूते स्वीकृते ब्रह्म गौणममुख्यं यस्मादापयते तस्माटेशतः कारतो वस्तुत- 
रचानवच्छिन्नस्य मुख्यस्य ब्रह्मशब्दा्थंस्य सिद्धयर्थमभिन्तं च वस्तुतो भेदरहितं प्रमात्रादि ग्रहीतव्यं तस्माद्- 
विभागस्याविद्याकृतत्वाद्वि्योत्पत्तौ तन्निवृत्तौ गोण्येव ब्रह्मप्राप्तिरित्यथैः ।। ४० ॥ 

ब्रह्मविदोऽपि ब्रह्मध्याने नियोगा ङ्खीकारात्तदधीना ब्रह्प्राप्तिः स्वर्णादिप्राप्तिवन्मुख्येवेत्याशङ्खयाऽऽ्द- 
अन्यदष्टाविति । यथाऽन्यदृष्टावविद्यायां सत्यां कमंणि नियोगोऽवगम्यते तथाञ््र ब्रह्मज्ञाने समुत्पन्ने विरोधित्वादेव १५ 
मोहस्य प्रध्वंसात्तावन्मात्रेण संसारस्यापि तत्कायंस्य निवृत्तत्वाद्वयानाभ्यासस्यानपेक्षितत्वान्च तत्र नियोगो मनागपि 
यज्यते । यथौषधेभ्रयोगेण रोगनिवृत्तया स्वरूपावस्थानवज्जानादज्लानतत्कायंनिवृ च्या स्वरूपावस्थानलक्षणो मोक्षो 
नियोगाहतेऽपि सिध्यत्यतो वेदान्तेषु न नियोगावकाशोऽस्तीऽत्यथंः ।॥ ४१ ॥ 

ब्रह्मविदोऽपि भिक्षाटनादौ कतत्वोपलब्धे्ञानाभ्यासनियोगदेवाकतुन्ह्यप्रा्िरिव्याशङ्याऽऽह--कतृता- 
मिति। प्रत्यगात्मनि कतुंतां परमार्थभूता गृहीत्वा ब्रह्माककभोकतुस्वरूपतवेन ग्रहीतुं योभक्षते स पारमाथिककेतृंत्वादि- २० 
निवृत्ययोगान्नानर्थानिनिव्तंते, न च ब्रह्य प्राप्नोति । यथा शीतात्तंः शीतापहरणनृद्धया वह्निमिच्छन्नुल्कापियाच- 
मनुगच्छन्न शीतनिवृत्ति प्रतिपद्यते तस्यानग्नित्वादनर्थं च प्राप्नोति समीपमुपसृप्तस्य पिशाचेन भक्षयत्वसम्भवात्तथाऽ- 
वापि द्रष्टव्यम् । भिक्षाटनादौ तु ब्रह्मविदो बाधितानुवृत्या प्रवृत्तिरियथंः ॥ ४२॥ 

इतोऽपि नास्ति पारमाथिकं कतुंत्वं किन्तु कल्पितमेवेत्याह्--करोमीति । करोमी्येषमात्मिका धीनाम ~^ ̀ 
कर्तास्मीति वुद्धिस्तया विशिष्टस्य पारमार्थिकं कतुंत्वमारूढस्यैतद्ब्रह्माक्र॑भोक्तरहमस्मीति यदि छभ्यते तहि कतुं्ञाने २५ 
सत्येव ब्रहाप्रप्त्यद्धीकारा्ततृं्ञानस्य च स्वापादेरन्यत्र सत्वादब्रह्मौपदेशमन्तरेण तस््राप्तेः सम्भवादस्याऽत्मनस्तद- 
ाभे को हैतुरिति पृष्ठाः सन्तो हेतुं ब्रूत । स च हैतुर्नोपलभ्यते । न हि कश्चिदपि ब्रह्मारभे हैतुरतोऽस्माददशंनाद- 
लानादन्थो दृश्यते । तस्मादात्मन कतुंसवाचज्ञानकृतमेव न पारमाथिकमित्यथंः ॥ ४२ ॥ | 

मात्मनि कतृंत्वादेरविद्याकृतसे फलितमाह्- तस्मादिति । ४४॥। 

कायंकारणनिराकरणेन प्रत्यगात्मप्रतिबोधफलं कथयति-कतुरिति । ज्ञाता प्रमात्ता तस्य कतुत्वं ३० 
परिणामित्वं तस्य सामान्यविरेषविषया या हृष्टिस्तस्याः स्वरूपभूता या॒कूटस्थदृष्टिस्तदरूपेण तां पूर्वोक्तां दष्ट 
निर्कत्य परं ब्रह्म कूटस्थदृ्टिरूपमाप्लोतीत्य्थ॑ः ।। ४५ ॥ 

ब्रह्मविदाप्नोति परमिति सूत्रमूतं वाकयं व्याख्याय तदेषाऽभ्यक्तत्यस्यं वाक्यस्य ताप्यं माह्-अश्षेषेति।।४६।। 

स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहयव्यव्र चतुर्णा पदानाभेकविभक्तियुक्ततवे हितुमाह--विशेषणेति ॥ ४७ ॥ 

तेषृ विशेषणविशेष्यत्वविभागं दशंयति--वेदयत्वेनेति ॥ ४८ ॥ ` ९५4 ए न 

५९ 
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नीरं महत्युगन्धीति विशिष्य [रिष]नस्युस्पलं यथा । एकाधिकरणान्येवं सत्यादीनि परं महत् ॥४६॥ 
एवं विभल्यमानं सत्सत्यमित्येवमादिभिः | स्वविशषेप्षिरुद्धेभ्यो षमिम्यः स्यान्निराङृतपम् ॥१०॥ 
एवं च सति तज्ज्ञातं यदन्येभ्योऽवधायेते । नीरोतयलादिवद्न्हय नान्यथाऽनघधारणात् ॥११॥ 
नय॒ व्यभिचरदस्तु॒ स्याद्विशेष्यं विशेषणैः } ब्रहमन्तरादते त्वत्र तो बूहि षिरेप्यता ॥१२॥ 

५ बिशेषणविषेष्यस्वे सति दोषः प्रसस्यते ! रक्ष्यलक्षणतां यात॒ न दोषोऽत्र मनागपि ॥*१३॥ 
अनेकात्मपिशेष्यस्थमागृहीतविशेष्यकम् । सजातीयान्निराक्त् विशेषणमिरोच्यते ॥१४। 
सामान्येतरसंयुक्तमनेशगुणसंयुतम् । सम्मन्यसम्भविगुणं विशेष्यं तत्प्रचक्षते ॥५११॥ 
विेष्यान्तरशेषं यरस्वविरेष्यान्यवु द्वित् । परिकन्पितसम्बन्धं रक्षणं भावरक्षणम् ॥५६॥ 
निरस्यति यथेवेकं तथेवान्यदिरोधि यत् | स्वात्मनैवेकसरूपेण लक्ष्यमत्र॒ निगघते ॥५७॥ 

१० बरह्मणो विशेष्यत्वं सत्यादीनां विरोषणस्वामत्येतददृ्टन्तेन साधयति--नीरमिति । परं महदिव्यत्र महदिति 
विशयेषयं ज्हमोच्यते ॥ ४९.॥। | 

उक्तं विशेषणविश्ेष्यत्वे फकिततं कथयति~-एवमिति \ स्वशब्देन ब्रह्योक्तमस्य विशेषाः सत्यादयस्तेयंदा 
ब्रह्य विशेषितं तद्या सत्यादिविरुद्धेभ्योऽसत्यजाडयपरिच्छिन्नेभ्यो निसक्रतं ब्रह्म सिध्यतीत्यथेः ॥ ५० ॥ 

व्यावत्तिफरुमाहू--एवं चेति । यथा नीलमुत्परं रक्तमुत्परुमित्यादिप्रयोगे व्यक्त्यन्तरेभ्यो व्यावृत्तमुत्पल- 
१५ मवगम्यते तथा यदल्येभ्योऽसत्यादिभ्यो व्यावृत्तमवधायंते तद्ब्रह्मेत्येवं व्यानृत्तत्वे सति सच्चिदेकतानं परपरणं 

तदिति ज्ञातं भवति व्यावृत्तिक्ष्वेन्न ज्ञायते तदाऽनृतादिभ्यो व्यावृत्यसिद्धेनं ब्रह्म ज्ञातं स्यादित्यधंः ।। ५१॥ 

ह्य विशेष्यं सत्यादि विशेषणमित्यव शद्खुते--नन्विति । यद्वस्तु व्यक्तिभेदान्मिथो व्यभिचरति 
तद्विहोषणैविरोष्यमिष्यते । यथोत्परब्यक्तयो भूयस्यो मिथो व्यभिचारिण्यो नीलरक्तादिधर्म विशेष्यन्ते न तथा ब्रह्मणोऽ- 

दवितीयत्वाद्रहुत्वं सम्भवत्यतो ब्रह्मणि विरोषणविशेष्यत्वानुपपत्तिरिप्यर्थः ।। ५२ ॥ 

२० विशेषणविशेष्यपरत्वाभावाद्राक्यस्य छक्षणकथनेन बरह्प्रतिपादनपरत्वान्न चोद्यावकायोऽस्तीति परिहुरति- 
विशेषणेति ॥ ५३ ॥ 

कि तह विशेषणं तदाह्-अनेकेति \ एकरसस्य विशेष्यत्वादशंनादनेकात्मनि नानारसे विरोष्ये स्थितं 
तत्रैवोपरक्तं समानजातीयाद्व्यावत्तकं व्यवहारभूमौ विक्ञेषणं प्रसिद्धमित्यक्ष राथ; । विशेष्यवुद्धचुप रक्तमेव विरोध्य 

व्यावतंकं विशेषणमिव्यथंः ।। ५४ ॥ | 

२५ किं तहि विशेष्यं तदाह--सामान्येति ! सामान्यविोषसम्बद्मनेकैः शुक्लत्वादिभिगृणैयुक्तं॑विकेष्य 
मित्यथंः। ते गुणा यदि तत्र नित्यं सम्भवन्ति तदा च तस्य विशेष्यत्वं विशेषाभावात्। यदि सवंथा तत्र न सम्भवन्ति 
तदाऽपि न विशेष्यत्वमसतां व्यावतंकत्वायोगादिति मत्वाऽश्--सम्भवीति । सजात्तीयमाच्ाद्ग्यावतितं विरोष्य 
मित्थं; ॥ ५५ ॥ 

सम्प्रति लक्षणस्य लक्षणमाहू--विक्ञेष्यान्तरेति । विदेष्यान्तरं विशष्यादन्यत्तस्य शेषमि्यस्यवाथ माह-- 
२० स्वविशेष्येति । स्वेन विरेष्यं स्वेन लक्ष्यं यत्तस्य सवंस्मादन्यवुद्धि व्यावृत्तबुद्धि करोतीत्यथं: । रक्येणासम्बद्धस्य 

लक्षणत्वानुपपत्तेः स्वलक्ष्येण सह् परिकस्पितो निष्पन्नः सम्बन्धस्तादात्म्यं यस्य तदेवं विधलक्षणं वस्तु भावलक्षण 
पदाथ लक्षणमित्याह--परिकल्पितेति । सजातीयाष्ठिजाततीयाच्च सवेस्माद्रवावतंकं लक्षणमित्यर्थः ॥ ५६॥ 

खक्ष्यलक्षणमधुना कथयत्ति--निरस्यतीति । यथाऽवकाक्ञप्रदमाकाशमिव्युक्ते सत्याकाशं स्वलक्षणनावका्च 
दानेन सवस्माद्यावत्यंते तच्रैकेमिव्येकजातीयमुच्यते । अन्यदिति । भिन्नजात्तीयमत्त एव वि रोधीत्युक्तं तथवाऽऽ 

२५ काशादन्यदपि स्वाह्मनैवैकरू्पेण स्वलक्षणेन सव॑स्माद्यावतितं यत्तस्लक्ष्यं विवक्षितं स्वंस्मद्रयावतितं वध्य" 

मित्यथः ।। ५७ ॥ 
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सत्यादयः पराथेत्वादितरेतरनिस्प्रदाः । एकेकस्तयत एषषा विशेष्यार्थेन वध्यते ॥५८॥ 
पक्लमितरूषाघद्रुपमन्यत्कद चन । नेव प्रपद्यते सत्यं तस्मास्छाये विलक्षणम् ॥५६॥ 
याबान्कधिद्धिकारोऽत ब्रहम तस्मान्निवतितम् । भजते कारणत्वं तत्तथा चेतन्यधर्मकषम् ॥६०॥ 
तदोषदरयचु्यथं ज्ञानं ब्रह्तयुदीयेते । अनेार्थाभि्म्यन्धाकिमर्थं ज्ञानुच्यते ॥६१॥ 
हणो मेदकं यस्मादानन्त्येन च सङ्गतेः ¦ हपिछानमिति न्याय्यमन्यथा दोषदर्शनात् ।६२॥ ५ 
तस्मात्सत्यमनन्तं यज्ज्ञानं तदिह गृह्यते । भावसाधनमेवातः स्यदेतदयुक्तिदर्शानात् ।।६३॥ 
तानं ब्रह्मेति वचनादन्तवश्छमयाप तत् | हानस्य रौकिकस्येह हयन्तवच्छकषमन्ययात् ॥६४॥ 
अतस्तत्रतिषेधाथेमनन्तमिति कम्यते । अन्तः सीमा यथेयत्ता तन्निपेधस्तवनन्तता ।\६५॥ 
अनृतादिनिषेधेन  सस्यादीनाजुप्षयात् } ब्ह्मणधाप्रसिद्धस्वान्मिथ्याथं चेद्रचो न तत् ।॥६६॥ 
परमाथमनालिङ्कय न दष्टं वितथं क्वचित् | तस्पाद्वाऽवितथं सव॑ प्रमाथकनिष्ठितम् ॥६७॥ !० 
पदात्पदाथवुद्धिनं उत्यलादौ प्रजायते । तदभावधियै नादं पद्बाक्या्थरूपतः ॥६८॥ 

विदोषणादीनां चतुर्णा स्वरूपमुक्त्वा विशोषणविरोष्यत्वपक्षमुपपादयत्ति-सत्यादय इति ! सत्यन्ञानानन्ता 
विरोष्यपारतन्त्यादन्योन्यनि रपेक्षत्वान्न मिथः सम्बध्यन्ते । तथा च भिथोऽप्तम्बन्धात्परतस्त्रत्वच्चेषां सध्ये प्रत्येकमेव 
सत्यादि विशेष्यार्थेन ब्रह्मणा सम्बध्यते ततश्च सत्यादिविलेषणानि प्रत्येकं ब्रह्मणा सम्बद्धानि ब्रह्मासत्यादिभ्यो 
व्यावतंयन्तीत्यथंः ॥ ५८ ॥ १५ 

सत्यशब्दार्थ दशंयति--सक्कदिति ॥ ५९ ॥ 

सत्यमिति विदोषणेन ब्रह्म कार्यादन्यदिति निर्धायंते चेत्तस्य कारणत्वं प्राप्तं ततश्च मुदादिवज्जडत्वं प्रसक्त- 
मिति शङ्कुते--यावानिति ॥ ६० ॥ | 

कारणत्वं जडत्वमिति प्राप्तं दोषद्वयं निराकर्तुं विदोषणमवतास्यत्ति-तहषेहि \ कतुंकमंकरणभाव- 
विषयत्वेन ज्ञानशब्दस्थानेका्थत्वसम्भवात्तदथंविशेषवुमुत्सया पृच्छति--अनेका्थेति । ९१ ॥ २० 

ब्रह्मविश्ेषणत्वेन ज्ञानपदप्रयोगाज्ज्ञानमनन्तमिव्यनन्तपदसंयोगातकर््रादिविषयत्वे तदयोगाद्धयावविषयं ज्ञान- 
पदमिद्यत्तरमाह--न्रह्मण इति \ ज्ञानपदस्य ज्ञप्षिविषःत्वं परिहूत्य कर्वरादिविषयत्वे ब्रह्मविशेषणत्वायोगा- 
दानन्त्येन सङ्गतैरसङ्खतत्वाच्च ज्ञप्तिविषयत्वमेव युक्तमिदयुपपादयति--अन्थथेति ॥ ६२॥ 

| पदद्याथंमुपसंहरति--तस्मादिति ! ज्ञानपदं भावस्ताधनमेव स्यादित्यत्रातःशब्दोपात्तं हेतुं दशंयति-- 
युक्तोति ॥ ६३ ॥ २५ 

ज्ञानस्य ब्रहात्वे तस्य क्षणिकत्वेन ब्रह्मणोऽपि तद्रूपस्य क्षणिकत्वं स्यादिति शङ्ुते-- ज्ञानमिति ॥ ६४ ॥ 

` कूटस्थं चैतन्यं ज्ञानं न क्रिया ततः शङ्कितिदोषस्य निरवकाशत्वेमित्यनन्तपदेन परिहरति-अत इति।।६५॥ 

विशेषणपक्षे सत्यादिशब्दार्थानामनतादिनिवृच्यथेत्वःद्विशेष्यस्य च ब्रह्मणो मानान्तरासिद्धत्वात्सत्यादि- 
वाक्यं शुन्याथनिषठंप्राप्तमित्याशशङ्कामनूय प्रतिषेधति--अनृताद्येति । ९६ ॥ 

न तदव्यक्तं सिद्धान्तं प्रपञ्चयति--परमाथंमिति ! निरधिष्ठानभ्रमाप्िम्भवात्तदधिष्ठानस्य प्रमाथं वस्तुनो ३० 

वक्तव्यत्वे सत्यादिवचनस्य तदथंत्वान्न शुन्याथंतेत्यथंः ॥ ६७ ॥ 
सत्यादिपदादसत्यादिप्रत्तिषेधप्रतीतिमङ्खोकृत्योक्तमिदानीमङ्गोकारं परित्यजति--पटादिति \ पदाथेविषयां 

` बुद्धिरेव पदादुत्पद्यमाना रोके हश्यते । न तु पदं वाक्षयार्थविषयां बुद्धिमुत्पादयितुमुत्सहते । अनुतनिषेधो लाउय- 

निषेधः परिच्छेदनिषेधस्वेत्यस्य स्वस्य वाक्या्थ॑रूपत्वात्तथाविधासावन्ञानार्थं सत्यादिपदं न पर्याप्तं; तथा च 

परमार्थत्स्वयंप्रभववपूणस्वाख्यानर्थान्बोधयन्ति सत्यादीनि पदानीयथः ।। ६८ ॥ २५ 
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प्रतिपद्य पदां हि विरोधात्तद्धिरोधिनः। पश्वादभावं जानाति वध्यघातकबत्पदात् ॥६६॥ 
शब्दाखतीयते तावस्सङ्गतिधमंधर्मिणोः । मानान्तरादपोहस्त न शाब्दस्तेन स स्मृतः ॥७०॥ 

न॒ नोखदनादाय नीलधीरुपजायते । धि्ेष्यज्ञानमप्येवं नान्तरेण यपिशषेषणम् ॥७१॥ 
वाक्या्थानुभवोऽस्माकं नीलादेस्पनायते । फं नीरुमिति चाऽऽकाङष्षा सस्येषयुपप्यते ॥७२॥ 

५ प्रत्यक्षतोऽवसेयत्वादेवं सवेस्य वस्तुनः । नैव साधयितुं सषक्यं क्षणिकत्वं कथञ्चन ॥७२॥ 
सति कुम्भे न नाशोऽसि नाशेऽपि न तदाश्रयः । अस्ति चेत्पूवेवद्र्मी न नष्टः पूषेवद्षटः ।७४॥ 
इष्टो नाशस्य नाश्ष्चेदस्तु जीव शतं समाः | षयोऽनाश्चीति मत्यक्षुः स॒ च नेवं विहन्यते ॥७१५॥ 

सव्यादिपदेभ्यश्चेदसल्यादिनिषेधानधिगतिः कथं तहि तद्धौः सिघ्येदित्याशङ्याऽट--प्रतिपद्येति । यथा 
[ता]वच्छयेनमूषक्रादिना दूषितां भूमिमुपरभ्य तद्विरोधिनो घातकस्य मा्जरदेरभावोऽर्थादवगम्यते तथा स्यादिः 

१० पदात्पदा्थं परमाथंत्व।दिक प्रतीद्य प्रतोतपरमयंत्वादिविरोधिनीऽसल्यत्वादेस्भावोऽर्थापत्त्या ज्ञायते । न हि सत्यदेर- 

सत्यादेश्चंकाधिक्ररणत्वं घटते तेन मानान्तरसिद्धत्वादन्यव्यावृत्तेरश्चब्दाथंतेत्यर्थः ।! ६९ ॥ 

अर्थापत्तिसिद्धाथंस्यापि चब्दाथेत्वं कि च स्यादिप्याशद्धुयानन्यम्यत्वाभावा्तवमित्याह्--श्म्दादिति। 
सत्यं ब्रह्योव्यादिना ब्रह्मशब्दसमानाधिकृतसत्यादशम्दाद्धमंस्य सत्यादेर्घमिणद्च ब्रह्मणस्तादात्म्यरूपा स ङ्खतिस्तावद्व- 
गस्यते। तथा च सत्यादिरूपं चेदुब्रह्य कथं तदसत्यादि स्यादित्यर्थापत्तिरूपास्मानान्तरादसत्यायपोहौ भासते । ततश्च 

१५ तस्यापुवंत्लामावान्न शब्दगम्यत्वं युज्यते। यदचाथदिर्थो च स चोदनां इति न्यायात्तदवं सत्यादिवाक्यं परमा्थादि 
रूपे ब्रह्मणि पय॑वस्ितमशून्याथं सिद्धमित्यर्थः ॥ ७० ॥ 

सत्ादिवाक्यस्यादून्या्थत्वे हेत्वन्तरमाह्--न नीखवदिति ! यथा नीलमिव्युक्ते नैस्यविरोषणविशिष्टं वस्तु 
माति विशेष्यमन्तरेण वि्यैषणायोगात्तथा विशाष्यमिद्युक्तं धिशेपणवदस्तुं गम्यत्ते तयामिथोबद्धत्वादेवं प्रकृतेऽपि 
सत्यं ब्रह्य ज्ञानं परह्यानन्तं ब्रहयेदयुक्त शुन्यनिष्ठत्वं सत्यादिवाक्यस्य नापपद्यत विदाषणविशेष्ययोमिथोबद्धत्वा 

२० दित्यथंः ॥ ७१॥ 

इतोऽपि सत्यादिवाक्यं शून्यनिष्ठं न भवतीत्याह्--वाक्यार्थेति । अन्वितोऽ्था वाक्यार्थस्तत्रानुभवोऽस्माक 
समन्विते पदशक्तिमवगच्छतां नीलमुत्पलमित्यादिपदादूत्पयतेऽन्यान्विते शवितग्रहे सत्येव नीरमि्युक्ते कि नीलः 
मित्याकादश्ना हदयमानोपपद्यते तुच्छे च नीलादिपदार्थं नीलछादिपदं स्वा्थंशून्यमित रान्वितं नाभिधातुं शवनोति | 

तुच्छस्य केनचिदन्वयाभावादतस्चेततरान्विते सद्धतिसंवेदनसामर््यच सत्यादिवाक्यस्य शुन्ार्थत्वर द्ेतयथः ॥ ७९॥ 

९५ लानं ब्रहोति सामानाधिकरण्याज्ज्ञानस्य क्षणिकृत्वाद्राक्यस्य शून्यनिष्ठत्वामावेऽपि क्षणिकवस्तुनिष्ठता 
इवरिव्याशङ्कयाऽ्ह-म्रस्यक्षत इति। न दि क्षणिकत्वं कस्यचिदपि पदार्थस्य कदाचिदपि साधयितुं शक्यं प्रमाणाभावात्, 

न तावस्मत्यक्षमव्र प्रमाणीभवति तिनाज्ञातस्याथंस्य ज्ञातत्वाभ्युपगमादनधिगतिसमये चाधिगतेविरुदढधत्वादवस्थामेदेन 
वस्तुनि ज्ञातस्वाज्ञात्वयोर्वक्तव्यत्रादेवमनुमानदिर्मानान्त रस्यापि वस्तुनयज्ञाते ज्ञापकत्वाविशेषान्न क्षणिकलसाष" 
कत्वं, दट्यविपरिलोपभुतेश्च नित्यदृष्टिरूपस्य ब्रह्मणोऽश्नणिकलत्वान्न सत्यादिव(क्थस्य क्षणिकार्थनिष्ठलमित्यथः।॥५२॥ 

२० वस्तुनि नाशस्य दुनिरूपत्वाच्च क्षणिकत्वायोगास्न क्षणिकाथंनिष्ठता सत्यादिवाक्यस्य सिध्यति। त 

तावदघ्ति घटे तत्र नाशो वतितुमहुति नैरथंक्यादाश्चयाभावाच्च । नापि सति घटे तत्र नारोऽस्ति स्ववन्नािस्य 

तदाश्रयत्वरायोगादेकर सत्वात््वयोरपथयिण विरुदढत्वादित्याह्--सतीति । यदि नाशे प्रवृत्तेऽपि तदाश्रय 

नाशप्रवृत्तिप्रागवस्थायामिव कुम्भोऽभ्युपगम्येत्त तह पूर्ंवदेव कुम्भस्य नष्टत्वाभावान्ताशास्माकपुर्वात्तसकाख्यार 

विशेषो घटे स्थादित्याहू--अस्ति चेदिति ।! ७४॥ 

३५ सति घटे नाशस्य प्रवृत्तत्वेऽपि घटगतं सत्वं स्वविरद्धं ष्ट्वा पुननंषटः स्यादित्याशङ्कवा द्गीकरोति-- 

इष्ट इति ! नाशस्य नाशाङ्धोकारे घटस्याविनारित्वपक्षक्षतिर्नास्तीति हेतुमाह--घट इति ॥ ७५ ॥ 
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त नाशो हन्ति नष्टारं गन्तारमिष तद्मतिः । यस्मिन्सत्येव यः सिध्येन्निरुणद्वि स तं कथम् ॥७६॥ 
लक्षणाथंमिदं वाक्यं यस्मात्पूषषुदाहूतम् । विरेषणाभ्रयान्नातः सन्यताऽत्र प्रसन्यते ॥७७॥ 

 पिशेषणत्वेऽप्यतेषां रक्षणाथेलमास्मनि । रष्ष्येऽसति न ताद्य सत्यादीनां प्रन्यते ॥७८॥ 
अतो लक्षणवाचतवान्न शुन्याथमिदं वचः । पिशष्यत्वेऽपि नेवं स्यार्स्वार्थासंत्यागकारणात्।॥७६॥ 
स्वार्थेऽपि न सस्यादेविशेष्याथं नियन्तृता । नियम्याथेनियन्तृं स्वार्थे सल्युपपद्यते ॥८०॥ ५ 

स्वेनाथनाथवांधात्र ब्रह्मशब्दः सहेतरः । तत्रानन्तोऽन्तवदरस्तुग्याश्ृच्येष पिशेषणम् ॥८१॥ 
स्वार्थापणप्रनाडयेव परिशिष्टो विशेषणम् । तद्धिरोभ्यथसन्त्यागः सामर्थ्यास्स्यान्न शब्दतः ॥८२॥ 

` गुहायां निहितं यस्मादेतस्मादात्मनस्तथा । ब्रह्मार्मश्ब्दयोस्तस्मादेकाथ्यमवसीयते ॥८३२॥ 
विज्ञानात्मातिरेकेण ज्ञाप्यते ब्रह्म चेत्परम् । नियोगगम्यः सन् मेदो वद फेन निवार्यते ॥८४॥ 

किञ्च नाशो न स्वाश्रयं घटं निवत्तयति । त्च्रियात्वान्न हि गमिक्रिया स्वाश्रयं गन्तारं निवत्तंयन्ती १० 
दष्टेव्याहू--न नाकच इति । नादस्य स्वाश्चयनिवत्तंकत्वाभावं साधयत्ति--यस्मि्धिति । ७६॥ 

सत्यादिवाक्यस्य विशेषणार्थ॑त्वमुपेत्य शुन्याथेत्वे क्षणिका्थंत्वं च नास्तीत्युक्तम् । अधुना स्वरूपलशक्षणाथं- 
मिदं वाक्यमित्युक्तत्वान्न शृन्या्थत्वं क्षणक्रार्थैत्वं वा वाक्यस्याऽऽशद्धितव्यमित्याह--रुक्षणा्थंमिति । अत्रेति 
वाक्यार्थोक्तिः । शुन्यताग्रहुणं क्षणिकतोपलक्षणा्ंम् । ७७ ॥ | 

सत्यमाकाशं ज्ञानं गुणोऽनन्ता पृथिवीत्यत्र सत्यादिपदस्य विरोषणाथंत्वदशषनादत्रापि तथा स्यादित्या- १५ 
शङ्खयाऽऽह--विश्ञेषणत्वेऽपीति । प्रत्यग्ब्रह्मणि विरोषणविदोष्यत्वस्यानुमुत्सितत्वात्तत्र सत्यादिपदं बुभुत्सितस्वरूप- 
लक्षणाथंमेवेत्य्थंः । वाक्यस्य लक्षणाथेत्वेऽपि शून्यमेव रक्ष्यं कि न स्यादित्याश द्ुयाऽऽह--लक्षयेऽसतीति ।॥ ७८॥ 

वाक्यस्य लक्षणाथंत्वादसतश्चासच्वादेव लक्ष्यत्वायोगान्नास्ति वाक्यस्य रान्याथंत्वारङ्कैत्युपसंहर्ति- 
अत इति । सत्यादिभिब्रंह्यणो लक्ष्यत्वमङ्खीकृव्य वाक्यस्य नास्ति शृन्याथतेत्यक्तम् । इदानीं ब्रहयणः सत्यादिभि- 
विशेष्यत्वेऽपि नास्ति वाक्यस्य शन्या्ैत्वं सत्यादिपदानां स्वार्थापरित्यागेन विशेष्याथंनियामकल्वादित्याहू-- २० 
विशेष्यत्वेऽपीति ।। ७९॥ 

सत्यादिपदस्य स्वाथ॑निष्ठघ्येव विशेष्या्थंनियामकत्वमिव्येतदन्वयव्यत्िरेकाभ्यां साधयत्ति--स्वार्थऽ- 
सतीति । ८० ॥ | | 

किञ्च परमा्थंत्वादिसमपकैः सत्यादिशब्देः सह ब्रह्मशब्दोऽस्मन्वावये बृहद्रस्तुवाचित्वेनाथंवानालक्ष्यते 
ततश्च कुतो वाक्यस्य दान्या्थंतेत्याहु--स्वेनेति सत्यादीनि पदानि त्रीणि क्ह्यणो विशेषणसमपंकाणील्यत्रावान्तर- २५ 
विदोषमाह्--तत्रेति । सत्यत्वं ज्ञानत्वं पणं त्वमितिवदसत्यादिव्यावृत्तिरपि शब्दाः स्थादित्या्ञङ्कुय पूर्वोक्त 
स्मारयति-तद्विरोधीति ॥ ८१-८२॥ 

तनु पूणंत्वेन ब्रह्मणो यदानन्त्यमुच्यते तदयुक्तं ब्रहमात्मशब्दयोरथभदादात्मना ब्रह्मण परिच्छेदसिद्धेरिति 

तत्राऽऽह--गुहायामिति । यो वेद निहितं गुहायामिति वक्ष्यमाणत्वात् ब्रह्मणो बुद्धिसाक्षित्वेनाऽत्मत्वावगमात्तस्माद्रा 
एतस्मादात्मन इति चाऽऽत्मशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगाद्बह्यात्मशषब्दयो रेकाथ्यध्यवसायान्नाऽऽ्मना परिच्छदो ब्रह्मणः ३० 
सम्भवतीत्यर्थः ।। ८३ ॥ 

य आत्मनि तिष्ठन्तित्यादिश्चत्या विज्ञानात्मनो भेदेन परस्य ब्रह्मणो ज्ञापनान्न ्रह्यास्मशब्दयोरेकाथत्व- 

सिदिरिप्याशद्धय नियोगतो नियमेन रा स्त्रगम्यो मेदो यदोष्टस्तहि तस्य निवारणानुपपत्तेभदस्य भ्रान्तिसिदधस्यानु- 

वादादक्यमेव शास्वार्थः स्यादिव्याहू--विज्ञानास्मेत ॥ ८४ ॥ 
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२५ 

न चेदात्मा परं ब्रह स्वतः स्यादस्य दुःखिनः । नियोगो बाऽनियोगो बा कं विशेषं करिष्यति ॥८१॥ 
पश्यतः प्रत्यगात्मानमपविद्धान्यवस्तनः । अहं ब्रह्मेति चेज्ज्ञानं शास्नादन्यत्परं कथम् ॥८६॥ 
आत्मनोऽन्यस्य चेद्धमां अस्थूरस्वादयो मताः । अनात्मत्वेऽस्य तैः स्यादात्मत्वे खन्यधीहूु तिः॥८७॥ 
यत्साक्षादित्युपकरम्य य॒ आस्मेतयुपसंहतेः । अन्योन्याथंसमाप्तेष व्यतिरेके खसम्भवात् ॥८८॥ 
आत्मव चेत्परं ब्रह्म मवताऽभ्युपगम्यते । आत्मनो ज्ञानकतेताज्ज्ञानं स्यात्कतेसाधनम् ॥८६॥ 
पारतन्त्यमनित्यत्वं धातथेत्वे प्रसज्यते । तकंशासप्रसिद्धेष कतेतेवाऽऽस्मनो भवेत् ॥६०॥ 
उच्चेबाहुं सथुदधरस्य इत्याहुश्चोच चुश्ववः । यथोदितमिदं स्व॑ नैतदेवं मबेत्छुतः ॥६१॥ 
स्वरूपाव्यतिरेकेऽपि कायेतखश्ुपचारतः । वुद्ध्युपाश्रयकार्याणि कल्प्यन्तेऽत्राविवेकतः ॥६२॥ 

शास्वरगम्योऽपि जीवब्रहमभेदस्तत्त्तमसीति चेतो धारयेदिति नियोगावष्म्भात्तथाविधभावनाप्रभावाद्रा 
निवर्व्यो भविष्यतीत्याशङ्कयाऽऽहु-न चेदिति । यद्यात्मनो ब्रहयत्वं न स्वाभाविकं तदा न तन्तियोगभावनाभ्यां 
कर्तुं शक्यं न हि वदः रौत्यमस्येन क्रियते नापि जीवन्रह्मभेदो नियोगादिना निवततंयितुं शक्यते शास्व्रगम्यस्वाभ्युप- 
गमादित्यथेः । ८५ ॥ 

जीवत्रह्यभेदस्य शास्त्रगम्यत्वम द्ीकृत्योक्तं तदेव नास्तीत्याह-- पयत इति । नेति नेत्यस्थूकमनण्वित्यादि- 
वाक्यादपाकृतानात्मव्गस्य प्रव्यगात्मभूतमात्मानं परिशुद्धं पश्यतस्तत्तवमस्ययमात्मा ब्रह्मेति शास्त्रात्तात्पयोपितादह् 
बरह्येत्यात्मनि विज्ञानं जायते चेत्परं ब्रह्यात्मनोऽन्यन्न भवेदात्मा वा ब्रहूमणोज््यो न स्याद्य आत्मनीत्यादिवाक्यस्यात्य- 
परत्वातप्रधानवाक्यविरोघे प्रामाण्यायोगादित्यथंः । ८६ ॥ | 

न्वस्थकत्वादिधमंकं ब्रह्म स्थुलादिधमंकस्त्वात्मा तयोमिथो विरोधादेक्यासिद्धिरिति तताऽ्ट्-आत्मन 
इति \ त्वमर्थादात्मनः सकाशादस्यस्य ब्रह्मणो यचस्थूकत्वादयो घर्मा: स्वीक्रियन्ते तदा तेषामस्थृरत्वादोनामालम- 
विशेषणत्व राहित्ये सत्यस्याऽऽत्मन्त्वंपदाथंस्य तेरस्थुखुत्वादिभिनं किञ्चिद्धवति यदि पुनरस्थूकत्वादोनामात्म 
विशेषणत्वं तदाऽऽतमन्रह्मणोरन्यधीर्भेदबुद्धिस्तस्या निवृत्तिः सेत्स्यत्यत्मब्रह्मणोलक्षणाभेदादतो विरुदधमंत्वाभावान्न 
भेदाराङ्कत्यथंः ।। ८७॥ 

यत्साक्षादपरोक्लाद्ब्रहय य आत्मा सर्वान्तर इत्यत्र ब्रह्मणोपक्रम्याऽऽत्मनोपसंहा रदशंनादपि ब्रह्मात्मनोरेक्य 

मुपपन्नमित्याह--यत्साक्नादिति । ब्रहाशब्दाथंस्य ब्रह्मणो तब्रह्यशब्दपर्यालोचनायामात्मनि समाप्ते रात्मलब्दपर्या 

लोचनायां चाऽऽत्मशब्दाथंस्थाऽऽत्मनो ब्रह्मणि समाप्तेश्च तयोरैक्यं भेदे समाप्षिशरुत्योरसम्भवान्न हि तयोमिथो भेदे 
ब्रहमाशब्दाथंस्याऽऽत्मन्यात्मशब्दाथंस्य च ब्रह्मणि समाप्तियुक्तेतयाह्--अन्योन्य इति ।॥ ८८ ॥ 

अनन्तं ब्रह्मोव्यक्ते तदानन्त्यसमथंनार्थं ब्रह्यात्मनोरेक्यमुक्तमुपेत्य चौदयत्ति-आत्मेवेति 1 एेक्यपन्ले ज्ञानं 

बरह्येत्यत्र जानातोतिज्ञानमिति ज्ञा्तपदं कतंसाधनमात्मनस्तत्कतत्वादतो ज्ञानकर्ताऽऽस्मा ब्रह्ोत्युक्त भवतीत्यर्थः ।८९।। 

जानपदस्य कृत्साघनत्व भावसाधनते दोषप्रदशनद्ारा प्रकटय ति--पारतनत्यमिति । ज्ञानक्रिया ज्ञान- 

रब्देनोक्ता चेज्ल्ानस्य परतन्त्रत्वादनिव्यत्वादब्रह्मणोऽपि ज्ञानं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यात्तदभेदादनिव्यत्वादि 

प्रसक्खात्कतुंसाधनं ज्ञानपदमित्यथंः । तकशास्त्ावष्टम्माच्च कतुत्वमास्सनः स्वोकतन्यमित्याहु--तकंति ॥ ९० ॥ 

जञानकर्ताऽऽत्मव ब्रह्म नान्यद्ब्रह्यास्तीति पूवपक्षमुपसंह्रति--उच्चेरिति। ज्ञानस्य कायय॑त्वमङ्खीकृलय 
कतुत्वमात्मनः रद्धितं दिथिरयति--यथोदितमिति । ज्ञानस्य कायंत्वसम्भवे कथं कायंत्वप्रतोतिरिति पच्छति-- 
कत इति ॥ ९१॥। 

संवेदनापरपर्यायस्य ज्ञानस्याऽऽत्मस्वरूपाभेदेऽपि का्ंत्वमौपचारिकमि्युत्तरमाहु-स्वरूपेति। कायंत्वस्यौप- 
चारिकत्वं स्फोरयति--बुद्धीति \ अत्र हि संवेदने बुद्धवृत््यविवेकात्तदृगतान्येव जन्मविनाशशादीनि कार्याणि 
कल्प्यन्ते । वस्तुतस्तु न तत्र जन्मादयो विकाराः सन्ति तेन कूटस्थे संवेदने कायंत्वमारोपितमित्ययः ॥ ९२ ॥ 





ब्रह्म° अनु०~-१, भा० वा०-९.३-१०१ } तेत्तिरीयोपनिषत् [ ४७१ 

स्वरूपमारमनो ज्ञानं न तस्मादुल्यतिरिच्यते । बुद्धः प्रत्ययकारिखं तत्सा्िण्धुपचयेते ॥६३॥ 
आत्मचेतन्यसंब्याप्ता वृत्तीर्धौः इरूते यतः । चेतन्यालिङ्गिताः सर्वास्तप्तायोविस्फुरिङ्गवत् ॥६४॥ 

चेतन्यखवितान्टष्ट्वा प्रस्ययान्बुद्धिकतेकान् । ज्ञानं क्रियत दस्यज्ञाः इूटस्थमपि मन्धते ॥६५॥ 
आवि्माषितिरोभावौ बद्धेयेत्साशिको वचृणाम् । ततोऽन्यं कं समाश्रित्य साक्षिकवेखशरुच्यते ॥६६॥ 
बुद्धिभावानवच्छिनं ताद्गरुपं यथा पुरा । वृद्ध्युत्पत्तावपि तथाऽविक्रियं द्यसुभूयताम् ॥६५७॥ ५ 

कतेकार्यावभासिलास्कवकार्यामिधायिनः । रक्षयन्ति परं व्रह्म नाञ्यसा तत्मचक्षृते ।६८॥ 
छ 

यत्त तद्ब्रह्मणो ज्ञानं सर्घानन्यदविक्रियम् | बरह्मणोऽव्यतिरिक्तं तस्सवेप्रस्यकसमापितः ॥६६॥ 
याख्याताखिरनात्ममेदसत्याथेवाचिना । तथेव सत्यश्चब्देन रक्ष्यते तन्न तूच्यते ((१००॥ 

एवं सत्यादयः शब्दाः स्वा्थांसंत्यागिनः परम् । ठक्षयन्ति  षिस्द्राथेनिषृच्याञ्ज्ञानहानतः ॥१०१॥ 

यत्तवात्मनो ज्ञानं प्रति कतुंत्वमुक्तं तददूषयति--स्वरूपमिति । वृत्तिमदन्तःकरणोपाधिकमात्मनि 
कतुंत्वसारोपित्तमित्य्थैः । ९२ ॥ 

कूटस्थमात्मसंवेदनं बुद्धिवच्युपाधिकं काय॑त्वमास्कन्दती्युक्तं विवृणोति--आत्मेति । यथा तप्तस्यायसो 

विस्फुलिङ्गा वह्वयाकारा हृश्यन्ते तथा परिणामिनी बुद्धिरात्मचैतन्येन व्याप्ता सत्ती नानाविधा वृत्तीश्चंतन्याभास- 

व्याप्ता यतो निवंतंयत्यतो बुद्धिवृत््युपाधिचैतन्यं कायत्वेन भातीत्य्थंः ।। ९४ ॥ 

यत्त॒ वृत्तिमदन्तःकरणोपाधिकमात्मचेतन्यं कतृंसवेन भातीति तदुपपाद्यति--चेतन्येति ॥ ९५ ॥ 

. बुद्धेः प्रत्ययकारित्वं तत्साक्षिण्युपचयंत इत्युक्तमधुना प्रपञ्चयत्ति--आविभविति ॥ ९६ ॥ 

आत्मनः संविदात्मकस्य कर्त॑त्वकायंत्वयो सरोपितते कूटस्थत्वं फलतीत्याह्-बुद्धीति । यथाहि पूं 
बद्धयुपाध्य॒त्पतेस्तदभावेनानवच्छिन्नमेकरूपमेव बृदढधयभावसाधकमवतिष्ठते तथा बुद्धयुत्पत्तावपि तदूयवसाधकमेक- 

रूपमेव चैतन्यमास्थेयं बद्धिभावाभावयोरपि साधके साक्षिचैतन्ये विशेषस्य दशेयितूमशक्यत्वादतश्च कूटस्थमेव 

चत्तन्यमनुभवबलादास्थैयं तस्य सवंविक्रियासाधकत्वादित्यथेः ॥ ९७ ॥ 

वाच्यत्वाद्वटादिवदेव सक्रियं ब्रह्य न कूटस्थमि्याशङ्कय।ऽऽ्ह--कत्रिति । कतुंकर्मादीनां कारकाणां 
साक्षित्वेन बरह्मणो भासकत्वाकरर््रादिवाचिनः सत्यादिशब्दा ब्रह्य परं लक्षयन्ति । न तु साक्षाद्रक्तुमुत्सहन्ते शम्द- 

प्रवत्तिनिमित्तानां जात्यादीनां ब्रह्मण्यसत्तवादतो वाच्यत्वं ब्रह्यण्यसिद्धमित्यथः ।॥ ९८ ॥ 

ज्ञानशब्दस्य ब्रह्मणि खक्षणया प्रवृत्ति प्रकटयत्ति--यस्विति । ब्रह्मणो यत्तज्ज्ञानं चैतन्यं न च षष्ठीप्रयोगाद्- 
ब्रह्मणस्तद्धियते तद्धि ब्हाणः सकाशादग्यतिरिक्तं ज्ञानव्यतिरेके जडत्वाद्ब्रह्मणोऽब्रहत्वप्रस ङ्ग्व ब्रह्मात्मकं ज्ञान 

१०५ 

९० 

९५ 

सर्वानन्यदद्वितीयं ब्रह्मणः सर्वानन्यत्वादतद्चावि क्रियं विक्रियाहेत्वभावाच्च सर्वर प्रत्यक्त्वेन वतते तत्र तत्राऽऽत्मलेन 

समाप्तत्वादतो ज्ञानपदं ब्रह्मणि लक्षणयैव वतते तत्र जात्यादेरसम्भवादित्यथः ।| ९९ ॥ 

सत्यपदस्यापि ब्रह्मणि लक्षणयैव प्रवृत्ति प्रद्याययति--ग्रव्यास्यतेति। निरस्तः समस्तोऽनात्मविरोषोऽनृतवर्गो 
यस्मिन्परमार्थर्थे तस्य वाचकेन सत्यकषब्देनापि ज्ञानशब्देनेव ब्रह्म लक्ष्यते न तु तत्तेन वक्तुं शक्यते निमित्ताभावस्य 
तुल्यत्वादित्यथः ॥ १०० ॥ 

सत्यज्ञानश्चब्दवदानन्दादयोऽपि शाब्दा लक्षणयेव ब्रह्म बोधयन्तीत्याहू-एवमिति । सवं खल्वेते शब्दा 
स्वाथस्य परमाथत्वं ज्ञानत्वमानन्दत्वं पुणत्वमित्यस्य स्वा्थंस्यापरित्यागिनो भूत्वा विशुद्धाथप्रतीतिहेव्वन्ञाननिसास- 
दवारा विर्ढ्स्याथंस्यानृतजडदुःखपरिच्छंदनिवृत्तिवत्मेना परं ब्रह्य लक्षयन्ति न तु साक्षादेव ब्रह्म वक्तुं क्षमन्ते 
प्रागुक्तन्यायवि रोधादित्यथंः ॥ १०१ ॥ 

२० 





५ 

१५ 

१ ५ 
क्कि 
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निवस्य॑भेदाद्धिनोर्थोऽसत्या््थनिवतिनाम् । सत्यादीनामतः सिद्धमवाक्याथेत्वमात्मनः" १(१०२॥ 
यतो वाचो निबतन्ते नेति नेतीति चापरम् । एवं सत्यथेवतसर्वमन्यथा तदनथेकम् ॥१०३ 
कोटस्थ्यं सर्यमिस्युक्तं तद्गुणं च्ञानमरच्यतं । स्वतो बोधस्य कोटस्थये ज्ञातुरानन्त्यमेकता ।1१०४॥ 
ज्ञात्रभेदात्त॒ तदुव्रह्म द्यनीप्पिततमं परम् । ज्ञातुरन्यस्य चाभावायो बेदेस्युच्यते कथम् [१०५ 
सत्यादिरक्ष्याज्ञानोत्थाऽसत्या्यथेनिषेधधीः । वत्मेनेवाऽऽप्माप्नोति केवलाज्ञानहानतः [[१०६॥ 

एवं ज्ञातं विजानाति वियुक्त विदयच्यते । निवतेते निवृत्तं च त्रिवेः शपथयाम्यहम् १०७ 
तस्मादासन्नकदंत्वतिमिरोऽयमविध्यया 1 सत्यादिरक्षणं व्रह्म प्रस्यक्स्थमपि नेक्षते ॥१०८॥ 
अतोऽविद्यानिषेधेन सदा विस्फुरितेक्षणः । ̀ पिवज्ज्ञात्रादिं नानां प्रस्यगात्मानमीक्षते 1१०६॥ 

सत्यादिशब्दयः स्वार्थासिन्त्यागिन्वेत्स्वार्थानां सत्यादीनां मेदाद्गवानयनादिवाक्यवदस्मिन्नपि सदयादि- 
वाक्ये वाक्यार्थः संसगः संसृष्टो वार स्प्रादित्याक्द्कयाञऽहू-निवर्त्थेति । सत्यादिशब्दानामसत्याद्यर्थनिवततंकत्वेनोक्तानां 
निवत्यंभेदादेव यद्यपि भिन्नोऽर्थोऽभ्युपगम्यते तथाऽपि विरुद्धाथंपरिहाराय लक्ष्ये ब्रह्मणि तैषां पयंवसानादात्मनो 
ब्रह्मणः सत्यादिवाक्याथंस्य संसगगसंसृष्टाभ्यामन्यत्वेनेकरस्यं वाक्यादेव सिथ्यततीत्यथंः ।। १०२ ॥ 

यत्प्रत्यग््रह्मणः शब्दाविषयत्वं जातिमत्त्वादिविशेषरान्यत्वादुक्तं तथेव तस्मिच्नभ्युपगते सति अविषयत्वेस्य 
निविश्षेषत्वस्य च प्रतिपादकं वक्यजातमुपपन्नार्थं; ब्रह्यणो विषयत्वे विदोषवत्वे चानुपपन्नाथंमप्रमाणमेव तदा- 
प्येतेत्याटमनौ विषयत्वाद्यभावे प्रमाणमाहू--यत इति । १०३॥। 

सत्यादिषशब्दानां ब्रह्मणि लक्षणया बोधकर्वमुपपाद्य पदाथंत्रयमुक्तमुपसंह रति--कौटस्थ्यमिति । तदेव स्यं 
गुणो यस्य ज्ञानस्य तञ्ज्ञानं तद्गुणं; सत्यत्वं ज्ञानस्य स्वरूपमित्याहु-तदृगुणभिति । सत्यव्वेनोक्तस्य ज्ञानस्य 

२० 

२५ 

२० 

स्वारस्येन कोौटस्थ्ये स्थिते त्रिविधम।नन्त्यं तस्य सिद्धयतीत्याह स्वत इति! यथोक्तं ज्ञानं ज्ञातुः साक्षिणो ब्रह्मण 
स्वरूपं तस्याऽऽनन्त्यं कोहगित्यपेक्ायासुक्तम्--एकतेति ॥ १०४॥ 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहोतिवाक्यमेवं व्याख्याय समनन्तरवाक्यगत्तं यो वेदेति भागमाल्िपति--जात्रभेदादिति। 
तद्धि प्रकृतं ब्रह्य ज्ञानात्मत्वेन ज्ञेयत्वेन न वतते ज्ञानकतुंः सकाशादभिच्नत्वाभ्युपगमात्, न च तस्य ज्ञानकततवं 
अविक्रियत्वात् । न च ब्रह्मातिरेकेण ज्ञाताऽभ्युपगम्यते । न चैकत्र कम॑कतुंभावः सम्भवत्यत्तो यो वेदेत्यनुपपन्च- 
मि्य्थं; ।। १०५॥ 

सत्यादिशब्देन यद्ब्रह्म लक्ष्यते तदज्ञानोत्थं यदसत्यादि तच्चिषेधिका यादं ब्रह्यास्मीस्यविषयाकारा 
धीरुत्पद्यते तया प्राप्तमेव ब्रह्माप्राप्िहैतवज्ञाननिवृ्या प्राप्नोतीव्युपचा रादुच्यते । तत्र क्म॑कतुंत्वस्याविवक्षितत्वात्नेव- 
मिति परिह रति-सत्यादीति । १०६ ॥ 

नन्वज्ञातं ब्रह्म ज्ञायते, बद्धं च मुच्यते, निवत्ते च निवृत्तमेवाज्ञानं; तथेवाध्राप्तमेव ब्रह्य प्राप्तुं युक्त 
तत्राऽऽह--एवमिति । प्राप्तप्रा्चिवदिति यावत् । ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति प्रज्ञानं बहम विमुक्तश्च विमुच्यते । एकमेवा 
द्ितीयमित्यादिलशास्वमन्न प्रमाणमित्यमिपेत्याऽऽह्--रिरिति ॥ १०७ ॥ 

ज्ञानादेः नित्यनिवृत्तत्वे किमिति सव॑दा ब्रह्मणि न प्रतिपत्तिरित्याशद्धुयाऽश्--तस्मादिति। निवन्तस्यैवा 
जञानादेरनिव॒त्तवद्दरानादिति यावत् | आसच्चत्वं आरोपितत्वम् ॥ १०८ ॥ 

अविद्याध्यस्तकतृंत्वादिक्रतं प्रत्यग््रह्मणोऽस्फ़रणमिति स्थिते फल्ितिमाह-अत इति ॥ १०९ ॥ 

३५ 

१. संसगरूपं वाक्यायंत्वं नेत्यथेः | 
२. पिबन् = निरस्यन् | 
३. संसग इति ताकरिकमतेन । संमृष्ट इति । अंशत्रयसंसृष्टभावनेति भादा: । विषयनियोज्यसंसृष्ट काय॑मिति 

प्राभाकराः। । 
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भूतमात्रोपसंदरेषसयुत्थं यत॒ आत्मनः । कदैभोक्ठस्वविज्ञानं वुद्धौ तन्निहितं ततः ॥११०॥ 
तमोरजो षि निश्रक्ततद्वृत्या चोपरम्यते । ब्रह्मातो निहितं बद्धौमन सैवेति च भ्रति; ॥१११॥ 
निगृटमस्यां तद्ब्रह्म कामाविदाद्यपप्ठवात् | प्रस्यम्धियोऽनुपश्यनतितस्माद्बद्विगंोच्यते | ११२॥ 
परमं व्योम हादं स्याद्बाद्यात्तत्परमं यतः | श्रुतेर्योऽयं बहिधंति तच्च ब॒द्धः समाश्रयम् ॥११३॥ 
गुहायां , परमे ग्योमन्वस्तुवृत्तमपेक्ष्य „वा| पर्यादिरक्षणान्नान्यद्वियः प्रत्यक्परतीयते ॥११४। 
सत्याद्यथे विरुद्रस्यः सम्यण्व्यावृत्तधीयेतिः । धियः प्रत्यक्पविहयाथ सत्यास्मानं प्रपश्यति ॥११५॥ 
तस्मादुपायसिद्धयथं वद्धः प्रस्यक्मवेशनम् । गुहायां परमे व्योमञशरुतिरस्मानतोऽन्वश्चात् ॥११६॥ 
ज्ञातङ्ञेयं परं ब्रह्म भेदवद्धयपनुत्तये। गुहायां परमे व्योमञ्जञेयं ज्ञातरि शिष्यते ॥११७॥ 
साध्यमाधनसम्बन्धवत्मनैबानुधावतः । साध्यसाधननिथक्तं स्वात्मन्या विशते परम् ॥११८॥ 

[अ ५ 

एवं “यो वेदे""ति वाक्यभागे सम्भवत्यपि, निहितशब्दो न सम्भवति कुण्डे बदरवदनाधारत्वाद्ब्रह्मणो बुद्धौ १० 
निहितत्वासिद्धेरित्याशङ्कयाऽऽह-भूतमात्रेति । भौतिकमन्तःकरणं भूतमात्रब्देनात्र गृह्यते । अवियाध्यस्तबुद्धि- 
सम्बन्धकृतकतृंत्वादिधमंवत्वादात्मनो बुद्धौ निहितत्वोक्तिरिव्यथंः ॥ ११० ॥ 

सात्विकबुद्धिवृत्त्याऽहुं ब्रह्मास्मीति वाक्योत्थया ब्रह्मणो दशंनाद्ब्रह्य बुद्धिस्थमुक्तमिति पक्लान्तरं सप्रमाण- 
माह--तम इति । १११॥ 

निहितशब्दाथेमित्थमुक्त्वा बुद्धगुहात्वं साधयति--निगुढनिति ॥ ११२॥ १५ 

परमे व्योमन्चित्यस्याथंमाह--परममिति ! हुदयावच्छिन्नं भूताकाशं परमं व्योमेत्यत्र प्रमाणमाहु--धुतेरिति । 
उक्ते हूदयाकाशे या गुहा बुद्धिस्तस्यां ब्रह्य नित्यं सन्निहितमिति सप्तम्य्थं सूचयति--तच्चेति ॥ ११३॥ 

परमे व्योमन्तित्यस्यार्थान्तरमाह्-गुहायामिति । अन्तःकरणे कायपिक्षया प्रकृष्टं व्योमान्याकृताकाशम- 
जातं ब्रहम तत्र कायंकारणविनिमुक्तं शुद्धं ब्रह्म व्यवस्थितमिति वास्तवं वृत्तमपेक्ष्य वाचोयुक्तिरित्यथंः । वस्तुवृत्तम- 
पेक्ष्योक्तमेव व्यनक्ति--सत्यादीति ! अतःकरणात्कतायंभूतास्प्रत्यगान्तरं यदनज्ञातं ब्रह्य कारणं तत्र सत्यज्ञानानन्ता- २० 
नन्दात्मकात्परिलुद्धात्कायंकारणविर्द्धाद्बरह्यणोऽन्यन्न प्रामाणिकमस्तीत्यतो बुद्धिगुहायां परमं व्योमाज्ातं ब्रह्य 
तस्स्वरूपत्वेन स्थितं तत्र कायंकारणविलक्षणं ब्रह्म निहितमि व्यथः ॥ ११४ ॥ 

बुद्धिकारणे ब्रह्यण्यज्ञाते कायंकारणविनिमुंक्तस्य ब्रह्मणोऽवस्थानकथनप्रयोजनमाहू-सत्यादीति ! अनृत- 
जडपरिच्छिन्नदुःखेभ्यः संशयविपर्यासव्यतिरेकेण व्यावृ्तबुद्धिरुतमो ज्ञानाधिकारी धियोजन्तःकरणासप्रतीचि कारणे 
बरह्मणि प्रविश्य कायंमात्रस्य तदृपाधिकाभावस्य च तदत्तरेकेणाभावमालोच्याज्ञातस्य ब्रह्मणोऽपि कारणस्य का्यं- २५ 

कारणविलक्षणब्रहयव्यत्िरकेणाभावं ज्ञात्वा सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकं ब्रह्मेव बुद्धिसाक्लिणस्तत्वमिति निश्चविनो- 
तीवत्यथः | ११५ ॥ 

यस्मादेवं बुद्धिकारणे निहितं श्रह्यत्युक्ते बुद्धिसाक्षिणो ब्रह्मत्वं सिध्यति तस्मादुनुद्धः प्रतीचि कारणे 
का्यंकारणविलक्षणन्रह्यप्रवेशनं निहितं गृहायामित्याद्या श्रुतिरहं ब्रह्मास्मीति प्रतिपत्युपाग्रत्वेनानुश्लास्त्यतो यो 
वेदेत्याया श्रुतिरूपपन्तार्थत्याह-तस्मादिति ॥ ११६॥ | २० 

सम्प्रति प्रथमव्याख्यानमेवानुसुत्य वाक्यार्थं कथयति -ज्ञातुरिति । आत्मनो बुद्धिसाक्षिणो ज्ञेयं परं 
ब्रहोर्युक्ते तयोर्भेदबुद्धिरुपजायते तन्निवृच्यथं बुद्धौ बाह्याकाशपिक्षया प्रकृष्टं यदाकाशं तत्र निहितं ब्रह्मेत्युच्यते । 
तथा च ज्ञेयं ब्रह्म साक्षि(णि)तावत्मात्रमवशिष्यते सोऽपि साक्षी ब्रह्ममात्रमिति न तयोभे दशङ्धुऽस्तीत्यथंः ॥ ११७ ॥ 

्ञातृज्ञेययोर्जीवब्रह्मणो रभेदे जीवस्य संसारित्वादुब्रह्मणोऽपि संसारितप्रसङ्खात्तत्प्राप्तिरसमीदहिता स्यादित्या- 
र द्ु्याऽऽ्ट्--साध्येति ! यागादिना स्वर्गादि साध्यमिति साध्यसाधनसङ्गतिद्रारेण प्रवृत्तस्य संसारिणस्तदुभय- ३५ 
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सोऽश्नुते निखिलान्कामान्कतेत्वे तदसम्भवम् । आशङ्खय ब्रह्मेत्याह युगपर्स्य स्सहेति च ॥११६॥ 
प्रतीचि न स्यात्तद्त्रह्न मेदार्था चेस्सहाथेता । सम्भाव्यते पराग्भतं नापि सत्यादिमस्परम् ॥१२०॥ 
नापि नोत्सहते वक्तुं निपातत्वात्सहाथेताम् । तस्मादयुगपदथेस्य वाचकं॒॑स्यात्सहेति यत् ॥१२१॥ 
ज्ञानादसत्यायुच्छित्तरार्मनोऽन्यन्न प्रते | तस्माद्विपरिचिद्ब्ह्मभ्यां' कामान्सर्वान्सहाशतुते ॥ 

५ ज्ञातुहादिगुहान्तस्थं प्रतीचोऽन्यन्न लभ्यते । सत्यादिमदतो ब्रह्म प्रत्यगात्मेव तद्विदः ।॥१२३॥ 
विपर्चिद्व्यतिरेकेण ज्ेयस्वायपनुत्तये | सामानाधिकरण्येन बह्मणाऽऽह विपरिचिता ।।१२४॥ 
एकयाऽक्रमवतिन्या व्याप्नोति क्रमवतिनः । अवगस्याऽखिलान्कामान्योऽकाम इति च भ्रूतिः।।१२५। 
आदावन्ते तथा मध्ये पियोऽनेकशरीरगाः । निरविंशेषेकचिद्रयाप्ना = द्यनन्याुभवास्मना ॥१२६॥ 
सयपरवततिहेतुध यस्मादुज्रदविददनुते । कामान्त्रमविदस्तस्मान्न म्रवृ्तिररैतुतः ॥१२७॥ 

१० विलक्षणं परं ब्रह्म स्वरूपत्वेन यदा प्राप्तं भवति तदा संसारिणोऽपि संसारित्वं निवत्ते तत्कथं तद्दारा ब्रह्मणः 
संसारित्वं शद्ध शक्यमित्य्थः ॥ ११८ ॥ 

ब्रह्मात्मैकत्वविदशेषं पुरुषाथंमाप्नोतीव्यस्मिन्तर्थं सोऽश्नुते सर्वान्कामानिति वा क्यकदेशं भ्याचष्ट-सोऽनुत 
इति । कतुत्वे सवेपुरुषाथंसिद्धिनं सम्भवतीत्याशद्खय तस्याविद्याध्यारोपितत्वादब्रह्मल्पेण विदुषः सवंपुरुषाथं- 
सिद्धि रविरुदधेदयुत्तरवाक्यावष्टम्भेन दशंयति--कतंत्व इति । सहशब्दाथंमाह--युगपदिति ॥ ११९ ॥ 

१५ सहशब्दस्य यथाश्नताथेत्वं कि न ॒स्यादित्याश्ङ्कयाऽऽह-प्रतीचीति । सहशब्दस्य मुख्याथंत्वे सत्यात्म- 
बरह्मणोर्भेदादूदाथेता सहशब्दस्य स्यादेवं सहुशब्दभ्रुतिभेदार्था ततश्च सहशब्दस्य भेदेनार्थेनाथंवत्तेति चेत् । उच्यते 
तदाऽऽत्मनि स्वरूपभूतं ब्रह्य न सिध्यति । तथा च तत्तवमस्यादिवाक्यवि रोधाचयुगपदथंतायाः सहश्चब्दस्य युक्तत्वा- 
देकस्मिन्नेव क्षणे सर्वान्पुरुषार्थान््ह्यरूपेण ब्रह्मविदनुभवतीत्यथंः । आत्मनः सकाशाद्ब्रह्मणो भेदे दोषान्तरमाहू- 
संभाव्यत इति ॥ १२० ॥ | | 

२० सहशब्दस्य युगपदर्थे सामर्थ्याभावान्न तदथंत्वमित्याश ङ्याऽश्ट्- नापीति । सहराब्दः सहाथंतां वदल्युग- 
पद्थं वक्तुं नैव राक्नोतीति न; निपातानामनेकाथंत्वादस्य च निपातत्वादित्यथः । फलितमुपसहरति- 
तस्मादिति ॥ १२१॥ 

सहशब्दस्य युगपदथंत्वेऽपि यौगपद्यस्य भेदसापेक्षत्वादधेदश्रसक्तिरित्याशङ्कुयाऽऽहू--जा नादिति । अहु 
ब्रह्मास्मीति ज्ञानादज्ञाननिवृत््या तत्कार्यासत्यपरिच्छेदादिनिवृत्तेः साक्ात्कृतन्रह्या ब्रह्यविदात्मरूपेण ब्रह्मरूपेण च 

२५ सर्वानानन्दान्यौगपचेनानुभवति । अविद्यावस्थायामुपाध्यवच्छेदा्विभक्तवदभिक्तेबेहुक्तिरित्यथः ॥ १२२ ॥ 

विपशिचिद्बरह्भ्यामिव्युक्तत्वाद्दरद्ब्रहमणोर्भेदः स्यादित्याशङ्कयाऽऽह--ज्ञातुरिति \ यो वेद निहितं गुहाया 

मित्ति ब्रह्मणो बुद्धिस्थत्वाभिधानादात्मनश्च तथात्वात्तयोरभेदगन्धोऽपि नास्तीत्यथः ॥ १२३ ॥ 

विद्रद्ब्रह्मणोर्भेदाभावे हैव्वन्तरमाह्--विपञ्िदिति। जञेयत्वादीत्यादिशब्देन प्राप्यत्वं ब्रह्मणो गुद्यते॥ १२४ 

सर्वान्कामान्समद्नुते इत्यस्यायंमनू्य तत्रैवार्थे श्रुत्यन्तरसम्वादं दशंयति-एकयेति । विदुषो विषयसुख- 

२० प्राप्तौ सक्रियत्वमाश्षद्कयावगति वििनष्टि-अक्रमवतिन्येति ॥ १२५ ॥ 

अवगतेसक्तं कूटस्थत्वं साधयति-आदाविति ॥ १२६ ॥ 

ब्रह्मविदोऽपि प्रवृत्तिमिच्छतां यथोक्तशरुतिविरोधः स्यादित्याथिके वाक्यत्ात्पयं माहु--सव्रवृत्तीति। विदृषा 

सुखानां कामशब्दितानामाप्तत्वात्तस्य कामाभावात्तन्निबन्धना प्रवृत्तिनं सिध्यतीत्यथः ॥ १२७ ॥ 

१. आत्मन्रह्यरूपाभ्यामित्यथंः । 
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अबिाहेतवः कामाः काममृला; प्रवृत्तयः । धर्मीधर्मौ च तन्मूलौ देहोऽनथाश्रयस्ततः ॥१२८॥ 
अतोऽविानिरोधे स्यान्निरोधो बिहुषः सदा । निःशेषकमेहेतूनां विकाराणां तदैव त् ॥१२६॥ 

कृतस्नोपनिषदरथस्य घरतरमित्यभ्यधाल्पुरा । संक्षपतस्तदथंर्च सम्यड्मन्त्रेण वर्णितः ॥१२०॥ 
अनेन ताच्त्रेण यवानर्थोभ्र घरत्रितः। आसमाप्तेसियं बरत्तिस्तमादित्युच्यतेऽधुना ॥१३९॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च रसादेः पश्चकात्परम् । स्यामद्शयादिशास्त्रोक्तमहं ब्रह्मेति निभेयम् ॥१३२॥ ^ 

ननु सत्यमनन्तं च कथं सम्यक्प्रतीयते | देषकारादिहैतुखात्तदिदानीं विभाव्यते ॥१३३॥ 

वस्तुतो देशतःचैव कारुतहव त्रिधोच्यते । आनन्त्यं ब्रहमणशथातः सत्या्यपि च सिभ्यति ॥१२४॥ 

अनन्तं देशतो व्योम देशवसङ्कतित्वतः । कारणेनैकदेशं हि कायं नान्यत्र वतेते ॥१३५॥ 
कायलखात्कारतो नास्य वस्तुतश्च विहायसः । वस्त्वन्तरस्य सद्धावादानन्स्यं वस्तुतोऽपि न ॥१३६॥ 
काराकाश्चादियोनिस्वात्सर्बातमत्वात्तथाऽऽत्मनः। वस्त्वन्तरस्य चास्तखान्धुख्यानन्त्यं परात्मनः।[१३२७॥ ^“ 
कल्पितेन परिच्छेदो न द्यकल्पितवस्तुनः । कल्णितर्चेह कारादिर्वाचारम्भणश्चास्रतः ॥१३८॥ 

ब्रह्मविदो विद्ययाऽविद्यानिवृत्या कामादिनिवृत्तिरयत्नतः सिध्यतीत्येतदुपपादयति--अविचयेत्या- 

दिना ॥ १२८-१२९ ॥ 
तस्माद्रा एतस्मादित्यादेरुत्तरस्य सन्दभंस्य सम्बन्धं वक्तुं वृत्तं कत्त॑यति--ङस्त्नेति \ ब्रह्मविदाप्नोति 

परमिति वाक्यं वल्ीद्रयाथंस्य ब्रह्मणस्तज्जानस्य तत्फलस्य च सूत्रमिति भाष्यकृदुक्तवान् । तच्च सूत्रिततमथंत्रयं १५ 
सत्यमित्यादिना मत्त्रेण संश्लयविपयंयापोहैन संक्षेपतो व्याख्यातमित्यथंः ॥ १३०॥ 

ब्रह्मविदाप्नोति परमित्तिसूतेण योऽथः सूचितो यच मन्त्रेण संक्षेपतो व्याख्यातस्तस्याथंस्य प्रपञ्चनाथं 
तस्मादिप्यादिसमाप्िपयंन्तं म्रन्थजातमिति सम्बन्धं दशेयति--अनेनेति | १३१॥ 

समुदायतात्पयेमुव्तवा मन्वोक्तमनुबदति-सत्यमिति ॥ १३२॥ 
कोशपञ्चक विलक्षणं सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकं निविशेषं निभेयं ब्रह्मात्मेव्यातव्मब्रह्मणो रक्ये मन्त्ेणोषते २० 

चोदयति- नन्विति । सवंपदार्थानिां चिधा परिच्छिन्नत्वादब्रह्मणोऽपि वस्तुत्वेन विभक्तत्वाद्रज्जुसपवदेव सत्यत्वा- 
योगादसत्यत्वादेव जडत्वादुक्तो मन्त्रार्थो न सिध्यतीव्यथं : । सवंजगत्कारणत्वाद्ब्रह्मणस्तिविधमानन्त्यं सिध्यव्यतस्च 
सत्यत्वं ज्ञानत्वं च तस्मिन्नुपपद्यते तच्चानन्त्यं सवंकारणत्वकृतमनन्तरमेव प्रकटीकक्तेन्यमिति परिह्रति- 
देहेति ॥ १२२ ॥ 

तदिदानीं विभाव्यत इत्युक्तं प्रपञ्चयति-- वस्तुत इति । अतःराब्दादुपरिष्टाच्चशब्दः सम्बध्यते परिच्छिन्न- २५ 

स्य वासत्यतल्वजडत्वदशेनान्नापरिच्छिन्ने तस्प्राप्तिरिव्यथंः || १३४॥ 

 आक्राशवदेव ब्रह्मणोऽनन्तत्वं न नि रङ्कुशमित्याश ङ्च वेषम्यमाह--अनन्तमिति । देशवतां पृथिव्यादीना- 
मुपादानतवेऽपि केथमाकाशस्थ देशतोऽनन्तत्वमित्यार ङ्गव कार्याणां सर्वेषामाकाशेऽन्तर्मावादित्याहू-कारणेनेति।। १३५॥ 

ताह तथेव कारतो वस्तुतश्च तस्याऽऽनन्त्यं नेत्याह--कायंत्वादिति ! वस्तुतश्चाऽऽकाशस्य नाऽऽनन्त्य- 
मिद्युक्तं स्पष्टयति-वस्त्वन्तरस्येति \ आकाशन्यतिरिक्तस्य ब्रह्मणः सद्धावादित्यथं; ॥ १३६॥ २० 

नहाण्याकाशाद्रेषम्यं दशंयत्नाहु--कारेति ॥ १२३७॥ 

कार्येण कारादिना परिच्छिन्नस्य ब्रह्मणो न युक्तं मुख्यमानन्त्यमित्यारङ्कुध कल्पितत्वाकारादेर्नेव- 
मित्याहू--कल्पितेनेति । कस्पितत्वमेव कारदेरसिद्धंमानाभावादित्याशङ्कयाऽऽहू--कत्पितश्चेति । विकारस्य 
वाचारम्भणत्वेन मिथ्यात्वाद्धिकारत्वाच्च कारदेरपि मिथ्यात्वसिद्धिरिव्यथंः ॥ १३८ ५ | 
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तस्मात्सत्यादियाथार्भ्यं तस्मा दित्येवमादिना । वक्ष्यते ब्रह्मणः सम्यक्युष्टिव्याजेन यत्नतः ॥१२३६॥ 
तस्मादित्यादिवाक्योक्तं वेश्ब्दः स्मरणाय तु । एतस्मादिति मन्त्रोक्तं सत्या दियुणलक्षितम् ॥१४०॥ 
तद्िद्विपधित्सामभ्यात्तदेतद्धयां प्रतीयते| आत्मश्रतेनं रख्योऽथेः प्रतीचोऽन्यत्र भ्यते ॥१४१॥। 
मत्तः सवेमिदं जातं मय्येबान्ते प्रीयते | अहमेको भिभर्मौदमिस्येवं च प्रसिध्यति ॥१४७२॥ 
स्वानन्यावरिकायेकमकार्याकारणं प्रम् । ब्रह्मखभावमाङम्न्य सुष्टिवेक्तुं न शक्यते ॥१४२॥ 
ब्रह्मणोऽन्यदतः सवं कायेस्वेन बिषक्ष्यते | बह्मणोऽकारणत्वाच्च यष्टौ देतोरसम्भवः ॥१४४॥ 
ब्रहमस्वभावो देतुश्चेस्सष्टस्तस्सनिधेः सदा । सवेदा ब्रहवत्सर्गो न च देशाचसम्भवात् ॥१४५॥ 
नाभत्सटिरभूततादभूतं कारेतुतः । न भविष्यत्यमान्यत्वादभाग्यं चाक्रियोत्थितेः ॥१४६॥ 

 नेदानोमदहितीयसात्कौरटस्थ्यादात्मनः सदा | मविष्यतयस्त्यभन्नातो वस्तुब्रत्तमपेक्ष्य त॒ ॥१४७॥ 

१० 

१५ 

२०. 

२५ 

तस्मादित्यादिना सृषशप्रितिपादनात्का्यंका रणप्रपञ्चस्य सत्यत्वसिद्धिरित्याक्शङ्कय पुष्टिकथनन्याजेन ब्रह्य 
याथात्म्यं सत्यत्वादिलक्षणं श्रुत्या प्रतिपाद्यते न तु सुष्िरित्याह- तस्मादिति । ब्रहमणस्तिविधमानन््यं कायं 
कारणयोश्च कल्पितत्वमित्यस्याथंस्य विवक्षितत्वादिति यावत् ॥ १३९ ॥ 

तस्मादित्यादिवाक्यस्यैवं तात्पयंमुक्त्वा पदत्रया्थं कथयति-तस्मादितीति ॥ १४० ॥ 

| प्रक्रृतस्य ब्रह्मणस्तच्छब्दपरामृष्टस्य प्रत्यक्त्वेन सच्निहितत्वादेतच्छब्देनोपादाने कारणमाह-तदिदिति । 
ब्रह्मविदाप्नोति परमिति ब्रहाज्ञानमात्रादब्रह्य्राप्िश्रवणादुब्रह्मणा विपश्चितेति च ब्रह्मविदो विपश्चितो ब्रह्मणा 
सामानाधिकरण्यश्चरवणाद्ब्रह्यात्मनोरेक्यावगमाप्ूर्वोक्तसामानाधिकेरण्यसामथ्यत्तिस्मादित्यवोक्ताम्यां तदेत च्छब्दाभ्यां 
समानाधिकरणाभ्यां ब्रह्यात्मनोरभेदरूपं प्रत्यक्त्वं ब्रह्मणो भाति तेन तस्मि्लेतच्छब्दप्रयोगोपपत्तिरित्यथं 
किञ्वास्मिन्वाक्ये ब्रहयण्यात्मशब्दभ्रयोगो हर्यते। स चाऽऽत्मतवे सत्येव ब्रह्मणो युज्यते प्रतोचोऽन्यत्राऽऽत्मरब्दग्रयोगा- 
योगादतो युक्त ब्रह्मात्मनोरेक्यमित्याह्-आत्मशरुतेरिति ॥ १४१ ॥ 

किच्च ब्रह्मणः स्वंवेदान्तेषु जगत्कारणत्वश्रवणादात्मनक्च “मात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदित्यादाविवात्र 
तदभिधानात्तारणद्रयस्यायुक्तत्वाज्जगत्कारणत्वलिङ्गादब्रह्यास्मनोरक्यं सिध्यतीत्याह्--मत्त इति ॥ १४२॥ 

माकाशः सम्भूत इत्यादिशरद्युक्तत्वादाकाशाद्ृष्ि्वास्तवीत्याशद्धुयाऽऽह्-सर्वेति ।। १४२ ॥ 

न ब्रह्मस्वभावमनुसुत्य सुष्टिरुच्यते किन्तु कारणानुरोधेनेत्याश द्य कारणं ब्रह्मणोऽन्यदनन्यद्रेति विकल्प्य 

प्रथमं प्रत्याह ब्रह्मणोऽन्यदिति \ अतःशब्देन ब्रह्मातिरिक्तस्य सवस्य कायं ब्रह्यान्यत्वमेव हेतूक्रियते । तथाच 

मूलकारणत्वासिद्धिरित्ि शेषः । तहि ब्रह्मैव कारणमिति दवितीयं पक्षमाशलङ्कवाऽऽह॒-ब्रह्यण इति ॥ अकारणत्वं 

 कूटस्थत्वम् ॥ १४४॥ 

२० 

सातत्येन स्यादिति दूषयति-ब्रह्येति 
नच तथा देशकालादि सम्भवति देशस्य देशान्तराभावात्कालस्य च काकन्तराभावात् , न चावस्थान्तरमवस्थाया 

कूटस्थस्यापि कारणत्वमयस्कान्तवदित्यारङ्कुच ब्रह्मसत्तासन्निधिसातत्यात् ब्रह्मवदेव जगतः सर्गोऽपि 
। न चास्तु सवदा सृष्टिरिति वाच्यं । सर्वं हि जायमानं देशे काठ च जायते | 

सिथ्यत्यनवस्थानादतो न सव॑दा सुष्टिरित्याह--न चेति ॥ १४५ ॥ 

किञ्च भूतकार्परिच्छे्या वा भविष्यत्कारुपरिच्छे्या वा वत्त॑मानकार्परिच्छेद्या वा सृष्टिरेष््या ? नाऽऽ 
खष्टत्वेनेषटस्य ब्रह्मणोऽघङ्घत्वेन भूतकालसम्बन्धाभावादित्याहु-नाभूदिति ! अभूते ब्रह्मणो हेतन्तरमाह-- 

अभूतमिति । कालकारणत्वादभूतकारापरिच्छिद्यं ब्रह्म । कारणत्वेन काकान्वयस्य मायात्मकत्वात्् ब्रह्मणो 
द्वितीयं दूषयति-न भविष्यतीति । ब्रह्मणो भविष्यत्कारपरिच्छेदयत्वादिति हेत्माह- 



||| | 
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मविष्यत्यस्स्यमस्चेति यतो बन्ध्यं पिश्षेषणम् । उष्टरादििदणोस्तस्मादविद्येवात्र कारणम् ॥१४८]। 

असतः कारणं नास्ति सतोऽनतिक्चपलतः | कौटस्थ्याम्जन्मनाक्नानामनवस्था जनेजेनी ॥१४६॥ 

कालत्रयस्यावि्यायाः सथुस्थानादहेतुता । कमेदेवेधरादीनासत एवानिमित्ता ॥१५०॥ 

ननिस्थित्यप्यया ह्येते जगतः स्युः प्रतिक्षणम् । धिया जनयते कतां कमेभिष्चेति हि श्रुतिः ॥१५१॥ 
अनादिमध्यनिधनावि्यासन्दुषितास्मनः | ब्रह्मणो जायते व्योम तिभिरादिर चन्द्रमाः ॥१५२॥ 
नालं श्ुणमपि स्थातुं कायं तद्धवता इतः । रज्ज्वेव भोग्यविचयोत्थं मृटद्ष्टेघ्रवायते ॥१५३॥ 
तिमिरेपष्टुतो यदद्धिन्नामिव समीक्षते | चन्द्रिकामात्मनस्तदत्काय भिन्नं समीक्षते ॥१५४॥। 
यद्यद्भतं यथासंख्यं तत्तत्तावद्गुणं स्मृतम् । पूवैव्याप्रानि कायेत्वादुतच्तराणि यथाक्रमम् ॥१५५॥ 

आकाल्चदेष कायेखान्न वाय्वादि प्रजायते | वियद्रपान्मरुन्जन्म तस्मादस्मन एव तत् ॥१५६॥ 

पञ्चैव खलु मृतानि व्योमादीन्युपलक्षयेत् । कायंकारणसूपेण भूतेभ्यो नान्यदिष्यतं ॥११७॥ ९० 

इदं च हेतुदयं पूव॑त्रापि तुल्यं कालवयविरेष्यत्वं यततः सृषटेररिष्टमतो मायाल्मिकव सृष्टिरिति फलितमाह 
भविष्यतीति । यथा करभो रासभो वा परमाणुरिति परमाणोविक्षेषणं निरथेकं तथा कालत्रयमपि सुषटिविरोषणं 
न सिध्यत्यतः सृष्टावविदैव कारणमिव्युक्तं स्पष्टयति--उष्ट्ादिवदिति ॥ १४८ ॥ 

किच्च सदसद्वा जायते ? न तावदसदुत्पद्यते तस्यासतवादेव कारणासम्बन्धेन जन्मायोगात् । नापि सज्जायते 
तस्य पूच॑मेव सत्त्वाज्जन्मातिरयाभावादतः सुष्टिरपारमाथिकीत्याह् -- असत इति । जन्मादिभावविकाराणां जन्माद्य- १५ 
भावात्तेषां कूटस्थत्वाच्च सृष्टिरपारमाथिकीस्याहु-कौटस्थ्यादिति \ जन्मनाशग्रहणमित्तरेषामपि भावविकाराणा- 
मुपलक्षणा्थं जन्मादेजंन्मा्यङ्ीकारे दोषमाहू-अनवस्थेति ! यथा जन्मनो जत्माभ्युपगमेऽनवस्था, तथा नाशस्य 
नालेऽपक्षयस्यापक्षये परिणामस्य परिणामे विवृद्धेविवुद्धावस्तित्वस्यास्तित्वे चानवस्थास्ताम्याज्जन्मदेजन्माद्य- 
योगात्कूटस्थत्वमास्थेयं; न च तथेष्यते ततः सृष्ट्यादि कल्पितमेवेत्यथः ॥ १४९ ॥ 

कालो जगतो हेतुरिति केचित्तत्राऽह्--कालत्रयस्येति । धर्माधर्मादिकारणमिस्यपरे तान्प्रत्याहु-कर्मेति ! २० 
अत एव तेषामविद्यायाः समुत्थानादेवेति यावत् ॥ १५० ॥ 

कालादेरकारणते ब्रह्मणस्व कूटस्थत्वे मायामयी सृषटिविद्याकमेवरालप्रतिक्षणं जगतो भवतीति श्ुत्यन्तरा- 
वष्टम्भेन दशंयति-जनोति ।॥ १५१ ॥ 

सृष्टिसवेन्मायामयी तहि कथमात्मन आकाशः सम्भूत इति प्रत्यग्ब्रह्मणः सकाशादाकाश्ादिसुष्टिरुपदिश्यते 
तत्राऽह्-अनादीति ।॥ १५२ ॥ २५ 

 भआकाश्ादेग्रंह्यणो जायमानत्वेऽपि प्रध्व॑स्तवदनारिष्वं कि न स्यात्तत्राऽऽ्ट्-नाखमिति । तहि कथमा- 
काशादेर्धवत्ववृदधिस्तत्राऽ्ट--रञज्वेवेति ॥ १५३ ॥ 

ब्रह्यकायेत्वे जगतो ब्रह्मभेदप्रतिभानासम्भवाद्घटस्य मुदो मेदानुपलम्भास्परकृते च भेदप्रतीतेनं ब्रह्यकार्यं 
जगदित्यारद्खयाऽऽह-तिमिरेति ॥ १५४ ॥ | 

आकाशो जायमानः स्वगुणेन सह् जायते वाय्वादीनि तु स्वकोरयैगूणैः स्पर्षदिभिराकाशादिपूर्वंपूरवंगुणेश्च ३० 
रब्दादिभिः सह् सम्भवन्तीति भाष्योक्तमनुवदत्ि--पद्यदिति \ भाष्यार्थ समथंयते-पूर्वैरिति ! पूवेपूर्वाकाशादि- 
भूतव्याप्तत्वेनोत्तरोत्तरवाय्वादिभूतोत्पत्तेस्तत्तदाकाशादिभूतगुणवत्त्वमुत्तरोत्तरवाय्वादिभूतस्यो चित्तमित्यथंः ॥१५५॥ 

आकाश्ाद्रायुरित्यादावाकाशादेर्वाय्वादिकारणव्वं श्रूयते तन्न यथाश्रुतं ग्राह्यमनस्वयादनवस्थानाच्च 
कायंस्योपादानत्वासम्भवादित्याह्--आकाशदेश्चेति। आकाशाद्रायुरित्यादया श्रुतिस्तहि कथमित्याशङ्कुय तत्तद्रूपापन्नं 
ब्रहौवानादि तत्तदुपादानमिति श्रुतेरूपपत्तिमाहु--वियद्रपादिति | १५६ ॥ ` ३५ 

““दशेव भूतमात्रे "ति क्वचिदुक्तत्वात्किमिति पञ्चानामेव भृतानामिहोत्पत्तिरुकतेत्या ङ्य प्श्चीकृतापञ्ी- 
 कृताभिप्रायेण दशसंस्याव्यपदेशातपन्वैव वस्तुतो भूतानीति तैषामेवात्रोतपत्तिरुकतेत्याह्--पञ्चंवेति । भूतानां पञ्चत्वेऽपि 
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१०५ 

१५ 

१५. 

२५ 

२० 

२५ 

वाय्वादिषु तु यः शब्दः खस्थं तमविचक्षणाः । बास्नादीनाभिवेक्षन्ते सग्गुणानिव भोगिनः ॥१५२॥ 
चतुरगृणास्मिका प्रथ्वी न चतुप्वैपि सा यथा । बहमत्मकं जगत्सवं ब्रहेवं न जगन्मयम् १५६ 
सस्यं ज्ञानमनन्तं यस्प्त्यज्ञायि पुरेकलम् । अनन्याञुभवं चद तस्सिद्धं न्यायतः स्फुटम् ॥१६०॥ 

दिगादिकारणो देवः पश्चमृतक्षरीरभृत् । सर्वोऽस्मीत्यमिमानेद्रो बिराडेवमजायत ॥१६१। 
अस्मात्पू्वं मवेशत्रं तसिमिन्सति विराडचतः । भ्रुस्यन्तरादुरोधास्च विज्ञानमिति लिङ्गतः ॥१६२॥ 
व्युत्थाप्यान्नमथादिम्यो हननं प्राणमितीरणात् । उपासनोपदेशास्च चत्रमत्र॒ विवक्षितम् ॥१६३॥ 
कार्योत्पादासुरा श्रं मृद्रत्सदविमागवत् । कारणं कायगता कायेतामिव गच्छति ॥१६४॥ 

तदतिरिक्तमस्ति कार्यं का्यँमेदस्थासंख्यत्वादित्याश्ञङ्कय कायंकारणर्पेण वत्तमानमूतपश्चकातिरेकेण नाच्यदम्ति 
कायंमित्याह्--कायेति ॥ १५७ ॥ 

आकाशस्य सहनः शब्दो वायोः सहजः स्पशंस्तत्राऽऽकाशसम्बन्धेन शब्दो दश्यते तेजसः सहजं सूपं 
तस्मन्नाकाशवायुसम्बन्धेन शब्दस्पर्शौ हदयेते । अपां सहजो रसस्तास्वाकाशादिभूतत्रयसम्बन्धेन शब्दस्पशंरूपाष्युप- 
लभ्यन्ते । पृथिब्याः सहजो गन्धस्तस्यां पुवंमूतचतुष्टयसम्पकद्वारेण शब्दस्पशंरूपरसा गृह्यन्ते न स्वत इत्ययुक्तं 
गृह्यमाणगुणानां तत्र तत्र स्वाभाविकत्वसम्मवादित्याशङ्कुयाऽऽ्ह्--बाथ्वादिष्विति । शब्दग्रहणं स्पर्शादीनामुप- 
लक्षणाथंमेकेकत्रेकैकगुणस्य स्वतो भावादुगुणान्तरस्य मृतान्तरसम्पकश्रयुक्तत्वानच्च स्वाभाविकत्वसिद्धिरित्यर्थः॥ १५८॥ 

ब्रह्मणो भृतकारणत्वे भूतमयत्वेन सविशेषत्वप्रसक्तिरित्यार द्खयाऽऽह--चतुगरंणेति \ गुणरब्देन भतान्यु. 
च्यन्ते । आकाकशादिभूतचतुष्टयकायत्वात्पृथिव्या भूततचतुष्टयात्मकत्वेऽपि न भूतचतुष्टयस्य पृथिन्या्मकल्वं पृथिवी. 
का्ंत्वाभावात् । तथा भूतभौत्तिकं जगदुब्रह्यकायंत्वादशेषमपि ब्रह्माल्मकं तद्वयतिरेकेण नास्ति । न हि शुक्त्यादि- 
व्यतिरेकेण रजतादि सम्भवति । ब्रह्य तु न जगदात्मकमतत्कायंत्वात् । न हि शुक्त्यादि रजतादात्मकमतो ्रह्यणो 
निविशेषत्वमविरुढधमित्य्थः | १५९ ॥ | 

ब्रह्माणः सवंकारणव्वेन सवस्य जगतो ब्रहग्यतिरेकेणासत्त्वस्याऽऽरम्भणाधिकर्णन्यायेन सिद्धतवास्प्रतिन्ञातं 
सत्यत्वादि सिद्धमिप्युपसंहुरति--सत्यमिति ॥ ६६०॥ 

पृथिव्या ओषधय इत्योषधीनां पञ्वीकृतपृथिवीकायंत्वश्रवणात्पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतोत्पत्तेरिहौक्ततवेऽपि 
पृथगेव वि राडात्मौत्पत्तिवंक्तव्येत्याशङ्धुय पञ्चीकृतमहाभूतश रीरत्वाद्वियजस्तदुत्पत््यैवोतपत्तिः सिद्धेत्याहु-- 
दिगादीति । १६१॥ | 

 त्ताहि विराजः सूत्रकायंत्वात्कतारणस्य सूतरस्योत्पत्तिरुच्यतां तत्राऽऽहु--अस्मादिति । सूत्रमत्र विवक्षितः 
मित्यत्रैव हैत्वन्तरमाह--भरुव्यन्तरेति \ “कस्मिन्नु खलु ब्रह्मरोका ओताश्च प्रोताश्चे"ति श्रुत्यन्तरे विराडाधारतेन 
सूत्रस्य विवक्षितत्वादिह सूत्राधारविराटूप्रतीतेः सूत्रमत्र विवक्षितं प्रतिभातीत्यथं; । “विज्ञानं यज्ञं ततमत" इति 
विज्ञानपदस्य सूत्रवाचकत्वाच्चाच्च सूत्रमभिप्रेतमिव्याह--विज्ञानमितीति ॥ १६२ ॥ 

मृगुवल्ल्या मन्नं प्राणं चक्षुः श्रोतं मनो वाचमिति प्राणादिशब्दैः सूत्रस्याभिधानाच्च सूत्रमत्राभीष्टमित्याह- 

्युत्थाप्येति । “विज्ञानं देवाः सरवे ब्रहजये्ठमुपासत"' इत्यत्र विज्ञानपदेनोक्तध्योपासनोपदेलातच्च सूत्रं पञ्चीकृतः 
भूतोद्पत्तः पूर्वं विवक्षितमेवेत्याहू--उषासनेति । न हि घात्व्थस्यात्रोपासन मुच्यते ब्रह्मज्येष्ठमिति विरोषणवि रोधात् 
कतुरात्मनर्च कमंस्वायोगाक्तारणन्रह्मणश्च विज्ञानपदेनाग्रहणादतो विज्ञानशब्देन सूत्रमेव गृहीतमित्यर्थः ॥ १६३॥ 

पूवमेव विराइत्पत्तेः सूत्रोत्पत्तिरभीष्टा चेत्तत्र पूवमेव किमिति कायंग्यवहारो न बमूवेव्याशङ्वाऽह-- 
कारयति} वि राडत्प्त पूर्वं कायंमपि सूतं स्वकारणेन सत्ता परमात्मना सह॒ विभागाभावादतिमूक्ष्मत्वाक्ायन्यवहार 
क्षमं न भवति। तदेव पूनविराडात्मकं कायंमुत्पा्य मृदिव घटादिकार्यं कायतां कायंबव्यवहुारं गच्छति तद्रयवहारक्मं 
भवत्येव विराडात्मह्टारा स्थूरतालाभादित्य्थः ॥ १६४ ॥ 





बरहम० अनु०-१, भा० ना०-१६५-१७६ ] तेत्तिरीयोपनिषत् [ ४७९ 

कार्येऽतति तु तत्पत्रं प्रज्ञानघनशूपमूत् । अवच्छन्नं खकार्येण समश्टिव्यष्ितां वजेत् ॥१६५।। 
ृष्टयादिसव्यपेक्षाया भुवः पञ्चगुणास्मिकाः । व्रीहिप्रभूतयः सर्वा भवन्त्योषधयः क्रमात् ।॥१६६॥ 
अदनाह तथाऽने च ॒तास्यः समभिजायते । जग्धादन्नाद्रसोतपत्तिः शोणितं जायते रसात् ॥ १६७ 
जायते रुधिरान्मांसं मेदसश्च ततो भवः । मेदसोऽस्थीनि जायन्ते मन्नाऽप्यस्थिसमुद्धवा ॥ 

ततः शुक्रस्य निष्पत्तिर्बीजिं मात्रसृजा सह ॥१६८॥ “ 
निजािघामदाजालसंबीतधिषणः परमान् ) मोदोस्थानरकामास्यवरिन्नापहूृताश्चयः ।[१६६॥ 

तमसा कामशाङ्खेण सङ्कल्पाकपेणेन सः ! रागार्यविषर्ेयेन ताडितो विषयेषुणा (1 १७०॥ 
्हावरष्ट इवानीक्श्नोदितो जन्मकमणा । योषिदग्नि पतत्याशु ज्योतिरोभात्पतङ्गवत् ।१७१।। 
आप्य देहात्तच्छुकरं यथाकमं यथाश्रुतम् । रेतोवह्रनाडयाऽ्थ योनो पुंसा निषिच्यते १७२] 
तस्य योनौ निषिक्तस्य निमित्तवशवतिनः । जायते करुरावस्था ततो वुद्बुद्रूपिणी ॥।१७२॥ ९९ 
युदुबुदाज्जायते पेशी पेश्ीतो जायते घनम् । घनादङ्घामिनिष्यत्तिः केशरोमाणि चाङ्गः । १७४॥ 
ूवन्मनि यान्यासन् भूतानि करणानि च । तान्येवेहापि देहाय तदेति भुतेवंसात् ॥१७५॥ 

प्वातमनोऽप्यवच्छेदो विराजः घरत्रजन्मनः । हइयानस्मीति संमोहात्कामकमेसमन्वयात् ॥ १७६॥ 

विराइुत्पत्तौ सूत्रे सामान्यविरोषव्यवहारोऽपि सिध्यतीव्याह--कार्येऽसतीति \ विराडाच्यं कायं चेदसिद्धं 
तदा तत्सूत्रं क्रियाविज्ञानशक्तिरूपेण स्थित्तं नोभयविधव्यवहाराय पर्याप्तं; यदा तु विराङ्त्पत््या तदवच्छिन्नं १५ 

मत्रमवतिष्ठते तदा तदुभयविधग्यवहा रभाग्भवतीत्यथंः ॥ १६५ ॥ 

माकाशादिसूृष्िश्रुतेस्तात्प्यार्थो दशितः । सम्प्रति पृथिव्या भओषवय इत्यस्याथ॑माह्--वृष्टचादीति । मुवो 
व्यादिसन्यपेक्षत्वं पञ्चीक्तत्वम् ।। १६६ ॥ | 

ओौषधीभ्योऽन्नमित्यस्या्थंमाहु--अदनाहुमिति । अन्नाल्पुरुष इत्युक्तं न हि केवखादन्ना्पुरषोत्पत्तिहश्यते 
तत्र रेतोरूपेण परिणतादन्नात्पुरुषोत्पत्तिरिति वक्तुं रेतोजन्मक्रममनुक्रामत्ि--जग्धादिति । १६७-१६८ ॥ २० 

उक्तेन क्रमेणोत्पन्ं रेतो मातुः शोणितेन सहितं पुरुषोत्पत्तौ बीजमिल्युक्तवा तस्मात्पुरुषोत्पत्तिक्रमं दशंयति- 
निजाविचेत्यादिना । आत्मन्यनादिरनिर्वाच्याविद्या निजाविचेव्युच्यते। मोहुशब्देनाविवेको गृद्यते ततौ जातस्य 

कामस्यानलत्वं कदाचिदप्यरप्रत्ययविकलत्वम् ।। १६९ ॥ 

तमस्तुतीयो गुणः कामरागयोधि्रकृष्टसचचिकष्टविषयत्वेन मेदः । रागाख्यं विषं, तेन लेपो यस्मिन्निति 

बहुतरीदिणा विषयेषुविशेष्यते ।। १७०-१७१ ॥ २५ 

परवशस्य योषिदनुष्खे पर्चात्तनं इत्यं दशंयति--आषृष्येति । तच्छक्रमिति प्रागुक्तप्रकारेण निष्पन्च- 

मित्यथं; । तयोजन्यजनकयोर्वा स्व्ीपुंसयोर्वा यथाकमं यथाश्रुतं तथा रेतः स्व॑भ्यौऽङ्गभ्यः समहृष्य रेतोवहया 

प्रजननेन्द्रियरूपया नाडया पुरुषेणानन्तरमेव योनौ निषिक्तं भवतीत्यथंः | १७२॥ 

निमित्तवशवत्ित्वं पर्वोक्तन्ञानकर्मानुसारित्वम् । १७३२ ॥ 

पेशीतो मांसाद् घनं कठिनं कायं तत्तोऽद्धं शरीररूपं निर्व॑तंते ॥ १७४ ॥ ३० 

अनेन क्रमेण जायमानस्य शरीरस्य रवोपात्तदेहारम्भकभूतपञ्चकमेवोपादानं; करणानि च तत्रव्यान्येवात्राभि- 

व्यज्यन्ते । तद्यथा पेशस्कारी"त्यादिशरतेरित्येतमथंमाह--पू्वेजन्मनीति ॥ १७५ ॥। 

यदुक्तक्रमेणान्नादुत्पन्चं शरीरं त्न यः स्थूलो भागः स सूत्रकायंस्य वि राजोऽनवच्छिन्नस्यापि संमोहात्काम- 

कमवक्षादियानेतावन्मात्रोऽस्मीत्यवच्छेदो भवतीत्याहु-- सर्वात्मन इति ॥ १७६ ॥ 





४८० | सटोकवातिकोपेता [ब्रह्य अनु०-१, भा० वा०-१७७-१८७ 

` लिङ्गात्मकतया तदत्समषटिव्यष्टिरूपिणः । तदवच्छेदहेतोः स्यादव्यक्तस्य सुपुप्रता ॥१७७।। 
परारमनोऽप्यनन्तस्य क्षेत्रज्ञतखमवि्या । क्षर्नं चापि मां विद्धीत्येवं सत्युपप्यते ॥१७८॥ 
न जानामीत्यविदयेकाऽनित्या तत्कारणं मता । खप्रसिद्धयेव सा सिष्येननिश्लौखकीव वासरे | १७६॥ 
परमाणोरयन्नया दृष्टया योऽविदयां द्रष्टुमिच्छति! दीपेनासौ धवं पयेद्गहा कुक्षिगतं तमः ।१८०॥ 

५ अनात्मेतीह यद्भाति तदव्रिधाषिजभ्मितम् । तस्मादवि्या साऽप्युक्ता धिया त्रासेकरूपिणी ॥ १८१॥ 
आत्माग्रहातिरेकेण तस्या रूपं न विद्यते ) अभित्रबदपिधेति सस्येवं घटते सदा ॥१८२॥ 
तस्मात्सदसदिस्यादिषिकल्पो मूढचेतसाम् ! निरूप्यमाणो निर्वाति न वे्ीत्यग्रहात्ममि ॥१८२॥ 
तया संबीतचित्तोऽयं त्यक्ता देहं पुरातनम् । लिङ्गात्मा प्रादिशो कर्मादिमस्तेस्तिः १८४1 
अन्नमम्भस्तथा तेजो भुक्तं प्रस्येकशस्िधा । मिब्त्तं तथैवैकं परिणामं प्रपद्यते ।॥१८१।। 

१० पुरीषमांसवृद्रयशेमत्रासृक्प्राणररिमिभिः । तथाऽस्थिमन्जाबाग्भगेरन्नाप्तेजांमि कारतः ॥१८६॥ 
मनोबुद्धीन्दरियाणां स्यात्कमेशक्तेश भारती 1 प्राणश्च प्राणभेदानापुषलक्षणसिद्धये (१८७ 

तथैव तस्मिनेव शरीरे यः सृष्ष्मो भागः सप्तदशकलिङ्कात्मकत्वेन वत्तंते स समष्टिव्यष्टयात्मकसूत्रस्या 
छेदकः स्यादित्याह--लिङ्खेति । तस्यावच्छेदकद्रयस्य हेतुरव्यवततं तस्य सौषुप्तः रूपमव्र शरीरेऽवच्छेदो गृह्यता- 

मित्याहु-तदवच्छेदेति ॥ १७७ ॥ 

१५ यद्वा शरीरे क्षत्रजञाख्यश्चैतन्याभासो गृह्यते स परस्य कायंकारणविलक्षणस्यावच्छेदो ज्ञायतामित्याह- 
परात्मनोऽपीति । परमात्म॑वा्र शरीरे क्षेत्रज्ञो नाऽन्योऽस्तीत्यत्र भगवद्वाक्यमनुक् रुयति-- कषेत्रं चेति ॥ १७८ ॥ 

पूर्वोक्तानामवच्छेदानां कि कारणमित्याशङ्कय क्षेत्रज्ञत्वमविद्येत्युक्तामविदयां विवृण्वन्नाह नेत्यादिना । 
क्षेवरज्ञत्वहेतुरविद्यैव पूर्वोक्तानामवच्छेदानां कारणमि्यर्थंः । प्रमाणनिवत्यंत्वादविद्याया न प्रमाणतः सिद्धिरिव्या- 
श ङ्कय स्वप्रसिद्धिरात्मच॑तन्यं तद्वरदेवाविद्या सिध्यतीत्याह स्वप्रसिद्धचेवेति । स्वानुभवादविद्यासिद्धि दृष्टान्तेन 

२० साधयति--निशेति । उलृकस्येयमौद्की निशा यथा दिवसेऽन्धकारवबुद्धया राव्रिरुल्कस्य स्वानुभव दात्येवं 
चिदेकताने वस्तुन्यविद्या स्वानुभवादेव सिध्यती्यथंः ।। १७९ ॥ 

यस्तु स्वानुभवमवधीयं प्रमाणसिद्धामविद्यामाद्वियते तं प्रत्याह्--प्रमाणेति ।। १८० ॥ 

अविद्याया मानसिद्धत्वाभावेऽपि मानसिद्धत्वादनात्मनो नाविद्याकायंतेव्याज्ञङ्कुय हश्यत्वादिना तस्याप्य- 
विद्यान्तर्भावममिप्रेस्याऽऽह-अनात्मेतीति) का तहि विचेत्याशङ्कय विद्या चैतन्यं तदात्मैवेत्याहू-विद्या त्विति।।१८१॥ 

२५ केचित्त ज्ञानप्रागभावमविद्यामाचक्षते तान्प्रत्याहु--अतेति । आत्मनोऽग्रहो नामाऽऽवरणमाच्छादनं न 
तदतिरेकेणाविद्याया रूपमस्ति नं खल्वभावस्याऽऽच्छादकत्वं सम्भवत्यतो वस्त्वाच्छादकत्वमविद्यायाः स्वरूप 
मित्यथंः । अविद्येति । नजस्तहि कोऽथः स्यादित्याशङ्कय यथाऽभित्राधर्मादो तदन्यत्वं तद्विरुदढधत्वं वा नभोऽधंस्तथा 
विद्यातोऽन्यत्वं वि्याविरद्धत्वं वा नजोऽ्थो न तदभावत्वमित्याहु--अमिन्रवदिति । १८२ ॥ 

 एवमभावविलक्षणत्वमविद्याया दशंयित्वा यदनात्मवगंस्याविद्याविजुम्भितत्वमुक्तं तदुपसंहरति- 
३० तस्मादिति । सदसदाय्यात्मकमनात्मजात्तं निरूप्यमाणमविद्यायामेव यस्मात्पयंवस्यत्ति तस्मादविद्याविलसितं 
 त्देष्टव्यमित्यथंः ॥। १८३ ॥ 

` आत्माविद्याया वस्त्वाच्छादकत्वेऽपि प्रक्रेते शरीरजन्मनि कि सिद्धमिव्याशङ्कयाऽऽहु--तयेति। चित्तशब्देन 
कज्ञानं गृह्यते लिङ्गात्मा छिङ्घोपह्तो जीवः ॥ १८४ ॥ | 

योषिद्योनि प्रविष्टस्यानुशयिनो जीवस्य द्विविधशरोरग्रहणं प्रतिपादयितुं मात्रा मुक्तस्यान्नदेस्विधा 
प॑ रेणामं दशंयत्ति--अन्नमित्यादिना । १८५-१८६ ॥। | ति 

योऽगणिष्ठस्तन्मन इत्यत्र मनःशब्देन बुद्धीद्धियाण्युपलक्षयन्ते । योऽणिष्ठः सा वागित्यत्र वाक्रपदेनावशिष्टानि ` 

विवेव 
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कर्मोत्थभागनाभिस्त॒ चोधते य्दिन्दियम् । जायते तदहङ्कारा्थाकमं यथाश्रुतम् ॥१८०॥ 
भ्रोताऽस्मीस्यभिमानाद्वि जायते श्रवणेन्द्रियम् । परिशिष्टेषु चाप्येवमिन्द्रियेषुपधारयेत् ॥१८६॥ 

 देदहोत्पत्तिमनूत्थत्नो व्योमवद्षटजन्मना । अस्त्यादयोऽप्यतो न स्यु; सति जन्मनि ते यतः ॥१६०॥ 
याबदयावदयं देहो वधते गभशायिनः । तावत्ताबदमिग्यक्तिलिङ्गप्याप्युपजायते ॥१६१॥ 
समग्रकरणस्याथ नयमे मासि देहिनः | व्यतीतानेकजन्मोत्था व्यज्यन्ते वासनाः कमात्॥१६२॥ ५ 
 आविमतप्रबोधोऽसौ गभेदुःखादिसंस्छृतः । हा कष्टमिति निर्विण्णः स्वास्मानं शोशुचीत्यथ ॥१६२॥ 
असुमूताः पुराऽसद्या मया ममेच्छिदोऽसङ्ृत् । करम्भवाटुकास्तक्ना या दहन्त्यशुभाशयान् ॥१६४॥ 
जाटरानरपन्तप्ाः पित्ताख्यरसविष्टुषः । गभांशये निमग्नं ता दहन्त्यतिभृशं त॒माम् ॥१६५॥ 
ओदयंडृमिवक््राणि क्टश्षाल्मलिकण्टकैः । तन्यानि षितुदन्त्यातं पा्वास्थिक्रकचादितम् ॥१६६॥ 

गभं दुगेन्धभयिष्टे जाढरामिनग्रदीपिते । दुःखं मयाऽऽप्तं यत्तस्मातकनीयः ुम्मिपाकजम् ॥१६५७॥ १० 
पूयासृ्दरेष्मपायितं बान्ताशिखं च यद्भवेत् । अशुचौ क्रिमिभावश्च तत्राप्तं गमभंश्षायिना ॥१६८॥ 

कर्मेन्द्रियाण्युपलक्षितानि । “योऽणिष्ठः स प्राण" इत्यत्र प्राणशब्देन प्राणादिवृत्तीनामुपलक्षणं विवक्षितमित्याह 
मन इति ॥ १८७॥ 

मनअदेदचैतन्याभासानुविद्धस्यैव जन्मेत्येतदधुना सांख्यपक्षप्रतिक्षेपा्थं कथयति--कमत्थिति । १८८ ॥ 
साभासादहङ्का रात्तत्तदिन्द्रियजन्मेत्येतदेव विशदयति--शोतेति । स््रष्टाऽस्मौत्यभिमानाद्धि जायते स्पशं- १५ 

नेन््रियम् । द्रष्टाऽस्मीद्यभिमानात्तु जायते चक्षुरिन्द्रियमित्यादि दरष्टन्यमित्याह् -परिशिष्ेष्विति ॥ १८९ ॥ 

अन्तःकरणादिवदात्मनोऽपि जन्म स्यादिव्याशद्कय तस्यौपाधिकं जन्मेत्याहू-वेहेति । भात्मनः स्वतो 
जन्मनिरासादितरेऽपि भावविकारास्तस्य निषिद्धा भवन्तीत्याह-अस्त्यादय इति । १९० ॥ 

देहोत्पत्तिमनूत्पन्न इत्यत्र लिद्धोत्पत्त्यपेक्षया जीवोत्पत्तिविवक्ष्यते चेदसदेव कलिङ्गं कथमुत्पदतेव्या- 
शङ्कधाऽऽह--यावद्यावदिति । १९१ ॥ २० 

लिङ्कोपहितस्य जीवस्य गभदियं प्रविष्टस्य तत्रैव वतंमानस्य संसारोपवणनं वैराग्यार्थं करोति । 
समगेत्यादिना । देहिनो देहरिङ्खवतो धर्माधमवक्ाद्गभं प्रविष्टस्य तत्रैव शयानस्य सर्वरेव करणैरपेतस्य नवमे 
दशमे वा मासे जन्मप्राप्तौ तस्मात्पूवंमेवातीतानेकजन्मप्रवृत्तवासनाभिव्यक्तिभंवतीव्यथंः । अथशब्दो मास- 
विकल्पाथंः || १९२॥ 

गभंस्थस्य वासनात्मकज्ञानोदत्यनन्तरं तत्कायस्य महतः शोकस्य स्वात्मन्युरत्पात्ति दशंयति-आवि- २५ 
भूतेति ।। १९२ 

 शोकप्रकारमनुवदति--अनुभूता इति । पुरा गभेंप्रवेशात्पूवंमतीतेषु जन्मस्विति यावत् । ममंच्छिदो 
वेदना इति दोषः । या हि करम्भवादुका भृशं तप्ताः सत्योऽशुभाकश्शयान्पापकमंवतो जनान्दहन्ति ताइ्चासष्ृन्मयानु 
भूता इति सम्बन्धः ॥ १९४॥। 

ूर्वानुभूतवेदनाभ्यः समधिका वेदना गर्भाक्षये शयानस्य ममास्तीव्याहु-जाठरेति ॥ १९५ । ३० 

न केवरं गभे वत्तमानस्य मातुसेदर्येणाग्िना दग्धत्वमेव किन्तु दुःखान्तरमपि दुःसहमस्तीत्याह- 
ओौदयेति ॥ १९६ ॥ 

कुम्भीपाकदुःखपक्षया गभवासदुःखस्याऽऽधिक्यं दर्शयन्गभंवासस्य हेयत्वमाह्--गभं इति ।॥ १९७॥ 

यद्गभ शयनं तदनेकेषु नरकभेदेष्ववस्थानादत्तिरितच्यते। अतोऽपि गभंवासनिरासाय प्रयतितगरमित्याहु-- ` 
 पुयेति । १९८ ॥ | ३५ 

६१ 
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गमशय्यां समारुह्य दुःखं याद्ड्मयाऽपि तेत् । नारिशेते महद्दुखं निशशेषनरकेषु यत् ॥१६६॥ 

अस्थियन्व्रविनिष्पिष्टः परीतः इक्षिवहिना । क्रेदासग्दिग्धसबाङ्खो जरायुपटसंदरतः ॥२००॥ 
निष्करामन्भश्चदुःखार्तो रुदन्युच्चेरधोगखः । यन्त्रादिव विनिश्क्तः पतस्युत्तानश्ाय्यधः ॥२०१॥ 
अकिशिन्जञस्तदा बालो मांसपेशीस्मः स्थितः । श्वमाजारादिदंष्टिम्यो रक्ष्यते दण्डपाणिभमिः ॥२०२॥ 
पिव्वद्राश्षसं वेत्ति मात्बडाकिनीमपि | पूयं पयोवदश्नाति धिक्षापिष्ठं हि शैशवम् ॥२०३॥ 
दप्ोऽथ यौवनं प्राप्य मन्मथन्वरविहछः । गायस्यकस्मादुच्चेः स तथाऽकस्मास्च वन्गति ।॥२०४॥ 
अरोहति तरं वेगाच्छान्तानुद्धेनयत्यपि । कामक्रोधमदान्धः सन्न रिञ्चिदपि वीक्षते ॥२०५॥ 
महापरिभवस्थानं जरां प्राप्याथ दुःखितः | इठेष्मणा पिहितोरस्को जग्धमन्नं न जीयंति ॥२०६॥ 
भगनदन्तो मग्नदृषटिः कटुतिक्तकषायभष् । वातमुग्नकरिप्रीवाकरोरूचरणोऽवलः ॥२०७॥ 
गदायुतसमागिष्टः परिमितः स्वबन्धभिः । निःखौचो मरदिग्धाङ्ग आलिङ्कितधरोषितः ॥२०८॥ 
कासाधोवायुशुरजा पितरमश्रकचाम्बरा ! धासोत्थस्वनवंशा च जाटरष्वनिगेयिका ॥२०६॥ 
बीपलितवस्चमेवरकञ्चकधारिणी | दण्डवृतीयपादेयं प्रसरन्ती बहहुः ॥२१०॥ 
अग्निपाकिकरुक्माहया प्क्ष्मसवक्पटसंवृता । गुल्फ जान्व स्थिसंघषेचरम्न् पुरघोपिणी ॥२१९१॥ 
रज्ञां मेधां धृतिं शौयं यनां जग्ध्वा वरु तथा । तार्थेव प्रहर्पण जरायोषिसखरनृत्यति ॥२१२॥ 
ततोऽपि स॒तिदुःखस्य दृष्टान्तो नोपलम्यते । यस्माद् बिभ्यति भृतानि प्राप्नान्यपि परां रुजम् ॥२१३॥ 
दियते रस्युना जन्तुः परिषवक्तोऽपि बान्धवैः; । सागरान्तजेरगतो गरुडेनेव पन्नगः ॥२१४॥ 

हा कान्ते हा धनं पतर क्रन्दमानः सुदारुणम् । मण्डूक इव सरेण गीयते मृत्युना नरः ॥२१५॥ 

किञ्च सर्वेष्वेव नरकेषु यद्दुःखं महद्टषटं तत्न गभेवासकृताददुःखादतिरिच्यते तेनापि गर्भं शयनं 
परिहतंन्यमित्याहू-गर्भेति ।। १९९ ॥, 

गर्भे प्रविष्टस्य जीवस्य गभंस्थित्तिमुपसंहरति--अस्थोति । २०० ॥ 

तस्य जन्मप्रकारं दर्हायत्ि-निष्कासल्निति ।। २०१॥ 

जातस्य बाल्यावस्थां विवणोति--अकिञिरज्ञ इति ॥ २०२-२०३ ॥ 

बाल्यानन्तरं यौवनावस्थां प्रपञ्चयति--दुप्र इति । २०४-२०५ | 

यौवनानन्तरं निरतिश्चयस्य परिभवस्याऽऽस्पदभूतां जरा प्राप्यातिदुःखितो भवतीत्याह--महापरिभवेति 
तामेव जरां स्फोर्यति--रेष्मणेत्यादिना | २०६-२०७-२०८-२०९-२१० ॥ 

 अग्निपाकिकरशब्देन दारीरे हृद्यमाना मांसम्रन्थयो गृह्यन्ते ।। २११ ॥ 

्ज्ञा--शुतग्रहणसामथ्यंम्। मेधा--गृहीताविस्मरणसामर््या वृत्तिः । घृतिशब्देन--शरीरेनदरियावसादप्ा्ी 

धेयम् । रोौर्य-पराक्रमङृतं बलम् । बलं--शरीरादिसामथ्यंम् ।॥ २१२ 

जरानन्तरं मरणावस्थां विवृणोति--ततोऽपीति । मृतिदुःखमेव विरिनष्टि--यस्मादिति ॥ २१३॥ 

बान्धवेरेव मृतिदुःखं परिहत शक्यमिद्याशद्कय सदृष्टान्तमाह--दियत इति । २१४ ॥ 

श्रियमाणस्य पृच्रकर्त्रादिविषयं दारुणं रादनं ष्ट्वा मृद्यर्नाऽऽगमिष्यतीत्याशद्कयस्ह ह 
कान्तेति ।। २१५ ॥ ` 4 
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ममंकृत्यमानेषु ग्ुच्यमानेषु सन्धिषु । यददः म्रियमाणस्य स्मरतां तन्पुभृक्षुभिः ॥२१६॥ 
हष्टावाक्षिप्यमाणायां संज्ञया दहियमाणया । मृत्युपाशेन बद्धश्च त्रातारं नोपलप्स्यसे ॥२१७॥ 
पंरध्यमानस्तमसा मदच्छभ्रमिवाऽऽविशन् । उरो ष्नतस्तदा ज्ञातीन्दर््यसे दीनचक्षषा ॥२१८॥ 
अयःपादेन काटेन स्नेहपाशेन बन्धुभिः । आत्मानं कृष्यमाणं लममितो द्रक्ष्यसे तदा ॥२१६॥ 

हिक्किकाबाध्यमानस्य श्वासेन परिशुष्यतः | कृष्यमाणस्य पानेन न खल्वस्ति परायणम् ।॥२२०॥ ५ 
संपारयन्त्रमारूढो यमदूतैरधिष्ठितः । व यास्यामीति दुःखातेः कालपाञ्चन योजितः ॥२२१॥ 

मातापितागुुषताः स्वजनो ममेति मायोपमे जगति कस्य भेखतिक्ञा ¦ 
एको यदा व्रजति कम॑पुरःपरोऽयं पिश्रामबृक्षपदशः खल् जीवलोकः ॥२२२॥ 
सायं सायं बासवृक्षं समेताः प्रातः प्रतस्तेन तेन प्रयासि । 
त्यक्त्वाऽन्योन्यं तं च वृक्षं विहङ्गा यदत्तदज््ञातयोऽङ्ञातयश् ॥२२२॥ १० 

परतिबीजं भवेज्जन्म जनमबीजं तया मृतिः । षरीयन्त्रबदश्रान्तो बम्भ्रमीत्यनिरशं नरः ॥२२४॥ 

युपजेन्यधरामत्य॑योषिदग्निषु देवतैः । श्द्धोडुराजवर्षपा्नरेताख्यं ह विहतम् ॥२२५॥ 
पशचम्यामाहूतावेवं पंवचा जायते पमान् । क्रमात्तस्य महानथैसंसृत्युच्छि्िरुच्यते ॥२२६॥ 
हत्याधया विक्रियाः सव लिङ्गदेहसमाश्रयाः । अतद्वानपि सम्मोहातद्वानित्यभिमन्यते ।२२७॥ 

यथोक्तमरणावस्थाप्राप्टयपेक्षया पुरवंमेव स्वस्थावस्थायां तत्प्राप्तिपरिहा र्थं जुभाचरणाय मुमुक्षुभिः स्मतेग्यं १५ 
दर्शयति-ममंस्विति । २१६ ॥ 

मरणे प्राप्ते जुभाचरणद्वारेण दुःखं परिहुतंव्यमित्याशङ्कुयाऽऽह्--दृष्टाविति । २१७ ॥ 
तदा ज्ञातयस्वातारा भविष्यन्तीप्याशङ्कयाऽऽ्ह--संरुध्यमान इति । २१८ ॥ 
किञ्च तस्यामवस्थायां शुभाचरणे नास्ति स्वातन्त्यमित्याह--अयःपाषेनेति ॥ २१९ ॥ 
स्रियमाणस्य मरणावस्थामुपसंह् रति--हिककिकेति ! पारो द्विविधो विवक्षितो मुमूर्षोः ॥। २२० ॥ २० 
स्थूखादहान्रिष्क्रान्तस्य कमंफलभोगाथं गच्छतोऽपि नास्ति स्वच्छन्दतेत्याह--संसारेति ॥ २२१ ॥ 
मत्रादिजीवलोकोऽस्य तस्यामवस्थायां सहायो भविष्यत्तीव्याश् द्ुयाऽऽह्-- मातेति ॥ २२२ ॥ 
उक्तं विश्रामवृक्षसदहदात्वं जीवलोकस्य व्यक्तोकरोति--सायं सायमिति ॥ २२३॥ 
गभंजन्मबाल्ययौवनज समरणाद्यवस्थासु जीवस्य वेराग्यार्थं प्रपच्चितां संसारगतिमुपसंहरति-मरतीति।२२४॥ 

 अन्नालयुरुष इल्ुक्तायां पुरुषोत्पत्तौ श्रुतयन्तरसम्मतिमाह--दुधजंन्येति । चुरोकाग्नौ देवत्तंयंजमानप्राणैः २५ 
धरद्धा हृयते तस्याश्चाऽऽहुतेः सोमो राजा जायते । ततस्च पर्जन्याग्नौ तरेव देवैः सोमो हयते तस्यादचाऽश्ुतेवृष्टि- 
जायते । ततश्च पुथिवीलक्षणे तृतीयेऽनौ देवा वर्ष॑जुह्वति वर्षहुतेश्चाच्चं सम्भवति । ततश्च पुरुषाग्नौ चतुथं 

रता देवास्तदन्नं जुहत्ति त स्या दचान्नाहुते रेतः सम्पद्यते । ततो योषिदग्नौ पञ्चमे यजमानत्राणा रेतः सिञ्चन्ति तदेव 

प्वम्ाहुतौ हुतायां पुमानि्येवंवाच्यः सन्पुरुषो जायत इत्यथः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यादिपच्चकोशोप- 
नयापवाक्यस्य तात्पर्याथंमाहू-क्रमादिति । उत्तरेण ग्रन्थेन कोरपञ्चकोपन्यासक्रमेण पूव॑पुव॑स्योत्तरोत्तरस्मिन् ३० 
प्विलापनमुक्त्वा कार्यंकारणविलक्षणन्रह्मात्मेकत्वज्ञानं सकार्माविद्यानिवतंकं ब्रह्य पुच्छं प्रतिषठत्यादावुच्यत 

इत्यथः ॥ २२५-२२६ ॥ 
| समनन्तरवाक्येषु पुरुषग्रहुणस्य तात्पर्यं वक्तुं यथोक्तस्य संसारस्योपाधिनिष्ठतादात्मनिष्ठत्वा भावात्त स्मिन् 
वेराग्योपयोगित्वेन तदृपवर्णनमुचितमित्याश्द्कय परिह रति -- इत्याद्या इति । यद्यपि प्रागुक्ता गमेवासादया विक्रियाः 

ररीरदटयनिष्ठा नाऽऽत्मनि तिष्ठन्ति तथाऽ्प्यास्मा वस्तुतो गभ॑वासादिविक्रियारहितोऽपि देहष्रयादात्सनो विवेकाग्रहुणात् ३५ 
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ज्ञातास्मीत्यमिभानाद्धि चेष्टते ज्ञानकमंणि । मन्ताऽस्मीति ततो मोदारुरूते मानसी; क्रियाः ॥२२९॥ 
पराणा्यात्माभिमानेन कमंचेष्टां प्रपद्यते । चक्षरा्यमिमानी च सूपाचारोचनापरः ॥२२६॥ 
तथा देहस्य दहादौ दग्धोऽस्मीति च मन्यते । श्यामोऽस्मीति च देहस्य श्यामत्वं मन्यतेऽबुधः। २२०) 
गोधनाद्यमिमानेन तद्वानस्मीत्यविच्यया | जह्चारी गृहस्थोऽ्हं तापसोऽस्मि तथा ञुनिः॥ 

५ देहसिङ्धात्मसंस्कारान्मन्यते सङ्गकारणात् ॥२३१॥ 
भिन्नात्मनां तु मतानां शरीरं कायंगुच्यते । ममाहमितिसंमोहादनथ प्रतिपद्यते ॥२३२॥ 
सर्वेषां चान्नकायत्वे बह्मनत्वे समे तथा । कमेज्ञानाधिकारितात् पुमनेवेह गद्यते ॥२३२॥ 
अनेकानथेनीडऽस्मिन्निमगनं बह्मषिधया । संक्रामयितुमिष्टलवाद्त्रह्मान्तरतमं नरम् ॥२२४॥ 
तरुशाखाग्रचट्यैव सोमं यद्स्दरशयेत् । निष्कोश कोश्यैव प्रतीचि तद्य द्दयेते ॥२२५॥ 

१० अनादाविह संसारे वासनारन्जिता मतिः । प्रतीच्युपायतः कतुं शक्या तस्मास्स उच्यते ॥२२६॥ 
` दवैतास्परकप्रस्यमास्मेकः प्रतीचीव परागपि । युष्मदस्मद्िभागाम्यां भिदयतेऽवि्यया मृषा ॥२३७॥ 

अहमेव गभंवासादिविक्रियावानस्मीत्यात्मानं मोहुमाहात्म्यादभिमन्यते तेन तत्र॒ संसारो हश्यमानो वैराग्य 
भावयिष्यततीत्यथं; | २२७ ॥ 

कथं देहुद्रयेऽहमयिमानः स्यादित्याशङ्कुय वुद्धावहमभिमानमन्ञानकरतं तत्कायं च प्रकधट्यति--्नातेति । 
१५ मनस्यहुमभिमानमविवेकडङ़तं तत्कार्यं च कथयति--मन्तेति । २२८ ॥ 

प्राणापानादौ कतस्मीत्यात्मामिमानं तत्कायं चाज्ञानप्रयुक्तमुपन्यस्यति-श्राणादौति। इन्द्रियेषु ममा्भिमानं 
तत्कायं चाज्ञानकृतं दर्शयति--चक्षुरादोति । २२९ ॥ 

स्थरे देहे मोहादभिमानं तत्कायं च प्रकटयति-तथेति । देहादात्मनो विवेकग्रहुविहीनत्वमव्धत्वम् ॥२३०॥ 

गवादौ ममाभिमानादविद्यया विद्यमानाद्यत्कार्यं जायते तद्दाह रति--गोधनादीति । देहे लिङ्खात्मनि च 
२० ये संस्कासय ब्रह्मचारित्वादयः स्नानाचमनादयश्च तानविद्याकृतांस्तयोरेव सद्धाद्धेतो रात्मति कल्पयतीत्याह्- 

ब्रह्मचारीति ॥ २३१ ॥ 
कि बहुना । पञ्चभूतमयं शरीरं तसिमिच्रहुं ममाभिमानादात्मनो नित्यमुक्तप्यैव संसारो मोहमाहात्म्यात् 

 प्रतिभातोल्युपसंह्रति--मिन्नात्मनामिति ॥ २३२ ॥ 

एवमात्मनि संसारं दर्शयिता समनन्तरवाक्ये परवादिग्रहणं विहाय पुरुषग्रहणस्य तात्पयंमाह- 
२५ सर्वेषां चेति ॥ २३३ ॥ 

कमज्ञानाधिकारित्वस्य पुरुषग्रहुणहेतुस्वं साधयति--अनेकेति । कमंभिः रुद्धान्तःकरणस्य ब्रह्य 
ज्ञानान्मोक्षोऽत्र विवक्ष्यते तस्मादनेकानर्थाश्रये संसारसागरे पतितं नरं ब्रह्मास्मीति विद्यया सर्वान्तरतमं ब्रह्य 
प्रापयितुमिष्टत्वा्यस्य कमे्ञानयो रधिकारः सम्भाव्यते तघ्यैवाच्र ग्रहणं युक्तमित्यथंः ॥ २३४ ॥ 

नरहयविद्यया मोक्षस्यात्र विवक्षितत्वे सेव वक्तव्या कोशपञ्चकोपन्यासस्तु वुथेत्याशङ्कुयाऽऽह्- तरं 
२० शाखेति । २३५॥ 

्रह्मविद्योपायत्वेन कोशपञ्चकोक्तिरिप्युक्तमेव व्यक्तीक रोत्ति--अनादाविति । २३९ ॥ 
ब्रहाविद्योपायतवेन कोषशपच्चकोपदेशे ब्रह्मकोशयोभेदादद्रैतह्ानिरित्याश्ञङ्कयाऽऽह्- दरैतास्पुगिति । यथाभ्य 

प्रत्यगात्मा प्रतीचि स्वात्मनि भेदस्पशंमन्तरेणैकोऽवतिष्ठते तथा परागपि कोप्या हेतस्पर्शी न भवतीत्यत्र 
००० हितुमाहू--युष्मदिति । युष्मत्पञ्चकमस्मत्पञ्च क चेति कोशदशकरूपेण स्वाविद्यया प्रत्यगात्मनो विभक्तता द्भदस्य 
२३५ सवंप्रकारस्याऽऽ्त्माविद्याकृतत्वेन मिथ्यात्वान्नादरतहानिरित्यथः ।। २३७ ॥ 
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अस्मद्धिमागे पश्चास्य यथेवान्नमयादयः । तथा तस्रत्यगासमानो युष्मदन्नादयः स्मरताः ॥२३८॥ 

आघ्यात्मिकान्विलाप्याथ यथासं प्रत्यगात्ममु ! अन्नादीन्पयंपासीत दुत्तरोत्तररूपगान् ॥२३६॥ 

अण्वा कार्यात्मतामेवं कारणास्मतया स्थितः| आस्मनाऽऽलिङ्खते ब्रह्म वाक्याञ्जग्ध्वा च तामपि॥ 

अवं विराडिति ज्ञेयं प्राणात्तदमिवधेते | ऋग्यजुःसामरूपोऽतो वबेदात्माऽन्तमंनोमयः ॥२४१॥ 

दा्भविषया वुद्धविज्ञानं निश्रयात्मकम् ) ज्ञानकर्माभिनिन्रंत आनन्दः एरुलकषणः ॥२४२॥ ५ 

्रप्येवान्नानि चैतानि प्राजापत्यानि सवशः । प्राणो मनस्तथा वाक्च षिराडन्नात्मतां गतः ॥२४३॥ 

चतुणा॑प्रत्यगात्मैवमानन्दमय उच्यते ।प्रजञानघनरूपतयास्स्याद्धेदोऽप्यस्य कायतः ॥२४४॥ 

धिरभा दिप्रक्लभिस्तु स्यादुपासनकमंणे । तस्मादेवं चितीरेता मानसीर्याचचक्षिरे ॥२४५॥ 

हिरो मूरा मुजौ पक्षावात्मा कायश्च मध्यमः । शेषं पुच्छमिति ज्ञेयं वितिमेवं विचिन्तयेत् ॥२४६॥ 

यष्मदस्मद्धिमागेन सूचितान्दश कोशानेव दशंयति--अस्मदिति । यथैवास्य प्रत्यगात्मनोऽस्मह्िभागे १० 

पञ्चाक्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मयडथंभूताः कोक्चा भवन्त्यहुबुद्धिग्रह्यास्तथा तेषां प्र्यगात्मानोऽ्ल- 

प्राणमनोविज्ञानानन्दयः प्रकृत्यथंभूता युष्मन्विनामिमतास्तेष्वहुबुद्धयभावादेवमस्ति कोराददाकमित्यथः ।। २:३८ ॥ 

कोशपञ्चकंस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागेन दशधा करणं कत्रोपयुक्तमित्थाशद्खयाऽऽह्--आध्यात्मिकानिति 1 

पूर्वोक्तरीत्या कोशानां दशधा प्रतिपत्यनन्तरमाध्यात्मिकान्चमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयान्मयडर्थान् 

प्रकृत्येषु प्रत्येकं कारणेष्वात्मभृतेष्वननप्राणमनोविज्ञानानन्देषु कारणतिरेकेण कायं ास्तीति विवेकबुद्धया १५ 

्विकाप्य तन्मात्रतया ज्ञात्वा पुनरत प्राणतया प्राणं मनस्त्वेन मनो विज्ञानत्तया विज्ञानमान न्दशब्दितमूख्कारण- 

मात्रतया निरूपयेदित्यथंः ॥ २३९ ॥ 
 प्रदशितया प्रक्रियया कार्यात्मतां कारणात्मतयोपसंहूव्याज्ञातव्रह्मरूपेण स्थितो विद्वानहं ब्रह्मास्मीति 

वाक्योत्थज्ञानेन तामपि कारणात्मतां प्रविलाप्य स्वरूपेण कायंकारणविलक्षणं ब्रह्म प्राप्नोतीव्येत्तदाह-- 

ज्वेति ॥ २४० | | २० 

“अन्नादीन्पयुंपासीते"व्युक्तानच्चादीन्कथयति--अघ्चमिति । क्रियाविज्ञानशक्तिमिति सूत्रात्मनि प्राणशब्देन 

क्रियाशक्तिमागो गृह्यते ततोऽच्नस्योत्पत्तिरित्याह्--प्राणादिति । विज्ञानशक्तिभागोऽपि मनो विज्ञानं चेति द्वैवा 

भिद्यते तत्र सविकल्पकनज्ञानोत्पादनशक्तिमदस्तःकरणं मनःशब्दवाच्यमित्याह - ऋग्यजुरिति । अततोऽस्मास्राणा- 
दन्तरिति सम्बन्धः । मनोमयशब्देन मनो गृह्यते ॥ २४१ ॥ | 

्रकरृतिप्रकरणास्निविकल्पन्ञानोत्पादनशक्तिमदन्तःकरणं विन्नानमित्याह्--वेरा्थेति । आनन्दशब्देन कारण २५ 

मुच्यत इयज्गीकृत्याऽऽह-- ज्ञानेति । तत्र प्राणो मनो विज्ञानं चेति कोरात्रयं सूत्रात्मरूपमन्चं विराट्कोश् आनन्दः 

कारणकोश इति संग्रहः ॥ २४२ ॥ ` 

एतच्च कोशपञ्चकमुक्तं बरहदारण्यकेऽपीत्याह-्रीण्येदेति \ वाक्शब्देन विज्ञानं गृह्यते ¡ कनीयोऽन्नं 

करिष्य इत्यवा्नशब्देन विराड्च्यते तद्धेदं तदीत्यतर कारणमुक्तमिति चशब्दाथं : ॥ २५३ ॥ 

यथाऽन्नादोनां चतुर्णा पर्त्य्थानामानस्दः स्वरूपमेवम्मयादी्ना प्रत्ययार्थानामानन्दमयः प्रव्यगात्मा ३० 

स्वरूपमित्येतदाह-चतुर्णामिति \ तत्र कोशचतुष्टयस्य जोवव्यतिरेकेणाभावादिति दैतुमाह्--प्रजञानेति । जीवस्य 

्रज्ञानघनत्वे कथं िरःपुच्छादिकल्पनेत्याशङ्कुय कमंफरमेदादित्याह्-स्थादिति ॥ २४४ ॥ | 

“स वा एष पुरूष इत्यादौ तात्पर्याथंमुक्ठा “तस्येदमेव शिर” इत्यादेस्तात्पयंमाह--श्िरआदीति। उपा- 

सनानुषठानार्थं शिरमादिकल्पनामाधरितय वृद्धानामपि प्रसिद्धरिव्याह तस्मादिति ॥ २४५ ॥ 

तस्येदमेवेत्यादेरक्षरोत्थमर्थं कथयस्पञ्चप्रकारां चितिमेव चिन्तनीया स्फोरयति--श्षिर इति ॥ २४६ ॥ ३५ 
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५ 

१० 

९५ 

२५ 

३० 

पासीनधितीरेवं विदनेता यथाक्रमम् ¦ पूपूवंप्रहाणेन  हयन्तरन्तः प्रपधते ॥२४७॥ 
श्रतेरनतिच्ङ्कयत्वात्सम्भाव्येत यथोदितम् { लिद्धप्ररयक्षगम्य हि स्यादाशङ्का बृव्द्वितः॥२४८॥ 
स्वभावतो वा सम्प्राप्रमनद्योपासनं श्रुतिः नामादाविव भृमानं विधत्ते ज्ञानमात्मनि ॥२४६॥ 
भ्रत्यन्तरादरा सम्प्राप्तं मोक्षादर्वाक्ण़लाय त॒ । तदन्॒य परं श्रेयः प्राप्ये ज्ञानषुच्यते।॥२१५०॥ 
बरह्मविद्योडपेनेव कोश्ानथेमहोदधेः । निनीषन्ती परं पारंस्ष वा इत्यभ्यधादथ।२५१॥ 
मूलात्मानं सच्चब्देन स्पृष्ट्वा तस्स्मृतयेऽथवे । कोल्ात्मतां समापन्न एव॒ इत्यमिधीयते ॥२५२॥ 
अविधयाञ्तदर्दोऽपि रन्जः स्पात्पतामिव । कोश्चपश्वकतां यातस्तमयुकरोश्चतीव दि ॥२५२॥ 
मयडन्र विकारार्थे निषिद्धोऽसौ परात्मनः । युक्त्यागमाभ्यामन्नस्य कायं देहः प्रतीयते ॥२५४॥ 
इदमेव शिरस्तस्य मा भूदध्यासलक्षणम । प्राणकोशवदेवेति तस्मादेवावधायेते ॥२५५॥ 

पञ्चश्रकारचित्युपासनेन कि फलतीत्यपेश्नायामाह-उपासीन इति । पञ्चविधकोशानां चिव्यात्मकानां 
नेरन्तर्यणानुसन्धानादुबुद्धिशुद्धयतिशये विवेकबुद्धिभंवति । तद्रलाच्च पूर्वं पूर्वं कोशमपहायोत्तरमुत्तरं प्रतिपद्यते 
तदेवं सर्वानपि कोरान्प्रविलाप्याह् ब्रह्मास्मोति ज्ञानान्मोक्षमधिगच्छतीत्यथंः ॥ २४७ | 

कथं तहि सर्वं वे तेऽन्नमाप्तुवन्तीव्यादि यथाश्रुतं फलमुपासनस्य सम्भवेदेकस्योभयफरुत्वासम्भवादित्या 
शद्खय फलद्यमेकस्योपासनस्य श्रुतिसिद्धत्वादविरुद्धमित्याह्- श्रुतेरिति । भरुतेनिर्दोषत्वात्तदुक्तऽथे शङ्काभावे कुत्र 
शङ्कायाः सावकाश्ञत्वमित्याश द्य पुरुषवुद्धिवल्ास््त्यक्षादिषु करणदोषसम्भवादाशङ्धा स्यष्ेदे तु तदभावान्नेव- 
मित्याहु-किङ्केति ॥ २४८ ॥ 

पञ्चविधकोशोपासनोपदेश्चस्य तात्पर्यान्तरमाह--स्वभावतो वेति । यथा छान्दोग्ये सप्तमे प्रपाठके 
स्वभावतः सिद्धमुपासनमुच्चनीचभावेन नामादिविषयमनूद्य भूमविज्ञानं विधीयते तथा कोशेष्वात्मामिमानिनो 
यथोक्तध्यानानुष्टानादेव पूरवंपूवस्योत्तरोत्तरस्मिन्विरापनं कृत्वा श्रुतफलविवक्षामन्तरेणैव ब्रहमात्मेकत्वविज्ञातं 
प्रधानत्वादघ्र विवक्षितमित्यथः ॥ २४९ ॥ 

कोशपञ्चकोपन्यासस्यापरं तात्पयंमाह्--श्ुत्यन्तरादिति । यद्धि मोक्षादर्वाचीनं संसारान्तर्भततं फलं 
तत्प्राप्तये विराडात्मनः सूत्रात्मनश्च ब्रहदारण्यकादावुपासनं सिद्धं तदनुवादेन मोक्षफलं ज्ञानमत्रोच्यत इत्यथंः || २५०॥ 

एवं तात्पयंमुक्त्वा तत्रैवाथ वाक्यं पदाथंकथनाथंमवतारयति--न्रह्यविदयेति । निनीषन्तो श्रुतिरिति शेषः| 
पुरुषस्यैव ज्ञानकमंणोरधिकारो न पक्वदेरिति निर्धारणानन्तरमित्यथज्ञब्दाथंः ॥ २५१ ॥ 

तत्र पदत्रयस्या्थं कथयत्ति--~मुरात्मानमिति ! कार्य॑कारणविलक्षणं प्रत्यगात्मानं स्वशब्देन गृहीत्वा 
तस्यैव सर्वोपनिषल्प्रसिद्धस्य वैशब्देनानुसन्धानं एत्वा स एव स्वाविद्यया पञ्चकोशात्मकत्वं प्राप्तः सन्नपरोक्षत्वादेष 
रब्देनोपदिश्यत इत्यथं: ।॥ २५२ ॥ | 

कायंकारणविखक्नणश्चेसप्रत्यमात्मा तहि कथमसावविद्ययाऽपि पञ्चकोशात्मतां गन्तुमहुतीत्याशङ्कयाऽऽह-- 
अविद्येति ॥ २५३ ॥ 

यथोक्तप्रत्यगात्मनोऽ्च रसमयत्वं कथमित्याशङ्कयाऽऽहू--मयडत्रेति । प्रकृते वाक्ये प्रयुक्तो मयड्विकाराथें 
प्रयुज्यते । विकारश्च परस्य प्रत्यगात्मनो निरवयवत्वासङ्कत्वादियुक्त्या “न जायते भियते वे"त्याद्यागमाच्च 
निषिद्धत्वान्न सिध्यति । अतः शरीरस्यान्नरसविकारत्वप्रतीतेरात्मनोऽपि त्द्पाधित्वात्तथा व्यपदेशसिद्धि- 
रित्यथंः ।। २५४ ॥ 

प्रसिद्धमेव रिरआदिप्रथमकोले ग्राह्यं न प्राणादिष्विव कल्पनेति दशयतु ““तस्येदमेवे'"द्यत्रावधारण- 
२५ मिव्याहु--इदमेवेति ॥ २५५॥ 
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विराटपिण्डात्मनोरेक्यं भत्यन्तरशादिह । उपासनोपदेशाच्च जानीयात्पिण्डदेवताम् ॥२५६॥ 
बिराडास्मकतां याते पिण्डऽभ्यात्मावसायिनि प्राणो बाय्वात्मतामेति प्रभ्वस्तघटदीपवत् ॥२५७॥ 
विधादन्नमयेनेव मूषायां द्रतताम्रवत् | सर्वान्प्राणमयादीस्तानचितान्पुरुषाढृतीम् ॥२५८॥ 
यथोदितानुबादी तु श्लोकोऽप्यत्र निगद्यते । बाह्मणोक्ताथविज्ञानद्रदिम्ने हितकाम्यया ॥२५६॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकं 

अन्नरसमयशब्देन न प्रसिद्धमेव शरीरं ग्राह्यं किन्तु विराडात्माऽपोव्याहु--विराडिति । आत्मेवेदमग्र 

५ 

आसील्पुरुषविध इत्यादिश्रुत्यन्तरे शरीरविराजोरेकत्वस्य विवशल्षितत्वाचेऽन्नं ब्रह्मोपासत इत्यत्र ध्यानोपदेशाच्छिर- 
आदिकल्पनायाहच ध्यानाथंत्वाद्विराइदेवत्ताञत्र प्रहीतब्येत्यथंः । २५६ ॥ 

विराजो देहस्य च किमथमेकत्वमुच्यते तत्राऽऽह--विराडात्सकतामिति। उपासनाततः शरीरस्य वि राडात्म- 
भावे संवृत्ते प्राणोऽपि शरीरान्तगतो हिरण्यगर्भो मवति ततर्च तदुपाधिरात्माऽनवच्छिन्नः सिध्यत्ति यथा घटे 
प्रध्वस्ते कपालादिभावमापन्ने तदन्तगंतो दीपस्तेजोमात्रतामापद्यते तष्टदिव्यथंः ॥ २५७॥ 

१५ 

अन्नमयस्य प्रसिद्धमेव शिरञआदि प्राणमयादंस्तु कथमित्याशङ्कबयाऽष्--विद्यादिति \ यथा मृषायां दुतं ` 
ताम्रादि प्रक्षिप्तं मूषाकारं भजते तथा शरीरस्य शिरआदिमत्तवात्तदन्तर्वंतिप्राणमयादेस्तदुक्तस्थोपासनार्थं पदाथं- 
विवेकसौकर्यारथं चेयं कल्पनेत्यथंः ।॥ २५८ ॥ 

तदप्येष इरोक्रो भवतीत्यस्याथंमाहू--यथोदितेति ।। २५९ ॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः 

१५ 





१५ 

२० 

९५ 

२३० 

२५ 

नश्य ज्रह्र्ख्यां दिती स्यो ऽच्त॒व्याच्कः 

अन्नाद प्रजाः प्रनायन्ते । याः काशे प्रथिवी“ भिताः। अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथेनदपि. 
यन्त्यन्ततः । अन्न ` हि मृतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सवोषिधुच्यते । सवं वे तैऽन्नमाप्तुषनि | 
येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नं ~ हि मृतानां व्यष्ठम् । तस्मातसर्ोषिधमच्यते । अन्नाद्भूतानि 

न, मे ५.५. > ५ {~  जायन्तं । जातान्यन्नेन वधेन्ते । अघतेऽत्ति च भृतानि। तस्मादन्नं तदुच्यत इति। 

अश्नाद्रसादिभावपरिणतात् ! बा इति स्मरणाथंः । भ्रजाः स्थावरजद्धमाः प्रजायन्ते । याः काश्चाविशिष्टः 
पृथिवीं धिताः पुथिवीमाधितास्ताः सर्वा अन्नादेव प्रजायन्ते । अथो अपि जाता अन्नेनैव जीवन्ति प्राणान् धारयन्ति 
वधंन्त इत्यथः । अथाप्येनदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति ! अपिशब्दः प्रतिश्षज्डा्थे ! अचं प्रति प्ररोयन्त इत्यथः । 
अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया वृद्धेः परिसमाप्रो । कस्मात् । अन्नं हि यस्माद्भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठं प्रथमजम् ¦ 
अच्वमयादीनां हीतरेषां भूतानां कारणमन्नमतोऽन्नप्रभवा अन्नजीवना अच्प्रख्याश्च सर्वाः प्रजाः । यस्माच्चैवं 
तस्मात्सर्वौषधं सर्वप्राणिनां देहदाहप्रशषमनमन्नमुच्यते । 

अन्नब्रह्मविदः फलमुच्यते । सवं वे ते समस्तमन्नजातमाप्नुवन्ति । के ! येऽन्नं ब्रह्म यथोक्तमुपासते। 
कथमन्नजोऽन्नात्माऽतनप्रलथोऽहं तस्माद ब्रह्मेति \ कुतः पुनः स्वचिप्राप्निफलमन्चात्मोपासनमिःत्युच्यते । अन्नं हि 
भूतानां ज्येष्ठम् \ मृतेभ्यः पुवं निष्पच्चत्वाज्ज्येष्ठ; हि यस्मात्तस्मात्सर्वीषधमूच्यते ! तस्मादुपपन्ना सर्वान्नात्मोपासकस्य 
सर्वाननप्राप्निः । अन्नाद्भूतानि जायन्ते ! जातान्यन्नेव वध॑न्त इत्युपसंहारार्थं पुनवचनम् \ इदानीमन्ननिवंचनमुच्यते । 

तनमाखा 

अन्नादिति । विराडात्मकादित्यथंः | स्थावरेति ! व्यष्टयन्नमयकोशा इत्यथः । कदा लीयन्त इत्याकाङ्क्नाय- 
माहु--अन्त इति } विराजोऽस्मदादिकारणत्वे हतुपरमन्नं हीति वाक्यं हिशब्दयोगादित्ति मत्वा तदाकाडक्षापूवंक- 
मवतायं व्याचष्ट--कस्मादित्यादिना । अन्नशम्दितस्य विराजः प्रथमजत्वं फलितमाह--अन्नमयादीनां हीति। 
प्राणमयादीनामन्तविकार्त्वाभावेऽप्यन्नोपचितत्वमस्तीति मत्वाऽत्रादिपदः प्रयुक्तम् । अन्नं वि राडात्मकं यतः प्रथममेव 
जातं सत्स्वव्यत्तिरिक्तानां भूतानां कारणं कारणत्वयोग्यम्, अतोऽन्तप्रमवा इत्यं; । प्रथममुत्पन्नस्य पदचादूसद- 
मानकार्यं प्रति कारणत्वयोग्यतासम्भवसूचनार्थो हिशब्दः । यस्माच्चेवमिति \ चोऽवधारणे । यस्मादन्तजीवना एव 
प्रजाशब्दवाच्याः प्राणिन इत्यथः । दहति । जाररक़ृता क्षुदाहुः, तत्प्रशामकमित्यथंः | 

उत्तरवाक्यतात्पयंमाह--अच्नब्रह्मविद इति \ ननु कथमन्नस्य ब्रहयत्वं कथं वा तदुपासनमिति पृच्छति- 
कथमिति ! उत्तरम्--अन्नज इत्यादि । यस्मादल्नं प्रथमकोशजातस्य जन्मस्थितिप्रल्यकारणं तस्मादन्नं ब्रह्य, 
तच्चान्नात्मक ब्रह्माहमस्मीति चिन्तयेत्, उपास्यविराडदेवभावार्पत्ति विना सर्वान्नप्राप्ट्यसम्भवात् देवभावस्य 
चाहुग्रहुं विना प्राप्नुमश्शक्यत्वादित्यथः। अन्नं हीति पूनवंचनमन्नन्रहयविदः सर्वन्प्राप्तौ हैतुपरमिति मतवा 
तदवतासयति--कुतः पुनरिति । अन्नस्य ज्येष्ठत्वे हेतुमाह-भूतेभ्य इति \ भूतेभ्यः पूर्वं निष्पन्न्यादन्तं ज्येष्ठम्, 
तन्च ज्येष्ठमन्नं हि यस्मादुभूतानां जम्मजीवनादिकारणं तस्मादन्नं सर्वौषधमुच्यते लोकैरिति योजना । अनेन हि 
पुनव॑चनेन अन्देवतात्मनो विराजः स्वकार्येषु सरवंप्राणिष व्यापतिस्तात्पर्येण प्रतिपाद्यते लोके कारणस्य मृदादेः 
कार्येषु व्याप्तेः प्रसिद्धत्वात् । सा च व्यापििराडात्मभावमापन्नस्यान्नब्रह्यविदः सरव॑प्राण्यात्मना सर्वान्नात्तते 
हेतुभ॑वतीति मत्वाहु--तस्ादिति । अन्तब्रह्मविदो विराडात्मना सवंप्राणिव्यापित्वादित्यथ; । अस्य पुनवंचनस्य 
अयमभिप्रायो वात्तके स्पष्टमभिहितः-'“कार्यं सर्वे यतो व्याप्तं कारणेनात्तृरूपिणा । इति हेतुपदेश्चाय त्वन्यं हीतयुच्यते 
पूनः ।।” इति । “ननु अन्नाद प्रजाः प्रनायन्ते" इ्युक्तसवात्पुनः “अन्नाद्भूतानि जायन्ते इत्यादिवचनं व्यथंमिव्या- 
शङ्कयाह--उपसंहा राथंमिति \ अदत इत्यादेस्तातयंमाह्--इदानीमिति \ तच्च निव॑चनमुपास्यस्यान्तरूपप्रनापते- 
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तस्माद्रा एतस्मादन्नरसमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णः | 
स॒ वा एष पूरुपविध एव| तस्य परुषविधताम् | अन्धयं पूर्पबिधः | 
तस्य प्राण एव शिरः| व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः| 
आकाश्च आत्मा । प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भषति | 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

भदे भुभ्यते चव यद्भूतेर्नमत्ति च भूतानि स्वयं तस्मादभूतैभज्यमानत्वादुभूतभोक्तृत्वाच्चाघ्नं तद्च्यते । इति- 
शब्दः प्रथमकोशश्परिसमाप्त्यथंः । 

अन्नमयादिभ्य आनन्दमयान्तेम्य भात्मम्योऽभ्यन्तरतमं ब्रह्य विद्यया प्रव्यगात्मत्वेन दिदशंयिषु शाखमविचया- 
कृतपश्चकोकश्षापनयनेनानेकतुषकोद्रववितुषोकरणेनेवं तदन्तगंततण्डलाग्प्रस्तौति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादित्यादि । 
तस्मदितस्मा्थोक्तारन्नरसमयात्पिण्डादन्यो व्यतिरिक्तोऽन्तरोऽभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव भिथ्यापरिकस्पित आत्सत्वेन 
प्राणमयः प्राणो वायुस्तन्मयस्ततप्रायः \ तेन प्राणमयेनान्नरसमय आए्मेष पूर्णो वायुनेव दत्तिः । 

स वा एष प्राणमय आत्मा पुरुषविध एव पुरूषाकार एव शिरःपक्नादिभिः। कि स्वत एव, नेत्याह । प्रसिद्धं 
तावदन्चरसमयस्याऽऽत्मनः पुरुषविधत्वम् । तध्याच्चरसमथस्य पुरुषविधतां पुरुषाकारताम् अन्वयं प्राणमयः पुरूषविधो 
मुषानिषिक्तप्रतिमावच्न स्वत एव \ एवं पूवस्य पुवंस्य पुरुषचिधतामनत्तरोत्तरः पुरुषविधो भवति पवः पूवेश्चोत्त- 
रोत्तरेण पुणः! कथं पुनः परुषविधताऽस्येव्युच्यते । तस्य प्रणमयस्य प्राण एव शिरः प्राणसयस्य वायुचिकारस्य 

वनमाला 

र्त्वात्तुस्वरूपगुणद्रयविधानाथंमिति मन्तव्यम् । यस्माकं व्रीहियवादिलक्षणं वस्तु भूतैरदयते तस्मादन्नशब्द- 
वाच्यं भवति, यस्माच्च तदभूतान्यत्ति संहरति तस्मादपि तदन्नमुच्यते; अन्तध्य चपथ्यादिरूपस्य प्राणिसंहार- 
साधनत्वं रोके प्रसिदढधमित्ति मन्तव्यम् । इत्थमन्नमयकोशं निहूप्य तस्यानात्मत्वसिद्धये प्राणमयकोश्चवाक्यप्वृत्तिः, 
एवगुत्तरत्रापीति तात्पयंमाह--अन्नमयादिभ्य इति । आत्मभ्य इति । कल्पितात्मभ्य इत्यथः । अत एवाह-- 
अविद्याकृतेति । यथा रोकोऽनेकतुषकोद्रववितूषीकरणेन कोद्रवत्तण्डुलान्दशंयितुं प्रवत्तते तथा प्रत्यागात्मावरण- 
मूताविद्या़ृतपञ्चकोशापनयनेनान्नमयादिभ्य आनन्दमयान्तेभ्य अन्तरतमं ब्रह्य कोकशापनयनशब्दितविवेकजनितया 
विद्यया प्रत्यक्तया दशंयितुमिच्छु शास्त्रं प्रस्तौति प्रवत्तेत इत्यथः । तस्माह्ा एतस्माचयथोक्तादिति । अत्र “अन्नद्र 

१० 

१५ 

२०५ 

प्रजाः प्रजायन्ते" इत्यादौ दूरदेशे भूतकारणव्वेन प्रकृतं वैशब्देन स्मारितं तस्मादित्यनेनानूद्य एतस्मादित्यनेनान्न- 
मयकोशस्य वि राडात्मत्वं प्रबोध्यते । एवमुत्तरत्रापि । तदुक्तं वात्तिके--“'वंशब्देनेव संस्मायं दवीयोदेशावतिनम् ॥ 
तस्माच्छब्देन वैरानमादायाध्यात्मरूपिणः । एतस्मादिति शब्देन वैराजत्वं प्रबोध्यते ।॥ कार्याणां कारणात्मत्वमेवं 
स्यदृत्तरेष्वपि ।” इति । कार्याण्याध्यात्मिकाः कोशाः, तेषां विराडाद्यात्मतवबोधनं च प्रागानन्दमयपयप्राद्विराडाच- 
भेदेनोपासनसूचना्थम्; भनन्दमयपर्यायि तु तदेतच्छब्दयोरुक्ताथंपरत्वेऽपि न चिन्तनविवक्षास्ति, कि त्वध्यात्माधि- 
दैवतलक्षणादुद्विविधादप्यानन्दमयतत्कारणकोशाच्विदेकरसस्य पुच्छत्रह्मणो विवेकमात्रं विवक्षितम; तत्पययि पक्ष- 
पुच्छादिकल्पनस्यान्यदेव प्रयोजनमिति वक्ष्यते | यथोक्तादिव्यस्पर सुपर्णाकारेणक्तादित्यथं; । आत्मत्वेन परिकल्पित 
इति योजना । वायुरिति । अत्र हिरण्यगर्भोपाधिभूते समष्टिकारणात्मनि क्रियाशक्तिमद॑शः प्राणो विवक्षित इति 
मत्वा वायुरिदयक्तम् । तत्रैव ज्ञानशक्तिमदंश मूतं समष्टवन्तःकरणं मनोमय इत्यत्र मनःशब्दाथं इत्यपि बोध्यम् | 
तत्पराय इति । तद्िकार इत्यर्थः । अत एवानुवादावसरे वक्ष्यति--वायुविकारस्येति । प्राणमयस्यान्नमयं प्र त्यात्मतव 

तद्यापित्वादितयुपपादनाथंम् “तेनैष पूणः” इटयक्त॒ । तत्र प्राणेन देहौ व्याप्त इत्यत्रानुरूपं दृष्टान्तमाहु-वापुनेवेति। 
शिरःपक्षादिभिरिति । शिरः पक्षपुच्छादव्किल्पनालम्बनमूतं रवयवैः परषाकारः प्राण इत्यथः । ननु पञ्चवृत्तेः 

प्राणस्यामूत्तत्वात्स्वयमेव तस्य पुरुषविधत्वं न सम्भवतीति शते स्वयमेवेति । “तस्य पूरषविधतायर्' इति 

भरत्या परिह रत्ि--नेव्याहेति । भरुतिरिति शेषः । नन्वस्नमयस्य वा क्रथ पूरुषविधत्वम् ? तत्राहू--प्रसिदढमिति 6 

प्राणमये उक्तं न्यायं मनोमयादिष्वतिदिशति--एषमिति । कथं पुरुषविधतास्थेति । अस्य प्राणमयस्य यद्यपि 

६२ 

२५ 

२०५ 

२५ 
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प्राणो मुखनासिकानिःसरणो वृत्तिविशेषः शिर एव परिकल्प्यते वचनात् । सवत्र वचनादेव पक्षादिकल्पना । व्यानो 
व्यानवृत्तिदंलिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः आकाकश्ष आत्मा य आकारस्थो वृत्तिविशेषः समानार्थः स 
आत्मेवाऽऽत्मा प्राणवृत्यधिकारान्मध्यस्थत्वादितसयाः पयन्ता वृत्तीरपेक्ष्याऽऽत्मा । “मध्यं ह्येषामद्धानामात्मा" 
इति धुतिप्रसिद्धं मध्यमस्थस्याऽऽत्मत्वम् । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा ।! पृथिवीति पृथिवौ देवताऽऽध्यात्मिकस्य प्राणस्य 

५ धारयित्री स्थितिहेतुर्वात् । “सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्य'' इति हि श्रुत्यन्तरम् \ अन्यथोदानवुत्योध्वंगमनं गुस्त्वाच्च 
पतनं वा स्याच्छरीरस्य तस्मात्पुथिवी देवता पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्याऽऽ्त्मनः । तत्तस्मिन्नेवा्थे प्राणमयात्मविषय 
एष लोको भवति । 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृत्तौ 
तंत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयब्रह्मवल्छीभाष्ये द्वितीयोऽनुवाकः 

१० आनन्दगिरिटीका 

इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां 
तंत्तिरीयोपनिषच्छाद्धुरभाष्यटीकायां ब्रह्मवस्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः 

ननमा 

पुरुषविधता सिद्धा तथापि कथं पक्षपुच्छादिकल्पनाप्रकार इत्यथंः । वृत्तिविशेष इति । वृत्तिमत्तः प्राणस्यावयविललेन 
१५ विवक्षितत्वादिति भावः । ननु प्राणवृत्तौ शिरस्त्वकल्पनायां कि नियामकम् ? तत्राहु--वचनादिति ! उत्तखरापि 

वचनमेव नियामकमित्याह्--सवेत्रेति । यद्वा सवंपययिष्वपि वस्तुगत्या वचनमेव तत्कत्पने नियामकमित्याहू- 
सवत्रेति । आकारापदेन शरीरमध्याकाशस्थसमानलक्षणायां कारणमाह--प्राणवुत्यधिकारादिति । समानस्य मध्य- 
भागत्वरूपात्मत्वकल्पनायां युक्तिमाहू--मध्यस्यत्वादिति । इतराः पयंन्ता वृत्ती रपेक्षय मध्यस्थत्वात्समान आसति 
योजना । ननु मध्यस्थस्यापि कथमात्मत्वम् ? तत्राहू--मध्यं हीति । पुथिवी देवतेति ! न च प्राणवृत्त्यधिकारा- 

२० विशेषात्पुथिवीडब्देनोदानग्रहणं स्याय्यमिति वाच्यम्; प्रतिष्ठात्वकिद्विरोधेन प्रकरणस्यानादरणीयत्वात् । त 
ह्युदानवृत्तवृंत्तिमन्तं प्राणमयं प्रति प्रतिष्ठालवं सम्मवति । स्थितिहेतुत्वादिति । पृथि वीदेवताया आध्यात्सिकरप्राण- 
स्थितिहेतुत्वस्य ्रुव्यन्तरादवगत्तत्वा दित्यथंः । श्रुतावपानपदं प्राणमथकोशपरम् । अन्यथेति \ देवताकृतावषटम्भना- 
भावः इत्यथः । उदानवृत्तेरूध्वंगमनहेतूत्वम् "अथं कयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पपेन पापम्” इत्यादि- 
धुत्यन्तरादेव सिद्धमिति मन्तव्यम्, उदानवृत्तेः कालविशेषपक्षव्वेन सदोध्वंगमनप्रसक्त्यभावेऽपि च्छिन्न 

२५ कदलीस्तम्भादेरिव भूमौ पतनं वा प्रसज्यत्त इत्यथः । 

इति तसिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां वनमालाख्यायामानन्दवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः 



&॥ 



न्य जालिक त्रह्धयाचल्ट यां दिली यो < व्याच: 

अन्नादेव प्रजाः सबा जायन्तेऽन्नेन वेहिताः । षधेन्ते सन्नमेवेताः प्रविलीयन्ति सरमश्षः ॥ १॥ 

भतेम्यः पूष निष्त्तञ्यष्ठमन्नं॑विराट्मवेत् । स॒ वे शरीरी प्रथमस्तथा पौराणिको स्मरतिः ॥ २॥ 

ओषणादग्निरोषः स्याद्भातूयुष्यति येन सः | धानात्तस्यान्नतचक्ञेरौषधं शन्वते सदा ॥ ३॥ 

प्वेषां जाठराग्न्यारूयं वस्सं चोप्यादिभिःस्तनेः। अन्नं गौधेयते यस्मात्सर्वौषधमतो भवेत् ॥ ४॥ 
उद्भ तिम्थितिहानिभ्यो जगतोऽन्नं हि कारणम् ॥ ५॥ ५ 

कायस्य कारणादुत्ह्म तद्ये नित्यञुपासते । आप्तुवन्त्यखिलं तेऽन्नमध्यात्मं दैवतारमना ॥ ६ ॥ 

तेषा विराडिति धुक्तिमन्ना्ुत्वं हि ताण्डिकेः । कायं सवं यतो व्याप्तं कारणेनात्तुरूपिणा ॥ 
दति हेतपदेश्षाय ह्यन्नं हीस्युच्यते पुनः ॥ ७॥ 

अदयतेऽन्नं प्रध्ानत्वाददितितात्तथाऽत्ति च । अन्ान्नादलहेतोस्तदत्रं दीत्युच्यते बुधैः | ८॥ 
आप्नोति सवेकार्याणि कारणातंमतया विराट । ततोऽप्यन्तः प्रवेशाय तस्मादित्यभिधीयते ॥ & ॥ १० 

रलोकाक्षराणि योजयति--अन्नादेवेति ।। १॥ 

अस्तं हि भूतानां ज्येष्ठमिति कथमन्तस्य ज्येष्ठत्वमुच्यते तत्राऽऽहु--भूतेभ्य इति । विराजो भूतापेक्षया 
पूवंनिष्पन्नत्वे प्रमाणमाह--स वा इति ।। २॥ 

अन्तस्य सर्वौषिधत्वं श्रत्योच्यते तत्कथमित्याशङ्खयाऽऽ्-ओषणादिति । दहनादिति यावत् । अग्नेरोषत्वं 
साधयति--घातूनिति ! उष्यति दहतीव्यथः । अन्नाकाभे जाठरोऽग्निरधातुनेव दहति-तस्याग्नेरन्नेन धानात्पाना- १५ 
दुपशमनात्तप्तिसाघनादन्नमौषधमित्येतदाहू--घानादिति ।। ३ ॥। 

सर्वोषिधमिव्यस्य संपिण्डितमर्थमाहु-सवेषामिति । चोष्यादिभिरिव्यारब्देन ठेद्यभक्ष्यमोज्यानां ग्रहुणम् । 
धयते पाययतीत्य्थः । ४॥ 

येऽन्नं ब्रह्मोपासत इत्यत्रास्ते ब्रह्मशब्दप्रयोगे निमित्तमाह-उदृभूतीति ! अन्नब्रह्मोपासनस्य फल्माह- 
तद्य इति! तदन्तं विराडात्मक ये दीघकालमादरनेरन्त्याभ्यामहग्रहेण ध्यायन्ति ते विराडार्मरूपेण सवमेव २० 
आध्यात्मिकमन्नमाप्तुवन्ति । विसड्पासको हि विराडात्मवदेव सवेषामन्नानामत्ता भवतीत्यथः । ५-६ 

 विराजोऽन्नात्ततवे प्रमाणमाह-सैषेति ! अन्नं हि भृतानामित्याद्पुनवेचनं किमथमित्याशद्धुवाऽऽह-- 
कायंमिति ! उपासकस्य विराडात्मरूपेण सर्वान्िमन्षणसमर्थंनाथमुपास्यस्य विराडात्मनः कायंग्याप्तिलक्षणो हेतु 
पुनव चनेन चोच्यते । दृष्टं हि सर्वं कार्य कारणेन व्याप्तं प्रकृते चात्तरूपेण विराजा सवमन्तं यतो व्याप्यते 

ानतापासकस्य विराडात्मरूपेण सर्वान्तभक्षणं सम्भवतीतिहतुकथना्थंमन्नं हीत्यादि पुनवेचनमुचित्त- २५ 
त्यथंः | ७ ॥ 

“अद्यतेऽत्ति चे"त्यादिवावयद्रयस्याथंमाह् -अद्यत इति । अदना्मानत्वाच्चान्नमित्ति ॥ ८ ॥ 

प्रजापतिरूपमेवोक्तमिव्यच्नाच्नादत्वेन विराजो व्या्षिमुक्तामुपसंहुरति-अगप्नोतोति । प्रकृताल््हृव्य्था- 
दत्नादन्नमयाच्च प्रव्ययार्थादन्तरवेस्थितात्मनि बुद्धिप्रवेशनाय प्राणपर्यायस्य प्रवृत्तिरित्याह--ततोऽपीति ॥ ९ ॥ 

“ˆ-------------------~-----~--- 

१. सेषा विराडन्नादी ( छा० ४.३.८ ) । | ३५ 
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वैशब्देनेव संस्मायं दधघीयोदे शवतिनम् ॥ १०॥ 

तस्माच्छब्देन तैराजमादायाभ्यास्मरूपिणः । एतस्मादितिक्षब्देन वेराजत्वं प्रबोध्यते ॥ ११॥ 

कार्याणां कारणातमत्वमेवं स्यादुत्तरेष्वपि । ब्रह्मानन्तं भवेदेवं सांख्यराद्रान्त मन्यथा ॥ १०॥ 

ूंकार्यातिरेकेण स्वात्मना चान्वथोक्तितः { अन्धयन्यतिरेकाभ्यां यथोक्ताथेः समर्थितः ॥ १२॥ 

५ यथोक्तान्रमयादस्मादन्यः स्यात्तदविलक्षणः । अन्तरः प्रस्यभित्येतदास्मा चात्मसमन्धयात् ॥ १४॥ 

कोरौधतभिः संव्याप्तौ यथेवान्नमयः पुरा 1 जानीयादुतच्तरानेवं प्रिद्रयेकाथसमन्ययात् ॥ १५॥ 
तेन प्राणमयेनैष पूर्णो रज्ज्येव पन्नगः। कायतोऽन्रमयः क्लृप्नो वाचारम्भणलाख्चतः ॥ १६॥ 
स॒ वै पुूषविधो द्युक्तो योऽयं प्राणमयः स्मृतः । अमूतेखाङ्तोऽन्येतद्धतुस्तस्येति भण्यते ॥ १७॥ 
प्राणस्तस्य रिरः्रेष्ठयास्राणो यस्मान्युखालयः। व्यानोऽस्य दक्षिणः पक्ष उत्तरोऽपान उच्यते ॥ १८॥ 

१० परस्ताविते वाक्ये शब्दत्रयस्याथंमाह-वेशब्देनेति । दूरतरे देशे व्यवस्थितं प्रकरृत्यथंभूतमन्नात्मकं 

विराडात्मानं वेशब्देन संस्मायं तत्रैव तस्माच्छब्दं प्रयुज्य तेन वैराजमात्मानं गृहीत्वा पुनरध्यात्मरूपिणो देहस्य 
प्रत्ययार्थस्य सब्िहितत्वादेतस्मादिव्यपादानात्तच्छन्दसमानाधिक्र्ततच्छम्देन विरयाडकत्वमेतस्य प्रददयंते । पदद्रय 

सामानाधिकरण्यस्यैकत्वमन्तरेणायोगादित्यर्थंः ।। १०-११॥ 

यथाञ्र तदेतच्छब्दाभ्यामध्यात्मदेहुस्य तिराडेक्यं विवक्ष्यते तथोत्तरत्रापि तदेतच्छब्दाभ्यां कारणेन 
१५ प्राणादिना कायस्य प्राणमयादेरक्यमभिप्रेतमित्याह् कार्याणामिति ! कायस्य कारणमात्रते फलितमाह- 

ब्रह्मेति । उक्तन्यायेन द्र॑तप्रपञ्चस्याज्ञातब्रह्यमात्रत्वे तस्य कायंकारणविलक्षणानवच्छिन्नवस्तुमात्रत्वेन पयंवसानं 

सिध्यतोत्यथं; । जगदुज्नह्मणोभदे तु सांख्यादोनां सिद्धान्तो निर्णयो यस्मिन्द्रेतै तदेव स्यात्ततदचानेकागमयुक्तिविरोधो 
भवेदित्याहु- संख्येति ।॥ १२॥ 

कायस्य कारणात्मत्वं हेत्वन्तरेण साघयति-पुवंकायंति । पूवंस्मादन्नमयादिकार्यादतिरेकेणोत्तरस्य 
२० प्राणमयाद्कारणस्य सिद्धव्यंतिरेकसिद्धिः । पूवस्य च कायंस्योत्तरेण कारणेनान्वयात्तदव्यतिरेकादन्वयसिद्धिः । 

एवमन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां कायंकारणयो रँक्यं समथित्तमित्यथंः ॥ १३ ॥ 

अस्योऽन्तर आत्मेतिरशन्दानामथंमाह-यथोकतेति ।॥ १४ ॥ 

अन्नमये दरितन्यायं प्राणमयादिष्वतिदिशति--कोशैरिति \ यथा प्रथमे पर्याये व्यवस्थितोऽन्नमयः 
प्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयंस्चतुभिः कोशव्याप्यते तथा प्राणमयो मनोमयविज्ञानमयानन्दमयंस्विभिर््याप्तो 

२५ मनोमयो विज्ञानमयानन्दमयाभ्यां द्वाभ्यां विज्ञानमयस्तवेकेनानन्दमयेन व्याप्तः । ततस्च पूवं वंस्योत्तरोत्तरेण व्याप्त 
रज्ज्वा सपंवत्पुवस्य पुवस्योत्तस्मुत्तरं स्वरूपं सिध्यतीव्यथं; ।। १५ ॥ 

अन्तमयस्य प्राणमयेन व्याप्तत्वे तेनैष पणं इति वाक्यं प्रमाणयत्ति--तेनेति । अस्नमयस्य कल्पिता 
सिद्धेरुदाह रणमननुगुणमिव्याशङ्धयाऽऽहु--कायंत इति ।॥ १६॥ 

स वा एष पुरुषविध एवेत्यस्याथंमाहु--स वा इति ! निरवयवत्वादप्राणमयस्य शिर.पाण्यादिमच्ेन पुरूष 
२० विधत्वमयुक्तमित्याह--अमूतंत्वादिति । तस्य पुरुषविधतामित्यादिना परिहरति-हैतुरिति । स्थूख्देहस्य पुरा 

कारत्वात्तदन्तगंतस्य प्राणमयस्यापि मूषानिषिक्तदततास्रवत्पुरुषविधत्वं प्रकल्प्यते ततोऽस्य परषविधवे हैतुरनैन 
वाक्येनोच्यत इत्यथः ।। १७ ॥ 

तस्य प्राण एव शिर इत्यादेरथंमाह्-- प्राणस्तस्येति !1 १८ ॥ 

१. टैतमिति शेषः । 





ह्य अनु०-२, भा० वा०-१९-२१ ] तंत्तिरीयोपनिषत् [८४९३ 

पामाल्यं बीयेवत्ता स्यादितरस्यातथास्मता । आक्ाश्च इति चात्र स्यास्मानोऽम्बरसाम्यतः । १६ ॥ 

रणानां तसतिष्ठानादात्माऽसौ श्रुतितो भवेत् । परथिवी देवता पृच्छ सैषेति श्रुतिदर्शनात् ॥ २०॥ 
असोराभ्यात्मिकस्यंषा स्थितिरहैतुः प्रकोरितः | अन्नात्मनीबेहाप्याह शोकं प्राणमयास्मनि ॥ २१॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

कोऽसौ व्यानः स्यादिष्युक्तं देहघमंसामान्यं वीयवत्ता व्यानस्य स्यादितिधमंद्रारा धमिणं निदिशति-- ५ 

सामान्यमिति } न प्राणादेस्तथाविधधमंवत्वमित्याहू-इतरस्येति। भाकाश आत्मेत्यत्राऽऽकाशशब्देन समानो गुह्यते 

समानस्य व्यापकतवेनाऽऽकाशसहशत्वादित्याह--आकाष इति चेति ।। १९ ॥ 

कुतः समानस्य व्यापकत्वमित्याश्ञद्धुय “कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित" इत्ति श्रुत्या प्राणादिवृत्तीनां समान 
प्रतिष्ठलावगमात्समानो वृत्तीनामास्मेति दर्शयन्नुत्तरमाहु--ग्राणानामिति \ "'पृथिवो पुच्छं प्रतिष्ठे"तिवाक्यमवत्तार 
यति-पथिवीति । प्राणमयस्येतिरोषः । ^ स्संषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्ये" ति श्रुते राध्यात्मिकस्य प्राणस्यषा पृथिवी 

देवता पृच्छवत्प्रतिष्ठा स्थितिहेतुरितिवाक्यं योजयति-सैषेति \ तदप्येष श्लोको भवतौत्यस्याथ माह्--अन्नात्मनी- १० 
वेति ॥ २०-२१॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

१. बृहदारण्यके तृतीयाध्याये शकल्यत्राह्मणे | २. प्र० ३.८। 





१५ 

९० 

२५ 

२० 

जय क्रह्ाट्ल्यां च्ल्तीखो उच्तरव्वाव्कः 

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मास्सर्वायुष- 
च्यते । सवेमेव त आयुयेन्ति। ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि मृतानामायु 
तस्मात्सर्वायुषमरुच्यत इति । तस्येष एष शारीर आत्मा । यः पूवस्य । तस्माद्रा एतस्मासाण- 
मयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्णः । स॒ वा एष परूपविध एव । तस्य पुरप- 
विधताम् । अन्वयं पुरूषविधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋ्दक्षिणः पक्षः| सामोत्तरः 
पक्षः| आदेश्च आत्मा । अथवाद्धिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष ररोको भवति। 

| इति तृतीयोऽनुवाकः 

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । देवा अग्न्यादयः प्राणं वाय्वात्मानं प्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्मभूताः सम्तः 
प्राणन्ति प्राणनकमं कुवन्ति प्राणनक्रियया क्रियावन्तो भवन्ति) अध्यात्माधिकाराहेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु प्राणन्ति 
मुख्यप्राणमनु चेष्टन्त इति चा \ तथा मनुष्याः पल्लवश्च ये ते प्राणनकमंणेव चेष्टावन्तो भवन्ति । अतश्च नान्नमयेनैव 
परिच्छिच्चेनाऽऽत्मनाऽऽत्मवन्तः प्राणिनः । कि र्ताहि तदन्तगेतेन प्राणमयेनापि साधारणेनेव स्व॑पिण्डव्यापिनाऽऽत्म- 
वस्तो मनुष्यादयः। एवं मनोमयादिभिः पुवपुवेव्यापिभिसुत्तरोत्तरेः सूक्ष्मेरानन्दमयान्तैराकाश्ादिभूतारग्धैरविधया- 

भानन्दगिरिटीका 

पूवेपूवेकोशस्योत्तरोत्तरः कोश एवाऽसत्मेति व्याल्यातमापातदर्शनेन, तदसत् । अतत्मडब्दस्यामुल्याथंल- 
परस द्गासरकृतप रामर्शकतच्छब्दकोपास्च । अतः सवंकोशाध्याक्तायिष्ठानभूततर्चिदात्मैवात्राऽऽत्मशम्देन विवक्षित इति 
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तदात्मभूता इति \ सूत्रात्मभूता इत्यथैः । अग्त्यादिदेवानां सूत्रात्मविभूतितया तदात्मकतायाः ज्ञाकल्य- 
ब्राह्मणसिद्धत्वादिति मन्तव्यम् । यद्वा सूत्रात्मोपास्व्या तदात्मकतां प्रा्ठा इत्यथः । अथवा अस्मदादय इवार््याद- 
योऽपि तदात्ममूताः क्रियाशक्तिमल्राणोपाधिकाः सन्त इत्यथः । देवशब्दस्य प्रसिद्धिमात्ि्याग््यादिपरत्वमुक्तम्; 
इदानीमिन्द्रियपरो देवशाब्द इति सयुक्तिकमाह्-अध्यात्माधिकारात्विति । तुरान्दोऽवधारणाथंः स्निन्दरियाणीत्यत्र 
सम्बध्यते | प्राणमयकोशाधिकारादित्यथेः । सुख्यप्राणमन्विति । तस्मिन्निरुद्धे इन्द्रियाणां पवच्यदर्शनादिति भावः| 
न केवरूमिद्दियाणामेव प्राणाधीना चेष्टा, अपि तु शरीरादीनामपीव्याह--तथा मनुष्या इति । प्राणं देवा अनर 
प्राणन्ति" इत्यादिना केवरूदेहात्मवादो निरस्त इति तात्पयंमाह--अतश्चेति } प्राणाघोनचेष्टकत्वाच्छरीराणा 
मित्यथंः | तस्य वस्तुतोऽनात्मत्वं सूचयत्ि-परिच्छिक्ेति । आत्मशब्द स्वरूपपरः । नन्वच्चमयातिरिक्तं स्वरूपं 
नोपरुभ्यत इति शद्धुते--कि तर्हीति \! प्राणं देवा अनु प्राणन्ति" इत्यादिभरुत्तिमाध्रित्याहु-तदन्तगतेति ! तस्य 
पिण्डवत्परिच्छेदं म्यावत्तंयन्पाधारणपदं व्याचष्टे-सर्वपिण्डेति । सवंपदमेकेकस्येव पिण्डस्यावयवसाकल्यामि 
प्रायम् । अथवा सूच्रात्मरूपेण प्राणमयस्य सवपिण्डन्यापित्वमुक्तमिति मन्तव्यम् । एवमान्तरत्वेन निरूपणीय 
मात्मा प्राणमय एवेति शङ्कानि रासाथंमुत्तरकोलानामप्यात्मत्तामाहू--एवं मनोमयादिभिरिति । अत्रापि प्राण. 
मयाद्न्तगंतैरिति मनोमयादेविकशेषणं द्रष्टव्यम्, तदन्तगंतेति प्राणमयस्योक्तत्वात् प्रतिपर्ययं श्रुतावन्तरशब्द- 
प्रयोगाच्च । तथा चोत्तरोत्तरकोकेषु पूवंपूवपिक्षयान्तरत्वसृक्ष्मतव्यापित्वविरेषणानि तानि यत्र काष्ठां गच्छन्ति, 
स एव मुख्य अल्मेति ज्ञापनार्थानीति मन्तव्यम् । भविद्योपाधिकस्यानन्दमयकशब्दितजीवस्यापि प्रियादिविदिष्टत्वा- 
कारेण कायंत्वं मत्वाहु-आकाञ्चादीति । कोरानां स्वकारणेराकाश्ादिभूतैः सह् मिथ्यात्वं सूचयति--अविचा- 

१. तस्य यजुरेव शिर इत्यादौ यजुविषयकमनोवृत्तिः मनोमयस्य शिर इत्युक्तं मतान्तरे तु वृत्तः 
ज्ञानापरपर्यायस्यात्मथंत्वात् तज्जनकमनोव्यापारः इत्युक्तं तत्र लक्षणा दोषः | 
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ृतैरात्मबन्तः सवे प्राणिनः\ तथा स्वाभाविकेनाप्याकाहादिकारणेन नित्येनाविक्रतेन सर्वंगतेन् सत्यन्ञानानन्तलक्षणेन 
पच्नकोशातिगेन सर्वात्मिनाऽऽत्मवन्तः । स हि परमार्थत आत्मा स्वँषामित्येतदप्यर्थादृक्तं भवति । प्राणं देवा अनु 
प्राणन्तीत्युक्तं तत्कस्मादित्याह्--प्राणो हि यस्मादुभूतानां प्राणिनामायुर्जीवनम् । “पावद्धयस्मिञ्शरीरे प्राणो वसति 

तावदायुः" इति श्रुत्यन्तरात् । तस्मात्सर्वायुषम् ! सर्वेषामायुः सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वाधुषमित्युच्यते प्राणापगमे 
मरणप्रसिद्धेः । प्रसिद्धं हि रोके सर्वायुष्टवं प्राणस्य । अतोऽस्माहाह्यादसाधारणादन्रमयायत्मनोऽपक्रम्यान्तः 
साधारणं प्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासते येऽहमस्मि प्राणः स्वभू तानामात्माऽपयुर्जोवनहैतुव्वादिति ते सवेमेवाऽऽ्ु- 
रस्मिल्लोके यन्ति नापमूत्युना स्यन्ते प्राकप्राप्रादायुष इत्यथः । शतं वर्षाणीति तु युक्तं सवंमायुरिति धुतिध्रसिद्धेः। 
कि कारणं प्राणो हि भूतानामायुस्तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति । यो यदुगुणकं ब्रह्मोपास्ते स्र तदुगुणभाग्भवतोति 
विद्याफलप्रप्तेहत्व्थं पुनवंचनं प्राणो हीत्यादि \ तस्य पुवंस्यान्नमयस्येष एव ज्रीरेऽचछमये भवः चारोर आत्मा । 
कः । य एष प्राणमयः । |  . 

आनन्दगिरिटीका | | ` | 

तात्पयंमाह-तथा स्वाभाविकेनेति । अर्थादिति । आत्मशब्दसामर््या्रत्पितस्याधिष्टानत्वानुपपत्तेश्चेत्यथैः । 

असराधारणादिति । व्यावृत्तस्वरूपात् । अपक्रम्य तत्राऽऽत्मबुद्धि हितेत्यथंः । साधारणमिति ! स्वेन्द्रियसाधारणम् । 

प्राणकृतेनाशनादिना सर्वेषां पुष्ट्यादिदर्शनादिव्यथंः । स्व॑भूतानामात्मेति । सूत्रात्मना पूवस्य य आत्मा चिद्धातुरेष 
एव तस्य प्राणमयस्याऽऽत्मेति योजना । , _ 

वनमाला 

कृतेरिति \ स्वतश्चैतन्यस्वरूपाणां प्राणिनामन्तबंहिभविनावारकत्तया पञ्चकरोशसढावि टृष्टान्तमाह्--यथेति ! ननु 

अन्योऽन्तर आत्मा अन्योऽन्तर आत्मेति प्रकृत्य आन्तरत्वोक्तेरानन्दमये परिसमापनादानन्दमय एव परमात्मा, त्था 
च तस्याविद्याछृतव्वोक्तिरयुक्ता; नेव्याह-तथा स्वाभाविकषेनापीति । स्वाभाविकत्वमकल्पितत्वस् । तत्र दहेतु 
सुचयति--आकाश्ञादीति । सव॑कल्पनाधिष्ठानभूतनेव्यथंः । तस्य विनारित्वपरिच्छिन्नत्वपरिणामित्वानि वारयति-- 
नि्येनेत्यादिना विशेषणत्रयेण । तस्य प्रकरणित्वं सूचयति--सत्येति ! आनन्त्यविवरणरूपाणि नित्येन स्वगतेन 
सवात्मिनेत्येतानि त्रीणि विशेषणानि । आत्मवन्तः मुख्यस्वरूपवन्तः । सवे प्राणिन इत्यत्र हेतुमाह्--स हीति । 
“अयमात्मा ब्रह" इत्यादिश्रुतिभि्यंथोक्तात्मैव परमार्थंत आत्मा प्रतीयते यत इत्यरथः । अर्थादिति \ ब्रह्मण्यानन्द- 
मयादान्तरत्वोक्त्यभावेऽपि त प्रति ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वोक्तिसामर्थ्यादनन्दमयादप्यान्तरत्वं प्रतीयते; तत एतदपि 
पच्छवाक्यनिदिष्टस्य ब्रह्मणो मुख्याठ्मत्दमप्यतर कथितःप्रायमेव भवतति, तस्माच्ानन्दमयस्य मुख्यात्मत्वमिति भावः| 
तत्कस्मादित्याहिति तत् प्राणस्य सवंप्राणिचेष्टितुत्वं कस्मादित्याकाडक्नायामाहेत्यथंः । प्राणस्य सव॑भूतजीवनहैतुतवे 
कौशीतकिश्ुतिसम्बादमाहु--यावद्धचस्मिन्निति । “तस्मात्सर्वायुषमुच्यते” इति वाक्येन प्राणस्य सर्वागुष्ट्वे कोक- 
प्रसिद्धिरुच्यत इत्यभिप्रेत्य तां विवृणोत्ति-प्राणापगम इति “सवमेव त आयुयंन्ति"" “ये प्राणं ब्रह्मोपासते" वाक्य- 

दयमथं्रमेणावतायं व्याचष्टे-अत इत्यादिना । प्राणमयस्यान्नमयं प्रल्यात्मत्वात्सवंभूतायुष्ट््वाच्चेत्यतःराब्दाथंः | 
भस्मादित्यस्य चाकषुषप्रत्यक्षसिद्धादित्यथंः। असाधारणादिति । परिच्छितनादित्यथः। अपक्रम्येति । भपक्रमणमात्मत्व- 
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ुद्धिपरित्यागः; तत्र हेतुत्वेन चाक्षुषत्वाह्यत्वपरिच्छिननव्वविकशेषणान्युपात्तानीति मन्तव्यम् । सव॑भूतात्मत्वं सूत्रातम- 
बोध्यम्, तेन रूपेण प्राणमयकोशस्येहोपास्यतवात् । आयुष्ट्वमुपास्यो गुण इति मत्वाहु-अयुरिति । तस्य तद्गुण- 
कलव हेतुः--जीवनहेतुत्वादिति \ तदधेतुत्वस्य शरु्यनुभवसिद्धत्वादित्यथंः। प्रागिति । वत्तमानदेहारम्भस्तमये यावदायुः 
सप्त्यशोत्यादिलक्षणं विधिना कल्पितं तावदायुः प्रप्तायुःशब्दाथः । सवंमायुरिति । “सवंमेव त अयुयंन्ति'" इत्यत्र 
सवंशब्दसामर्थ्याच्छतं वर्षाणि यन्तोत्येव युक्तमित्यथंः । पयधंसंख्यां विहाय शतमित्यत्र हैतुमाह--धुतिप्रसिद्धेरिति । 
“शतायुः पुरुषः” इति शरुतिप्रसिद्धरिव्य्थः। आयुष्ट्वगुणकोपासतनया आयुरेव प्राप्षग्यमित्यत्र किं विनिगमकमिति 
पच्छति--कर कारणमिति । श्रतिरततरमित्याश्येनाह्-ग्राणो हीति ! नन्वत्र कि नियामकं सूचित्तं भवतीत्यत 

भह्-यो यदृगुणकमिति । । “तं यथा यथोपासते तदेव भवति" इति न्यायेनायुष्ट्वगुणकोपासनादायुःप्राप्चिलक्षणं 

फर युक्तमिव्येवं विद्याफलग्राप्तौ हेतुसूचना्थंमिदम् श्राणो हि" इत्यादिपुनव॑चनमित्यथंः । "तस्यैष एव इति 
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वाक्यमानन्दमयो ब्रह्मेति वदतां वृत्तिकराणां मतेन व्याचष्ट-तस्य पुस्येति ! अत॒ एवानन्दमयाधिकरणे ४० 
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तस्मादा एतस्मादित्युक्ताथंमन्यत् । अन्योऽन्तरं आत्मा मनोमयः \ मन इति सद्धुल्पाद्यात्मकमन्तःकरणं 
तन्मयो मनोमयो यथाऽन्नमयः । सोऽयं प्राणमयस्याऽऽम्यन्तर आत्मा । तस्य यजुरेव शिरः । यजुरित्यनियताक्षर- 
पावावसानो मन्तरविशेषस्तजञ्जातीयवचनो यजुःशब्दस्तस्य श्षिरस्त्वं प्राधान्यात् । प्रधान्यं च यागादौ सन्निपत्योप- 
कारात्! यजुषा हि हविर्दीयते स्वाहाकारादिना । वाचनिको वा श्िरआदिकल्पना सवत्र । सनसो हि स्थान- 
प्रयत्ननादस्वरवणंपदवाक्यविषया तत्सङ्ल्पात्मिका तडाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरणद्रारा यजुःसद्धतविशिष्टा 
यजुरित्युच्यते । एवमेवं साम च । एवं च मनोवुत्तित्वे मन्त्राणां वृत्तिरेवाऽऽवत्यंत इति मानसो जप उपपद्यते । 
अन्यथाऽविषयत्वान्मन्त्ो नाऽऽवतंयितुं शक्यो घटादिवदिति मानसो जपो नोपपद्यते । मन्त्रावृत्तिश्च चोद्यते बहक्षः 

आनन्दगिरिटीका 

यजुःराब्देन बाह्यो यजुर्वेद उच्यते । तस्य कथमान्तरं मनोमयं प्रति शिरस्त्वमित्याश्ञङ्कवाऽष्टू-मनसो 
हीति । यद्यपि यजुःशब्दो बाह्ये शब्दराशौ रूढस्तथाऽपि श्नुतेरनतिशङ्कुनीयत्वात्तस्प्रामाण्याद्विशिष्टमनोवृत्ियंनजु 
सद्धूतविषयभूता यजुर्वेदमधीमह् एततक्रमका वर्णा यजुवेंदतयाऽध्येतव्या इत्येवं सङ्कुल्परूपा ग्राह्येव्यथंः । भ्रुत्यु- 
प्राहिकां युक्तिमप्याह-एवं चेति । अन्यथेति । राब्दानां घटादिवद्वाह्यद्रव्यत्वे मनोविषयत्वासम्भवान्मनसो 

वनमाला | 

वृत्तिकारमते स्थित्वा आनन्दमयपर्यायस्थमिदं वाक्यं तस्य पूवंस्येत्ति पदयोरिस्थमेव व्यवहितान्वयप्रदशेनेन 
व्याख्यातमाचायेः । विवक्षिताथस्तु-पूवस्यान्नमयस्य कल्पितस्य यः परमा्थंरूप आत्मा बाका्ादिद्राय तक्रारण- 
त्वेन प्रकृतः, एष एव तस्य “अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः" इति ब्राह्मणोक्तस्य प्राणमयस्य मुख्य आत्मा; अस्य च 

शारीरत्वं दारीरे साक्षितयोपलभ्यमानत्वादुपपद्यते; एवं च सति प्रकृतप्रधानपरामशंकेतच्छम्द आत्मशब्दश्च 
मुख्यार्थो भवतः, वस्तुतः स्वरूपान्तरव्यवच्छेदकमवधारणं च सङ्गच्छते; श रीरस्वामित्वरूपं मुख्यशारीरत्वं प्राण- 
मयेऽपि न सम्भवतीति मन्तव्यम । अत एव वात्तिके यथाभाष्यमिदं वाक्यं योजयित्वा पदचादियं योजना मुख्य- 
त्वेन प्रदशिता--'सत्यादिलक्षणो वात्मा गौणो ह्यात्मा ततोऽपरः । सर्वान्तिरत्वान्न्याय्येयं यः पुर्वंस्येति हि भ्रुतिः॥" 
इति । एवमुत्तरपययिष्वपि द्रष्ट्यमिति संक्षेपः । अन्यदिति । मनोमयपदन्यतिरिक्तमित्यथं; । मयटो विकारार्थतवे 
हृष्टस्तः--यथेति । यजुःशब्दस्य प्रसिद्धमथंमाह्--यजुरितीत्यादिना । मन्वपदादूवं य इति शेषः । प्राधान्यादिति । 
शरोराङ्गाणां मध्ये शिरस इव वेदानां मध्ये यजुषः प्राधान्यादिव्य्थः। सन्निपत्येति। यागादौ स्वरूपोपकायं द्धत्वादि- 
त्यथंः । तदेव विवृणोति--यजुषा हीति । शस्त्रात्मिका ऋक् स्तोत्रात्मकं साम च स्तुतिद्रारा आरादुपकारकत्वाद. 
प्रधानमिति भावः। ननु देवतोहेशेन द्रग्यत्यागात्मकस्य यागस्य स्वरूपोत्पत्तिमन्त्रं विनापि सम्भवत्येव, परं 
त्वपुर्वीयस्य तस्य तेन विनोत्पत्तिनं सम्भवति; तथा च विवक्षितविवेकेन यजुषोऽपि ऋक्सामयोरिवादृष्टायंत्व- ` 
पयंवसानाद्यजुषः प्राघान्यमसिद्धम्, प्रत्युत “वेदानां सामवेदोऽस्मि इति भगवतोक्तत्वात्तस्यव प्राधान्यं युक्तमित्य- 
स्वरसात्पूरवोक्तां वस्तुगति स्मारयति--वाचनिकी वेति ! ननु यजुःशब्दस्य शब्दराशिविशेषे प्रसिद्धत्वात्तस्य च 
शब्दराशि विशेषस्य मनोमयकोशं प्रत्यवयवत्वाभावात्कथं प्रसिद्धयजुषि रिरस्त्वकल्पनम्, पूर्वोत्तरपर्ययेषु प्रायेण 
कोर्ावयवेष्वेव शिरस्त्वादिकल्पनादशंनादित्याहाङ्कय, तहि यजुरादौ मनोमयं प्रति शिरभादिदृष्टिविधिबलदिव 
वेदानां मनोवृत्तिविशेषरूपत्वेन तदवयवत्वं कल्प्यते प्रमाणभूत्तायाः श्रतेरनत्तिश्ङ्कुनीयत्वादित्यारयेनाह-- मनसो 
हीत्यादिना \ हिशब्दः प्रसिद्धियोतनाथंः अवधारणार्थो वा । तथा च मनसोऽवयवतवेन प्रसिद्धा वृत्तिरेव यजु- 
रित्युच्यत इति सम्बन्धः । तामेव वृत्ति विशिनष्टि-स्थानेत्यादिना । ताल्वादिस्थानेष वाय्वभिघातानुकूलेन प्रयत्नेन 
जनितो यो नादो ध्वनिः तद्रधद्घया ये उदात्तादिस्वरयुक्ता वर्णाः ते च पदानि च वाक्यानि च विषया यस्यां वृत्तौ 

` ` तथोक्ता । तत्सङ्कल्पनात्मिकेति । तेषु वणंपदवाक्येषु पूरवोक्तानियतताक्षरपादावसानत्वसङ्कुल्परूपेत्यथः । 
ूावितेति । यजुवेदोऽयमित्याकारोपेतेत्यथंः । श्रोत्राख्यं करणं दवारं यस्याः सा तथोक्ता । प्रथमं शब्दराशिविशेषं 

. गृहीतोऽपि सङ्केतः पदचात्तद्िषयकवृत्तिविशेषविषयतया कल्प्यते, यथा प्रथमं चक्षुरादिशब्दानां गोक्केषु गृहीतोऽपि 
 सद्कतस्तदतिरिक्तवक्षुरादीन्दरिविषयतया पर्वात्कर्प्यते तद्रदित्याशयेनाहू--यनुःसङ्केतविश्शिष्ठेति । यजुष इव 

४9 

ऋगादेरपि तुल्यन्याग्रतया मनोवृत्तिविशेषरूपत्वमाह--एवमिति । ऋक्सामग्रहणमथवेवेदस्याप्युपलक्षणस् । प्रुत्यनु- ` 

्राहिकां गुक्तिमाह--एवं चेति । एवंशब्द थंमेवाहु--मनोवृत्तित्वे भन्त्राणामिति । अन्यथेति । तेषां मानसक्रिया- ` 
५ 





ब्रह्म ° अनु°-२३ ] तंत्तिरीयोपनिषत् [ ४९७ 

कमंसु । अक्षरविषयस्मृत्यावृत्या मन्त्रावृत्तिः स्थादिति चेन्न, सुख्यार्थासम्भवात् । “श्रि: प्रथमामन्वाह तरिरु्तमाम्'* 

इति ऋगावृत्तिः श्रयते । तत्र्चोऽविषयत्वे तद्विषयस्मरत्यावृत्तौ च क्रियमाणायां त्रिः परथमामन्वाहैति ऋगावत्ति- 

मुंख्योऽथश्चोदितः परित्यक्तः स्यात् । तस्मान्मनोवृच्युपाधिपरिच्छिनन मनोवुत्तिनिष्ठमात्मचेतन्यमनादिनिधनं यजुः 

शाब्दवाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति \! एवं च नित्यत्वोपपत्तिवेंदानाम् ! अन्यथा विषयत्वे रूपादिवदनित्यत्वं च 

सथान्नेतचुक्तम् 1 “सरवे वेदा यत्कं भवन्ति स मानसीन आत्मा” इति च शूर्तिनित्यात्मनेकत्वं बरुबत्यगादीनां नित्यत्वे ५ 

समञ्जसा स्यात् \ “ऋचो अक्षरे परमे व्योमस्यस्मिन्देवा अधि विशवे निषेदुः" इति च मन्त्रव्णः । 

आनन्दगिरिटीका 

बाह्येऽ्थेऽस्वातन्त्यान्मानसो जपो न स्यादित्यथ: । इतस्व मनोवृत्तित्वं मच्त्राणां वाच्यमित्याहू- मन्त्ावृत्तिश्धेति 1 

शब्दानां घटादिवद्राह्यद्रव्यत्वे मन्त्राणां घटादिवद्यवृत्तिर्नोपपद्यते क्रियैव ह्यावल्यंते । अआावृत्तिरससिद्धयनुपपत्या 

क्रियात्वं वाच्यमिव्युक्तं तत्रान्यथाऽप्युपपत्तिमाशङ्धुते--अक्षरविषयेति । मन्त्ेभ्यः स्मृतेरन्यत्वादन्याऽृत्तिर्गोणी १० 
प्रसज्यतेऽतो नान्यथास्प्युपपत्तिरिव्ुक्तमेतस्स्फ्यति--तरिः प्रथमामित्यादिना । सामिधेन्यः समिधौ यदाश्ध्वयुंणा 
हयन्ते तद्य “प्र वो वाजा अभिद्यवः” इत्येकादश चं सूक्तं होता शंसति तासां चर्चा मध्ये प्रथमामृचं सूक्तस्यान्त्यां 
चर्च होता त्रिरनूत्रूयादिव्यावृत्तिः श्रूयत इत्यथः । मन्त्राणां मनोवृत्तित्वमुक्त्वा मनोवृत्तीनां सद्य चिद्न्याप्तत्वेनेव 
सिद्धेश्चिदात्मतामाह्- तस्मादिति \! मन्त्राणां मनोवृ ् तिव्वेनाऽऽवृत्तिघेटतं इत्युक्तम् । परम्परया चिदात्मत्वेन 
नित्यत्वमपि घटत इृत्याह्--एवं चेति । चैतन्यरूपत्वे सति । अन्यथेति ! स्वप्रकाशचिदात्मत्वान ज्खीकारे रूपादि- १५ 
वद्िषयत्वादनित्यत्वमपि प्रसज्येत्त। कालिदासादिवाक्यानामप्येतेन न्यायेन निव्यत्वापातादुक्त्याभासमेतत् । 
अस्त्वनित्यत्वमित्ति न वाच्यमित्याहु-नैतद्यक्तमिति । “वाचा विरूपनित्यये”ति श्रुत्या नित्यत्वस्याऽभवेदितत्वादेदा- 

वनमाला 

रूपत्वानुपगम इत्यथः । मन्त्रो नावत्त॑यितुं शक्य इत्यत्र हैतुः--अविषयत्वादिति ! अआवृत्तिविषयत्वादक्षंनादित्यथंः । ̀ 
मास्तु मन्त्रावृत्तिरिति वदन्तं प्रव्याह--मन्त्रावृत्तिश्चो्यत इति । मन्ताणां घटादिवद्ाह्यद्रव्यत्वे तेषामावृत्तिर्नोप- २० 
पद्यते रोके क्रियाया एवावत्यंत्वदशंनात् । अत आवृत्तिविध्यनुपपतत्या मन्त्राणां क्रियात्वं वाच्यमित्युक्तम् । 
तत्रास्यथाप्युपर्पात्ति शद्खुते--अक्षरविषयेति । अन्यथोपपत्ति दूषयत्ति--न, मुख्यार्थेति । ननु कोऽसौ मुख्याः कथं 
वा तदसम्भवप्रसङ्ख इद्याकाङ्क्षायामाहू--तरिः प्रथमामित्यादिना तत्रेति । आवृत्तावित्यर्थः । अविषयत्व इति 
च्छेदः । नन्वेवम् “स्वाध्यायोऽ्येतव्यः' इत्यादौ वाचनिके जपे च मन्त्राणामुच्चारणं तदावृत्तिस्वावगम्थते; तेषां 
मनोवुत्तित्वपक्षे कथमुच्चारणकमंत्वं सम्भवति ? तथा चाध्ययन विध्यादेमुंख्याथपरिव्यागप्रसद्ध इति चेत्, न; २५ 
मानसजपविध्यनुसारेण मनोवृत्तिरूपवेदानामध्ययनादेर्बाह्यशञब्दद्वारकतया गौणत्वोपपत्तेः। न चात्र विनिगमना- 
विरह इति वाच्यस्; मानसजपस्य फलाधिक्यश्रवणेन तस्यैव मुख्यतया न्याय्यत्वात् । अनेनैवाशयेन मानसो जपो 
नोपपद्यत इति प्रागुक्तम् । वात्तिकेऽप्येतह् शितम्--'“भूयोऽल्पीयःफर्त्वं च बाह्यमानसयोजंपे । अत्तो मानसमुख्यत्व- 
मिततरस्यास्तु गौणता ॥” इति । नन्वस्मिन्पक्षे कथं वेदानां नित्यत्वनिर्वाहुः वृत्तैः क्षणिकत्वादित्यार ङ्क परिहुरन्तुप- 
संह रति--तस्मादिति \ वृत्तिविशेषानुगतं चेतत्यमेव वेदा इत्यथः । यया वृत्त्या बाह्यो वेदो विषयीक्रियते तद्वृत्त्यनु- ३० 
गतचैतन्येनापि स विषयीक्रियत इति प्रसिद्धवेदविषयकं चैतन्यमेव मुख्यवेदचैतन्यस्य तदुपाधिभूतवृत्तेश्च कत्पित- 
तादात्म्यसत्छादेदानां सृष्टिप्रकयादिश्चवणं पूर्वाक्तावत्यादिकं सर्वं चेतन्यस्यैव भवतीति न पुवंप्रन्थविरोधोऽपीति 
भावः । येनाभिप्रायेण वेदानां चैतन्यरूपत्वमुपसंहा रावसरे दशित्तं तमेवा प्रायं प्रपञ्चयति--एवं चेति । चेतन्य- 
रूपत्वे सतीद्यथंः । वेदानां च॑तन्यरूपत्वाविशेणेऽप्युपाधिभूतवृत्तिभेदा्यजुरादिमेद इत्यादिकमूह्यम् । अन्यथेति । 
अन्यथा मनोवृत्तिमात्रत्वे शब्दमात्रतवे वेदानां विषयत्वशब्दितं जडत्वं प्रसज्येत, सति च विषयत्वे रूपादिवदनित्यत्वं ३५ 
भवेदित्यथं; । "अतोऽन्यदातंम्” इत्यादिष्रुत्या चेतन्यातिरिक्तस्य सवस्य विनाक्ित्वावगमादिति युक्तिसुचनाथंः 
चकारः । त्रेष्टापत्ति वारयति-नैतदुक्तमिति | एतद्रेदानित्यत्वं न युक्तम् “वाचा विरूपनित्यया अनादिनिधना 
नित्या” इत्यादिश्चुतिस्मूतिवियोधप्रसङ्कादित्यथंः । वेदानां चैतन्यरूपत्वे भ्रुत्यन्तरमनुक् ख्यति--सवे वेदा इति । 
यत्र चिदेकरसे आत्मनि एकम् एकतां गच्छन्ति स मानसीनः मनसि साक्षितया वत्तंमानः सर्वेषां जनानाम् भात्मा 





४९८ 1 सटीकवातिकयुक्तसटीकशाङ्कुरभाष्योपेता [ ब्रहम० अनु०-\ 

भदेशोऽत्र ब्राह्मणमतिदेष्टव्यविशेषानतिविहतीति ! अथवणा अद्धिरसा च दृष्टा मन्त्रा ब्राह्मणं च 
शान्तिकपोष्टिकादिभ्रतिष्ठहेतुकमंप्रधानत्वादयुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको भवति मनोमयात्मप्रकाशाकः पुर्ववत् । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयन्रहमवल्खोभाष्ये तृतीयोऽनुवाकः 

५ ˆ ~ | | आनन्दगिरिटीका 

नित्यत्वं युक्तं न भवतीत्यथंः। वेदानां जडत्वे स्वप्रकाशेनाऽऽत्मनैकल्वं न सम्भवति जडाजडउयोविरोधादतो सनोवृत्ति. 
व्यापकचिदात्मत्वं सुचितमित्यथंः । साक्षितया मनसि भवो मानसीनोऽक्नरे परमे व्योमकल्पे ब्रह्मणि ऋचो 
विधिनिषेधरूपा निषेदुस्तादात्म्येन व्यवस्थिता इति च मल्वरवणं एकत्वं दर्शयतीत्यर्थः । भतिदेष्टन्यविरेषान्कतवय- 
विरोषानिदमेवं कतव्यमिस्युपदिरदात्तीत्यथंः | 

१० इति ध्रीमतसरमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छुद्धानन्दपुज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविर चितायां तत्तिरीयोपनिषन्छा ङ्कुरमाष्यटीकायां 
ब्रह्यवल्स्यां तृतीयोऽनुवाकः 

वनमाला 

वास्तवस्वरूपमित्यथेः । ऋगादीनां कायंत्वेनानिव्यत्वेऽपि कायय॑कारणयोस्तादारम्यादेकं भवन्तीति वचनं कथञ्चिदुप- 
पद्यते; तेषां नित्यत्वेन स्वरूपैक्ये तु जीवब्रह्मणोरिवैकत्ववचनं मुख्याथमेव भवतीत्याशयेनाह--समञ्जसेति । स्व. 

१५ कारणत्वात्परमे विभुत्वादिभिर्व्योमसहरो अक्षरे नाशरहिते यसिमिन्ब्रह्मणि देवा ब्रह्मादयः सवे अधिनिषेदुः उपरिभावेन 
स्थित्ताः, सवसंसा रास्पृष्टे ब्रह्मणि स्वरूपत्वेन स्थिता इति यावत्; तथेव च्छ चो वेदास्तस्मिन्स्थितता इति मन्त्रार्थः | 
अतिदेष्टम्यविशेषान्कतंन्यविरोषानु इदमेवं कक्त॑व्यमिति अत्तिदिशत्ति उपदिशषतीत्यथंः । ननु ब्राह्मणं चेति ब्राह्मण 
स्यापि प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणं न युक्तम् आदेशपदेन ब्राह्मणस्यात्मत्वेन समपितत्वादित्याशशङ्कुय अत्र ब्राह्मणपदं . 

` त्द्विशेषपरम् अतो नोक्तदोष इत्याशयेन ब्राह्मणमपि विशिनषटि--शान्तीत्यादिना । प्रधाना इति पुंलिङ्खतिर्देशो ` 
२० मन्त्रपदाभिप्रायः, तदिति निदेशः पृच्छपदाभिप्राय इति विभागः | मनोमयात्मप्रकाशक इति । मनोमयावयव- 

यजुरादिप्रकाक्क इत्यथः | 

दति तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां वनमाङाख्यायामानन्दवल्त्यां तृतीयोऽनुवाकः 





नथ तालिके व्रह्याचल्छ्यां च्युली योऽुव्याचकः 

। प्राणं प्राणन्तमन्मेव देवाः प्राणन्ति न खतः॥ १॥ 
९ ॥ = ह 

'वषेसीह यदेव त्वमथेमाः प्राणते प्रजाः । मदुष्याः पशवोऽन्ये च प्राणन्त्युसमाश्रयात् ॥ २॥ 

अभ्यासममयिदेवं च करणान्यथिदेवताः । प्राणस्वरूपमाप्य जहुृ्युभिति भुतः" ॥ ३॥ 
धटतेऽाबिदं सवं॑सवेस्यायुयेतो चुः । तस्मात्तं॑तद्विदः प्राहुः सर्वायुपमनेकशः ॥ ४ ॥ 
स्वायुषयुणेनासुं य आत्मानथुपासते । ते तं सर्वायुषं प्राणं प्राप्ठुबन्स्यभियोगतः ॥ ५॥ 

तस्य त्मयस्येष योऽयं प्राणमयः स्मृतः । भवः शरीरे शारीर आत्मा तेनाऽऽत्मवान्यतः ॥ & ॥ 
सत्यादिलक्षणो बाऽऽ्स्मा गौणो द्यात्माऽतोऽपरः | 

| सर्वान्तरतान्न्याय्येवं यः पूरस्ये्ति दहि भरुतिः॥७॥ 
मिथ्यात्मनां हि सर्वेषां सत्यादिगुणरक्षणम् । व्याविद्रादोषसंसारमात्मानं तं प्रचक्ष्महे ॥ ८॥ 
न द्यात्मवान्मषेत्सर्पो दण्डाघध्यासरूपिणा । आस्मना वितथेनेव सर्पो रज्ज्वास्मनाऽऽ्मवान् ॥ ६ ॥ 

प्राणादयेबेत्यतो न्यायादरक्ष्यमाणभ्रुतीरितात् । ग्युत्थाप्यानमयं तच्छं प्राणोऽस्मीतिन्यषस्थिः। 

यस्तं मनोमयात्मानं संक्रामयितुमुच्यते ॥१०॥। 

प्राणं देवा अननुप्राणन्तीत्यादिर्लोकाक्षराणि व्याचष्टे-प्राणसिति ॥ १॥ 
प्राणाधीना देवादीनां वृत्तिरित्यत्र श्र्यन्तरमुद्यहुरति--वषंसीति ॥। २॥। 
तत्रैवार्थे बृह॒दारण्यकश्रुति दशंयति--अध्यात्समिति ।॥ ३॥ 

अथेना मुत्युमत्यवहदित्याद्या भृतिः श्रुतिशब्देन गृह्यते । तस्मत्सर्वायुषमुच्यत इत्यस्याथं माह्-धटतेऽ- 
साविति । प्राणविषया निमित्तार्थां सप्तमी । प्राणनिमित्तं सर्वं परस्परं वधंयन्तो वतन्ते तैन प्राणः सवंस्यायु- 
भेवतीत्यथंः ।॥ ४ ॥ | 

सवेमेवेत्यादेर्थमाह-सर्वायुषेति ॥ ५॥ 

नोपासनविधानमस्मिन्प्रकरणे विवक्षितमुपक्रमोपसंहा रयो््रह्यात्मेकत्वप्रतिपादनेनैवोपक्षयान्मघ्यग्रन्थस्यो- 
पासनविधौ तात्पर्ये, वाक्येदप्रसङ्गादयस्तत्र तत्र फलभरतेरथंवादमात्रतैत्यिप्रेत्य “तस्यैष एवे"व्यादेरथमाह्-- 
तस्य स्विति ॥ £ ॥ | | 

पुक॑पुव॑कोशस्योत्तरोत्तरकोशो भवत्यालेत्यापातदर्शनिन व्याख्यातं तदयुक्तमात्मशब्दस्यामुख्यायंत्व प्रस ङ्गात् 

रकरतपरामर््येतच्छब्दग्याकोपाच्चातः सर्वकोशाध्यासाधिष्ठानभूतः चिदात्मैवावाऽऽत्मशब्देन विवल्लित इत्याह- 

` सत्थादीति । प्रतयग्भूतस्य परमात्मनो मुस्थात्मत्वात्तस्य सर्वान्तरत्वात्तदभ्यन्तरवस्त्वन्त राभावात्कोशात्मनस्च 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

गौणात्तवाद्यः ूव॑स्येति श्रतेश्चैवमुपपत्चत्वादेष शब्दस्य च प्रकृतपरामशिनो दक्षितन्यायेन युक्तत्वाच्चिदात्म॑वात्र 

 सत्यादिलक्षणो विवक्षित इत्यर्थः । ७ ॥ | | 

कोदापद्चकस्य कर्पितत्वाच्च परमात्मैवाचाऽऽ्मशब्देन गृह्यत इत्याह-मिश्यात्मनामिति । ८ ॥ 

उक्तमर्थं दृष्टान्तेन साधयति--न हीति ॥ ९॥ . 

तृतीयपर्यायस्य तात्पयंमाह--ग्राणाद्धीति \ शप्राणाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्त” इति भृगुवल्ल्या- 

१, प्रन, २.१० । २.बृ.१.२, १-१६। 

३० 
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क 

१० 

तस्मादिप्यादिवाक्यस्य त्वं पू्ेमवादिपम् । प्राधान्यं जपो ज्ञेयं हविःरक्षेपकारणात् ।॥११। 
स्वाहा स्वधा वषर् चेति सन्निपत्योपङ्कवेते ॥१२ 

| शिरआदिप्रक्ल्चिस्तु बाचनिक्ष्यथ बाऽस्त्विह । वचनं बरुवचयस्मात्पौरषेयी हि कल्पना ॥ १२ 
 पदपाक्यस्वरस्थाननादवर्णादिसंुता । यत्नोस्था मानी वरत्तियेजुःसंकेतवत्म॑ना ॥१४॥ 

५ ५ एधरज्ञानसंन्धा पदवाक्यातुरञ्जिता । भोत्रादिकरणद्वास्था यजुरित्यमिधीयते ॥१५॥ 
ज्ञानार्मत्मे हि मन्त्राणां घटते मानसो जपः । ज्ञानस्याश्चब्दरूपसवारगावत्तिनं सिध्यति ॥ 

अशक्त्यत्वान्य चाऽऽरत्तिधेटादेरिव शक्यते ॥१६॥ 
आव्र्तिश्चोयतं चचा शरुतो त्रिः प्रथमामिति ॥१४। 

अथर्चो विषयत्वेऽपि स्प्रतेरादत्तिरिप्यते । छऋगथं विषयायाेन्मेवं गौणी हि सा भवेत् ॥१८॥ 
मूयोऽल्पीयःरलखं च॒ बराहममानतयोजेपे । अतो मानसथुख्यलमितरस्याश्त॒ गौणता ॥१६। 

मुक्तत न्यायेनान्नमयं निरस्य प्राणोऽस्मीति यो व्यवस्थितस्तं मनोमयमात्मानं प्रापयितुं तृतीयकोकप्वृत्तः 
रित्यथः | १०॥ 

तस्मादितिप्रकृत्यथमुपादाय तमेव वैशब्देन स्मृत्वा प्रत्ययाथंस्यैतस्मादि्युपादानात्तदेतच्छम्दयो्च 
सामानाधिकरण्प्रातप्रृतिप्रत्ययाथंयोरेकत्वावगमात्कायंस्य कारणभ्यत्िरेकेणाभावात्का यंकारणविलक्षणं ब्रहौव तच- 
मिव्येतदन्र पदत्रये विवक्षितमिति पृवंमेवोक्तमित्याह्--तस्मादित्यादीति । अन्यत्वं मनोमयस्य प्राणमयादल्यन्त- 
विलक्षणत्वमन्तरत्वमभ्यन्तरत्वं प्रत्यगात्मत्वं तु परमार्थात्मग्याप्तत्वात्तदतिरिक्तस्वरूपाभावादित्यवधैयम् । तस्य 
यजुरेव जिर इत्यत्र यजुषः शिरस्त्वं प्राधान्यादित्यादिभाष्योक्तं व्यक्तीक रोति--प्राघात्यमिति । ११॥ 

हविषो यजुषाग्नौ प्रक्षेपमेव प्रकटयति--स्वाहेति ।। १२॥) 

कल्पात्तो वचनस्य बोयस्त्वमद्खीक्त्य पक्षान्तरमाह्--किरआदीति । १२३) 

यजु.कब्देन बाह्यो यनुर्वेदो गृह्यते तस्य कथमान्तरं मनोमयं प्रति शिरस्त्वमित्याशङ्कय मनसो हीत्यादः 
भष्येणोत्तरमाह--पदेति ! सा च पदाय्यनुरक्ता विरि मानसो वृत्तिः शोत मनरचेतिकरणाधीना गृह्यमाणा यनुः- 

 सङ्खतमहंतीति विरिनष्टि-पदवाक्येति । १४-१५॥। 

चैतन्योपरक्ता विशिष्टा बुद्धिवृ्तिश्चेतन्यं वा प्रागुक्तवुद्धिवृत्तिविशिष्टं यजुरादिशब्दवाच्यमिदयत्र 

युक्तिमाहु--ज्ञानात्मत्वे हीति \ ग्रजुरादिमस्त्राणां ज्ञानस्वरूपत्वे तेषां मानसो जपो विधीयमानो युज्यते ज्ञानस्य 

शब्दत्वमन्तरेण क्रियाव्वादावृत्तियोग्यत्वादित्यथंः । यदि तु यजुरादिशब्दानां घटादिवद्वाह्यदरव्यत्वं गृह्यते तदा 
मनसो बाह्येऽथे स्वातन्त्याभावात्तेषां मनोविषयत्वायोगान्मानसो जपो न सिध्येदित्याहु-ऋगावत्तिरिति । अराक्यप्व 

प्पञ्चयति--न चेति \ क्रियेवाऽऽवत्थेते न द्रव्यं शब्दस्य च घटादिवद्द्रन्धत्वेन मानस्यावृत्तियुक्तत्यथः ॥ १९॥ 

ऋगादेशावृत्तिरेव मा भूदित्याज्ञद्खय त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरु्तमामितिश्रुतिविरोधान्मैवमिव्याह-- 

आवृत्तिरिति ॥ १७॥ 
आवृत्तिसिद्धयन्यथानुपपत्त्या क्रियात्वमुगादेवच्यिमित्यत्रान्यथाऽप्युपपत्ति चोदयति--अथेति । सन्त्रन्यः | 

स्मृतेरन्यत्वादन्यावृत्तिर्गोणी प्रसनज्येतातौ नान्यथाऽप्युपपत्तिरिव्युत्तरमाहू--मेवमिति ।। १८ ॥ 

किञ्च वाचनिकजपस्याल्पफरत्वं मानसस्य जपस्य साहसो मानसः स्मुति इति बहुपकत्वं स्मयते । 
तदपि यजुरादेमनोवृत्तित्वे युक्तमित्याह्--भूय इति ।॥ १९॥ | 
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ताऽऽत्मानं छते गौणी युखुयाथं सति कल्पना । तस्मादेश्वरविक्नानं यजुबंद्राचयुपाश्रयम् ॥२०॥ 

एवं च सति नित्यत्वं वेदानां घटतेऽन्जसा । बाचकलमर्ब्दस्य सिद्धं न स्फोटसूपतः ॥२१॥ 
सवे बेदार यत्कं भवन्तीति भुतेवेचः । आदेशो ब्राहमणं वि्ाबस्मात् भिधिरूपभूत् ॥२२॥ 

ब्रहणो वा परस्येयमाज्ञा ब्राहणरक्षणा । तस्मादादेश् हत्येवं त्रह्णं संप्रचक्षते ॥२३॥ 
अथवाङ्धिरसास्यां ये छाः पृष्टयादिकारिणः। एत एव हि मन्त्राः स्युस्थवङ्गिरसोऽ्त्र तु ॥२४॥ 

मनोमयास्मसाष्ष्यत्र॒ श्लोकः पूषवदुच्यते । यथोक्तयेदसिद्धय्ं लिङ्गं दलोकोऽपि कीर्त्यते ॥२५॥ 

अभिधाननिव्र्तिहिं ब्रह्मणो" नान्यतो यतः । सदावगमरूप्ान्मनो यस्मान्नि्रतेते ॥२६॥ 
इति तृतीयोऽनुवाकः ` 

गौणेऽपि जपे का क्षतिरिव्याशङ्कव मुख्यसपिक्षत्वात्तस्य तेनेव चरिताथत्वादानयक्यमिव्याहू--नाऽऽत्मान- 
मिति। मन्त्राणां मनोवत्तित्वस्यावर्यकत्वान्मनोवृत्तीनां च सदा चिदात्मग्याप्तत्वेनैव सिद्धेदिचिदात्मत्वमिष्टमित्याह्- 
तस्मादिति ॥ २०॥ 

न केवरं मन्वार्णां मनोवृत्तिरेव घटते किन्तु परम्परया चिदात्मतवे सति नित्यत्वमपि सिध्यतीत्याहु-- 
एवं चेति ! यदा वेदस्य चिदात्मत्वमुक्तरोत्या सिध्यति तद्या तस्य जडं शब्दरूपं परिहाय चिदात्मरूपेणेवावस्थितस्य 
धम्िथंबोधकत्वमपि सिध्यतीत्तिखाभान्तरमाह-- वाचकत्वमिति । ननु स्फोटल्पेणाथंप्रतिषादकत्वेऽपि वेदस्या- 
शब्दस्य बोधकत्वं सिध्यति । स्फोटस्य वर्णभ्योऽर्थास्तिरत्वादव्त्याश ङ्ख्य स्फोटस्याप्रामाणिकलत्वान्मैवमित्याह्--न 
स्फोटेति । २१।। | 

मनोवत्तिष्यापकचिदात्मत्वे वेदानामुक्तं प्रमाणमाह--सवं इति । यत्र साक्षिभूते चिदात्मनि सवं 
वेदास्तादात्म्येनकतां गच्छन्ति स मानसीनः साक्षितया मनसि भवो जनानां सर्वेषामात्मेत्यथं; ।॥। २२-२३-२४ ॥ 

मनोवत्तिनिष्ठमात्मचंतन्यमनादिनिधनं यजुरादिशब्दवाच्यमिल्युक्तेभ्यं मन्वमवतारयति--मनोमयेति । 
तदेव स्पष्टयति--यथोक्तंति ।। २५॥ 

अवतारितस्य मन्त्रस्य विवक्षितमर्थं दर्शायति-अभिधानेतति। वाचां मनसां चाविषयत्वमत्र मनोमयस्योच्यते 
तच्च परमात्मपरिग्रहे परमुपपश्चते तस्य कृटस्थावगतिरूपस्य वागाद्यगोचरत्वा्स्मादेवं तस्माद्ब्रह्म वात्र ग्राह्यं न 
दाब्दरारिरित्य्थंः ।। २६॥ ` #ि 

इति तृतीयोऽनुवाकः ` 

१. ब्रह्मण इति पञ्चमो । 
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१५ 

९० 

श्य क्रह्धा्र्टयां चतुरो स्तता 

यतो वाचो निवतेन्ते | अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचनेति । 
तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूरेस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर 
आत्मा शिज्ञानमयः। तेनेष पूर्णः । सवा एष परषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । 
अन्वयं परूषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः| सस्ययुत्तरः 
पक्षः । योग॒ आत्मा । महः पृच्छ प्रतिष्टा । तदप्येष र्लोको मवति। 

इति चतुर्थोऽनुवाक 

थतो वाचो निवतन्ते ! अप्राप्य मनसा सहेत्यादि । तस्य पूवस्य प्राणमयस्येष एवाऽऽत्मा शारीरः शरीरे 
प्राणमये भवः शारीरः \ कः । य एष मनोमयः । तस्मादा एतस्मादित्यादि पुवंवत् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो 
मनोमयस्याऽऽभ्यन्तरो विज्ञानमयो मनोमयो वेदात्मोक्तः \ वेदाथंत्रिषया बरुद्धिनिश्चयात्मिका विज्ञानं तच्चाध्यवसाय- 
लक्षणमन्तःकरणस्य धमंः\ तन्मयो निश्च यविज्ञानेः प्रमाणस्वरूपेनिवंतित आत्मा विज्ञानमयः , प्रमाणविज्ञानपुवंको हि 
यज्ञादिस्तायते । यज्ञादिहेतुत्वं च वक्ष्यति श्लोकेन । 

| | आनन्दगिरिटीका 

वाड्मनसधोर्वाडमनसगोचरत्वं नोपपद्यते स्वात्मनि वृत्तिविरोधादततो वाड्मनोविशिष्टान्मनोमयाद्वाचो 
वनमाला 

तथा च यततश्चिदेकरसादानन्दान्मनसा सह वाचस्तमप्राप्य निवत्तन्ते ततं ब्रह्मणः स्वरूपभूतमानन्दं मनो 
मयस्य शिरःपक्षादिरूपं विद्वाचुपासीनः कदापि न बिभेतीति योजना । यद्वा मनोमयात्मप्रकाश्चक इत्ति भाष्यं 
यथाश्रुतमेव । न चैवमन्रह्यस्वरूपस्य मनोमयात्मनः श्छोकप्रतिपाचब्रह्यात्मत्वासम्भवादसद्धतिरिति वाच्यम्; 
अब्रह्मण्यपि तस्मिन्ब्रह्मत्वमध्यारोप्य इलोकप्रवुत्युपपत्तेः । न चारोपे निमित्तप्रयोजनयोरभाव इति वाच्यम्; 
बरह्मविज्ञानसाधनत्वेन निमित्तेन तस्मिन्ब्रह्मत्वारोपाभ्युपगमादारोपस्य चात्रोपास्यस्य मनोमयकोशस्य स्तुत्तिरूप- 
प्रयोजनसम्भवाच्चः; तथा च वक्ष्यति--“मनोमये चोदाहूतो मन्त्रो मनसो ब्रह्यविज्ञानसाघनत्वात्ततर ब्रह्यत्वमध्या- 
 रोप्येति"; तथा च अवाङ्मनसगोचरब्रह्मत्वेन स्तुतस्य मनोमयस्य स्वरूपं यजुराद्यवयवोपेतं विद्वानूपासीनः सौतं 
पदं प्राप्य जनन्दमनुभवन्न बिभेति कदाचनेत्यध्याहारेण योजना । अथ वा मन्त्रे ब्रह्मण इति मनस एव निदंशः 

 मनोमयकोशस्यात्रापरत्रहयहष्टिभाक्त्वेन विवक्षितत्वात् वागाद्यगोचरत्वं च तस्येव विशेषणम्, मनसः साक्षिप्रत्यक्ष- 
 सिद्धस्याज्ञातत्वाभावेन शब्दगम्यत्वाभावात् स्वस्य स्वविषयत्वाभावेन मनोगोचरत्वाभावाच्च। तथा च अवाद्मनस- 

९५ गोचरस्य मनोमथाख्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपं विद्वान् क्रमेणानन्दं प्राप्य न बिभेतीति योजना पूववदेव द्रष्टव्या । 
वेदात्मनि मनोमय उक्तं सति वेदार्थस्य बुद्धिस्थत्वाद्विज्ञानमय इत्यत्र वेदाथंज्ञानमेव प्रकृत्यथं इत्यारयेनाह्-- 

 वेदात्मोक्त इति । ननु मनोमयावयवत्वेन निदिष्टं यजुरादि तदवयवभूतवृत्तिविरेषानुगतं चैतन्यमेव नान्यदित्युक्तमू; 

३० 

तथा च वेदाथंविषयकं निश्चयरूपं विन्ञानमपि चेतन्यमेवेति विज्ञानमयोऽपि वेदात्मा स्यादिति मन्दराङ्धां 
वारयति--तच्चेति । यद्रा वेदाथंगोचरविज्ञानस्यात्मघमंत्वाद्रक्ष्यमाणरीत्या तन्मयत्वमन्तःक रणस्य कथमित्याशङ्कुय 
हैत्वसिद्धिमाह-तच्चेति । धमं इति । भचर प्रकृत्यथंत्वेन विवक्षितं विज्ञानमन्तःकरणधमं एव न चं्न्यमित्यथंः । 
यद्वा अतःकरणस्येव धर्मो नास्मनः तस्य कूटस्थनित्यत्वादिव्यथंः । तन्मय इति \ ननु विज्ञानमयत्वं विज्ञान- 
विकारस्वम्, तच्च कथमन्तःकरणस्य तद्धमिणस्चतु्थंकोशत्वेनात्र विवक्षितस्य सम्भवतीत्यारङ्कयाह्-निश्चयेति । 





बरहमा० अनु°-४ ] तंत्तिरीयोपनिषत् [ ५०३ 

निश्चयविज्ञानवतो हि कर्ष्येष्वर्थेषु पुवं या शदधोत्यद्यते सा स्व॑कर्तंव्यानां ब्राथम्याच्छिर इव शिरः । ऋत- 

सत्ये यथान्याख्याते एव \ योगो युक्तिः समाधानम् । अतत्मेवाऽऽत्मा । आत्मवतो हि युक्तस्य समाधानवतोऽद्धानोव 

शरद्धादीनि यथाथंप्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति, तस्मात्समाधानं योग आत्मा विज्ञानमयस्य । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । महः 

आनन्दगिरिटीका 

मनसा सह् निवतंन्त इत्यथः । तस्य च मनोमयस्य ब्रह्मण उपास्नफलभूतमाधिदेविकमानन्दं विदान्च बिभेति 

गर्भवासादिदुःखादिल्यथंः । तथाऽध्यवसायरक्षणं खौकिकमपि विज्ञानं प्राह्यमित्यथंः । 

इति ्रीमत्परमहसपरितराजकाचार््ी
मच्डुद्ाननदपूज्यपादरिष्यानन्दलल

ानविरविताां त्तिरीयोपनिषच्छाद्कुरमाष्यटीकायां
 

ब्ह्मवल्ट्यां चतुर्थोऽनु
वाकः 

। | , : | 

वनमाला 

यद्यपि मनोमयकोक्षोऽप्यन्त-कर्णमेव तथापि संशयवृत्त्यवस्थमन्त -करणं मनोमयो निश्चयवृच्यवस्थमन्तःकरणमेव 

विज्ञानमय इत्यवस्थाभेदेन भेद इति भावः । यद्वा केवरमन्तःकरणं मनोमयः तप्तायःपिण्डवच्चेतन्यतादात्म्यापन्नं तदेव 

विज्ञानमय इति भेदः । प्रमाणस्वरूपेरिति । प्रमारूपेषिन्ञानेविश्ेषणभूतैस्तदिरिष्टतया निर्वौतितो निष्पादितोऽन्तः- ` 

करणातमा चर्मी विज्ञानमयकशब्दवाच्यतामापन्नः सन्मनोमयस्याभ्यन्तर आत्मा भवतीव्यथं; । विरिष्टरूपस्य 

विकषेषणायत्त्वानुभवाद्विशिष्टस्य विशेषणविकारत्व सम्भवतीति भावः । निश्चयरूपं वेदाथंविज्ञानमेव प्रकृत्यथं 

इत्यत्र हेत्वन्तरमाह प्रमाणविज्ञानेति ! तायते, तनोतिरिदं रूपम्; विस्तायंतत इत्यथः । ततः किम ! _ जत ाह-- 

धज्ञादीति ! “विज्ञानं यज्ञं तनुते” इति मन्त्रेण विज्ञानस्य यज्ञादिहेतुताया वक्ष्यमाणत्वादत ब्राह्मणेऽपि विज्ञानं 

यज्ञानुष्ठानहेतुवेदाथं्ञानमेवेत्यथं : । एतेन अन्नमयप्राणमयमनोमयशषब्देषु 
प्रकृत्यथंतया आधिदैविकानामन्नप्राणमनसां 

गृहीतत्वात् भुगरवल्ल्यां कोदावाक्यगताचनप्राणमनोविज्ञानपदोपात्तानामाधिदेविकान्
नादौनामिह प्रकृतिभिः प्रत्यभिज्ञाय- 

नानलाच्च विज्ञानमय इत्यत्र प्रङृत्यथंतया निक्चयावस्थं समष्टयन्तःकरणमेव ग्राह्यम्, एव सति मयड्थंभूतविकारत्व- 

मप्यस्मदाद्यन्तःकरणस्य मुख्यमेव सम्भवतीति शङ्का निरस्ता; अ्ैकार्थंविषयत्तया प्रवृत्तयोमंन्त्रब्राह्मणयोः श्रुतस्य 

विज्ञानपदस्यावद्यमेकाथंताया वक्तव्यत्वान्मन्ते च विज्ञानपदस्य वेदार्थज्ञानपरत्वस्य निश्चितत्वात् मन्त्रेणेव 

रर्यथंस्यान्यथा व्याख्याने क्रियमाणे सत्ति पूर्वोक्तधिदेविकम्रायपाटादेरकिञ्चितकरत्वादिति भावः | यद्रा 

विज्ञानपदस्याधिदैविकविज्ञानपरत्वमुक्तप्रमाणसिद्धं कत्वा वेदाथंविज्ञानपरतयापि व्याष्यानं सम्भवतीत्याशयेनास्य 
न 

भाष्यस्य प्रवृत्तिरुपपादनीया, मन्वन्राह्यणयोरेककोशोपास्तिविषयत्वमात्रेण सद्धव्युपपत्तेः; अत एव कोशवाक्य- 

विवरणरूपयोर्भाष्यवात्तिकयोस्तात्पयंनिरूपणावसरे श्रीमदानन्दगिर्याचायय रक्तम् --' अत्र प्राणो मनो विज्ञानं चेति 

प्रकृत्यथभततं कोरात्रयं सूत्रात्मरूपमन्नं विराट् कोश भनन्दः कारणकोशशः इति । एतेन तुख्यन्यायतया अानन्दमय 

इत्यत्रापि प्रकृत्यथंतया प्रियमोदादिग्रहणं व्यास्यानान्तराभिप्रायभेवेति सूचितं भवति । वस्तुतस्तु--भृगुवल्ल्यां 

पञ्चमपययि सर्व॑भूतकारणत्वेन वक्ष्यमाणमानन्दरूपं रह्मैव कारणत्वविरिष्टवेषेणानन्दमय इत्यत्र परकृत्यथंः; 

“आनन्द मात्मा” इयत्र च कारणस्वप्रयोजकमायोपदिंतत्ववेषेण तदेवानन्दपदाथं इति सवंमनवदयम् । तस्येति । 

वेदाथंनिश्चयवतो या पूर्व श्वद्धोत्पद्ते सा तस्य प्रकृतस्य विज्ञानमयस्य शिर इव शिर इति योजना । श्रद्धां विना 

वेदार्थानुष्ठानं विफलमिति शास्त्रीयप्रसिद्धिसूचनार्थो विज्ञानवतो हीति हिक्षब्दः। यथाव्याख्याते इति । “ऋतं 

वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि" इत्यत यथाव्याख्यति एव ऋतसत्ये विज्ञानमयस्य दक्षिणोत्तरपक्षावित्यथः। 

वमाधानमिति ! समाधानं समाधिः, स च तस्य आत्मा मध्यकायः । ततर दृष्टान्तः--आत्मेवेति । प्रसिददेहुमध्यकाय 

१५ 

२० 

२५ 

इवेत्यथंः । समाधानस्य प्रसिद्धदेहमध्यकायस्य च कि साम्यम् 2 अत आह--आत्मवतो हीति ॥ यथा नात्मवत 

आत्मशव्दितमध्यकायवतः प्रसिद्धदेहस्याङद्धानि शिरआदीनि स्वकायंक्षमाणि भवन्ति हि प्रसिद्धमेतत्, तथा ३५ ¦ 

मुमुक्तोयुंक्तस्य श्रद्धा ऋतसत्यानि यथार्थ॑शम्दितन्रह्यप्रतिपत्तिरूपस्वका्यक्षमाणि भवन्तीत्यथं; । एतदुक्तं भवति-- 

देहावयवानां मध्ये मध्यकायस्य प्राधान्यं ब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनश्चद्धादीनां मध्ये समाधेः प्राघान्यमित्यनेन साम्येन 

समाधौ मध्यकायत्वदृष्टिरतर विवक्षितेति । एतच्च यत्र किञ्वि्तियामकं सम्भाव्यते तत्र न त्यक्तव्यमित्याशयेनोक्प । 





५०४ ] सटीकवातिकयुक्तसटीकराद्कुरभाष्योपेता [ ब्रह्य० अनु०-४ 

इति महत्तत्वं प्रथमजम् । “महदन्नं प्रथमजम्” इति भरुत्यन्तरात् । पुच्छं प्रतिष्ठाकारणत्वात् ! कारणं हि कार्याणां 
प्रतिष्ठा । यथा वुक्षवीरधां पुथिवौ । सवबुद्धिविज्ञानानां च महत्तत्त्वं कारणम् । तेन तदिज्ञानमयस्याऽऽ्त्मनः प्रतिष्ठा । 
तदप्येष इलोको भवति पुवंवत् \ यथाऽन्नमयादीनां ब्राह्यणोक्तानां प्रकारका इलोका एवं विज्ञानमयस्यापि । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्नीमच्छ्कुरभगवतः कृतौ 
५  तेत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयन्रह्यवल्छीभाष्ये चतुर्थोऽ्तुवाकः 

वनमाला 

वस्तुगतिस्तु प्रागेवासङ्कह्क्षिता वाचनिकी वा रिरभादिकल्यना सवत्रेति। महत्तत्वमिति। समष्टवन्तःकरणाभिमानी 
हिरण्यगभं इत्यथः । हिरण्यगभंस्य वि राडपेक्षयापि प्रथममुतन्नत्वात्प्रथमजत्वम् । तत्र मानमाहु-महद्यक्षमिति । 
यक्षं पूज्यम् । ननु कारणत्वेऽपि कथं प्रतिष्ठाम् ? तत्राहु-कारणं हीति \ हिशब्दसूचितां प्रसिद्धिमुदाहूरणेन 

१० दशंयति--यथेति । नन्वस्मदादिनुद्धिरूपाणां विज्ञानमयकोश्ानां हिरण्यगभंः कारणं चेदस्तु त्तस्य प्रतिष्ठात्वस्, 
तदेवासिद्धमित्याश्ङ्कुयाह्--सवंबुदधीति । “आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माभ्रे समवत्तत" इत्यादिशास्त्रेण हिरण्यगर्भस्य 
सवंभूतकारणत्वमवगम्यते; न च भूतानां स्वतः कायंत्वमस्ति; मतो भूतशब्दितजीवोपाधिभूतानां कलिङ्खशरीराणां 
ब्रह्मा कारणं सिद्धमिति भावः। फलितमाहतेनेति । कारणत्वेनेत्यथंः । पूवंवदि्युक्तं विव णोति--यथेति । 
विज्ञानमयस्यापीति । प्रकाशकः रलोको भवत्तीति शेषः। 

१५ | इति तत्तिरीयोपनिषदद्भाष्यव्यास्यायां वनमाङाख्यायामानन्दवल्त्यां चतुर्थोऽनुवाकः 





थ ्ालिच्क वरह्छाव्ल्ख्यां न्ुर्थो ऽस्तुव्याचः 

यद्वि बाचाऽनभ्युदितं मयते मनसा न यत् | बरह्मणोऽविषयतं हि भुतिवाडमनसोऽवदत् ॥ १॥ 
नागोचरं ययोरस्ति अहम क्तवा निर्जनम् । ते मनोमयनिर्दिष्टे विचाद्वाङ्मनसे बुधः ॥ 

इतीममथं चोदिश्य शलोकं भुतिरुदाहरत् ॥ २॥ 
रहणोऽनवरत्वात्त नेह मन्त्रामिधेयता । वृतिप्रधानो वेदात्मा व्ृ्तिमान्स्यादथोत्तरः ॥ ३॥ 
व्यवसायात्मिका बद्धिश्॑तिमानित्युदीयेते । यज्ञं ॑तुत इत्येत्कदेत्वे सति युन्यते ॥  ॥ ५ 
अ।त्मचेतन्यशूपा धीः कतर्यार्मा न ध॒वत्वतः । यज्ञारम्भस्य देत॒त्वात्तदभावाद्द्रथा यजिः ॥ ५॥ 

श्रद्धाया उत्तमाङ्गं स्मतिरधद्धयेति च॥ ६॥ 
सत्यं हि धदिति प्राहुर्धतते धीः प्रत्यगात्मनि । ततस्तां महात्मानः शद्धामिस्युचिरे धियम् ॥ ७ ॥ 
योगो युक्तिः समाथानमात्मा स्यात्तदुपाश्रयात्। श्रदधादीनि यथोक्तथेप्रतिपतिक्षमाणि च॥ ८ ॥ 
महत्त्वं महो ग्राह्यं नीडं कायस्य तथतः । व्याचष्टे तन्महयक्षं शरुतिः प्रथमजं तु यत् ॥ ६ ॥ १२ 

इति चतुर्थोऽनुवाक 

ब्रह्मणो वागाद्यगोचरत्वे श्रुत्यन्तरमनुकूलयति--यद्धीति । “यतो वाचो निवतंन्त” इत्यादिश्वुत्तिः ॥ १ ॥। 
ब्रहीव वाद्मनसयोरविषयो व्यत्तिरिक्तं सर्वं ययोविषयत्वेनैव वत्ते ते वाङ्मनसे मनोमयकोशे निदिश्येते 

यजुरादयश्च प्रसिद्धा गृह्यन्ते रूढिप्राबल्यादितिपक्षान्तरमाह्-नेत्यादिना ।। २ 11 

ब्रहौव मन्त्रे प्रतिभातीत्याशङ्कय कोराप्रकरणवि रोधान्मेवमित्याहू-ब्रह्मण इति । न हि मनसः साि- १५ 
वेयतवेनानपेक्षस्य वागादिविषयत्वं वुत्तिविरोघाच्च न स्वविषयत्वं सूत्रस्य महत्तवात्तदात्मके मनसि ब्रह्मशब्दश्चोप- 
पद्यते तस्य ब्रह्मणो मनोमयस्याऽऽनन्दमुपासनाफलं विद्रानुपासनातो ब्रह्मानन्दं च प्राप्य हिरण्यगमविस्थायां 
कदाचिदपि न बिभेतीतिमन्त्राक्षराण्यपि कोरापक्षे निवंक्षयन्तीतिमावः । चतुर्थं पर्यायथमुत्थापयति--वृत्तीति । ३ ॥ 

कोऽसौ वृत्तिमानित्यपेक्षायामाह्--व्यवसायेति । विज्ञानशब्देन वृत्तिरेवोच्यते न वृत्तिमानित्याशङ्क्य 
वाक्येषविरोधान्मेवमित्याह--यक्नमिति ।॥ ४॥, २० 

विज्ञानशब्देन कतुग्रहणेऽपि यज्ञादिकतुत्वमात्मनः स्यादिव्याशङ्कुय बुद्धिरेवाऽऽत्माभासा कर्त्री न सात्मा 
कूटस्थत्वादित्याह--आत्मेति । चिदाभासाया बुद्धेरेव कतृंत्वं प्रकारान्तरेण प्रतिपादयति--यनेति । कूटस्थत्वा- 
दात्मनोऽकतृत्वात्तदाभासाया बुद्धेरेव यन्ञानुष्टानकतृंत्वात्तत्कतुंत्वानङ्खीकारे कतुरन्यस्याभावाद्यागादिस्वरूपाभावात्त- 
 दीयफरारम्भस्य दुरनिरस्तत्वाच्चिदाभासोपरक्ता बुद्धिरेव क्री वक्तव्येत्यथंः ।। ५॥ 

एवं विज्ञानशब्दाथंमुक्त्वा “^तस्य श्रद्धेव शिर” इत्यस्याथंमाह--श्रद्धाया इति ! शिरसः शरीरावयवाना- २५ 
मुत्तमत्वादलद्धिवृत्तीनां च श्रद्धायास्तथातवादश्नद्धया हृतं दत्तमिव्यादिस्मृतेश्च श्रद्धाप्राघात्याधिगमादुक्तेन सामान्येन 
शिरसि कर्तव्या श्रद्धाहृष्टिरित्यथंः ॥ ६ ॥ 

` श्रद्धाशब्दाथमाह्--सत्यं हीति । श्रच्छब्दवाच्यं सत्यवचनं तदात्मनि . स्वस्मिन्नेव धत्ते विवेकधीरित्यसौ 
श्वद्ध्युक्तवा यद्रा श्रच्छब्देन सत्यमवितथं ब्रह्मोच्यते तत्प्रत्यगात्मनि शमादिसंस्छृता धीर्धारयत्यतो यथोक्ता धीरेव 
 शद्व्यथः।॥ ७॥ २०७ 

योग भास्मेत्यस्यार्थमाह--योग इति \ देहावयवानां मध्यमात्मा तत्र योगहष्टिः कतंग्येद्यथंः । तदेवोप- 
 पादयति--तदुपाश्नयादिति \ यथा हस्ता्यङ्खानि देहमध्यमाश्चित्य स्वन्यापारसमर्थानि तथा सत्यादीनि यथोक्तं 
योगाश्चयाणि सन्ति यथाथं प्रतिपत्तौ समर्थानि भवन्तीत्यनेन सामान्येनात्मनि योगहष्टिरित्यथंः ।। ८ ॥ 

महः पुच्छं प्र तिष्ठत्यत्र महुश्शब्दाथंमाह--महदिति \ सूत्रं महत्तत्वं तस्थ सवंकार्याश्रयत्वान्हुत्वमिव्यत्र ` 
श्रुत्यन्तरं प्रमाणयति--व्याचष्ट इति ॥ ९॥ | | | २५ 
+ इति चतुर्थोऽनुवाकः | 
९६४ 





अथ च्ह्धयल्छ्यां प्वश्चस्नो उस्तुव्वाक्छः 

विज्ञानं यज्खं॑ततुते। कर्माणि ततुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः स्वे । व्रह्म उयेष्ुपासते । 
विज्ञानं बह्म चेदरद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो दिता । सर्बान्कामान्समर्चुत इति । 

विज्ञानं यजं तनुते । विज्ञानवान्ि यजं तनोति भद्धादिपुवंकम् । अतो विज्ञानस्य करतंत्वं तनुत इति कर्माणि 
च तनुते । यस्माद्विज्ञानकतुकं सवं तस्मादुक्तं विज्ञानमय आत्मा ब्रह्मेति \ किच, विज्ञानं ब्रह्म सर्वे देवा इन्द्रादयो 
जयेष्ठं प्रथमजत्वात्सवेप्रवृत्तीनां वा तत्पुवंकत्वाप्रथमजं विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति तस्मिन्विक्ञानमये ब्रह्मण्यभिमानं 
कृत्वोपासत इत्यथः तस्मात्ते महतो ब्रह्मण उपासनाज्जनेश्वयंवन्तो भवन्ति । त्च विज्ञानं ब्रह्म चेदि वेद चिजा- 
नाति न केवलं वेदेव तस्मादब्रह्मणश्वेन्न प्रमाद्यति । बाह्येष्वेवानात्सस्वात्मभावितत्वातप्ाप्तं विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्म- 
भावनायाः प्रमदनं, तचिवुस्यथेधुच्यते तस्माच्च परमा्त्ीतिं । अन्चमथादिष्वात्मभावं हित्वा केवले विज्ञानमये 
ब्रह्मण्यात्मत्वं भावयन्नास्ते चेदित्यथः । ततः कि स्थादिव्युच्यते--शरोरे पाप्मनो हित्वा । शरीराभिमाननिभित्ता हि 

१० सव पाप्मानस्तेषां च विज्ञानमये ब्रह्यण्यात्माभिमानाचिमित्तापाये हानमुपपद्यते ! छाजचपाय इव च्छायापायः। 
तस्माच्छरीराभिमाननिमित्तान्सर्वास्पाप्मनः शरीरप्रभवाञ्क्षरीर एव हित्वा विज्ञानमयन्रह्यस्वरूपापन्नस्तर्स्थान्सर्वान् 
कामान्वज्ञानमयेनेवाऽऽत्मना समदनुते सम्यगभुडःक्त इत्थ्थंः \ 

आनन्दगिरिटीका 

प्रथमजत्वादिति । हिरण्यगभमिदेनेत्यथंः । आनन्दमयः परमात्मेति वृत्तिकारंरक्तं तत्निषेधेन व्याचष्टे- 
१५ ` | . `  वत्माला | ि 

नचु विज्ञानं नाम वेदाथंविषयो निश्चय इत्युक्तम्, अतस्तस्य कथं कतुंत्वनिर्देश इत्याशङ्कय, उपचा रय- 
दित्याह--विज्ञानवान्हीति ! “य एवं विद्वान्यजते” इत्यादौ वेदाथंज्ञानवतो यज्ञादिकतृस्वं प्रसिद्धमित्ति सूचनार्थ 
हिशब्दः । कर्माणि चेति! खौकिकानीति शेषः, वैदिककमंणां यज्ञशब्देन संगृहीतत्वात् । अत्र विज्ञानमयस्य सुष्यं 
खोकिकवैदिककमंकतुंत्वम् विज्ञानस्य तु तदौपचारिकमित्ति व्यवस्था दश्शिता। सच विज्ञानमयो नानाविधानि 

२० कर्माण्पुपासनानि च कुवंत्नपरब्रह्यवज्जगतः कारणं भवति । इयांस्तु विशेषः--विज्ञानमयो ह्यृष्टद्रारा कारणम्, 
अपरब्रह्य तु साक्षादेवेश्व रवत्कारणमिति । तथा च “"विन्नानं यज्ञं तनुते" इति वाक्योक्तं सवंकमंकतुत्वं विज्ञानमय 
कोशे जगत्कारणत्वसाम्यसम्पादनद्रारा अपरब्रह्मारोपे निमित्तमिद्याक्चयेनाह--यस्भादिति । विज्ञानपर्दं कोशपरम् । 
इत्च विज्ञानमयोऽपरब्रह्याभेदेनोपास्य इत्याहू--क्र च विज्ञानमिति । विज्ञानमयमित्यथ; । ज्येष्ठपदं कारणपरं 
वेत्याह--सवंप्वत्तीनामिति । सवंप्राणिचेष्टानां सूचररूपब्रह्मकारणकत्वाद्वा ब्रह्य ज्येष्ठमित्यथंः । ध्यायन्तीति । 

२५ पूवंजन्मनि यजमानावस्थायामिति शेषः । अभिमानमिति \ अहुबुद्धिमित्यथः । पूवं ब्रह्मोपासनं देवैरनुषितमिद्यत्र 
देवत्वावस्थायां ज्ञानादेदवयंदशंनं किद्धमित्याश्येनाहू--तस्मादिति । इदानीमुपासनवि चि दशंयत्ति --तच्च विज्ञान- 
मिति । विज्ञानमयमि्यथंः । अत्र चेच्छब्दः प्रकृतोपासनदौरंभ्यसूचनाथः, कथश्चिदुपासने प्रवृत्तावपि तत प्रमाद- 
सम्भवस्यावर्यकत्वात् । अग्रमाददौरभ्यसूचनार्थो द्वितीयश्चेच्छब्दः । प्रमादप्रसक्तिमाह--बाह्येष्विति । विज्ञानमया- 
पेक्षया बाह्यानां मनोमयप्राणमयार्नमयानामपि पूवंमात्मतेन भावितत्वादित्यथः । प्रमदनमिति। विज्ञानमये 

३० ब्रह्यण्यात्मभावनायाः सकाज्ञास्रमदनं नाम पुवंकोशेषु पुनरात्मभावनमित्यथंः । फएकितमाह -अघ्रमयादिष्विति | 
सृक्ष्मशारी राभिन्ने ब्रह्मणि विषये क्रियमाणादुपासनातपाप्महानं भवतीत्यत्र युक्तिमाह--शरीराभिमाननिमिता 
हीति। मनुष्यत्वत्राहाणत्वंगहुस्थत्वादिघमंवति शरीरे "मनुष्योऽहम्" (न्राह्यणोऽहम्" ““गुहस्थोऽटम्” इत्या्यभिमानं 
निमित्तीकृत्य मनुष्यादीनां प्रतिषिद्धैः कमंभिः पाप्मानो भवन्ति । भत्राथे छोकवेदप्रसिद्धिद्योततको हिशब्दः । तत 
किम् ? तत्राहू--तेषां चेति । चोऽवधारणे । तेषां हानमुपपद्यत इति सम्बन्धः । विज्ञानमयव्रह्मण्येवाहमभि- 

३५ मानात्पाप्मनिमित्तस्य शरीरात्माभिमानस्यापाये सतोव्यथंः । निमित्तापाये नेमित्तिकापाय इत्यत्र दृष्टान्तमाह-- 
छच्रापाय इति । एवं पाप्महानफक्वचनस्योपपत्तिमुक्त्वा तस्याथंमाहु--तस्मादिति। दारीरात्माभिमानस्य निमित्तस्य 
निवृत्तत्वादित्यथैः । शरीर एवेति । जीवदुशायमेवेति यावत् । विज्ञानमयेनैवात्मनेति ! इहैव साक्षात्कारेण विज्ञान- 
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तस्यैष एव शारीर आला । यः पूषेस्य । तस्माद्या एतस्माद्िज्ञानमयात् । अन्योऽन्तर 
आत्मानन्दमयः । तेनेष पूर्णः । सवाष्प परूषि एव। तस्य पुरुषविधताम् । 

तस्य पुर्वस्य मनोमयत्याऽऽत्मेष एव शरीरे मनोमये मवः ज्ञारीरः ! कः ? य एष विज्ञानमयः \ तस्माद्रा 
एतस्मादित्युक्ताथंम् ! आनन्दमय इति कार्यात्मप्रतीतिरधिकारान्मयटुशब्दाच्च ! अन्नादिमया हि कार्यात्मानो भौतिका 
इहाधिक्ताः । तदधिकारपतितश्चायमानन्दमयः। मयदट्चात्र विकारार्थे दृष्टो यथाऽच्नमय इत्यत्र ! तस्मात्कार्यात्माऽऽ- ५ 
नन्दमयः प्रत्येतव्यः । संक्रमणाच्च, आनन्दमयमात्मानसुपसंक्रासतीति वक्ष्यति । कार्यात्मना च संक्रमणमनात्मनां 
दृष्टम् । संक्रमणकमेत्वेन चाऽऽनन्दमय आत्मा श्रुयते ! यथन्नमयमात्मानसुपसंक्रामतीति \ न चाऽऽत्मन एवोप- 
संक्रमणम् । अधिकारविरोधादसंभवास्च । न ह्यात्मनेवाऽऽत्मन उपसंक्रमणं संभवति । स्वात्मनि भेदाभावात् 

 अआनन्दमिरिटीका 

कार्यात्मप्रतोतिरित्यादिना ! संक्रामतोव्येतदतिक्रामतीत्यभिप्रायेण व्याष्यातम् | प्राप्त्यभिप्रायं कस्मान्न व्याख्यायत १० 
इत्यत आह्--न चाऽऽत्मन एवेति । अन्नमय्दोनामतिक्रमणीयतया प्रक्रतत्वादेकस्य कतुंल्वकममस्वासम्भवाच्च प्राप्िः 

वनमाला 

मयब्रहयस्वरूपापत्नो विद्वान्सर्वान्पाप्मनो हित्वा देहपातानन्तरं विज्ञानमयब्रह्यात्मभावेनतेव स्थित्वा तल्लोकस्थान् 
सर्वान्भोग्याननूभवतीत्यथः 

भत्रानन्दमयः प्रकरणी प्रर एव न संसारीति केचित्; तन्प्रत्याह--आनन्दमय इतीति । आनन्दमय इति १५ 
पदेन कार्यत्मिन एव प्रतोतिभंवत्ति न तु कारणस्य परमात्मन इत्यथैः । यद्यप्यानन्दमयो न कायंभूतः अविद्यो- 
पाधिकस्य जीवस्यानन्दमयत्वाभ्युपगमेनानादित्वात्, तथापि मयडथंवणंनावसरे तस्य प्रिधमोदादिविरिष्टतया 
्रकृत्तयर्थभृतानन्दविकारत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्कार्यातिदयुक्तम् । अधिकारं विवृणोत्ति--अन्नादिमया हीति । तेषां 
कार्यात्मत्वं प्रसिद्धमिति हिशब्दाथः । नन्वानन्दमय इत्यत्र मयटः प्राचुयर््थिकत्वाभ्युपगमान्न तस्य मयट्च्छुत्या 
कार्यास्मत्वमित्याशङ्कय द्वितीयहैतुमपि विव णोति--मयट् चेति । प्राचुर्यथत्वपक्षे प्राचुयंस्य प्रतियोग्यल्पता- २० 

 पेक्षत्वादानस्दप्रचुरस्य ब्रह्मणो दुःखाल्पत्वमपि प्रसज्येत, तस्माहिका रथं एव मयट् न प्राचुर्याथं इत्यथः । कि च 
विकारे प्राचुर्ये च मयटो विधानाविशेषात्संशये विका राथंकमयर्प्रवाहुपतिततत्वाद्धिका राथंकत्वमेवाच्र निश्चीयत 
इत्याशयेनाह--यथेति । एवमनात्मप्रायपाठाद्विकाराथंकमयदट्च्छुतिवलाच्चानन्दमयः कार्यासित्युपसंहरति- 
तस्मादिति । संक्रमणाच्चेति १ आनन्दमयस्य संक्रमणं प्रति कममंत्वश्रवणाच्च कार्यात्मत्वमित्यथंः। हत्वसिद्धि 
परिहरत्ति-आनन्दमयमिति ! व्याप्तिमाहू-कार्यात्मिनां चेति । चोऽवधारणे । अत्र प्रकरणे यत्र यत्र संक्रमणकम॑त्वं २५ 
तत्र तत्र कार्यात्मत्वमेवेति व्या्िरेषटेत्यथं: | अनात्मनामिति ! मुख्यत्मभिन्नानामन्रमयादीनामिति यावत् । हतो 
पक्षधमेत्वमाहु--संक्ृमणकमंत्वेन चेति ! तदेव दृष्टान्तेन साधयति-- ययेति । आनन्दमयस्य संक्रमणकम॑त्वकिङ्खेना- 
ब्रह्मत्वमुक्तम् । विपक्षं बाघकं वदन्नप्रयोजकत्वशद्धु निराकरोति-- नं चात्मन एवेति! संक्रमितुरेवंविदः परब्रह्म 
स्वरूपत्वादानन्दमयस्यापि ब्रह्मवे स्वस्येव स्वेनोपसंक्रमणमिति प्रसज्जेत, तच्च न युक्तमिष्य्थः । अधिकारेति ! 
 संक्रमणकरतुंरेवं विदः सकाशादन्यस्यैवान्नमयादेः संक्रमणकरम॑त्वं प्रकृतम्; भत्र स्वस्यैव स्वेनोपसंक्रमणाभ्युपगमे ३० 

१. आनन्दमय आनन्दप्रचुरः परमात्मा इति परमतं तत्र च प्राचुयंस्य विशेष्यत्वे त्राह्यणप्रचुरो ग्राम 
इत्यादौ शूद्राल्पत्वदशंनात् भत्र ब्रह्मणि दुःखास्पत्वं स्यात्) अपि च त्रियमोदप्रमोदानां विषयजन्य- 
सुखल्वानां ब्रह्मण अभ्युपगमे तस्यापि जीवत्वमेव भवेत् । एकस्यैव ब्रह्मणः पच्छित्वं पृच्छत्वमिति 
विरुद्धम् अवयवावयवित्वं च दुर्निरूपम् । न च आनन्दतवेन ब्रह्मत्वेन च तयोर्भेदः सुवचः, आनन्दत्व- 
ब्रह्मत्वयोरेव भेदस्य दुवंचत्वात् । यत्तु आनन्दरूपस्यापि प्रियमोदार्दिरूपघमंभूतानन्दप्रचुरत्वेनानन्द- ३५ 
मयत्वमिति । तन्न, प्रियादिपदानां  छोके विषयानन्दविशेषवाचित्वेन क्लुप्तानामन्याथंकल्पनायोगात् 
स्वपक्षदौबेल्यमेवेदम् । 





५०८ | सटोकवातिकयुक्तसटोकशाङ्कुरभाष्योपेतां [ ब्रह्म० अनुं ०५ 

अन्वयं पुरुषविधः | तस्य प्रियमेव शिरः) मोदो दक्षिणः पक्षः] प्रमोद उत्तरः 
पक्षुः। आनन्द आत्मा । बह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष हरोको भवति! 

इति पञ्चमोऽनुवाकः 

आत्मभूतं च ब्रह्म संक्रमितुः, शिरआदिकल्पनानुपपत्तेश्च । न हि यथोक्तसक्षण आकाशादिकारणेऽकायंपतिते शिरः 
५ आद्यवयवरूपकल्पनोपपद्यते ! अदृश्येऽनात्स्येऽनिल्येऽनिरक्तेऽस्थूलमनणु नेति नेत्यात्मेत्यादिविक्ञेषापोहभ्तिम्यश्च । 

मस्त्रोराहरणानुपपत्तेञ्च । न हि प्रियक्िरआद्यवयवविरिष्टे प्रत्यक्षतोऽनुभूयमान आनन्दमय आत्मनि ब्रह्मणि 
नास्ति ब्रहयत्याश्शङ्ाभावात् “असच्चैव स भवति \ असदुब्रह्येति वेद चेतु इति मन्त्रोदाहुरणमुपपद्ते । 
ह्य पुच्छं प्रतिष्त्यपि चानुपपन्नं पुथग्रह्मणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम् । तस्मात्कायेपतित एवाऽऽनस्दमयो न पर 
एवाऽऽत्मा आनन्द इति विद्याकमंणोः फलम् \ तद्विकार आनन्दमयः । स च विज्ञानमयादन्तरः \ यजादिहेतोविजान- 

१० भयस्यान्तरप्वश्रतेः । ज्ञानकमंणोहि फलं भोक्त्रधेत्वादन्तरतमं स्यात् । अन्तरतमश्चाऽऽनन्दमय आत्मा प्ेभ्यः । 

१५ 

३० 

आनन्दगिरिटीका 

संक्रमणं न भवतीव्यथंः । आनन्दमयस्य परमत्मत्वासम्भवे हैत्वन्तराण्याह--श्िरआदीत्यादिना । आनन्दमयस्य 
परमात्मत्वविवक्षायां मतत्रे तस्येवासत्तवाशङ्का वक्तव्या । तदसम्भवाच्च नाऽऽनन्दमयः परमात्मतया प्रतिपाद्यत 
इ्याहू-मन्त्रोदाहुरणानुपपत्तेशेति ! न हि मन्त्रोदाहु रणमुपपद्यत इति सम्बन्धः । *विशिष्टस्य विरोषणकायंत्वात्सुख्यह- 
मित्युपलभ्यमानो भोक्ताऽऽनन्दमय इत्युक्तम् । कथं तस्य विज्ञानमयादान्तरत्वमित्यत आह--स चेति ¡ कवरंपक्षया 
भोक्तत्वस्योत्तरभावित्वं प्रसिद्धमेव श्रुत्योक्तमित्यथंः । एतस्स्फुटयति -ज्नानकमंगोहीति । शरीरादिभ्य आनन्द- 

वनमाला 

कतुंकमंणोभेदाधिकारविरोध इत्यथः । असम्भवं विवृणोति--न हीति । एवंविदुब्रह्मणोभेदमाशङ्कयाह्--आत्मभूतं 
चेति अचर संक्रमणं प्राप्िबधिो वा, उभयथाप्यानन्दमयस्य ब्रह्मवे संक्रमणकर्म॑त्वायोगात्कार्यात्मत्वमेवेति भावः| 
आनन्दमयस्य कार्यात्मत्वे हैत्वन्तरमाहू--क्लिरआदीति \ ननु ब्रह्मण्यप्युपासनाथं शिरआरिकिल्पनमुपपद्यत इत्या- 
शद्धुचानुपपत्तिमेव साधयति-न हि यथोक्तरक्षण इति | सत्यज्ञानानन्तास्यस्वरूपलक्षणवती्यर्थः । तटस्थलक्षणम- 
प्याहु--आकालशादीति । कायंकोटिप्रविषट एवाच्चमयादौ शिरभादिकल्पनदशंनाच्च तद्विलक्षण ब्रह्मणि न तत्कल्पन- 
मुपपद्यत इत्याशयेनाह्--अकायंपतित इति । इत्थं मुमृक्षज्ञेये निविरेषे ब्रहमण्यतुपास्ये शिरञआदिकल्पनमनुपपन्नम्, 
निविशेषत्वे च यथोक्तलक्षण इत्यादिनोपक्रमस्वारस्यं प्रमाणत्वेन सुचितम् । तत्रैव वाक्यशेषं श्रुत्यन्तराणि च 

प्रमाणयत्ति-अदृश्य इत्यादिना । आनन्दमयः कार्यात्मा शिरआदिकल्पनावत्त्वाद्त्रमयादिवत्, विपक्षे हेतूच्छित्तिरेव 
बाधिकेति निष्कषंः । मानन्दमयस्य ब्रह्मस्वे विवक्षिते सति तद्विषयदकोके तस्यैवासत्वाशङ्धुा वाच्या, साचनं 
सम्भवति, अतो नानन्दमयो ब्रह्मेत्याह्--मन्त्रोदाहूरणेति । न हि मन्त्रोदाहुरणमुपपद्यत इति सम्बन्धः । इतदच 
नानन्दमयो ब्रह्येत्याह्-ब्रह्य पुच्छमिति । आनन्दमयस्य ब्रह्मते त्रह्यणोऽवयवित्वेन गृहीतत्वात्पुथक्तध्येव ब्रह्मणः 
पुच्छत्वेन ्रतिष्ठात्वेन न ग्रहुणमनुपपन्नम् एकत्रावयवावयविभावादिकल्पनस्यानुचितत्वादिति भावः । तस्मादिति । 
उक्तहेतुसमुदायादित्यथंः । न पर एवेति । न साक्षात्परमात्मिवानन्दमय इत्यथ; । आनन्दमय इत्यत्र प्रकृत्यथंमाह- 
आनन्द इतीति \ भानन्द इति प्रकृत्यंशेनोपासनाकमं फलभूतं प्रियमोदादिलक्षणं सुखमुच्यते आनन्दपदस्य रोके 
विषयसुखेषु प्रसिद्धत्वादित्यथः । मयडथंमाहू- तद्विकार इति ! विशिष्टस्य विशेषणविकारत्वास्क्त्यर्थभूतानन्द- 
विरि आत्मा तद्विकार इत्यथः । जानन्दमयस्य विज्ञानमयादान्तर त्वं श्रुद्युक्तमुपपादयत्ति- ज्ञानकमं्गोहि एलमिति 

२ ५ 

तयोः फलकशब्दितसुखसाधनतवं प्रसिद्धमिति द्िशब्दाथेः । भोक्व्रथंत्वादित्यत्र भोक्तुपदं भावप्रधानं सत्फरत्वेन 
विवक्लितं सुखरूपं भोगमाह्; तथा च कतुर्विज्ञानमयस्य भोक्तृशब्दितफकसाधनत्वाज्ज्ञानकमंफरभूतं सुखं साधन- 
भूतविज्ञानमयायपेक्षया अन्तर्तममित्यथंः । तथाप्यानन्दमयस्यान्तरत्वे किमायातम् ? तत्राहु-अन्तरतमश्वेति । 

१, आनन्दः विशेषणं तत्कायंः आनन्दमयः 
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विद्याकर्मणोः प्रियाद्ययंत्वाच्च ! प्रियादिभ्रयुक्तं हि विद्याकमंणो ! तस्माप्प्रियादीनां फलस्वरूप,णामात्मसनिकर्षा- 
ह्विज्ञानमयध्याऽऽभ्यस्तरत्वमुपपदयते प्रियादिवासनानिवृत्तो ह्यानन्दमयो विज्ञानमथाश्रितः स्वप्न उपलभ्यते । 

तस्याऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मन इष्टपुत्रादिदशशंनजं प्रियं शिर दव च्चिर प्राधान्यात् ! मोद इति प्रियराभनिभित्तो 
हषः । स एव च प्रकृष्टो हषः प्रमोदः । आनन्द इति सुखसामान्यमात्मा प्रियादीनां सुखावयवानां तेष्वनुस्पुतत्वादा- 
नन्द इति परं ब्रह्य 1 तद्धि श्ुभक्तमंणा प्रद्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादिविषयविकेषोपाधव्रन्तःकरणवृत्तिविश्ेषे तमसा ५ 
अप्रच्छाद्यमाने प्रसचेऽभिव्यज्यते । तदह्िषययुखमिति प्रसिद्धं लोके । तद्वुत्तिविश्ेषप्रल्युपस्थापकस्य कर्मणोऽन- 

आनन्दगिरिटीका 

साधनेभ्यः सकाश्ञात्साध्येनाऽऽनन्देन विश्विष्टोऽन्तरतमः प्रसिष्यतीत्यथंः । किञ्च प्रियं च तत्साध्यं चोदय कर्ता 
विज्ञानकमंणी अनुतिष्ठति । तत उहेदयत्वादस्याऽनन्तर्यं सिद्धमिव्याह्--वि्याकमंणोरिति । प्रियादिविशिष्टस्य स्वप्ने 
साक्षिणोपलभ्यत्वाच्च न मुख्याद्मत्वमिद्याहु-प्रिधादिवासनेति । १०५ 

यदुक्तं ज्ञानकर्मणोः फलभूत आनन्दमय इति तस्य साध्यटमौपाधिक स्वमतानुसारेणाऽऽहु-आनन्द 

इति । परमिति! कथं तहि विषयसुखस्य क्षणिकत्वं सातिशयत्वं च व्यज्ञकवृत्तिनिबन्धनमित्याहु--तदुवुत्ति- 

वनम 

चोऽवधारणाथं; । अन्तरततमफरुविशिष्टः सन्नानन्दमय आत्मा पूर्वेभ्यो विज्ञानमयान्तेभ्यः कौशेभ्योऽन्तरतमो 
भवत्येवेत्यथैः । नन्वानन्दमयो न विद्याकमंफल्विशिष्टः कि तु प्रियादिविशिष्टः “तस्य प्रियमेव शिरः” इत्यादि- १५ 
श्रवणादित्याशङ्याहु-विद्याकमेणोः भ्रियाद्थंत्वाच्चेति \ चशब्दः शङ्कानिवृत््यथंः । च्रिय।देः सुखरूपत्वान्न 
विद्याकमंफलास्परियदेरमेद इति भावः । तयोः प्रिया्यथंत्वं प्रसिद्धमित्याहु--श्रियादि्रथुक्ते हीति ! प्रियाद्ुटश्यके 
इत्यथः । आनन्दमयस्यान्तरत्वभ्रतिपादनमुपसंहरति- तस्मादिति ! आत्मसल्चिकर्षादिति । अगत्मविशेषणत्वादिति 
यावतत् । अस्येति \ आन्तरः प्रियादिभिविरिष्टस्यात्मन इव्यथंः । इत्थमानन्दमयस्य विन्ञानमयादभ्यन्तरत्वं प्रसाध्य 

तस्मादन्यत्वं साधयति-ग्रियादिवासनेति \ जाग्रति प्रियाद्यनुभवजनिताभिर्वाक्तनाभिनिवंतितः; वासनाविशिष्ट २० 

इति यावत् । एवंभूत आनन्दमय आत्मा विज्ञानमयाध्निते स्वप्ने प्रियादिविशिष्टतयोपरभ्यते । स च विज्ञान 
मयादन्यः विज्ञानमयस्य जाग्रति यज्ञादिकमंकतंत्वेन व्यवस्थितत्वात् स्वप्ने चात्मनः कमंकतृत्वाभावात् स्वप्ने 
कर्मकरणादिव्यापारस्य वासनामात्नत्वात् । कि च स्वप्तप्रपञ्चस्य विन्ञानमयशब्दितसाभासान्तःकरणपरिणामत्वा 
द्वि्ञानमयो विषयतवेनैवोपक्षीणः; ततो विषयभूताद्विन्ञानमयादानन्दमयस्य स्वप्नद्रष्टुरन्यत्वमावश्यकमित्याशयेन 
विज्ञानमयाधिते स्वप्न इत्यक्तमिति मन्तव्यम् । स एव चेति ! लाभनिमित्त एव हर्षो छन्धस्योपभोगादिना प्रकर्षं २५ 

प्राप्तः सन्प्रमोदशब्दवाच्यो भवतीव्यथंः । आनन्द इति पदेन सुखसामान्यमुच्यते; तच्च शिरआद्यवयवरूपेण 

कस्पितानां प्रियादीनामात्मा मध्यकाय इत्यथैः । आनन्दस्य सामत्यरूपत्वे युक्तिमाहु--तेष्विति । प्रियादिष॒ 

सुखविकशेषेष्वित्य्थः । ननु सूखसामान्यं नाम कि जातिरूपमर् ? नेत्याहु--अानन्द इतीति ! सुलसामान्यवाचिना 
सानन्द इति पदेन परं सुखरूपतयोच्छृष्टं ब्रह्मोच्यत इत्यं: । यथा घटादयुपदहितानि च्छिद्राण्याकाराविशेषाः तेषु 
स्वरूपेणानुध्यतमाकाशमाकाशसामान्यमिति प्रसिद्धम्, तथा वृ ् िविशेषोपहितानि ब्रह्यस्वरूपसुखान्येव सुखविशेषाः ३० 
तेष स्वरू्पेणानुस्य॒तं ब्रह्मसुखमेव सुखसामान्यमुच्यते, न जातिरूपमिति मावः । वृत्तिविरेषैरमिन्यक्तं तदुपहित- ` 
स्वरूपसुखमेव विषयसुखं सदत्र प्रियमोदादिरब्देरभिधीयतत इतीममेवाभिश्रायं प्रकटयति-तद्धीत्यादिना । 
परव्युपस्थाप्यमान इति पदं वृत्तिविशेष इत्यस्य विशेषणम्; उत्पद्यमान इत्यथः । समस्तपार प्रद्युपस्थाप्यमाना 
प्राप्यमाणाः पूत्रमित्रादिविषयविशेषा उपाधयः कारणानि यस्य वुत्तिविशेषस्येत्ति विग्रहः । क्रोधादिवृत्तिवैलक्षण्यरूपं 
वृत्तेविशेषमेवाह्--तमसेति । भप्रच्छादलफरमाह--प्रसच्च इति । अभिव्यज्यत इति । निवृत्तावरणं भवत्ीत्यथंः । ३५ 
ततः किमिव्यत्त आहु--तद्िषयेति । तदव्तिविशेषोपहितं तेनेवामिव्यक्तं ब्रह्मस्वरूपसुखमेव लोके विषयजनितं 
सुखमिति प्रसिद्धं न तु वस्तुगत्या विषयजनितमन्यत्सुखमस्तीत्यथंः । ननु विषयसुखस्य ब्रह्यानन्दस्वरूपत्वे क्षणिकत्वं 
न स्यात् ब्रह्मानन्दस्य नित्यत्वादित्यारङ्कयाह-तदृवृत्तीति । स्वरूपसुखन्यञ्जकेवृत्तिविदशेषोत्पादककर्मणः क्षणिकत्वा- 
दिव्यथैः । नन्वेवमपि स्वरूपयुखस्य वृत्तिविशेषेष्वभिष्यक्तस्याप्येकरूपत्वात्कथं विषयसुखेषूरषंतारतम्यमित्या- 





५१० ] सटोकवातिकयुक्तसटीकशाङ्करभाष्योपेता [ जह्य ० अनु०-५ 

घस्थितत्वात्सुखस्य क्षणिकत्वम् । तद्यदा अम्तःकरणं तपसा तमोध्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येण धद्धया च निमंखत्वमावद्यते 
यावद्याव सावत्तावद्धिविक्तं प्रसन्नेऽन्तःकरण आनन्दविशेष उक्छृष्यते विुलोभवति । वक्ष्यति च- “रसो वै सः। 
रसं -द्यवायं रब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । एष ह्येवाऽऽनन्दयाति । एतःस्थैवाऽऽनस्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" 
इति च भरत्यन्तरात् ! एवं च कामोपकशमोत्कषपिक्षया शतगुणोत्तरोत्तरोत्कषं आनन्दस्य वक्ष्यते । एवं चोक्ृष्य- 

५ माणस्याऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मनः परमाथब्रह्य विज्ञानापेक्षया ब्रह्य परमेव यल्परकृतं सत्यज्ञानानन्तलक्षणं यस्य च 
प्रतिपत्त्यर्थं पच्चान्नादिमयाः कोका उपन्यस्ताः । यच्च तेभ्योऽभ्यन्तरं येन च ते सवं आगत्मवन्तस्तदब्रह्य पुच्छं 
प्रतिष्ठा । तदेव च सववंस्थाविद्यापरिकल्पितस्य द्ेतस्य अवसानभूतमद्रेतं ब्रह्म प्रतिष्ठा । आनन्दमयस्येकत्वावसान- 
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विशेषेति । ब्रह्मण ानन्दस्वभावत्व एव कि प्रमाणमित्यत आहू--वक्ष्यति चेति \ अन्तःक रणशुद्धयत्कषदिवाऽऽ- 
१० नन्दस्य सातिक्चयत्वमिव्यत्र लिङ्धमाह--एवं चेति । यदि विषयविशेषजन्यत्वेनाऽऽनन्दो्कषंस्तदा निष्कामस्य 

विषयविशेषोपभोगासम्भवादानन्दोतकर्षो न श्राव्येत्त, । आत्मस्वभावस्येवाऽऽनन्दस्य व्यज्ञकान्तःकरणशुद्धयतकर्षा- 
देवोत्कषं इत्येवं तु -सत्यकामहतत्वोकर्षादुकषः सम्भाव्यत इत्यथः । उक्तप्रकारेण विषयानन्दस्य सातिशयतवै सति 
तद्विरिष्टस्याऽऽनन्द मयस्यात्रह्यत्वं सिद्धम् । सातिरायतेन प्रतिशरीरं भिन्नत्वात् । ब्रह्य तु तदध्यासाधिष्ठानमद्ितीय- 
मित्याह-एवं चेति । एतस्मिन्नप्यथं इति 1 भानन्दमयस्य प्रतिष्ठामूतन्रहप्रकाशनपर इत्यथै; | 

१५ इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृदधानन्दपुज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरोयोपनिषच्छाङ्करमाष्यटीकायां 
ब्रह्मवल्त्यां पन्चमोऽनुवाकः 

वनमाला 

शङ्धयाह्--तद्यदेति \ तमोघ्नत्व विशेषणं दमादिसाधारणं बोध्यम् । विद्यया उपास्त्या । विविक्त इति ! तमसेत्ति 
शेषः । अतःकरणशुद्धितारतम्यात्तारतम्योपेतास्तदवृत्तयो भवन्ति, वृत्तितारतम्याच्च. तदभिव्यङ्गयमात्मयुखमपि 

२० तरतमभावेनामिव्यज्यत इत्यथ; । आनन्दविशेष इति । वृत्तिविशेषोपहितानन्द इत्यर्थ; । विषयसुखानां ब्रह्य 
सुखावयवत्वे मानमाह -- वक्ष्यति चेति । सः प्रकृतः परमात्मा रसः सारः आनन्द इत्यथंः। अयमिति ब्रह्यादिस्तम्ब- 
प्रयन्तो खोक इत्यथः । एष ह्येवेति \ आनन्दरूपः पर एव निजेनानन्देनानन्दयतीत्यथंः । वाजसनेयश्रुतिमाहु- 
एतस्थैवेति । आत्मानन्दस्यैवेत्यथंः | आत्मानं ज्ह्यणः सक्राशादन्यत्वेन मन्यमानानि भूतानि प्राणिनो मात्रां 
लेरमेवानुभवन्तीत्यथंः । सुखतारतम्यस्य चित्तशुद्धितारतम्यानुरोधित्वे सत्येव वाक्यरेषोऽप्युपपद्यत इत्याशयेनाह-- 

२५ एवं चेति । कामोपशमः शुद्धिः । वक्ष्यत इति ! श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” इत्यत्रेत्यथं; । "(ब्रह्म पृच्छ प्रतिष्ठा" 
इति वाक्यं व्याचष्टे--एवं चेति । उक्तरोत्यैवोक्कृष्यमाणस्य उत्कषंतारतम्योपेतप्रियादिविरिष्टस्यानन्दमयात्मनः 
परमेव ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति सम्बन्धः । नन्वानन्दमयं प्रति ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वं किमथंमुपदिश्यते ? तत्राहु- 
परमार्थेति। परमाथंस्य ब्रह्मणः सर्वान्तरत्वज्ञाना्थमित्यथंः। पुच्छशब्दप्रयोगेऽपि ब्रह्मणोऽच प्राघान्यसूचनाथंप्रकरणित्व- 
माहु--यत्प्रकृतमिति \ ब्रहयप्रक रणस्य कोशावाक्यैविच्छेदमाशङ्कय तेषां प्रकरणिब्रह्यसम्बन्धित्वमाहु--यस्य चेति । 

३० यस्य ब्रह्मणः सर्वान्तरत्वप्रतिपच्यथंमन्तबहिभविन पञ्च कोरा: श्रुत्योपन्यस्ता इत्यर्थः । ननु सर्वान्तरत्व मानन्दमय- 
कोशस्यैव न पृच्छनब्रहमणः तस्यान्तरत्वाश्रवणादिद्याश द्याह यच्चेति ! अन्नमयादिवदानन्दमयस्यापि कार्यात्मक- 
तायाः प्राक्साधित्तव्वान्न तस्य सर्वान्तरत्वम्; पुच्छब्रहण्यान्तरत्ववाचिपद्यभावेऽपि प्रतिष्ठात्वलिद्धेनानन्दमयान्त- 
कोशजातं प्रत्यान्तरत्वरूपं सर्वान्तरत्वं सिध्यतीति भावः । “आत्मन आकाशः इट्यादौ ब्रह्मण्येवात्मशब्दश्रयोगात्त- 
देव कोशानां वास्तवं स्वरूपमित्याह-येन चेति ! ननु प्रतिष्ठापदेन ब्रह्मण आनन्दमयं प्रत्याधारत्वोक्त पुच्छपदेन 

३५ पौनरुक्त्यं प्रसज्येत तेनापि तदाधारस्य लक्षणीयत्वादित्याश ङ्च प्रतिष्ठापदस्यानन्दमयोपलक्षितसवंद्॑ताघा रपरत्व- 
माहू-तदेव चेति ! आनन्दमयस्येति । यदद्रैतं ब्रह्म आनन्दमयस्य प्रतिष्ठा प्रतिष्ठात्वेन श्रुतं तत्सवेस्येव द्वैतस्य 

अवसानभूतमधिष्ठानभूतमिह् विवक्षितमित्यथंः । दैत्य सवस्य साधिष्ठानत्वे युक्ति सूचयत्ति--अविद्यापरिकल्पि- 

तस्येति । शुक्तिरूप्यादिवन्मिथ्याभूतस्येव्यथंः । पृच्छवाक्यनिदिष्टन्रह्मास्तित्वसाघनपरत्वेन श्छोकमवतारयितुं 

१. ततश्च उत्तरपययिषु श्रोतरियस्याकामहस्येद्युक्तिनं स्यात् । 
४० २. अकामहतत्वस्योत्कषंः अस्पतरकामह्तत्वम् । 
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त्वात् । अस्ति तदेकमविद्याकत्पितस्य द्रेतस्थावसानभूतमद्रेतं ब्रह्य प्रतिष्ठा पुच्छं तदेतस्मिन्नप्यथं एष इरोको 
भवेति । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
 तंत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रहमवल्लीमाष्ये पञ्चमोऽनुवाकः 

वनमाका | ५ 

तदस्तितवमुपक्षिपत्ति--एकत्वावक्षानत्वादस्तीत्यादिना \ एकत्वमद्रेतमविद्यापरिकल्पितस्य दैतस्याद्रेतावसानत्वाद्धे- 

तो्य॑त्तस्यावसानभूतमदरैतं ब्रह्म पृच्छप्रतिष्ठाशम्दित्तं तदेकमस्तीति योजना । ननु पुच्छपदेन ब्रह्मणं आनन्दययं 
प्रत्यवयवत्वावगमात्कथं शोकस्य तद्विषयत्वं पूवंपययिषु ररौकानामवयविकोशविषयत्वदरंनादिति चेत्, न; 
पर्रत्रापि मनोमयपर्यायस्थस्य “यतो वाचः” इति श्लोकस्य मनोमयावयंवभूतयजुरादिविषयव्वेन तथा नियमा- 
भावात् पृच्छपदस्यापि प्रियादिविशिष्टानन्दमयाधारमात्रलक्षकस्यावयवपरत्वाभावेन तेन ब्रह्मणोऽवयवत्व प्रतीत्य- १० 
भावाच्च । न च ब्रह्मणि पृच्छहष्टिलक्षकस्य पुच्छपदस्य कथमाधारलक्षकत्वमिति वाच्यस्; अत्र पूवंपर्यायेषिववो- 
पासनाविधिफलश्रवणयोरभावेनानन्दमयकोरस्यानुपास्यत्व(त् प्रियादिषु रिरःपक्षादिकल्पनस्यानन्दमये का्यात्मिस्व- 
प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजनकत्वोपपत्तेः । एतच्च प्रयोजनं प्रागेव भाष्ये शिरभादिकल्पनानुपपत्तेश्चेत्यादिना प्रपञ्चितम् । 
अतोऽत्र पुच्छवाक्यनिदिष्टस्य ब्रह्मण एव प्राधान्यात् “असन्नेव स भवति" इति दलोकस्य॒तद्विषयत्वे नानुपपत्तिः; 
्रतयुत्त तस्यानन्दमयविषयत्व एवानुपपत्तिरुक्ता वक्ष्यते चेति संक्षेपः । १५ 

हति तंत्तिरीयोपनिषहद्भाष्यव्याख्यार्यां वनमालास्यायामानन्दवत्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः 





जथ व्याति क्के व्नह्धयच्ललयां प्तज्च्चस्नोऽन्तव्वाव्कः 

विज्ञानं तयुते यज्ञं कर्माण्यन्यानि यानिच | स्वे च देवा विज्ञानं जहम व्येषु्पासते॥ १। 
परमेव हि तदुत्रहम वुद्धिकञ्चुकमूत्स्यम् । षटादाविव विज्ञपौ धीरारमानं ततोऽपेयेत् ॥ २॥ 
अग्रजं ह्म विज्ञानं देवा अग्न्यादयः सदा । उपासते तदाप्ट्यथं ते देवा इति च श्रुतिः. ॥३॥ 
यथोक्तेन प्रकारेण विज्ञानं रह्म वेद् ॒चेत् | प्रमाद्यति न चेत्तस्मादुक्तकोशात्मशक्तितः॥ ४॥, 

५ पाप्मनामाश्रयो यस्माद्रपनामक्रियारमकः | देहोऽतस्ततप्रहाणेन हानिः स्यात्सवेपाप्मनाम् ॥ ५॥। 
विज्ञानमहमस्मीति ताघन्मात्राभिमान्यतः | शरीरे पाप्मनो हिता सरवान्कामान्समर्सुते ॥ &॥ 
अणिमादियुणेशरयो बुद्धयास्मा कायरूपिणः । कायं हि कारणन्याप्तमतः कामान्समर्सुते ॥ ७॥। 
ज्ञानकमंफलोपाधिविज्ञानं प्रत्यगात्मनः । आनन्दमय इत्यत्र भण्यते कठ् शान्तये ॥ ८॥ 
चिज्ञानमयशञब्देन कर्ता व्याख्यायि पूया । तस्य प्रत्यक्तया चाथ भुस्या भोक्तोच्यतेऽधुना ॥ & ॥ 

१० शुद्स्यापि खतो वुद्धौ प्रियाधाकारतोदये । जायते तदुपाधिताद्धोक्ताऽऽत्मा स्यादत्िचया ॥१०॥ 

विज्ञानमयस्य महत्तत्वं पुच्छवस्प्रतिष्ठात्वेन ध्येयमित्युक्त्वा ब्राह्मणोक्तेऽ्थे मन्तरमवतारयति--विज्ञान- 
मिति।। १॥ 

बरह्यशब्दाथंमाहु-परमेवेति । यथोक्तस्य ब्रह्मणो ग्रहणे प्रयोजनमाह-घटादाविति । यथा घटादौ 
विषये धीरात्मानमपंयन्ती घटादिविषयं प्रकाशयति तथा विज्ञप्तिरू्पे ब्रह्मणि धीरात्मानमपंयन्ती ब्रह्य प्रकाशयत्ति 

१५ ततो बुद्धधुपर्त ब्रहयत्युक्ते मुमुक्षोबरह्य प्रतिपत्तिः सुकरा भवतीत्यथं; ।। २॥ 

ब्रह्मणो यल्प्रकृतमुपासनं तत्प्रकटयति--अग्रजमिति । तत्रेव शरुत्यन्तरं सम्बादयति-ते देवा इति ॥ ३॥ 

प्रकृतस्योपासनस्य पापक्षयः सव॑कामावापिस्चेति द्विविधं फलम् । तत्र पापक्षयं एकर विज्ञानं ब्रह्य चेत्यादि- 
वाक्यव्याख्यानेन कथयति--यथोक्तेनेति । प्रकृतोपासनस्य प्रमादप्रसन्ञं दशंयत्ति--उक्तेति । प्रथमजबुद्धयुपाधि- 
ब्रह्मोपासने प्रवृत्तो यद्यात्मबुद्धि प्राचीने कोशत्रये न करोति तदोपासकस्य शरी राभिमानाभावात्ापक्यः 

२० सिध्यतीत्यथैः ।॥ ४ ॥ 

शरीरे पाप्मनो हितवेत्यस्यार्थ प्रपञ्चयति--पाप्मनामिति । देहाभिमाननिमित्तत्वात्पाप्मनां देहामिमानामावे 
सवंपापहानिः सिध्यततीव्यथंः । ५ ॥ 

अवशिष्टमुपासनाफकं सर्वान्कामान्समस्नुत इति वाक्यव्याख्यानेन कथयति-- विज्ञानमिति ।॥ ६॥ 

उपासकं हिरण्यगभंरूपमापन्नं विशिनष्टि-अणिमादीति \ कामनां विशेषणं का्य॑रूपिण इति कामानां 
२५ कायरूपित्वे कथमुपासकस्य तत्परापतिरित्याशङ्कयाऽऽह-कायं हीति । उपापतकस्य हिरण्यगभंभावें प्राप्तस्य सवकम 

फलकारणत्वात्कारणस्य च कायंव्यापकत्वादुपासकस्य युक्ता सवंकामावाप्षिरित्यथः ॥ ७॥ 
पञ्चमपर्यायस्य तात्पर्यायंमाह- ज्ञानेति । सुखादि ज्ञानकमंफलं तदात्मकं यदन्तःकरणं तदुपाधि यत्रत्य 

गात्मनो विज्ञानं चैतन्याभासः सोऽत्राऽऽनन्दमयश्ब्देनोच्यते । आत्मनि यत्कतृंत्वमुक्तं तच्निवृत्त्यथं भोक्तृत्वं तस्यं 
कथ्यत इत्यथः | ८ ॥ 

२० उक्तमेव व्यक्तौकरोति--विन्ञानेति ॥ ९॥ 

नित्यशुद्वुद्धमुक्तस्वभावस्याऽऽत्मनो न भोक्तुत्वमिव्याशङ्कयाऽऽह्-श्ुदढस्यापीति । प्रत्यगात्मनः शुद्ध 

१. ते देवाः सत्यमेवोपासते ( बु° ५.५.१ ) | 
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अपरे पण्डितम्मन्याः परमेतं प्रचक्षते | दृहैबोपरमादृध्वं भ्रमो वरणस्य च॥११॥ 
अपि चाऽऽनन्दरूपस्य त्रह्मत्वं बहुशः श्तम् । तथा चाऽऽनन्दबन्लीति व्यपदेशोऽपि युज्यते ॥१२॥ 
कार्याधिकारगस्वान्त नैतद्घ्रह्म परं भवेत् । अन्नादिमयवत्कायं स्यादानन्दमयोऽप्ययम् ॥१३॥ 
मयद् चात्र विकारार्थे यथेवान्नमयादिषु । वेरूप्यलक्षणो दोषः प्रायोऽथत्वे प्रसज्यते ॥१४॥ 
अपि संक्रमणादस्य कायंताऽध्यवसीयते | कार्यालमनां हि संक्रान्तियंज्यते कारणात्मनि ॥१५॥ 
अव्ययो बाऽथ संप्राप्तिः संक्रान्तिः स्थात्परात्मनः। नाऽऽत्मतादात्मनःप्रा्निस्तदु नात्येति कथन ` ॥१६॥ 
न चाऽऽत्मना स्वमात्मानयपसंक्रामतीश्वरः । नारं स्वस्कन्धमारोदं निपुणोऽपीह साधकः ॥१७॥ 
शिरथ्याकृतेरर मूर्तामूर्तायसम्मवात्् । असम्भवः प्रे त्वे नेति नेतीतिशास्त्रतः ॥१८॥ 
अदृ्येऽनात्म्य इत्येवं पूर्वोत्तरविरुद्रता 1 न स्यादाकाख्खाद्वि अस्ति नास्तीतिसंशयः ॥१६॥ 1. 

स्वभावस्यापि बुद्धौ प्रियादिपरिणामोदये सत्ति तदुपरक्ततया चैतन्याभासो जायते तदा तदुपाधित्वादविद्ययाऽऽत्मा 
भोक्ता स्यादित्यथ; ।। १० 

आनन्दमयशब्देन चे्तन्याभासो जीवो गृह्यत इति स्वसिद्धान्तमुक्त्वा पुवंपक्षमाह्--अपर इति \ भानन्द- 
वल्ल्यामानन्दमयशब्देनोक्तस्य मुगुवस्ल्यामानन्दाद्धयेवेत्यानन्दत्वेन परामर्शात् । मृगुवरुणयोश्च सषेति पञ्चम- 
प्ययिणेवोपसंहा रादानन्दमयस्याब्रहयववे तदयोगादिव्युक्तंऽथें हेतुमाह--इहैवेति ॥ ११॥ 

आनन्दमयक्षब्देनोक्तस्याऽऽनन्दक्षब्देनाभ्यासाच्च तस्य ब्रह्यत्वमितति हित्वन्त रमाह्--अपि चेति ! आनन्द 
वल्लीत्तिसमाद्यायाश्चाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं प्राधान्येन व्यपदेशाद्ब्रह्मणः प्रधानत्वाज्जीवस्य तदभावान्मयटर्च 
प्राचुयथित्वेनाविरुद्धत्वादित्यमिप्रेत्याऽऽह--तथा चेति ॥ १२॥ 

विकारप्रकरणमाश्चिव्य सिद्धान्तयत्ति--कार्येति ।॥ १३ ॥ 

विका राथंमयदट्शब्दरुतेडचाऽऽनन्दमयो न परमाल्मेव्याह्--मयद् चेति \ आनन्द्मये मयटो न विका रार्थत्वं 
किन्तु प्राचुयथित्वमिव्युक्तमाश ङ्कयाऽऽहु--वैषूप्येति ! न चात्राथंवि रोधोऽस्त्यानन्दस्य ब्रह्यत्वेऽपि मयडन्तस्य तस्थ 
ब्रह्मत्वे हेत्वभावात्तस्मासरक रणभ्रुतिभ्यां कार्यात्मेवाऽऽनन्दमय इत्यथः ।। १४ ॥ 

आनन्दमयस्य परमात्मत्वाभावे हित्वन्तरमाहु--अपीति \ एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतीत्ति संक्रमण- 
कमंत्वक्नवणेऽपि कथमानन्दमयस्य कायतेत्याशङ्कयाऽष्ट॒-कार्यात्मनामिति ॥ १५॥। 

मानन्दमयस्य परमात्मनः संक्रान्तेरसम्भवमभिधातुं संक्रान्ति विकंल्पयत्ति--अस्ययो वेति । जीवस्य 
परमात्मनोऽमिन्नत्वाच्च परमात्मनि प्राप्तिर्नामि संक्रान्तिः सम्भवतीति द्वितीयं प्रत्यादिशति--नाऽऽत्मत्वादिति । 
तद्त्रह्य कश्चिदपि नाप्येतीतिश्रुतेनं ब्रह्मादिक्रमणं जीवस्य घटते ब्रह्माभेदात् । ब्रह्मणः सवंगतत्वास्चेति प्रथमं 
प्रत्याहु--तदु नेति ॥ १६ ॥ 

स्वेनेव स्वस्यातिक्रमो वा प्रापिर्वा न सम्भवतीत्युक्तम्थं दृष्टान्तेन साधयति--न चेति । १७ ॥ 

इतरचाऽऽनन्दमयस्य नास्ति ब्रह्मत्वमित्याह--क्षिरआदीति\ आनस्दमये शिरओद्यवयवकल्पनया सविशेषत्व- 
सिद्धत्ंह्यणि च परस्मिन्नेति नेतीतिशशास्तरानमूर्ता्रोषविशेषासम्भवाच्च सविशेषस्याऽऽनन्दमयस्य ब्रह्यत्व- 
मित्यथैः ॥ १८ ॥ 

` पूर्वापरविरोधप्रसङ्खाच्चाऽऽनन्दमयस्य न ब्रह्मत्वमित्याह्--अदृष्य इति ! मानन्दमयस्य सविशेष्वेनास्ति- 
त्वस्य प्रसिद्रत्वात्तत्रास्ति नास्तीति संशयायोगाद्ब्रह्मणि च तहशंनान्नाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्यतवमित्याह--न 
स्यादिति ॥ १९॥ 
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कार्यात्माऽयमतो ग्राहो यथोक्तन्यायगौरपात् । भगोषूपरमाच्चेति कार्यामस्वेऽपि युज्यते ॥२०॥ 
आनन्दवल्ल्यां ब्रह्मोक्तं तदुपायविधित्सया 1 अधीहि भगवो ब्द्यस्यवोचद्रर्णं मूः ॥२१॥ 
व्याख्याततखादुपेयस्य दयुपायोऽत्राविप्यते । उपायाः कोशलाः पञ्चापि यस्माच्तस्तं प्रपते ॥२२॥ 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां कोरोशत्मसमीक्षृणप् । करियते हि यतस्तेषायुपायत्वं प्रतीयते ॥२३॥ 
स्वादन्ज्यं यत्र कतः स्यात्तत्रेवासौ नियुज्यते | पलं कवंनधीनलात्म्बन्धायेव शक्यते ॥२४। 
पश्च ॒कोशानतस्तस्मै वाक्याथं्रतिप्तये । सखतः प्रभिद्धः शेषस्य द्युपरेमे भगुस्ततः ॥२५॥ 
नह्यताऽऽनन्दसूपस्य केन वा प्रतिषिध्यते ¦ निरस्ताशेषमेदस्य सूपं तत्परमात्मनः ॥२६॥ 
्रियाचानन्दरूपाणां मेदो यत्र॒ निवतेते । अमनोविषयेऽत्यन्तं तमानन्दं प्रचक्ष्महे ॥२७॥ 
कोशश्च  एतस्मिनि षिद्धेऽन्तानहेतुके । नाऽऽनन्दमयता न्थास्या धियां वाचामगोचरे ॥२८॥ 
परानन्दस्वभावेन पूर्णां दयन्नमयादयः । कायात्मानोऽपि तद्वेतोरानन्दमयता भवेत् ॥२६॥ 

उक्तयुक्तिफलं कथयति-- कायत्सिति । यदुक्तमानन्दमात्रमुक्त्वा--सेषा भागंवीति भुगुवरूणयोरूपरमण- 
मानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं गमयति स्थानप्रामाण्यादिति तत्राञह्--मुगोरिति ॥ २०॥ 

तदेवोपपादथितुं सम्प्रतिपन्नमथंमाह--अआनन्देति । २१ ॥ 

त्रहूात्मेक्यज्ञानोपायविधानाथं मुगुबल्ल्यारम्भ इत्यत हितुमाह-ग्याख्यातत्वादिति ! तमेवोपाय- 
मुपल्यस्यत्ति--उपाया इति ॥ २२॥।। 

कशानामास्मन्ञानोत्पत्तिहेतुखेनोपायत्वमुपपादयति--अन्वयेति । अआनन्दवस्ल्यां ब्रह्मार्मैक्यज्ञानमुपेयमुक्तं 
भुगुवल्ल्यां तदुपायत्वेलान्नप्राणादिकोशपञ्चकोक्तिद्वारेणान्वयण्यतिरेकाद्यन्यापारो विहितस्तथा चोपायोपेययोः 
सिद्धत्वद्क्तव्यानवशेषादव्रैव भृगोरपरमणमुचितं न तु पश्चमपर्यायस्य ब्रह्मविषयत्वादानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं शङ्धुितन्य- 
मानन्दशब्दस्यात्रापि कोशविषयत्वादित्यथंः ।। २३॥ 

अन्ययव्यत्तिरेकाख्यो व्णपारो चात्र विधीयते । “आनन्दो ब्रह्येत्ति व्थजानादि''तिविन्ञानस्योक्ततात्तस्येव 
विघेयत्वादित्थाशञङ्कयाऽऽह्-स्थात्त्यमिति । ज्ञानस्य विघेयत्वाभावे “ब्रह्मविदाप्नोति परमि" "त्यादौ ज्ञानसङ्कीतंनं 
किमथंमित्ति चेत्तत्राऽऽह--फलमिति । अन्वयव्यतिरेकव्यापारस्य साधनत्वमैक्यज्ञानस्थ च साध्यत्वमित्येवं साध्य 
साधनसम्बन्धसिद्धयथं प्रकते वाक्ये फलमेक्यज्ञानलक्षणं विवक्ष्यते न तु विघेयत्वसिद्धयर्थं तदुच्यते तत्र कत्र॑धीनत्व- 
राहित्यादेव विध्ययोग्यत्वादिद्यथं; ।। २४ ॥ | 

यतो ज्ञानस्य विघेयस्वं नोपपद्यतेऽतो वाक्यारथप्र्तिपत्युपायत्वे नाच्नादीनानन्दान्तान्पञ्च कोशान्भूगवे वरुणे 
नोक्तान्प्रतिपाद्यावशिष्टस्य ज्ञानस्य स्वतो विधिव्यत्तिरेकेण वाक्यादेव सिद्धत्वाद्भुगुरपरतवान्च त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं 
प्रतिपन्चवानित्युपसंहरति--पच्चकोशानिति । ततःशब्देन वक्तव्यरोषाभावः परामृश्यते । २५॥ 

आनन्दी ब्रह्मेति ग्यजानादित्यत्राऽऽनन्दराब्दस्य कोज्ञविषयत्वमुक्तमिदानीं तस्य ब्रह्मविषयत्वेऽपि नानुप- 
पत्तिरित्याह्-त्रह्यतेति । प्रियमोदादिसवंविशेषशुन्यस्याऽऽनन्दस्यात्राऽऽनन्दसब्देन ग्रहणात्तस्य ब्रह्मत्वात्तदेवानन्द- 
शब्दवाच्यं न साभासमन्ञानमित्यथंः । २६॥। 

आनन्दो निविशेषो ब्रहवेव्येतदेव प्रकटयत्ति-श्रियादिति । २७॥। 

आनन्दो ब्रह्मेत्यत्राऽऽनन्दसब्देनाऽऽनन्दमयो गृ ह्यते स्थानप्रामाण्यादित्याशङ्कयाऽऽ्ह-- कोक्ेति । अगनन्दस्य 
निदिकशोषत्वेन वाड्मनसपौरगोचरत्वादज्ञानतत्कार्यात्मककोरापश्चकानन्तर्भावाघ्न त्तस्याऽऽनन्दमयत्वमतो नाऽऽनन्द- 
मयस्य स्थानावष्टम्भादब्रह्मत्वं तस्य प्रागुक्तशरुव्यादिविरुद्धस्याप्रमाणव्वादित्यथः । २८ ॥ 

तिनैष पूणं इति वाक्यावष्रम्मेनाङऽनन्दमयस्याब्रहात्वे हेत्वन्तरमाह ---परानन्देति! यथा कार्यात्मानोऽन्नमया- 

दयश्चत्वारोऽपि कोशा ब्रह्मणा परमानन्दस्वभावेन पूर्णा व्यन्त तथाऽनन्दमयस्यापि कार्यासिताविशेषात्तद्धेतो सा- 
1 
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तस्माज्जञानक्रियाकायं प्रियाघार्तवुद्धिमम् । आनन्दमयमात्ानं श्रुतिः सोपाधिकं जगौ ॥३०॥ 

प्रियादिवासनारूपो द्यानन्दमय रक्ष्यते । वि्ञानसयसंस्थो यः स्वप्ने वै स्वप्नदर्चिभिः ॥२१॥ 
पत्रादिषिषया श्रीति्वासना शिर उच्यते । प्रियलछामनिभिततोप्थो हर्ष मोदः प्रकीितः ॥२३२॥ 

प्रकपेगुणसंयुक्तः प्रमोदः स्यात्य एव तु । सुखतामान्यमात्मा स्यादानन्दो मेदसंश्रयात् ॥३३॥ 
उत्कृष्यमाण आनन्दो निष्ठां यत्राधिगच्छति । तदेकं सकर ब्रह्म॒ पुच्छं स्वांश्रयत्वतः ॥३४॥ ५ 
आनन्दः पर एषवाऽऽत्मा मेदसंसगेवजितः । स॒ एव सुखसूपेण व्यज्यते पुण्यकमेभिः ॥३५॥ 
यावदयावत्तसोऽपेति वुद्धो धरमसमाहतम् । तावत्तषद्धियः स्वास्थ्यं तावन्त घत्पुखोन्नतिः ॥२६॥ 

तारतम्यं सुखस्यापि वैचित्यादुपएते । पण्यस्य कमणस्तस्मादात्मैवाऽऽनन्द् उच्यते ॥२३७॥ 
तस्मात्कामादिहानेन द॒त्तरीतखद्धितः । श्रोत्रियस्यतिवाक्येन काष्ाऽऽनन्दस्य भण्यते ॥३८॥ 

तत्रेतस्मिन्यथोक्तेऽथे श्लोकोऽप्युच्चेनिगचते । मन्त्रदारेण वाक्यार्थं कथं नाम॒ प्रपर्स्यते ॥२६॥ १० 

इति पञ्चमोऽनुवाकः 

नन्देन ब्रह्मणा पू्णत्वादानन्दमयता न तु ब्रह्मत्वादतो यथा विज्ञानमय भात्माऽनन्द्मयेन पुणंस्तथाऽऽनन्दमयोऽपि 
पुच्छन्नहूमणा पूर्णो न स्वयं ब्रहयेत्यथंः ।) २९ ॥ 

आनन्दमयस्योक्तप्रकारेण ब्रह्मत्वासम्भवे फरितं निगमयति- तस्मादिति ।) ३० ॥ 

स्वप्नावस्थायां प्रव्यगात्मना हरयत्वाच्चाऽऽनन्दमयस्य न ब्रहयत्वमित्याहू--्रियादीत्ि ।। ३१ ॥ १५ 

तस्य प्रियमेव शिर इत्यादिवाक्यचतुष्टयार्थं संक्षिप्य दर्शयत्ति--पृत्रादीत्यादिना । ३२-२३ ॥ 

ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठत्यस्यार्थं कथयत्ति-उत्करुष्यम(न इति ॥ ३४ || 

कमंफलस्थाऽऽनन्दस्य सातिश्चयत्वान्तिरततिश्लयात्परमानन्दादर्थान्त रत्वमापते दित्या द्ुचाऽऽह-- अगनन्दं 
इति । ३५ ॥ | 

सात्मरूपस्थैवाऽऽनन्दस्य पुण्यकरम॑वश्ञात्तत्फकुत्वेनाभिव्यक्तिमुक्तां प्रकट्यति-- यावदिति ।। ३९ ॥ २० 

ग्रह्यानन्दस्येव कमंफरतवे कथं तस्य त्ारतम्थमित्याह्-- तारतम्यमिति ॥ २७ ॥ 

परमानन्दस्य परमात्माभेदाज्जीवपसरयोक्व भेदाभावाइ्ब्रहम विदि निरस्तकामसम्बन्धे ब्रह्मानन्दस्य काष्टा 

परिसमाप्त सर्वात्मनाऽभिव्यक्ति श्रुतिरादशंयतीद्युक्तेऽ्थे लि माह तस्मादिति | ३८ ॥ 

स्वस्य प्रतिष्ठाभूते स्वप्रधाने ब्रह्मणि ब्रह्यमणोकति मन्त्रमवततायं तदथं संक्षिपति--तेत्रेति ।। ३९ ॥ 

इति पच्मोऽनुवाकः | | २५ 
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२० 

अथ लनहच्छद्ट्य ॥ ष्नष्टो<क्त॒व्ाच्छ ¦ 

असन्नेव स भवति । असदुतरहयेति वेद चेत् । अस्ति ब्र्मेति चेद । सन्तमेनं ततो बिदुरिि। 

असच्नेवासत्सम एव, यथाऽसन् अपुरुषाथसम्बन्ध्येवं स भवति अपुरुषाथंसम्बन्धी । कोऽसौ ? योऽसदविद्यमानं 
ब्रह्येति वेद विजानाति चेद्यदि । तद्विपयंपेण यत्सवंविकत्पास्पदं सवेप्रवृत्तिबीजं सवंविशेषप्रत्यस्तमितमप्य्ति 
तद्बरह्येति वेद चेत् ! कुतः पुनराश्षद्धा तन्चास्तित्वे ? भ्यवहारातीत्वं ब्रह्मण इति ब्रूमः \ व्यवहारविषये हि वाचा 
रम्भणमात्रेऽस्तित्वभाविता बुद्धिस्तद्धिपरीते व्यवहारातीते नास्तित्वमपि प्रतिपद्यते \! यथा घटादिव्यंवहारविष- 
तथोपपन्नः संस्तदिपरीतोऽसन्चिति प्रसिद्धम्! एवं तत्सामान्यादिहापि स्यादूब्रह्यणो नास्तित्वप्रत्याश्दङ्का। तस्मादृच्यते- 
अस्मि ब्रह्मेति चेेदेति \ क पुनः स्यात्तदस्तीति विजानतस्तदाह-सन्तं विद्यमानब्रह्यस्वरूपेण परमाथंसदात्मापघ्न 
मेनमेदंविदं विदुङ्गह्यविदस्ततस्तस्मादस्तित्ववेदनात्सोऽन्येषां ब्रह्यवद्धिजेयो भवतीत्यथंः । अथवा यो नास्ति ब्रह्येति 
मन्यते स सवेस्यैव सन्मागंस्य वर्णाभमादिव्यवस्थालक्षणस्याश्रहधानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यतेऽब्रह्यप्रतिपत््यथंत्वात्तस्य। 
अतो नास्तिकः सोऽसन्नसाधुरुच्यते रोके । तद्विपरीतः सन्थोऽस्ति ब्रह्मेति चेदेद स तदब्रह्यप्रतिपत्तिहैतुं सन्मागं 
वर्णाधषमादिन्यवस्थालक्षणं श्रहूधानतया यथावत्प्रतिपद्यते यस्मात्ततस्तस्मत्सन्तं साधुमागंस्थमेनं विदुः साधवः, 
तस्मादस्तीत्येव ब्रह्य प्रतिपत्तव्यमिति वाक्याथंः । 

वनमाला 

अश्त्यम एव भवतीति । वन्ध्यापुत्रसम एव भवतीत्यर्थः । तदेव साम्यं प्रपञ्चयत्ति--यथेति \ ब्रह्मणो 
नास्तिते स्वयमपि नास्त्येवेति पयं वस्यति, स्वेषां तत्स्वरूपत्वात्, तथा च असत्त्वमापन्नस्य ब्रह्यासत्त्ववेदिनो 
युक्तमेव वन्ध्यापुत्रस्येव भोगाद्यसम्बन्धित्वापादानमिति मन्तव्यम् । तद्विपयंयेण “अस्ति ब्रह्मेति वेद चेदि" ति 
सम्बन्धः । तदस्तिते छिद्धं सूचयति--सवेविकत्पास्पदमिति । सरवंस्य विकल्पस्य द्वैतस्याधिष्ठानमित्यथंः | विमतं 
जगत्सदधिष्ठानं कल्पितत्वाद्रज्जुसर्पादिवदिति चिद्धेन तदस्तित्वसिद्धिरित्ति भावः । तत्रैव किद्धान्तरं सूचयत्त-- 
सवप्रवुत्तिबीजमिति । स्व॑सुष्टिकतित्यथं; । क्षित्यादिकं चेतनकतुंकं कायंत्वाद्घटवदिति रीत्या सवंजगत्कर्तृवेन 
च तदस्तित्वसिद्धिरिति भावः । सवंयाधारत्वेनापि तदस्तित्वं सूचयति--सव॑विशेषेति । सवे विषाः प्रत्यस्तमिता 
विरीना यस्मिन्निति विग्रहः । ननु यदक्तप्रमाणबलादस्ति ब्रह्म कथं तत्र नास्तित्वाशङ्का हत्वभावाद्त्याक्षिप्य 
समाधत्ते-का पुनरित्यादिना \ तदेव प्रपञ्चयति. व्यवहारविषये हीत्यादिना । विकारमात्रे अस्तित्वभावनीपेता 
खोकबुद्धिः व्यवहारविषये अस्तित्वमिव तद्विपरीते शशम्पङ्गादौ नास्तित्वमपि व्यवहारकाले निरिचनुयादिलयथः। 
अस्मिन्रथं हिशब्दसूचितां प्रसिद्धिमुदाहूत्य दशंयति--यथा घटादिरिति । एवमिति । तं शराश्यृद्धादिभिः सह् 
इहापि ब्रह्मण्यपि व्यवहा रातीतत्वस्य समानत्वादेवं शजब्ण्ङ्कादीनामिव ब्रह्मणोऽपि नास्तित्वमिति निर्चयो 
भवतीत्यथं; । तस्मादुच्यत इति ! यस्मादब्रह्मण्यसत््वाशङ्का जायते तस्मात्तन्नियकरणा्थंमस्तित्वमुच्यत इत्यथः । 
स इति । सवेप्रत्यग्भूतं ब्रह्मास्तीत्ति श्रुव्युपपत्तिभ्यां यो विजानाति स ब्रह्यवित्ेनान्येषां वेदनीयो भवतीत्यथः। 
ननु वस्तुतः सदूपे ब्रह्मण्यसतत्ववेदनमाव्राद्रेदितुरसत्तवं नोपपद्यत इत्यस्वरसाद्यह--अथ वेति । सन्मागंस्य नास्तिल- 
मेव निश्चिनुयादित्यत्र हेतुमाह-ज्रह्येति \ सन्मार्गेण निष्कामनयानुष्ठितेन प्राप्यं यन्मोक्षरूपं फलं तदुब्रह्मैव, 
तदपरपे नास्तिकः स्यादित्यथैः । तस्मादिति ! ब्रह्मनास्तित्ववेदिनो नास्तिकत्वाद्यापत्तेरिव्यर्थ; । अस्य मन्तरस्या- 

१. यच्चासन्नेव स भवतीत्यादिर्लोकाः पुच्छवदानन्दमयविषय इति तन्न । तथा सत्ति आनन्दमयपद- 

प्रयोगापत्तेः | प्रियादिविशिष्टजीवस्य सद्धावे सन्देहाभावाच्च । अपि चात्र ^तस्थैष एव शारीर भतमा 

यः पूरवस्ये"त्यनेन आनन्दमयस्य आनन्दमय एवात्मा इत्युक्तं भवतति इदमनन्वित्त पूवपर्यायार्थविलक्षणं 

चेति बोध्यम् । 
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कदचन गच्छतीर् । आहो दिद्रानुं रोकं म्रेत्य। कर्विस्समश्नुता उ 
तस्य पूर्व॑स्य चिज्ञानमयस्यंष एव शरीरे विज्ञानमये भवः शःरीर आत्मा । कोऽसौ ? य एष आनन्दमयः । तं 

प्रति नास्त्याशङ्धःा नास्तित्वे \ अपोटसवेविश्ेषत्वात्तु ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रत्याश्चङ्ा युक्ता \ सवंसामान्याच्च ब्रह्मणो 
यस्मादेवमतस्तस्मात् । अथानन्तरं श्रोतुः शिष्यस्यानुप्रहना आचार्थोक्तिमम्वेते प्ररना अनुप्रदनाः । ५ 

सामान्यं हि त्रह्याऽऽकाज्ञादिकारणत्वािदुषोऽविदुषश्च । तस्मादविद्रुषोऽपि ब्रह्यप्राप्िराशङ्चते--उतापि । 
अविद्वानभुं लोकं परमात्मानमितः प्रेत्य कश्चन ! चनक्षब्शोऽप्यथे \ अविद्वानपि गच्छति प्राप्नोति ? क्वा न गच्छति ? 

| आनन्दगिरिटीका | 

आनन्दमयस्य प्रकाशकोऽयं श्लोक इति केचन तान्प्रत्याह--तं प्रतीति ! सविशेषततया प्रत्यक्षव्वादिव्य्थः । 
सर्वेषां साधारणत्वाच्च ब्रह्मणो व्यवहायंतवं स॒वन्प्रिति मवेन च हृष्यते ततोऽपि नास्तित्वाशङ्का जायत इत्यथः | १० 

आाश्ञादिकारणत्वादिति \ भृतविलिष्टसवंजीवकारणत्वादित्यथंः । कस्य सामर्थ्येन प्राप्तं प्रदनान्तरमित्यतत 

` वनमाखा ` 

नन्दमयविषयत्वं वत्तिकारामिमतं निराकृतमपि दादर्याथं पूर्ननिराकरोत्ति--तं प्रतीति । आनन्दमयं प्रति या 
आशङ्का आनन्दमयनास्तित्वगोचरा वृत्िकारैवंक्तव्या सा कास्ति नास्त्येव, प्रियादिवििष्स्य तस्य प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वादित्यथंः । तस्य स्वाभिमतं पुच्छवाक्यनिदिष्रहु\विषयकत्वं निष्प्रवयूहुं ब्रहमण्यानन्दमयविलन्षणे नास्तित्व- १५ 
शङ्काया उपपादितत्वादित्याक्चयेनाह--अपोढेति । ननु ब्रह्मणि सवेव्यवहा रापोहोऽसिद्धः विद्ठद्रयवहारविषयत्वा- 
दित्याश्षद्कयाहू--सवेसमत्वाच्चेति । चशब्दः शङ्ानिरसाथंः । ब्रह्मणः सवंजोवसाधारणत्वात्सरवन्प्रिति तस्य 
व्यवहायंत्वं स्यात्, न चैतदस्तोत्यतः सवंसाधारण्येन व्यवहू्ाररविषयत्वाभावात्तत्रासत्तवश द्धा युक्तेत्यथं: । यस्मादेव- 
मिति । सवंसमं ब्रह्यवयेवंशन्दा्थः । अतस्तस्मादिति । अयमतःशब्दः श्नुतिगत इति बोद्धव्यम् । आचार्योक्तिमिति । 
ब्रह्मविद्बरह्य प्राप्नोति, विद्याप्राप्यं च ब्रह्म सवंकारणं सर्वात्मकमित्येवमा्याचार्योपदेशमिद्यर्थः । श्रुतावविदुषो २० 

ब्रहप्रा्िप्ररनो दृश्यते, तस्यारम्बनमतःशब्दोपात्तं विवणोति--सामान्यं हीति । समानमित्यधः । विद्वदविदुषोः 

समानं बहोत हिशब्दसूचितं हेतुमाह--भाका्ञादीति ! प्रकृतस्याकाशादिकारणमूतत्रह्मणः सवप्रत्यक्तया पुच्छ- 
वाक्ये प्रतिष्ठापदेनोक्तत्वादित्यथः । यद्रा आकाशादिक्रमेण सवंभृतकारणत्वाच्रायंभृतानां विदूषामविदुषां च 

माधारणं ब्रह्मेत्यथं; । जीवानां स्वत्तः कायंत्वाभावेऽपि स्थूलसूक्ष्मोपाधिविशिष्ठतया कायंत्वाभ्युपगमादिति भावः । 
अमुमिति । वुद्धयादिसाक्षितया प्रतयक्षसिद्धस्यापि परमात्मन इन्दरियागोचरत्वविवक्षया अदःशब्देन परोक्षतया २५ 
निदेश इति बोध्यम् । खोकमिति \ छोकनं लोक इति व्युत्पत्त्या चेततन्यैकरसमित्य्थः । इतः प्रत्येति । मृत्वेत्यथंः | 

ष वाका | 

१. तस्यैष एव शारीर इत्यादेः तस्य पूर्व॑स्य विज्ञानमयस्य एष एव शारीर आत्मा एष आनन्दमयः 

इति यथाश्रृतार्थः । मतान्तरे तु-तस्य विन्ञानमयान्तस्यात्मभूत एवानन्दमयः जनन्दमयस्याप्यात्मा- 

ततश्वानन्यात्पत्वमुक्तं भवतीति व्याख्या | अत्रस् एव तस्याव्मेति व्यथंम् । ब्रह्मपुच्छं प्रतिषठेत्यनेन 

तस्य प्रतिष्ठात्वोक्तथैव सर्वान्त रत्वे सिद्धे अनपे्षित्तं च । | 

२. अथातोऽनुप्रश्नाः--अथ आवचार्योपदेशचानन्तरम्, अतः ब्रह्मणः सवंसमत्वात् इमे प्रश्ना इत्यथः । 

अव्र मतान्तरम्--उत्ताविद्ानित्यत्र उतेति छान्दसो दीघं: अविद्रानितिच्छेदे आद्युदात्तत्वं स्यादित्याहुः । 

तत्न ] आरण्यकस्वरस्य विजातीयत्वात् । अथातः संहिताया इत्यादौ दशतवात् आरण्यकस्व रविङेष- 

विघायकग्रन्थस द्धएवाच्च। अपि च उत भविद्वानित्यक्त्वा जाह विद्वानिति द्वितीयपक्षे विदुष उपादानात् 

प्रथमपक्षे अविद्वानिल्येव साधु । उभयत विद्वानिति पदच्छेदे द्वितीयपक्ष विद्रत्पदपौनस्क्त्यात् एकदा ३५ 

विदुष उपादानेनैव अभीष्टसिद्धिः । अपि च अमुं लोकं गच्छति समदनुते इति उभयोः प्रर्नयोः तुल्य ̀ ` 

विषयत्वे स्पष्ट प्रथमः गतिविषयः द्वितीयः भोक्तृत्वविषयः इत्यप्यसङ्गतमेव । 
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५१८ 1 सटोकवात्तिकयुक्तसटक्रशाङ्ुरभाष्योपेतः [ ब्रह्म अनु०-६ 
इति द्वितीयोऽपि प्रन दरषटव्योऽनुप्रर्ना इति वहुवचनाषिद्रासं प्रत्वन्यौ प्रहमौ । यद्यविद्वान्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म न 
गच्छति तते विदृषोऽपि ब्रह्मागमनमाशङ्कुयते। अतस्तं प्रति प्रम आहौ विद्टानिति विद्रन्ब्रह्मधिदपि कश्चिदितः प्रत्यास 
सोकं समदनुते प्राप्नोति समशनुते उ इत्येवं स्थितेऽयादेते यशेषे च एदैऽकारस्य ष्टुतिः समहनुता उ इत्थुकारं 
वक्ष्यलाणसघस्तादपकृष्य तकारं च पुवस्नादुतशब्दाष्रयासज्याऽऽहो इत्येतस्यतपु वेसुतशब्दं संयोज्य पृच्छयत उताऽ 
वेदानिति । विहन्समरचुतैऽधुं लोकम् । 

{वा यथाभविद्रानव विष्रानसि न समहृत इत्यपरः प्रदनः । द्वादेखे वा प्रदनौ चिद्रदविद्रष्िषयौ । बहुपचनं 
तु लामण्यप्राघ्रत्रहनान्तरपेक्षय घटते । “असदून्रह्येति उद घेत्* “अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद ' ददि धवणादस्ति सास्तीति 
संसयस्ततोऽथप्राप्तः किमस्ति चास्तीति भरयपोऽनुप्ररयः । ब्रह्यणोऽ्पस्लपातित्वाष्टविद्रान्गच्छति म गच्छतीति हितीयः । 
ब्रह्पणः समद्देऽप्यतिदुष इव विदुषप्धगसनमाशद्ुयते\ ।क विद्ान्तमस्नूते = समहनुत इति तुतीयौऽनुप्रपनः । एतेषा 
प्रतिवचनाथेमूत्तरग्रन्य अगरभ्यते तत्रास्तित्वभेः तावदृच्यते \ भच्चोक्तं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" इति, तञ्च कथं 
सल्यल्धमिध्यैतटक्छन्यसिवोदयुच्यते सस्वोक्त्यंवे पल्यलत्नेमुच्यत । उक्त हि “सदेव सत्यम् इति । तस्मास्सच्वोकस्येव 
तत्पत्वसुव्यते । फथपैवमयताऽवगन्यतेऽस्य म्रन्यत्य शन्यनुगमादनेनेदं दयर्थेनान्वितान्युत्त राणि वाक्यानि 1 
“तत्सत्यमित्धाचक्षते'" “यदैव आशाश्च आनन्पे न स्यात्" इत्यादीनि । 

आनन्दगिरिटीका 

भह-असद्ब्रह्येतीति \ चेच्छब्दात्पाक्िकसत्वावगमसामर््यादिव्यथंः । सत्त्वं चेदुपपन्नं ब्रह्मणस्तावत्तंव सत्यत्वं 
सिध्यति सतो वाधासम्भवादित्यथंः । एवमथंतेति । स्पोपपादमेन सत्यवस्मुविषयतेत्यथंः | 

वनमाला 

नन्वविद्वानपि कि ब्रह गच्छति ? कि वान गच्छति ? इति कोरिद्रयोपेतः प्रद एकं एव यथा विष्णुमित्रो विष्ण्वाख्यं 
गच्छति न वेत्यादौ, ततश्च कथं त्स्य द्ित्वकल्पनमित्यारङ्कय बहुधचनानु रोधादिव्याहू--अनुप्रहना इतीति । 

यो द्वाविति \ न्यायसाम्याद्ति भावः| ननुं पिदुषो ब्रहयप्राप्ल्यमावजद्धुा निराटम्बनेव्याशङ्कयाह-- 
यद्यविद्रानिति । विष्णुमित्रविषयकप्रहनन्याथमनुसरति-~.द्ध्विति \ बहूव धनस्य गतिमाह--द्ति । पूवेत्रास्तित्व- 
नास्तित्वरूपकोटिद्रयश्चवणसामथ्यंगप्राप्तं प्रहतान्तरमपेक्ष्य वहुवचनं भविध्यतोत्यथंः । तुकाब्दोऽस्य पक्षस्य श्रुत्यभि- 
मत्तत्वरूपविशेषद्योत्तनाथंः । प्रथमग्याख्याने हि “सोऽकरामयत्त"' इत्यारमभ्मैव विद्रदविहद्िषय प्रश्ननिणंय एव कतंब्य- 
तया प्राप्नोति; न चासौ सोऽकामयत” इत्यारभ्य हृरयते, तस्माद् “सोऽक्रामयत' इत्यादेरसद्धतत्वपरिहूा रायायमेव 
प्तः श्रुत्यथिमत इति गम्यत्त इति मन्तव्यम् । सामथ्यं प्राप्तैत्येतदैव विवुणोति--असदित्यादिना । यद्यपि पूवत्रा- 
 सत्तववेदने दोषाभिधानेन गणाभिघानेन च ब्रह्मणः सत्त्वं निर्णत्तिं निर्णीतित्वाच्च न संशया नापि तन्मूलकः प्रर्नो 
घटते, तकेष् भ्रवीणस्य ब्रहमजिज्ञासोरल्पोपपत्तिमात्रेणपरितुष्यतः श्रुव्यपदशितास्तित्वनास्तित्वहूपकोटिद्रसं चौप- 
श्युण्वतः संशयो न निवत्तंत इति तन्मूलकः प्ररनः श्रुव्यभिमत इति भावः। अपन्नपातित्वादिति । विद्रदविद्रस्साधारण- 
त्वादित्यथं: । 

 उत्तरग्रन्थेऽप्यव्यव हितस्य “सोऽकामयत” इत्यादेरवान्तरतात्पयंमाह-त्ास्तित्वमेवेति । ताव च्छन्द 
प्राथम्यार्थः। ननु "ब्रह्मविदाप्नोति परम्” इति सूत्रस्य संक्षेपतो व्याख्धानरूपेण “सस्यं ज्ञानम्" इति मन्त्रेण 
सह् सूत्रं प्रति विस्तरतो व्याख्यानरूपस्यास्य ग्रन्थस्य समानाथंताया वक्तव्यत्वात्केनांेन मन्वस्य “सोऽकामयत” 
इत्यादित्राह्यणस्य च विवरणविवरणिभावेन समानाथंत्वमिति जिज्ञासायां त्दृशंयितुमनुकदति--यच्बक्तमिति । 
तत्रेति । तत्र मन्त्र संग्रहुणोक्तं सत्यत्वं कथमित्याकाङ्क्षायामेतद्टिस्तरेण वक्तव्यमित्यर्थः । ननु ब्रहण्यसच्वरङ्धुा- 
निवृत्तिपरे ग्रन्थे सत्त्वमेवोच्यते न सत्यत्वमित्याशङ्कय सत्सत्यश्ञब्दयोः पर्यायत्वमुक्तं स्मारयति--उक्तं हीति । 
हिक्षब्दस्तयोः पर्यायस्वप्रसिद्धि्योतकः, तथा च सरवसत्यत्वयोरेकत्वाच्ोक्तशङ्काधकादा इत्याशयेनाह-- तस्मादिति । 
एवमयतेति । सत्तवसाधनपरतेत्यथंः । शब्दानुगमादिति परिहारं विवृणोति--अनेनैवेति  सत््वलक्षणेनवाथन, न 
तु विद्वदविदुषोब्रह्यप्राप्त्यप्रा्षिलक्षणेनेद्यथंः । इत्थं तात्पयंमुपवरण्यक्षयणि व्याचिख्यासुरुत्तस्ग्रन्थव्यावत्य पुवपन्ञ- 





ब्रहा० अनु०-६ ] तँ त्तिरोपौपनिषत् { ५१९ 

यथा शक्षविषाणादि \ तथा नोपलभ्यते ब्रह्य । तस्माद्रजेदतोऽग्रहुणान्नास्तीति । तश्च, आकाश्चादिकारणत्यार् 
ब्रह्मणः \ न नास्ति ब्रह्य क्षस्मादाकाषादि हि स्वं काय ब्रह्मणे जातं गह्यते । यस्माद्यं जायते किचिसदस्तीतति द्प्ं 
लोके थथा घटाङ्रारिकारणं भद्रीजादि 1 तस्मादाकाक्ञादिकारणत्वादस्ति ब्रह्य 1 न चासित्ये जातं चित्तदुगृहते 
रोके काम् । अंसतध्ेन्नामरूपारि कायं निरासमकत्वाकीपलम्पेद 1 ̀  उपलभ्यते त, तस्मादस्ति ब्रह्य । असतश्धेत्काय 

गृह्यमाणमष्यस्दन्वितमेव तत्स्यात् । न चैवं तस्मादस्ति श्रय) 

तच्च कथमसतः सज्जघेते'' ति धल्यन्तरमदल्तः सज्जन्मासंभवमन्वाचष्टे स्यादतः तस्मात्सदेव ब्रह्मेति युक्तम्! 

तद्यदि मृद्रीजादिवस्कारणं स्यादचेतनं ताहि, न, काम्यतुत्वाद् । न हि कापयित्रचेतमनमस्ति खोके । सवसं हि ब्रह्ल्य- 

आनन्दगिरिटीका 

ब्रह्मणः सत्वसाधनं नामापतत्वव्यावृत्तिरेवेव्यरभिप्रत्यासत्वश द्रुामूदद्धावयति--तत्रासदेदेति । विप्रतिपद्च- 
माकाशादि सत्पुकेकं कायंत्वादघटवदिति लौकिकठ्याप्ठ्यवष्टम्मेन सत्कारणं तार्वात्सिद्धम् । तस्य च देशाद्कारण- 
त्वेन देलाद्यनवन्छिन्नत्वादुब्रह्मपदवाच्यत्वं सिद्धम् । तस्य विशेषतोऽनुषलम्भेनासच्छद्धुा जायते | सा कारणत्वेन 
व्यावत्येतेऽनेन तु कारणल्वात्सत्ं साध्यत अआश्वयासिद्धिधरसद्खादिति भावः। इतोऽपि जगदुपादाने नासत्वाशङ्का 
कार्यत्याहु- न चासत इति । 

व्यायत इति! असदन्वयादर्शनादिति युक्तित इत्यथंः ! एवसस्वाशङ्कां निरस्याचेतनत्वाशङ्धं प्रधानवादिनः 
प्रस द्धा्धिराचष्र-त्धदीति ! यद्यपि सस्यमते चेतनस्य निविकारत्वात्कामयितुत्वमसिद्धं तथाऽपि खोकिकव्यापषि- 
बलेन कामयितुत्वादवेतनत्वशङ्का निवसत इत्याह--न हीति । तहि सोकिकव्याप्िबटेनेवानाप्तकामत्वमपि प्राप्त 

वनमारा 

मुद्धावयति-- तत्रासदेवेति । पूर्वोक्तसंशये सतीत्यथंः । विशेषत इति । व्यवह्ारगोच रत्वेनेत्यथंः | ̀ इदं सवमसृजत, 
यदिदं कि च इति श्रुत्युक्तं ब्रह्णौ जगत्कारणत्वं मवरम्ब्य शङ्कं निराकरोति-- तच्चेति \ तश्चेति प्रतिज्ञां 
विवृणोति--न नास्ति ब्रह्मेति ! आकाङ्क्षापूवंक देतु विवृणोति--कस्मादिस्यादिना । कस्मादित्यनन्तरमाकाशादि- 
कारणत्वादिति रोषः । हैतं साघयत्ति-आकाक्षादि हीति! कायंतवेनाभिमतमाकाज्ञादिवं सवं ब्रह्मणः सकाला- 
उजातत्वेन "इदं सवंमसुजत'” इति श्रुत्या गुह्यते, अतौ ब्रह्मणि नाकाल्लादकारणत्वहेतोरसिद्धिरित्यथः । आकाशादः 
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ब्रह्मकायंतवे श्रुत्यन्तरप्रसिद्धिसू चनार्थो दिशन्दरः । इदानीं व्परा्षिमाहु--पस्माच्चेति । चशब्दोऽधारणाथंः सत्नस्तीत्य- 
नेन सम्बध्यते। रके किञ्चि्यस्माज्जायते तदस्त्येवेति हष्टमित्य्ं;। यडावका्यं तत्सद्पादानकमिति व्याप्निनिषक७ः । 
निगमयत्ति- तस्मादिति । उक्तव्याप्तिबलाद्वित्यथंः, अव्र विमतं जगत्सदपादानकं कायंत्वात्सम्मतवदिति सृष्ट 
शरुत्यभिमतोनुमाननिष्कषेः । तन्व जगदुपादार्नभूतं सदुब्रह्य॑व तदतिरिक्तस्य सवस्य कृल्पिततत्तायाः प्रायव तत्र तत्र 
साधितत्वात्; तथा च न ब्रह्मण्यसत्त्वर ङ्केति मावः । नन्वस्तु ब्रह्मण अआकाशादिकारणत्वं मास्तु सत्त्वमित्य- 
प्रयोजकत्यरद्कां निराचष्रू- प चासत इति ! ननु लोके कायंस्यासज्जन्यत्वाग्रहेऽपि सर्गाद्यकायमसदुपादानक- 

मेवास्तु; नेत्याह--असतश्चेति । कायंमिव्यनन्तरं जायेतेति शेषः । कांस्य ह्युपादानमात्मा सत्ताप्रदमिति यावत्; 
तथा च असत उपादानत्वे तामरूपकर्मातकस्य जगती निराह्मकत्वात्सत्ताहोनत्वासत्त्वेन रूपेण जगघ्रोपलभ्येतेत्यथंः। 

तकस्य विपये पर्पैवसानमाह् -उपलभ्यते त्विति । “'सन्वटः' ^सन्पटः'” इत्येवं सत्वे नैव जगदृपरभ्यत इत्यथं; । 

फलितमाह- तस्मादिति । हेतोरप्रयोजकत्वासम्भवादित्यथंः । यद्रा कारणत्वादित्यथंः । विपक्षे बाधकान्तर- 

प्रदशंनपूवंकं पुनस्तदस्तित्वमुपसंहरति-- असतश्चेव्कायंमित्यादिना । असत उपाद्ानभृतात्कार्यं जगज्जायेत चेत्तर्हि 
यथा जायमानं जगदसदन्विततं जायते तथा गुह्यमाणमप्यसदन्वितत्वेनैव गृह्येतासज्जगदिति, यथा मुद्टिकारजातं 
मुदन्वित्ततत्वेनैव गृह्यते तद्त्; न चैवं गृह्यते जगत्. तस्माज्जगति सदुपादानकत्वानुमानस्याप्रयोजकत्वाभावात्कारणं 

ब्रह्मास्तोल्यथंः । स्यायत इति ¦! अमदन्वयादशंनादिगुक्तित इत्यर्थः । तस्मादिति । श्रुत्यन्तरबलादपीत्यथः । 
मान्तर्वणिकरसव्यत्वविवरणवन्मान्त्रवणिकचेतनत्वविवरणसंप्यत्र कामयितुल्ववचनेन क्रियत इत्याक्षयेन तद्वचनाभि- 
प्रायं शङ्कापूर्वकं कथयत्ति-तथदीत्यादिना । तदब्रहय । ननु कामस्याचेतनघमंतायाः श्रतिस्म॒तिसिद्धत्वत्कथं कामेन 

हयणोऽचेतनत्वन्यावृत्तिरभ्यत इत्याशय लौ किकन्या्िबलेनेत्याशयेनाहू-न हीति । यद्वा भ्रसङ्गात्सष्यशङ्का- 
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वोचाम । अतः कामयितत्वोपपत्तिः । कामयितत्वादस्मदादिवदनाप्तकामं चेत्, न । स्वातन्त्यात् यथाऽन्यान्परवश्नी- 
कृत्य कामादिदोषाः प्रवतंयन्ति न तथा ब्रह्मणः प्रवतंकाः कामाः । कथं ताह, सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वाद्िशयुढा 
न तैबरहय प्रवस्येते ! तेषां तु तस्प्रनतंकं ब्रह्य प्राणिकमपिक्षया । तस्मात्स्वातन्न्यं कामेषु ब्रह्मणः ! अतो नानाप्नकामं 
ब्रह्म साधनान्तरानपेक्ष्वाच्च । किच यथान्येषामनात्मभूता घर्मादिनि्रित्तपेक्नाः कामाः स्वात्मव्यतिरिक्तकायं- 
करणसाधनान्तरपेक्षाश्च न तथा ब्रह्मणो निमिचादपेक्षत्वं कि तहि स्वात्मनोऽनन्यास्तदेतदह- 

आनन्दभिरिटीका 

मित्यारङ्कयाऽऽ्ट् - कामयितुत्वादित्यादिना । जीवानामनापतानन्दत्वं परवशत्वान्न तदस्ति ब्रह्मण इत्यथ; । कथं- 
भूतास्ताहि ब्रह्मणः कामा इत्याशङ्कायामाह-सल्यज्ञानलक्षणा इति । सत्यज्ञान(नं) क्षणं स्वरूपं येषां ते तथोक्ताः। 
एतदुक्तं मवति, मायाप्रतिविम्बित्तं हि ब्रह्य जगतः कारणं मायापरिणामैरेव कामैः कामयितु । तेषां च 
परिणामनामविद्याद्यनभिभूतचिद्रवाप्तत्वात्सत्यज्ञानात्मकत्वं ब्रह्मतादाटम्याच्चाधर्मा्यननुस्पृ्टव्वेन शुद्धत्वम् । ततो 
जीवकामवेलक्ण्यं सिद्धमिति । तदहि ब्रह्मणः कामाः पुण्यकारिणामप्यनिष्टफलप्राप्त्यनुकूखाः स्युः स्वातत्त्यादित्या- 
शङ्कयाऽऽहु-तेषां त्विति । कामस्य शरी रादिसम्बन्धजन्यत्वप्रसिदधत्रंहयणः शरी रादिमत््वप्रस द्ध इति नाऽऽशङ्कनीय- 
मित्याह् - साधनान्तरानपेक्षत्वाच्चेति ! कामसंस्कारवत्या मायया ब्रहमतादात्म्यात्तत्परिणामानां कामानां ब्रह्य 
तादात्म्यान्न शरीरादिनिमित्तपिक्लाऽस्तीत्यथंः | 

वनमाला 

मुद्धाग्य कामश्नुत्या निराकरोत्ति-तखदीत्यादिना । तदाह सूत्रकार--“कामाच्च नानुमानपेक्षा” इति । 
अनुमानशब्दितं प्रधानं कारणत्वेन नपेक्षितव्यं कारणस्य “सत्यं ज्ञानम्" इति चिद्रूपत्वश्रवणात्कामयितुत्व- 
श्रवणाच्चेत्ति तदर्थं; । मनत्रेऽपि संग्रहेण ब्रह्मणद्चेतनत्वमुक्तमित्याहू-सवंज्ञमिति । अवोचामेति ! सन्त्रगतज्ञानपद- 
विवेचनावसर इत्यथः । यद्रा कामयितृत्ववचनादिना ब्रह्मणश्चेतनत्वसिद्धावपि सृष्टेः पूरकं क्षरीराद्यभावेन ज्ञाना- 
सम्भवात्सुष्टयनुकूलकामानुपपत्तिरित्याशङद्धुयाह्-सवं्मिति । ““परयत्यचक्षु" इत्यादिश्रुत्या परमेश्वरन्नानस्य 
चेतन्यरूपस्य मायावृत्तिरूपस्यर वा करणाद्यनपेक्चत्वश्रवणान्नोक्तराङ्कावकाश्च इति भावः । अत इति । चेतनत्वात् 
सवंजञत्वाद्वेत्यथंः । ब्रह्मणः कामयितूत्वे तस्याप्तकामत्वश्रुतिविरोघमाश्ञङ्कुते--कामयितुत्वादिति । अनाप्तकामत्व 
कामयितृत्वं न प्रयोजकप्, आप्तकामानामपि ब्रह्मविदां परानृग्रहार्थं विद्यासम्प्रदायप्रवर्तनादौ कामयितृतवदर्शनात्; 
कि तु कामवश्यत्वम्, तच्च ब्रह्मणो नास्ति, अतो नाप्तकरामत्वश्त्या सह् कामयितृत्वशनुतेविरोध इति परिहरति- 
न; स्वातनच्त्यादिति । ब्रह्मणः कामेषु स्वातन्त्यमस्मदादिकामवंलक्षण्योक्तिपुवेकं प्रपञ्च यति--यथाऽन्यानित्यादिना 
ननु ब्रह्मकामा दोषरूपा ब्रह्य प्रवतंकार्च न भवन्ति चेततहि ते कथम्भूता यतस्तंबह्य न प्रवत्य॑त इति पृच्छति- 
कथं तीति । विशुद्धा इत्युत्तरम् । ब्रह्मकामानां विशुद्धते ब्रह्म वोपमानमिच्याशयेनाह--सत्यन्नानलक्षणा इति । 
"सत्यं ज्ञानम्” इति मन्त्रोक्तत्रह्मण इव लक्षणं दोषरहितं स्वरूपं तेषां ते तथोक्ताः । तेषां विशुद्धत्वे हेतुमाह~-- 
स्वात्मभूतत्वादिति ! स्वस्य ब्रह्मण आत्मभूता या माया तत्वात् तत्परिणामत्वादिति यावत् । आत्मभूतत्वं च 
मायायास्तादल्म्यापन्नत्वमुपाधित्वं वा । एतदुक्तं भवति--ब्रह्मोपाधिभूतमायाया विशुद्धत्वात्तसरिणामरूपाणां 
कामानां विशुद्धत्वं मायाया ब्रह्मवश्यत्वात्तामानामपि तद्वश्यत्वं चेत्ति । ननु तहि ब्रह्मणः कामाः पुण्यकारिणामप्य- 
निष्टफलग्रात्प्यनुकूखाः स्युः स्वात्तन्त्पादित्यारङ्य।ह्- तेषां त्विति , तुशब्दोऽवधारणाथंः । तद्ब्रह्म प्राणिकर्मा 
पेक्षयेव प्राणिकर्मंफलघ्रदानां स्वकामानां प्रवत्त॑कं न प्राणिकर्मानिपेक्षया, यथा सेवकानां कमपिक्षया राजा स्वकामानां 
सेवकफलग्रदानां प्रव्तंकस्तथेत्यथंः । एतैन ब्रह्मणः स्वकामेषु सपिक्षत्वे कथं स्वातन्त्यमित्ति शङ्कापि निरस्ता, 
रोके सेवपेक्षस्यापि राज्ञः स्वानन्त्यप्रसिद्धिदशंनेन ब्रह्मणोऽपि “सर्वव रः" इत्यादिश्रत्िसिद्धस्वातन्त्योपपत्तेरित्या- 
शयेनाह-- तस्मादिति । कामानां विशुद्धत्वादित्यथं; | अत इति ! स्वातन्त्यादित्यथं; । साधनास्तरेति । ब्रह्मण 
स्वकामेषु स्वकोयसाधनान्त रानपेक्षत्वाच्च नानाप्तकामं ब्रहयोत्ति प्रतिपत्तव्यमित्यथं; । साधनाभ्तरानपेक्षत्वमेव 
व्यतिरेकोदाहरणेन प्रपञ्चयति--कि चेत्यादिना । अनात्मभूता इति ! अस्वाधीना इत्यर्थः । यद्वा दोषरूपा इत्यथैः 
अथ वा आत्मव्यत्िरिक्तप्राधनोद्भूता इत्यथः । अस्मिन्पक्षेऽस्येव विवरणम्- घर्मादीत्थादि ! कामनां साधन पक्नतवे 
हि साधनविलम्बात्कामितार्थालाभप्रसक्त्या ब्रह्मणोऽनाप्तकामत्वं स्यात्, साधनान्त रानपेक्षते तु नायं दोष इति 
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"सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । इदश्छ्सवेभसूजत । 

सोऽकामयत स आत्मा यस्मादाकाश्ः संभूतोऽकामयत कामितवान् । कथं, बहु स्यां बहु प्रभुतं स्यां 
भवेयम् } कथमेकस्यार्थान्तराननुप्रवेशे बहुत्वं स्यादित्युच्यते \ प्रजायेयोत्पदयेय । न हि पृत्रो्पच्येवार्थन्तरदिषथं 
बहुभवनं कथं तद्यत्मिस्थानाभिष्यक्तनामरूपाभिन्यक्त्या । यदाऽऽत्मस्थे अनभिव्यक्तं नामरूपे व्याक्रियेते तदा 
नामख्पे आत्मध्वरूपायरित्यागेनेव ब्रह्मणोऽप्रविभक्तदेशकाडे सर्वादस्थासु व्याक्रियेते तदा तन्नासरूपव्याकरणं ब्रह्मणो ५ 
बहू भवनम् । नान्यथा निरवयवस्य ब्रह्मणो बहूत्वपत्तिरुपपयतेऽल्पत्वं वा ।! यथाऽऽकाशस्याद्पत्वं बहुत्वं च 
वस्त्वन्तरकृतमेव । अतस्तदृद्वारेणेवाऽऽ्त्मा बहु भवति । न ह्यात्मनोऽन्यदनात्मभूतं तत्प्रविभक्तदेशकारं सूक्ष्मं 

आनन्दगिरिटीका 

 तदृद्रेणेवेति । नामरूपशक्तयातसकमायापरिणामद्रारेणैव । नामरूपशक्त्यात्मिका जडरूपा मायाऽङ्ीकरता 
चेर्ताहि सा प्रधानवत्पुथक्सतीत्यद्रैतहानिरिव्यारङ्कयाऽश्- न हीति । आत्मातिरिक्तं कि स्वतः सिध्यति परतो १० 

वनमाला 

भावः । कार्यं स्थूक्शरीरम्, कारणं लिङ्धशषरीरम्, स्वात्मव्यतिरिक्तानि कायकारणान्येव स्वात्मापश्चया 
साधनान्तरयणीत्यथंः । न तथा ब्रह्मण इति । कामानामिति रोषः । कि तर्हीति । यदि ब्रह्मणः कामाः स्वात्म 
व्यतिरिक्तसाधनपिक्षा न भवन्ति तहि कि तेषां साधनमितव्यथंः । उत्तरमाहु-स्वात्मनोऽनस्या इति । स्वात्ममात्र- 
साध्या ब्रह्मणः कामा इत्यथः । तदेतदिति । तद्धिरुद्धववेन निरूपितमेतत्स्वात्ममाचसाध्यत्वेन च निरूपित्तं कामानां १५ 
स्वरूपमसिप्रेत्य ब्रह्मणः कामयितृत्वमाहं श्रुतिरित्यथंः । प्रकृते ब्रह्मणि स इति पुंलिङ्ग निदंशो न स्निहितन्रह्य- 
प्रदापेक्षः, कि तु “आत्मन आकाश्ञः सम्भूतः” इत्यादौ ग्यवहितात्मपदपेक्ष इत्याश्येनाह्--प अस्मेति । कामना- 
प्रकारं प्ररनपूवंकं दर्शीयत्ति--कथमित्यादिना । एकस्य बहुभवनं विरुद्धमिति शङ्खुते--कथमेकस्येति ! नन्वेकस्यापि 
मृद्रस्तुनो विकारात्मना बहुभवनं दृष्टमित्याशङ्कयाह--अर्थान्तिराननुप्रवेश इति! यद्यप्यर्थान्तरानुप्रवेशाभावे सत्यकस्य 
बहुत्वं विरुद्धं तथापि प्रकृते न बहुभवनस्यानुपपत्तिः अर्थान्तरानुप्रवेशोनैव बहुत्वस्य विवल्लितत्वादित्ति परिह रति-- २० 
उच्यत इति । उत्पथेयेति । पूवंसिद्धस्य ब्रह्मणः स्वत उत्पच्ययोगादाकाराद्य्थन्ति रानृप्रवेशे्नवोत्पत्तिविवक्षित्ता 
वाच्या, अतः प्रजायेयेत्येतदर्थान्तरानुप्रवेरोन बहुभवनस्योपपादकमिति भावः । ननु पितुरर्थान्तरभूततः पुत्रादिभियंथा 
तस्य बहुभवनं तथा कि ब्रह्मणोऽर्थान्तरभूते राकाल्ादिविकारे बहुभवनं विवक्षितम् ? नेत्याह--न हीति \ अर्थान्तर- 
पदं भिन्नसत्ताकवस्तुपरम्, तत्प्रयुक्तस्य बहुभवनस्यामुख्यत्वेन प्रकृते तद्ग्रहणे हेत्वभावादिति भावः । नन्वसद्ध- 
स्वभावस्य ब्रह्मण आकाशादिविकारतादालम्यमादायापि बहुभवनं न सम्भवतीत्यमिप्रायेण शङ्धते- कथं तहीति । २५ 
वस्तुतस्तदसम्भवेऽपि काल्पनिकं तादात्म्यमादाय तदुपपद्यत इत्याशयेन परिह रति--आत्मस्थेति । आत्मनि स्थिते 
मनभिव्यक्ते ये नामरूपे तयोः सर्गाद्यवभिव्यक्त्या आभिमुख्येन तादत्म्येन व्यक्त्या स्थूलोभावापत्या नाम- 
रूपाधिष्ठानभूतस्यात्मनो बहुभवनमित्यथेः । उक्तं विवृणोति-यदेति । अत्सस्वरूपापरित्यागेनेवेति \ कारणमभूतात्म- 
तादात्म्येनव, न ततो मेदेनेत्यरथंः । तमेवापरित्यागं विवृणोति-ब्रह्मणोऽप्रविभक्तेति । ब्रह्मणः सकाशादप्रविभक्तौ 
प्रविभागरहितौ देरकारो ययोरिति विग्रहः । त्न्माचावस्था स्थूकभूतावस्था अण्डावस्था तदन्तवेतिविकारावस्था ३० 
चेत्येताः कायंगता अवस्थाः सर्वावस्थाशब्देनोच्यन्ते । नान्थथेति । अन्यथा विविधपरिणामिविकारतया बहुत्वा- 
पत्तिर्नोपपद्यत इत्यत्र हेतुं सूचयति--निरवयवस्येति । रोके सावयवस्यैव मृदादेः परिणामित्वदशंनादित्ति भावः| 
अल्पत्वं वेत्ति दृष्टन्ताथंम् । एवं परिणामित्तया बहुत्वादकं निरस्य नामरूपोपाधिङ्ृतमेव ब्रह्मणस्तदित्यत्र ह्टान्त- 
माह्--यथेति वस्त्वन्तरकृतमिति । घटाद्युपाधिकृतमिव्यर्थः । इदं च ब्रह्मणो नानाजीवमावेन बहुभवने उदाहु रण- 

१. सोऽकामयतेत्यादिना सृष्टिवचनं ब्रह्मणः भस्तित्वे प्रमाणप्रदशंनपरं भाष्यम् । मतान्तरे तु २५ 
गुणविशिष्टस्य प्राप्यत्वप्रदशंनपरम् । तश्र च ब्रह्मगतानां सुक्तप्राप्यगुणानां बहूनामग्रहुणात् 
न्यूनता । | 

६ | 
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व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवःदू विष्यद्वा वस्तु विद्यते | अतो नामरूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणेवाऽऽत्मवती, न ब्रह्म तदात्मकम्! 
ते तस्प्रत्याल्याने न स्त एवैति तदात्मके उच्येते ! ताभ्यां चोपाधिभ्यां लातुेयज्ञानशब्दार्थादिसवसव्यवहारभाग्रह्य । 
स आत्मेवंकामः संस्तपोऽतप्यत ! तप इति ज्ञानमुच्यते! "धस्य ज्ञानमयं तपः" इति श्रत्यन्तरादाप्रकामत्वाच्चेतरस्या- 
सम्भवे एव तापसः । तत्तपोऽतप्यत तप्तवान् । सृज्यमानजगद्रचनादिविषयामारोचनामकरोदात्मेत्यथंः। स एव- 

५ मालोच्य तपस्तप्त्वा प्राणिकर्मादिनिमित्तानुरूपमिदं सवं जगदेश्षतः कालतो नाम्ना रूपेण च यथानुभवं सर्व 
प्राणिभिः सवविस्थेरनुभुयमानमसुजत सृष्टवान् \ 

आनन्दगिरिटीका 

वा ? नाऽऽयः । जाडयहानेरतिरेकहानेक्च । न द्वितीयः । प्रमासंसर्गानिरूपणात् । न च भिच्लदेशकालयोः संयोगादि 
सम्भवति विषयविषयिभावो वा । नियामकगवेषणात् । न च स्वभाव एव सम्बन्धः । हयोः स्वभावयोः सम्बन्धते- 

१० नंवोपक्षये सम्बन्ध्यभावप्रसङ्गात् । न हि स्वात्मानं प्रति स्वस्यैव सम्बन्धित्वमात्माश्रयापातात् । तथाविधार्थाभवि 
भ्यवहारमात्रप्रवत्तकत्वे च मिथ्याव्यवहारापातादनिवचनीयवाद एव पयंस्यतीति भावः । यस्मादात्मात्तिरिक्तं वस्तु 
न सम्भाव्यते तस्मादात्मतादात्म्येनेव नामरूपयोः सिद्धिरित्याह्--अत इति \ तर्हि ब्रह्मणः सप्रपञ्चताप्रसङ्ख इति न 
वाच्यमित्याह्--न ब्रह्मेति । न ब्रह्म तादात्म्यकमजडत्वात्तत्परिहारेणापि सिद्धिसम्भवादित्यथंः । कथं तहि ते 
ब्रह्यात्मके तत्राऽऽहु--ते तदिति । स्वप्नावबुद्धनभोभक्षणवदारोपितस्यानुभव प्रत्याख्यानेन सिद्धयसम्भवादनुभाव्ये 

१५ नामरूपे भनुभवात्मकब्रह्यात्मके कथ्येते न त्वेक्याभिप्रयेणेत्यथः । न केवलं ब्रह्मणो बहुरूपत्वं मायोपाधिकं 
सवन्यवहा सस्पदतवं चेत्याहु- ताभ्यामिति । प्रवेशस्यानिर्वाच्यताद्योतनेन जीवस्य ब्रह्यात्मतायां प्रवेशवाक्यस्य 

वनमाला 

मिति बोध्यम्। जगदात्मना बहुभवने तु रज्ज्वादेः सप॑दण्डधारादिभावेन बहुभवनमुदाहूत॑व्यम् | अतस्तदृद्रारेणेवेति । 
परिणामितया बहुत्वासम्भवास्स्वाध्यस्तनामरूपद्वारेणेवात्मा बहुत्वमापद्यत इत्यथ; । नामहूपयोौ रविभक्तदेशकालत्वं 

२० साधयति-न हीति । अन्यदित्यस्य विवरणमनात्मभूतमिति । यच्सृष्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतवत्त॑मानभविष्यदादि- 
रूपं वात्मनोऽन्यञ्जगद्रस्तु तत्तस्माद्ब्रह्मणः सकाशास्मविभक्तदेशकारं यथा भवति तथा न हि विद्यत इति योजना | 
कल्पि्तस्य जगतोऽधिष्ठानब्रह्मतादात्म्यशून्यतयावस्थानायोगादिति भावः । नामरूपयोब्रेह्यणि कल्पितत्वे स्थिते 
फकलितमाह्--अत इति । ब्रह्मणेवात्मवती इति । जहयसत्तयेव सत्तावती इत्यथः । न स्वतः सत्तावत्ती इत्येवकारार्थः | 
वेपरीत्यं निषेधति- न ब्रह्मेति । स्वप्रकाशस्य ब्रह्मणो नामशूपात्मके जगत्यध्यस्तत्वेन तत्सत्तया सत्ताव््े स्वीकृते 

२५ सति जगदान्ध्यं प्रसज्येत, जगतः स्वतःप्रकाशात्मकत्वाभावादध्यस्तस्य जडत्वनियमेन ब्रह्मणोऽपि स्वध्रकाशत्वा- 
सम्भवाच्च; तस्मादुतब्रह्म नामरूपसत्तया सत्तावन्न भवतीत्यथंः । ब्रह्मणेवात्मवतो इत्युक्तं सहेतुकं विवृणोति -- 
ते तदिति । तस्परत्याख्याने ब्रह्यप्रव्याख्याने, ब्रह्मसत्तां विनेति यावत्, ते नामल्पे न स्त॒ एवेति कृत्वा ते तदात्मके 
ब्रह्मात्मके उच्येते इत्यथंः । ब्रह्मणो नामरूपोपाधिकबहुभवनं कीहशमित्याकाङ्क्षामाह- ताभ्यां चेति । ताभ्यामेव 
न स्वत इत्यथः । तत्रायं विभागः--नुद्धचुपाधिकं ब्रह्य ज्ञातृव्यवहारभाक् बुद्धिवृच्युपाधिकं ब्रह्म ज्ञानमिति 

२० व्यवहारभाम्, विषयोपाधिकं ब्रह्म ज्ञेयव्यवहारभाक्, नामोपाधिकं ब्रह्म शब्दन्यवहारभाक्, सामान्यतो जडी. 
पाधिकं ब्रह्माथेव्यवहारभागिति । आदिपदं कर्मादिसंग्रहार्थ॑म् । एवं सव॑ग्यवहा रभाग्ब्रह्मेत्यथः । श्रुत्यन्तरे मयद् 
स्वाथिक इति भावः । इतरस्य कायक्टेशादिरूपस्य तपसः सम्भवः एव नास्तीत्यत्र हित्वन्तरमाह--अप्र- 
कामत्वाच्चेति । इदमुपलक्षणम्; प्राक्सु्ब्रह्यणः कायाभावाच्चेस्यपि द्रष्ट्यम् । आलोचनमिव्यनेन "तपः 

भारोचने"' इति वैयाकर्णप्रसिद्धिरपि प्रकृते तपो ज्ञानमित्यत्र हेतुरित्ति सूचितं भवति । सृज्यमानजगद्रैचिव्ये 
२५ निमित्तं सुचयति- प्राणिकर्मादिति ! उपासनादिलक्षणं श्रृतमादिपदाथंः, “यथाकमं यथाध्रुतम्" इति श्रुतेः। 

भानुरूप्यमेव विवृणोति-देशत इत्यादिना । सर्वावस्थैरिति । देवत्वमनुष्यत्वतियंक्त्वा्यवस्थैरित्यथं; । यत्कि 
चेदमवरिष्टं जगत् तत्सर्वे सृष्टवानिति योजना । “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तदनुप्रविश्य" इत्येषु तच्छब्दा 

जगत्पराः | 
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यदिदं किश्च। 'तत्सुष्टरा। तदेवानुप्राविश्षत्। तदनुप्रविश्य । सच्च त्यचचामवत्। निरुक्तं चानिरुक्तं च। 

यदिदं किञ्च यक्किच्चेदमविरिष्म्। तदिदं जगत्तृष्टवा किसकरोदित्युच्यते-तदेव सृष्टं जगदनुभाविश्दिति। 
तत्रेतच्चिन्त्यं कथमनूप्राविशदिति ! कि यः खटा स तेनेवाऽऽत्मनाऽनुप्राविकशदतान्येति ? कि तावद्युक्तम् ? 

क्त्वाप्रत्ययश्रवणाद्यः स्रष्टा स एवानुप्राविशदिति । 
ननु न युक्तं, भहच्चेत्कारणं ब्रह्म तदात्मकत्वात्कायंस्य \ कारणमेव हि कार्यात्मना परिणतमित्यतोऽप्रविष्टे 

इव कार्योत्पत्तेरूध्वं पुथक्कारणस्य पुनः प्रवेश्षोऽनुपपन्चः। न हि घटपरिणामग्यतिरेकेण मदो घटे प्रवेशोऽस्ति। यथा घटे 
चूणत्मिना सृदोऽनुप्रवेश्च एवमन्येनाऽऽत्मना नामरूपकार्येऽनुप्रवेश आत्मन इति चेच्छुत्यन्तराच्च “अनेन जीवेनाऽऽत्म- 
नाऽनुप्रविशय'' इति \ नेवं युक्तमेकत्यादुब्रह्मणः । सूदात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वान्च युक्तो घटे मृदश्चूर्णात्म- 

अआनस्दशिरिशेका 

तात्पय द॑शंयितुं विचारमारभते-तन्रेतच्चिन्त्यमित्यादिना । विमशे सति क्त्वाश्रुत्यनुरोधात्छष्टुरेव प्रवेश इत्युक्तं 
सिद्धान्तिना । पुक्वाद्याहू--ननु न युक्तमिति । सृष्टप्रवेराक्रिययोः पुर्वापरकारीनत्वसम्भवे सति कर्वेक्यं क्त्वाश्रुत्या 
ोध्येत न तु प्रवेरास्योत्तरकालता सम्भवति । सृषटिसिमय एवोपादानस्य कार्यास्मिनाऽवस्थितत्वादित्य्थंः । एतदेव 
विवृणोति-कारणमेव हीति । अप्रविष्ट यथा मठादौ देवदत्तस्य प्रवेशो दृष्टस्तथा कार्योत्प्तेरूध्वं पुथक्पवेशो न 
सम्भवतीत्यथंः । सिद्धान्त्येकदेशिनां मतमुद्धाग्य पुवंवादी दूषयति--यथा घट इत्यादिना \ सष्टुरन्यस्य वा प्रवेशो 

वनमाला 

पवेशपदाथंनिणयप्रयोजनकं विचारमारभते--तत्रेतच्चिन्त्यमित्यादिना ! कथंशब्दसुचित्तं विमरशमिव 
विवुणोति--किमिति \ कि परमात्मा स्वेनेवात्मनानुप्राविन्ञत्, कि वा स्वविकायद्यात्मनानुप्राविश्शदित्ययंः | तत्र 
प्रथमं सिद्धान्तमाह--कि तावचयुक्तमित्यादिना \ अन्येनात्मना प्रवेश इति स्वमतमुत्थापयितुं प्रथमं पूवंवादिसिद्धान्तं 
निराकरोति- ननु न युक्तमित्यादिना ! कायस्य बुद्धवादेरुत्पत्तिप्रभृतिकारणात्मकत्वात्कारणेन व्याप्तत्वात्कायभूत- 
देहायुत्प्तिव्यत्तिरेकेण कार्ये देहादौ प्रवेश इत्येतच्च युक्तमित्यथंः । उक्तमेव विवृणोति--कारणमेव हीति) कारणमेव 
कार्यात्मना परिणतमिति प्रसिद्धमित्यथं; । त्तः किम् ? अत आहु-तत इति । कारणेन कायस्य जन्मप्रभृति 
व्याप्तत्वादित्यथंः | अप्रविष्टस्येवेति ! देवदत्तादेरिति शेषः । उपादानकारणस्य कार्याकारपरिणत्तिष्यतिरेकेण काय 
प्रवेशो नास्तीत्यत्र दृष्टस्तमाह्--न हीति) एवं ब्रह्मणस्तेनैवात्मनानुप्रवेश्च इत्ति सिद्धान्तं निराकृव्यान्येनात्मनानुप्रवेशे 
इति स्वमतं टृष्टन्तेनाह--यथा घट इत्यादिना ! पार्थिवानि रजास्यत्र चूण॑शब्दाथं; । घटोपादानमूताया मुदो 
मृज्जातोयचूणंत्मना घटे यथानूप्रवेशः तथां परस्यान्येन जीवेनात्मनानुप्रवेश्च इह विवक्षित इत्यथः । अत्रा 
छन्दोगश्नूतिसम्वादमाहू--शरुत्यन्तराच्चेति । सिद्धान्ती निराकरोति--नैवं पुक्तमेकत्वदुब्रह्मण इति \ परमात्मनो 
जीवेनैक्याच्चूर्णस्य मुदन्यत्ववज्जीवस्य ब्रह्मान्यत्वं नास्ति, तथा च मुदरवचूर्णात्मनेव ब्रह्मणोऽ्येव जीवेनात्मना 
पवेशकल्पनं त य॒क्तमेवेत्यथः । श्रुत्यन्तरेऽपि जीवस्यान्यत्वाध्रवणात् "तत्वमसि" इव्यभेदस्यैव श्रवणाच्च अन्ये 

नात्मनेति वदतः पूर्व॑वादिनो न तदप्यनुकूरमिति भावः । संग्रहवाक्यं इष्टान्तवैषम्योक्तिपुवंकं विवृणोति-- 

१. तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्--दइत्यत्र सृष्टयनन्तरं तत्र॒ विशेषाभिव्यक्तिरेव प्रदेशो नाम पूरव॑मेव 
ब्रह्मणः सवैव्यापित्वात् इत्युक्तम् । अत एव सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा जभिवदत् 
यदास्ते इत्यत्र प्रवेशमथंघिद्धं मत्वा अभिवदनादिकमेव तत्कायंमुक्तम् । मतान्तरे तु परमेश्वरघ्य प्रवे 
तत्र विशेषाभिव्यक्तिरिति वक्तुं न शक्यं जीवेशभेदात् ईश्वरस्य जीवरूपेण प्रवेशानङ्खीकारात् । भत 
गोत्वादेः अभिनवोत्पन्निरौ सम्बन्धवत् सम्बत्ध इत्युक्त॒तत् प्र वेशपूर्वोत्त रकालयो रविशेषात् अनन्त- 

पदेनैवोक्तत्वाच्च अनपेक्षितम् सम्बन्धमाच्रपरत्वे प्रवेरापदासामञ्जस्यातु । सृष्ट्वा प्राविशत् इत्युत्तरः 
कालवाचिक्त्वाप्रत्ययायोगश्च । उत्पत्तिकाले ब्रह्यसम्बन्धाभावप्रसद्धश्च । यो वेद निहितं गुहाया- 
मित्यनेन स्पष्रतरमुक्तस्य उपपादनानपेक्षणाच्च । अस्माक तु प्रवेशः प्रतिबिम्बत्वम् पुवमपि यद्यप्याला 
सर्वत्र विद्यते इदानीं तु बिम्बरूपेण प्रति बिम्बरूपेण च वतत इति विशेषः । 
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नाऽनुप्रवेशः । मृदशचूणंस्थापविष्टदेश्षवत्वास्च न तस्वामन एकत्वे सति निरवयवत्वादप्रविष्टदेशाभावास्छ प्रदेश उप- 
पद्यते 1 कथं तहि प्रवेशः स्यात् ? युक्तश्च भवेशः, शरुतत्वात्तदेवानुप्राविश्शदिति \ सावयवमेवस्तु ताहि सावयवत्वाम्मुखे 
हस्तप्रवेशवन्नामरूपकार्ये जीवात्मनाऽनुप्रवेश्षो युक्त एवेति चेन्नार॒न्यत्वात् । न हि कार्यात्मना परिणतस्य नामरूप- 
कायदेशव्यतिरेकेणाऽऽत्मशन्यः प्रदेशोऽस्ति यं प्रविशञेज्जीवात्मना । कारणमेव चेत्प्रविशेज्जीवात्मत्वं जद्याद्यथा 
घटो सूतप्रवेके घटत्वं जहाति । तदेवानुप्राविक्षदिति च श्रुतेन कारणानुप्रवेश्लो युक्तः । 

कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत्-“तदेवानुप्राविक्ञादि"' ति जीवात्मरूपं कायं नामरूपपरिणतं कार्यान्तरमेवाऽऽपद्यत 
इति चेन्न \ विरोधात् 1 न हि घटो घटान्तरमापद्यते व्यतिरेकश्नुतिविरोधाच्च ! जीवस्य नामरूपकायंग्यतिरेकानु- 

आनन्दगिरिटीका 

न सम्भवतीति चेत्थं तहि प्रवेशो वाच्य इति सिद्धान्त्येकदेश्याह--कथमिति । नास्त्येवेति न वक्तव्यभित्याह- 
यु्तश्चेति । स एवाऽऽ्ह गति--सावयवमेवेति । पूवंवादौ दूषयति-नाशून्यत्वादिति। कार्यात्मना परिणतस्य ब्रह्मणो 
नामरूपात्मकं कायंमेव देक्षस्तद्रयत्तिरेकेण न ह्यन्यः प्रदेदोऽस्ति। यत्कारणभेव कार्याक्रारेण परिणतं तस्ति 

कायंविरोषो जीवात्मा प्रवेक्ष्यतीति न शङ्कुनीयमित्याहु-कारणमेव चेदिति ।! कायंविशेषस्य प्रवेशमङ्खी्त्य 
दूषणमुक्तं स न सम्भवति श्रुतिविरोधादित्याहु-तदेवेति । 

कारणपरामशेकेन तच्छब्देन कायंमुपलक्ष्य कार्यान्तिरस्य तचत प्रवेशो विधीयतेऽप्रा्तदेशसम्भवात्। भतो न 
शरुतिविरोध इति सिद्धान्तेकदेशिमतमु द्धाग्य दूषयति--कार्यान्तरमेवेत्यादिना । 

वनमाला 

मृदात्मनस्त्वित्यादिना । मृज्जातीयस्य तवित्यथः । सावयवत्वाच्चेति । मूतंतया प्रवेशयोग्यत्वाच्चेत्यथंः । चू्णस्येति 1 
तस्य स्वेनाप्रविष्टदेशवत्तवाच्चेत्यथं : । एकत्वे सतीति ! एकत्वादित्यथं; । ननु यदि जीवस्य ब्रह्मानन्यत्वादुब्रहमणदच 
स्वतो व्यापकत्वादित्यादियुक्त्वा अन्येनात्मना प्रवेशस्त्वया निराक्रियते, तहि तवापि कथं प्रवेशनिर्वाहूः 

तेनैवात्मनानुप्रवेशासम्भवस्यपप्युक्ततवादिति मत्वा पुवंवादी पृच्छति--कथं तर्हीति \ मास्तु प्रवेश इति त्वयापि 
वषतुं न शक्यत इत्याह-युक्तश्चेति \ तस्मादन्येनात्मनानुप्रवेश इति वदता मयैव प्रवेशनिर्वाहुः कतव्य इति भावः। 
कथमित्याश द्धुयाह्-पूवं वादी--सावयवमेवास्तु तर्हीति । यदि ब्रह्मणो निरवयवत्वे प्रवेशायोग्यता तहि सावयवमेव 
ब्रह्मास्तु उपादानत्वास्मृदादिवत् । ततश्च प्रवेदोपपत्तिरिव्याहु- सावयवत्वादिति । यथा शिरपाण्यादिमतो 
देवदतस्य हृस्तादिरवयवः तथा नामरूपशब्दितकायंप्रपच्चाकारेण परिणममानस्य ब्रह्मणोऽप्यवयवविक्षेषो जीवः, तथा 
च देवदत्तस्य हस्तत्मना मुखबिले प्रवेशवत्स्वावयवभूतजीवात्मना ब्रह्मणः शरीरलक्षणकार्ये प्रवेष उपपद्यत इत्यथः । 
उक्तं पूवंवादिना प्रवेशनिर्वाहुं सिद्धान्त निराकरोत्ति--नाशुन्यत्वादिति । प्रवेष्व्यप्रदेशशन्यत्वाद्रह्मणो नोक्त 
विधयापि प्रवेशो युक्त इत्यथः । उक्तमेव विवृणोति--न हीति । कार्यात्मना परिणतस्य ब्रह्मणस्तावन्नामहूपात्मक- 
कायदेशे प्रवेशो वक्तुं न शक्यते, मृत्कायंस्य मृदा तदवयवैरिव च ब्रह्मकायंस्य सवस्य ब्रह्मणा तदवयवजीवैश्च 
लन्मप्रमृत्येव व्याप्तत्वात्, नापि तदतिरकेणात्मना शून्यः कशचस्प्रदेशोऽस्ति यं प्रदेशं स्वाव यवभूतेन जीवेनात्मना 
ब्रह्य प्रविशेदित्ययः। निष्कलशरुत्या विरोधेन ब्रह्मणः सावयत्रत्वसाधकानुमानानुत्थानाच्चैत्यपि द्रष्टव्यम् ! इत्थमन्ये- 
चात्मना ब्रह्मणः कारये प्रवेश इति वदतः पूवंवादिनो निरासं श्रुत्वा तदेकदेशी प्रव्यवतिष्ठते--कारणमेव चेतरविशि- 
दिति । नत्र कारणस्य कायं प्रवेशः कथ्यते, कि तु कायंविरोषस्थ जीवस्य कारणे, तस्य च परिच्छिघ्नत्वात् 
प्रवेषटत्वोपपत्तिरित्ति चेदित्यथंः । सिद्धान्ती तमपि निराकरोति--जीवात्मत्वं जह्यादिति ! यदि जीवः स्वकारणे 
प्रविशेत्तदा स्वकीयं जीवात्मत्वमेव जद्यात्परित्यजेदित्यर्थः। जीवस्वरूपस्यैव विख्यनप्रस ङ्खादित्ति यावत् । विकारस्य 
प्रकृतो प्रवेशे ख्य एवं स्थादित्यत्रोदाहुरणमाह्--यथेति । इतद्व न कारणे कायंस्यानुप्रवेशो युक्त इत्याहु--तवेदेति। 
तच्छब्दोपात्तस्य कायंस्यैव प्रवेशकमत्वश्रवणादित्यथेः । एवं पुवंवाचकदेरिनि निरस्ते पुनः पूव॑वादी प्रकारान्तरेण 
प्वेशनिर्वाहिकमाशङ्धुते--कएयन्तिरमेव स्थादिति । तदेव विवृणोति-- तदेवेति । “तदेवानुप्राविशत्” इत्यत नाम- 
रूपात्मना परिणतं ब्रह्म जीवात्मरूपं कायं सदेहादिरूपं कार्यान्त समेवापद्यत् इत्ययमर्थो विवक्षितः, “स्थलोहुम्" 
(“कृशोश्हम्” इप्यादिषूपेणाहंशन्दाथंस्य जौवस्य शरीराद्यमेदानुभवादनुभवानुसारेण भ्रुत्यथंवणंनस्य स्थाय्यतवात्, 
तथा च ज्रह्यमणोऽन्येन जीवेनात्मना प्रवेश इति सिद्धमिति भावः। सिद्धान्ती निराकरोति--न, विरोधादिति, 
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वादिन्यः श्रुतयो विरुध्येरन् । तदापत्तौ मोक्षासंभवाच्च । न हि यतो मुच्यमानस्तदेवाऽऽपद्यते । न हि पु ङ्खलापत्तिकंदस्य 

तस्करादेः। बाह्यान्त्ेदेन परिणतमिति चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीराद्याधारत्येन तदन्तर्जीवात्मनाऽऽधेयत्वेन च परिणत- 

भिति चेन्न, बहिष्ठस्य प्रवेश्लोपपत्तेः \ न हि यो यस्यान्तस्थः स एव तत्प्रविष्ट उच्यते \ बहिष्ठस्यानुप्रवेश्षः स्यातपरवेशञ- 

शब्दा्थंस्यैवं दृ्टस्वात् । पथा गृहं करवा प्राविशादिति \ जलसु्ंकादिभ्रतििम्बवतप्रवेशः स्थादिति चेच \ अपरिच्छिन्न 

त्वादमूतंत्वाच्च \ परिच्छिन्नस्य मूतंस्यान्यस्यान्यत्र प्रसादस्वभावके जरादौ सूयंकादिप्रतिविम्बोदयः स्यात् 1 न ५ 

त्वात्मनः, अमूतंत्वादाकाश्षादिकारणस्याऽऽमनः, व्यापकत्वात् तद्धिपरङ्ष्टेशप्रतिविम्बाधारवस्त्वन्तराभावाच्च प्रति- 

बिभ्बवत्प्वेदे न युक्तः! एवं तहि नैवास्ति प्रवेशो न च गत्यन्तरमुपलभामहै । “तदेवानुप्राविश्षत्" इति च श्नुते; 

आनन्दगिरिटीका 

कारणवाचकेन तच्छब्देन कार्यलक्षणायामविवक्षितलक्षणा चेलपरसज्येत तहि कारणपर एव तच्छम्दोऽस्त्वित्या- 

हान्यः सिद्धान्तकदेश्षी-बाह्येति । अस्मिन्पक्षे परवेशश्रतेमुख्यार्था न लभ्येतेदयाह--न बहिष्ठेति। अन्यस्य वेदान्तिनो १ 

मतमु-दाव्य दूषयति--जल इत्यादिना \ 

एवं सिद्धान्तैकदेशोयं निरस्य पूवंवादयुपसंहरति-- एवं तर्हति । नैवास्ति प्रवेशो बरह्मणस्तततोऽन्यस्यापि 

वनमाला 

कार्मान्तरस्य कार्यान्तरतापत्तेधिरुदत्वादित्यथंः । अत्रोदाहूरणमाह--न हीति ॥ जीवस्य देवादिभावो वास्तव इति 

पक्षे विरोधान्तरमाह--ष्यतिरेकेति । जौवस्यावस्थात्रये बाल्यादिषु चानुवृत्तिरवस्थात्रयस्य बाल्यादीनां च १५ 

व्यावृत्तिश्चानुभवसिद्धा; तथा चानुवत्तिव्यावृत्तिलक्षणाभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव जीवस्य देहादिभ्यः सकाशाद्यो 

व्यतिरेकः सिद्धः तदुपोद्ररकतया तं व्यतिरेकमनुवदन्त्यः योऽयं "विज्ञानमयः" इत्याद्याः श्रुतयो विरुध्येरच्चित्यथः । 

भत एव “स्थूलोऽहस्'' इत्यादिश्रतीतेरप्रमाल्वान्न तदनुसारेण प्रवेशवाक्या्थंकस्पनं युज्यत इति भावः । जैरवेस्य 

देहादिभावो वास्तव इत्यत्रैव बाधकोन्तरमाह--तदापत्ताविति ! जीवस्य देहादिलक्षणकार्यान्तरतापत्तावित्यथंः । 

असम्भवमेव विवृणोति--न हीति \ यत इति । देहादिलक्षणाहन्धादित्यथंः । दृष्टान्तमाहन हीति । यथा २० 

्ुद्खलया बद्धस्य चौ रादेर्या शृह्कुखापत्तिविद्यते संव तस्करादेनं हि मोक्षो भवति तदित्यर्थः । ननु यदि जीवस्य 

देहादिभावापत्तौ व्यतिरेकश्चुतिविरोधः प्रसज्येत तहि तदविरुद्ध एव परवेशोऽस्त्वित्ति पू्व॑वादी प्रत्यवतिष्ठते- 

बाह्यान्त्भेदेनेति \ एतदेव प्रपञ्चपति--तदेवेति । ्रकृतमाकाशादिकारणं ब्रह्मैव प्रथमं जीवं प्रत्याधारमृतदेहाद्या- 

कारेण परिणमते पश्चाहेहादावाधारे तदाघेयजीवरूपेण च परिणमते; तथा च ब्रह्मणो देहाद्याकारेण परिणतिः 

सृष्टिः जीवरूपेण परिणतिः प्रवेश इति सृश्प्रविशक्रिपरयोमंदः समानकतुंकत्वं च सिध्यति, तर हयणोऽन्येन जीवेनात्मना २५ 

प्रवेश इति स्वाभिमतार्थोऽपि सिध्यतीत्यथंः । येयं शरीरा्न्तजीवात्मना परिणतिः सा फ ब्रह्मणो मुख्यप्रवेशत्वेन 

त्वदमिमता कि वौपचारिकप्वेरत्वेन ? नादय इट्याह्- नः बहिष्ेत्यादिना ! न दवितीयः, ब्रह्मणः परिणामित्वस्या- 

सम्भवात् । एतच्च ब्रह्मणः परिणामित्वनिराकरणं स्मृतिपादे विस्तरेण कृतमिव्याकषयेनात्राचार्थैनं कृतम् । सूचिं 

चात्रापि संग्रहेण प्राक् "नान्यथा निरवयवस्य ब्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुपपद्यते” इत्यत्र । तस्मादन्येनात्मना ब्रह्मणः 

प्रवेश इति पूवंवादिमत्तमनुपपन्नमेवेत्ति स्थितम् । इथं पूवंवादिनं निरकृत्य सिद्धान्ती स्वैकदेशिन^प्युत्थाप्य ३० 

निराकरोति-जलमूर्येत्यादिना । यथा सू्यदिजंलादौ प्रतििम्ब भावलक्षण प्रवेशोऽस्ति, तथा बुद्धयादौ ब्रह्मणः 

प्रतिबिश्बभाव एव प्रवेशपदार्थः “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान् इत्यादिश्रुतिषु “आमास एव च ' द्त्यादि- 

सूत्रेषु च ब्रह्मणः प्रतिबिम्बभावस्य प्रसिद्धत्वेन तस्थैव प्रवेशपदाथंस्वकल्पने बाधकाभावादित्याशयः। अपरिच्छिन्नत्वा- 

दिति ! व्यापकल्वादित्यथैः । अमूतंत्वाच्चेति । मू्तिरवयवसंस्थानविशेषः, तद्रहितत्वातु, निरवयवद्रव्यत्वादिति 

यावत् । व्यापकत्वे हेतुं पुवंवाक्येनाह--आका्ादीति ॥ ननु निसयवत्वव्यापकत्वादिना प्रसिद्धस्य गगनस्य २५ 

मेधालोकायवच्छेदेन जलादौ प्रतितिम्बोदयदंनादात्मनोऽपि तथा कि न स्यादित्याशङ्कयाह--तष्धिभरृष्टेति । 

रोके बिम्बसूर्यादयपेक्षया विग्रढृषटदेशवद्रूपवच्च परतितिम्बोदययोग्यं जलादिकं यथास्ति, न तथा ब्रह्मण प्रतिनिम्बा- 

धारवस्त्वस्ति, बुद्धवादेर््यापकात्मपिक्षया विप्दृष्टदेशत्वा मावात् उदभूतरूपरहितत्वाच्चेत्यथः । अत एव पूर्वोदाहुत- 

श्रुतिसूत्राणामनयेव रीत्या प्रतिबिम्बभावपरत्ं निरस्यार्थान्तरे तात्पयंम् “वृद्धिहठासभाक्त्वम् ' इति सूत्रत-द्वाष्य- 

योम॑हता प्रपञ्चेन प्रतिपादितमित्ति न तद्विरोध इति भावः॥ प्रतिबिम्बमावलक्
षणस्य प्रवेशस्य निराकरणे प्रवेदावाक्यं ४० 





५२६ |] सटौकवा्तिकयुक्तसटीकलाद्कुरभाष्योपेता [ ब्रह्य० अंनु०-\ 

श्रुतिश्च नोऽतीन्धियविषये विज्ञानोत्पत्तौ निमित्तम् । न चास्माटराक्याद्यत्तवतामपि विज्ञानमुत्पद्यते । हस्त तर्नं. 
कत्वादपोद्यमेतद्राक्यं “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" इति ! न । अन्याथेत्वात् । किमथेमस्थाने चर्चा । प्रकृतो ह्यन्यो 
चिवक्षितोऽस्य वाक्यस्यार्थोऽस्ति स स्मतेव्यः। “ब्रह्मविदाप्नोति परम्” “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" “यो वेद निहितं 
गुहायाम्" इति ¦ तद्विज्ञानं च विवलितं प्रकृतं च तत् ! ब्रह्यस्वरूपावगमाय चाऽऽकान्ञाद्यन्नमयान्तं कार्यं प्रदशितं 
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ब्रह्मावगमश्चाऽऽरब्धः । तत्रा्मयादात्मनोऽन्योन्तर आत्मा प्राणमयस्तदन्तमेनोमयो विज्ञानमय इति । विज्ञानगुहायां 
प्रवेशितस्तत्र चाऽऽनन्दमयो विशिष्ट आत्मा प्रदितः। अतः परमानन्दमयलिद्खमधिगमहारेणाऽऽनन्दविवृद्धचवसान 

आनन्दभिरिटीका 

प्रवेशो न सम्भवतीत्युक्तमित्याह्--न चेति । इतरस्यापि प्रवेशः कल्पयितुं न शक्यत इत्याह्-तदेवानुप्रा विशदिति । 
सा च श्रुतिः खष्टुः प्रवेशमाह् । सा चास्माकं मौमांसकानां प्रमाणं ततस्तद्विसोधेनान्यस्य प्रवेशकल्पनाभ्युकति 
भावः । तर्हि श्रुतिदारणतयैव ब्रह्मण एव प्रवेश उच्यतामिद्याशङ्कयाऽऽह--न चेति । तस्मादन्धो मणिमविन्ददिति. 
वदथंशृन्यमेवेदं वाक्यमिति निगमयतति--हन्तेति । शक्तिगोचरस्याथंस्यासम्भवादथंशुन्यत्वं तात्पयंमोचरस्य वा ! 
ताऽऽद्यः | आकाशादेरविप्रक्ष्टदेेऽपि जलेऽमूतंस्य प्रतिविम्बभाववदमृतंस्यापि ब्रह्मणोऽनिर्वाच्याविद्यासु प्रतिबिभ्बि- 
तस्य सृष्युत्तरकारमन्तःकरणादिषु प्रतिबिम्बभावसम्भवादित्याहु-नेति । न द्वितीय इत्याह--अन्याथंत्वादिति । 
एतस्स्फुटयति--किमथंमित्यादिना । अतः परमिति । बुद्धिगुहाप्रवेशादनन्तरमानन्दमय एव विशिष्टोऽर्थ विशेष्यस्य 
चिद्धातोर्िङ्खं वििष्टस्य विकेष्याव्यभिचारदशंनात्तदधिगमद्वारेणाऽऽनन्दविवृद्धववसान आत्मा ब्रह्मरूपोऽस्यामेव 
गृहायामधिगन्तव्य इत्यभिप्रेत्य जले सूयं प्रवेरावदनिर्वाच्यः प्रवेशोऽभिधीयत इत्यथंः । 

वनमाद् 

निविषयं स्यादिति सिद्धान्त्येकदेश्याह--एवं तर्हीति ! प्रकारान्तरेण प्रवेरावाक्यस्य विषयसाशङ्कय प्रकारान्तराणां 
निरस्तत्वादित्यारयेनाह्- न चेति । प्रवेशवाक्यस्य निविषयत्वमुक्तं श्नुतिवाक्यत्वादित्याहू-- तदैवेति । प्रवेडादेर- 
तीन्द्रियत्वेन तत्राज्ञाते श्रुतिप्रामाण्यस्यावाभ्यां स्वीकृतत्वाच्चैत्याह-श्रुतिश्चेति । तह्यंस्तु प्रवेशावाक्यादतीद्धरियाथं- 
बोध इत्याश ङ्धुयाह्--न चास्मादिति। प्रतिबिम्बभावानुपगमे सत्येतद्टाक्याथंनोघे यत्नवतामप्यस्माकमस्माद्राक्यादथं- 
ज्ञानं न चोत्पद्यते, तस्मास्रतिबिम्बभावनिराकरणे प्रवेशवाक्यं निविषयं स्यादित्यर्थः। एवमेकदेरिना प्रवेशवाक्यस्य 

निविषयत्वापादने कृते तच्छुत्वा तटस्थ आह-हन्त तहींति। इदानीं सिद्धान्ती प्रवेशवाक्यस्य निविषयत्वादिकमपा- 
करोति-न, अन्याथत्वादिति । प्राडनिरकृतेभ्योऽरथेभ्यः सकाशादन्यस्य प्रकरणाविरुद्धस्य प्रकरणपिक्षितस्य 
चाथस्य सत्वान्न वाक्यस्य निविषयत्वप्रसङद्धौ न वापोद्यतेव्यथंः । संग्रहवाक्यं विवुणोत्ति--किमथंमिति ! वाक्यस्य 
निविषयत्वाद्यापादनमस्थाने न युक्तम्, अत इदं किमर्थं क्रियत इत्यथः । निविषयत।यापादनस्यायुक्तस्वे हेतुमाह-- 
प्रकृतो हीति । हिशब्दो हैत्वर्थः । प्रकृतस्याच् स्मर्तुं योग्यस्यार्थान्तरस्य सत्तवादित्यथंः । कोऽसौ प्रकृतोभ्यं 
इत्याकाङ्क्नायां तं दशंयत्ति-ज्रह्यविदिति । “श्रह्मविदाप्नोत्ति" इति सूत्रे “सव्यं ज्ञानम् इति मन्वे च तस्य 

बरह्मणः प्रत्यक्त्वेन विज्ञानं प्रकृतम्, न केवलं प्रकृतं विवलितं च तत्। “अह् ब्रह्य” इति ज्ञानस्यैव परप्रा्षिसाधनत्वा- 
दिल्यथं : । एवं सूत्रमल्त्रयोः प्रकृतस्य ब्रह्मावगमस्य प्रवेशवाक्यपयंन्तमनुवृत्तिमाह् ~ ब्रह्यस्वरूपेत्यादिना । ब्रह्माव- 
गमश्चेति । “आत्मन आकाशः सम्भूत" इत्यादिवाक्ये यत्तो ब्रह्मस्वरूपावगमायैव शरीरान्तं कार्यं प्रदशितम् 
अतस्तद्वाक्येऽपि ब्रह्मावगम भारग्धोऽनुवृत्त इत्यथः! एवं सृष्टिवाक्येऽनुवुत्तस्य च तस्य विज्ञानमयवाकयेऽनुवृत्तिमाह-- 
तत्रान्नसयादिति । कोशवाक्येषु मध्य इति ततरशञब्दाथंः । स्थृलसूक्ष्मक्रमेण कोशानामान्त रत्वोपदेशस्य सवान्तर- 
ब्रह्मप्रतिपत्तिरेषत्वाष्विज्ञानकशब्दलक्षितायां बुद्धिगुहायां ब्रह्यावगमस्यानुवुत्तियुक्ता । अत्र प्रवेशवाक्यपयंन्तमनुवृत्ति- 
कथनावसरे प्राणमये प्रवेशितो मनोमये प्रवेरित इत्यनुक्त्वा विज्ञानमयपर्याये प्रवेशित इत्युक्तेः कोऽभिप्राय 
इत्याकाङ्क्षायां तमभिप्रायं गुहाशन्दप्रयोगेण सूचयति। एतदुक्तं भवत्ति-'“यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्" इत्यत्र 
हार्यकादानिष्ठा गृहा का ? इत्याकाङ्क्षायां सा गुहा विज्ञानमयपयपि बुद्धिरूपेण निरूप्यते, अतो बुद्धौ निहितत्वेन 
ब्रह्मणोऽवगमः सम्पादनीय इति गृहानिहितवाक्यतात्पयंसूचना्थं विज्ञानगुहायां प्रवेशित इत्युक्तिरिति । नन्वेव- 
मानन्दमयस्य मुख्यात्मत्वं सिध्येत “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" इति वाक्येन तस्यव बुद्धिगुहास्थत्वासिघाना- 
दित्याश्कयाह्--तत्रेति \ प्रियादिविशिष्ट एवात्मा तत्र प्रेरितो न शुद्धचिद्धातुः विरिष्टड्चामुख्य आस्मेदयुक्त- 
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निरुयनं चानिरुयनं च । विज्ञानं चानिज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् 

आत्मा ! ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा सवंविकल्पास्पदो निविकल्पोऽस्यामेव गुहायामधिगन्तव्य इति तसप्रवेश्षः प्रतप्यते 

न ह्यन्यत्रोपलस्यते ब्रह्म॒ निविशेषत्वाद्विशेषसंबन्धो ह्युपलन्धिहेवुर्टः । यथा राहोश्वन््राकविशिष्टसंबन्धः । 

एवमस्तःकरणगृहात्मसंबन्धो ब्रह्मण उपरुन्धिहैतुः। सलनिकर्षादवभासात्मकत्वाच्चान्तःकरणस्य । यथा चाऽऽ्टोक- 

विशिष्टा घटाद्यपकन्धिरेवं बुद्धिप्रत्ययारोकविशिष्टात्मोपलब्धिः स्यात्तस्मादुपलब्धिहेतौ गुहायां निहितमिति प्रकृत- 

मेव 1 तदृवृत्तिस्थानोये त्विह पुनस्तत्पृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदि्थुच्यते । | 

तदेवेदमाकाल्लादिकारणं कायं सृष्ट्वा तमनुप्रविष्टमिवान्तगुहायां बुद्धौ द्रष्टु श्रोतु मन्त्र विज्ञात्नि्येवं 

आनन्दगिरिटीका 

बद्धिगुहायामेव ब्रह्मण उपरुन्धिसम्भवात्तत्रैव प्रवेशोऽभिधित्सितत इत्याह--न हीति । नन्वन्यत्रोपलन्ध्यनहं 

ब्रह्म बुद्धौ वा कथमुपलभ्यत इत्याशङ्ुयोपाधर्योग्यताविशेषासम्भवादित्याहू--विेषेति । स्चिकर्षादीति । भन्तः- 

करणसंसगदिव देहवटादिषु चैतन्याभिव्यक्तिनं स्वतः । अन्तःकरणं चाव्यवधानेनैव चेतन्याभिव्यञ्चकमन्वयन्यति- 

रेकाभ्यामित्यथं; । यथा चास्वच्छस्वभावके घटादौ मुखं न प्रतिबिम्बते जलादौ स्वच्छस्वभावके प्रतिविम्बते तथा 

पत््वप्रधानस्यान्तःकरणस्य प्रसादस्वाभाव्याद्घटते तत्र ब्रह्मोपरुन्धिरिस्याहू--अवभासात्मकत्वाच्चेति । किच्च यथा 

जाडयसाम्येऽपि तमोलक्षणावरणाभिभवसमथं आलोकोऽङ्खीक्रियते तथा जाडयसाम्येऽप्यन्तःकरणस्थैव प्र्ययाकार- 
परिणतस्याज्ञानलक्षणावरणाभिंभवसामथ्यंम क्गीकतैव्यमित्याह--यथा चेति । 

चतंमाङ्ा 

मित्यथः । कथं तहि बृद्धिगुहानिहितत्वेन सुद्ध्रह्माकगमसिद्धिरिप्याशङ्कयाह्-ततः परमिति । जआनन्दमयाधिगमा- 
नन्तरमित्यथं; । नन्वानन्दमयाधिगमस्यानन्त्योक्तिसिद्धविशुदधब्रह्माधिगमोपायत्वं कथमित्यत्त आहू--अगनन्दमय- 
किङ्केति । आनन्दमय एव विलिषटोऽ्थो विशेष्यस्य शुद्धविद्धातोरिङ्खम्, विशिष्टस्य विरेष्याग्यभिचारित्वादशंनात् । 
आनन्देति । आनन्दवद्धेवंक्ष्यमाणाया अवसानः अवधिभूतः, निरत्तिशयानन्दरूप इत्यर्थः । प्रतिष्ठाशब्दार्थमाह्-- 
सर्वविकल्पेति \ सव॑कल्पनाधिष्ठानत्वादेव वस्तुतो निविरेषत्वमाह्--्निवकल्प इति । तथ!{ च अगनल्दमयरूप- 
किङ्काधिगमदारेणानन्दवृ द्वयवसानभूत आत्मा यथोक्तोऽस्यामेवानन्दमयगुहायाभेवाधिगस्तव्य इत्याभिप्रेत्य बुद्धो 
द्रष्टत्वादिरूपेणोपरन्धिरेव तस्य ब्रह्मणः प्रवेशत्वेन प्रवेशवाक्ये कल्प्यते गौण्या वृत्त्योपचयत इत्यथ; । तथा च 
वक्ष्यति--तदनुप्रविष्टमिवान्तर्गृहायां बुद्धौ द्रष्ट् श्रोतु मन्तु विज्ञातु इत्येवं विशेषवदुपलभ्यते तदेव तस्य प्रवेश 
इति । बुद्धावेव प्रवेशकल्पने हेतुमाह-न हयन्यत्रेति । बुद्धेः सकाशादन्यत्र ब्रह्मचेतन्यस्यानुपलम्भादित्य्थः । तत्र 
हेतुमाह--नि्िशेषत्वादिति । व्यञ्जकपदाथंरूपो या विश्षेषस्तस्सम्बन्धरहितत्वादिःव्यर्थः । बुद्धिसम्बन्धस्य ब्रह्मोप- 
रब्धिहेतुत्वं सदृष्टान्तमाह--विक्तोषसम्बन्धो हीति । व्यज्जकपदार्थो विरेषपदस्याथंः । ननु बुद्धावेव ब्रह्मचैतन्यस्योप- 
रन्धिरित्ि न नियमः, घटः स्फुरति पटः स्फुर्तीत्यादिप्रकारेण बुदधेरन्यत्रापि तस्योपरन्धिददं नादित्याशङ्धुयाह-- 
सन्निकर्षादिति । वृत्तिद्रारा बुद्धिसम्बन्धादेव तत्राप्युखन्धिरित्य्थः । बुद्धेश्चंतन्यग्यञ्जकत्वे युक्तिमाह्-अवभासात्मक- 
त्वाच्चेति , प्रकाशात्मकत्वादित्यथेः । अन्तःकरणस्य प्रकाशात्मकत्वमारोकादेरिव स्वाभाविकमेव, न तु तप्तायः 
पिण्डादेरिवान्यकृतमिति सूचनाथंश्चकारः । बुद्धिवृत्तेघंटादिषु चेतन्यन्यञ्जकत्वं सृष्ान्तमाह--यथा चेति । 
आदिपदं नीक्पोत्तादिसंग्रहा्थ॑म् । यथा नीलपीतादचुपब्धिरालोकसम्बन्धकृता तथा विषयेष्वात्मनः स्फुरणकूपेणोप- 

कन्धिरन्तःकरणवत्तिलक्षणालोकसम्बन्धप्रयुक्तेस्यथं: । एवमन्वयनव्यतिरेकाभ्यां बुद्धेरेव ब्रह्मापन्धिसाधनत्वमिति 
प्रसाध्य प्रकृतमुपसंह रत्ि-तस्मादिति। “मन्त्र यदुगुहायां निहिततमि"ति गुहानिहितत्वं प्रकृतं “तदेव प्राविशञदि "त्यनेन 
पुनरुच्यत्त इत्यथः । तहि पौनरुक्त्यं स्यादिति शङ्खं वारयति--चृत्तिस्थानीय इति । वृत्तिव्यष्या । तथा च 
व्याख्यानव्याष्येयभावापन्नयोगृहानिहितप्रवेशवाक्ययोनं पौनस्क्त्यदोष इति भावः| 

इदानीं प्रवेशशब्दार्थं कथयति-- तदेवेदमित्यादिना । यदाकारादिकारणं प्रकृतं तदेव ज्य इदं प्रव्यक्षादि- 
सच्धिधापित्तं कार्य सृष्ट्वेव्यथंः। अचुप्रविष्टमिवेति। गृहादावनुभ्रविष्ठ देव दत्तादिवेस्तु यथा तदन्तरपकुभ्यते तथा ब्रह्मापि 

| ॥। 
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यदिदं कश्च | तत्सत्यमित्याचक्षते। तदप्येष ररोक्ो मवति 

इति षष्ठोऽनुवाकः 

विशोषवदुपलम्यते। स एव तस्य प्रवेशस्तस्मादस्ति तत्कारणं ब्रह्य \ अतोऽस्तित्वादस्तीत्येवोपरुब्धव्यं तत्} तत्कायंमनु- 
प्रविश्य, क्र ? सच्चं मतं त्यस्चामूतंमभवत् \ मूर्तामूतं ह्यनव्याक्रतनामरूपे आत्मस्थे अन्तगतेनाऽऽत्मना व्याक्रियेते 
व्याहरते च मूर्तामतंशब्दवाच्ये ते आत्मना त्वप्रविभक्तदेशकारे इति कृत्वाऽऽत्मा ते अभवरदित्थुच्यते । किच निरुक्तं 
चानिरुक्तं च, निरुक्तं नाम निष्कृष्य समानासमानजातीयेभ्यो देशकारलविशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्तं तद्विपरीतं 
निरक्तानिरुक्तं अपि मूर्तामृतंयोरेव विशेषणे \ यथा सच्च त्यच्च प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा निलयनं चानिरयनं च । निलयनं 
नोडमाश्रयो मतस्येव धमः । अनिरुयनं तद्विपरीतममतंस्येव धमः \ त्यदनिरुक्तानिख्यनान्यमूतंधरमत्वेऽपि व्याकृत- 
विषयाण्येव \ सगंत्तिरकारुभावभ्वणात् । त्यदिति प्राणाद्यनिरक्तं तदेवानिरुयनं च । अतो विेषणान्यमतंस्य 
व्याकृतविषयाण्येवेतानि । विक्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं पाषाणादि सत्यं च व्यवहारविषयमधिकाराघ्न 
परमाथंसत्यमेकमेव हि परमाथंसत्यं ब्रह्य । इह पुनव्यंवहारविषयमपेक्षिकं सत्यं मृगत॒ष्णिकाद्यनृतपिक्षयोदकारि 

आनन्दगिरिटीका 

निख्यनं गृहप्रासादाविमृत्तंसन्निवेशविरोषोऽवयवसंस्थानविकशेष राहिस्यमनिख्यनम् । अनिरुक्तत्वाध्मूतं- 
धमंश्चेदुब्रह्मण एव कि न स्यादित्यत आह्--त्यदनिरुक्तानिरुयनानीति । 

नमाला 

ृद्धेरन्तरूपलभ्यते चान्तरूपलभ्यमानत्वसाम्यात्पवेशशब्दो गौण इत्ययं; । द्रष्टुत्वादिरूपेणोपरुन्धिलक्षणे विवक्षिते 
प्रवेशे बुद्धयुपहितच॑तन्यरूपस्य जीवस्व कतृंतवेऽपि जीवब्रह्मणोर्वास्तवैक्यमादाय सृष्टप्रवेशक्रिययोः समानकतुंत्वसत्त्वात् 
यः सरष्टा स एवानुप्राविशत् क्त्वाप्रत्ययश्चवणादिति सिद्धान्तो निष्प्रत्यूह इति मावः । एवमक्षराणि व्याख्याय प्रवेशष- 
वाक्यस्यापि ब्रह्यसच्वसाधने उपयोगं कथयत्ि-तस्मादस्तीति । तस्प्रकृतमाकाशादिक्रारणं ब्रह अस्ति नास्तीतिन, 

प्वेष्टृत्वात् असतःप्रवेशादशंनादित्यथैः, ब्रह्मणो नास्तित्वाभावे फल्ितिमाह--अत इति। पुथिन्यादिभूतत्रयं सूत्त॑मव- 
शिष्टं भूतद्रयममूतंमिति विभागो बोध्यः । ब्रव मूर्तामूर्ते अभवदित्यनेन तयोनब्रैह्यतादात्म्यमुच्यते, तत्रोपपत्तिमाह- 
मुर्तामूतं हीति ! प्रागुत्पत्तेरव्या्ृतनामरूपतयात्मनि स्थिते मूर्तामूर्ते एव सर्गादौ स्वान्तगंतेन परमात्मना व्याक्रियेते 
इत्यथः । तयोरव्याकृतनामरूपतया प्रागवस्थाने "तद्धेदं तह्यंन्याकृतमासीत्"' इति भ्रुतिप्रसिदधि्योतनार्थो हिशब्दः । 
तत्त: किम् ? अत याह्-वंयाकृते चेति \ आत्मना त्विति । परमात्मना अविभक्तदेशकाटे परमात्मना तादात्म्यापनन 
एव, प्रामुत्पत्तेरात्मनोऽद्वितीयत्वश्चवणादित्ति भावः। एतदुक्तं भवति-मूर्तामूत्तंयोरव्याकृतयोरात्मतादात्म्यात्तयोरेव 
व्याङ्ृतयोरपि तत्तादात्म्यमुपपद्यत एवेति कृत्वा तत्कारणभूत आत्मा ते मूर्तामृततं अभवदिति श्रुत्योच्यत्त इति । 
इदं तदित्युक्तमिति । यवया पुष्टं तदिदमिति निदिष्टमिव्यथैः । इहैदानीमयं विष्णुमित्र इत्यादिप्रकारेण निरूपितं | 
वस्त्वित्यथंः । विशेषण इति } निरु्तं मूतंस्यैवामेदेन विदोषणम् अनिरुक्तममूतंस्यैवा मेदेन विशेषणमिति विभागः | 
यथेति ! यथा सच्छब्दवाच्यं प्रत्यक्षं भूतत्रयं मूतेस्याभेदेन विशेषणं त्यच्छब्दवाच्यं च परोक्षं भूतद्रयममूतंस्याभेदेन 
विशेषणं तथा निरुक्तानिरक्ते अपीत्यथ; । तथेति । निलयनं च तथा निरुक्तवन्मू्तस्यैव धमं इति सम्बन्धः । धमं 
इति \ तथा च सन्निरुक्तनिरख्यनानि मूतंधर्माः, त्यदनिरुक्तानिख्यनान्यमूत्तंघरमा इति विभागः कृत इति बोध्यम् । 
ननु त्यदादीनाममू्त॑धमंत्वे सति ब्रह्मधमंत्वं प्रसज्येत ब्रह्मणोऽप्यमृत्तंतादिति, नेत्याहू-त्यद्निंहक्तेति। व्याफतेति। 
व्याकृतं कायम्, तद्विरोषणान्येव न कारणब्रह्यविशेषणानि, तेषां तद्विशेषणत्वे सगस्प्रागपि सत्तवापत््या तदत्तरकाल- 
भावित्वश्रवणविरोधादित्यथंः । व्याकृतविषयत्वमेव विवृणोत्ति-त्यदितीत्यादिना ! प्राणो वायुः, आकाशसंग्रह्थ- 
मादिपदम् । अत इतिं । व्यदनिरुक्तानिख्यनशब्दैरसिहितस्य प्राणादेः का्यत्वादेतान्यमूतंस्य विशेषणानि व्याकृतः 
विषयाण्येवेति योजना । सत्यं चेति \ (सत्यं चानृत्तं च इत्यत सत्यशब्देन व्यावहारिकसत्यमेवोच्यते न तु परमाधं- 

सत्यमित्यत्र हैतुः--अधिकारादिति । सच्च त्यत्वेत्यादीनां व्यवहारविषयाणामेव विकाराणां प्रकरणादित्यथंः। 
किच “सत्यं च इत्यत्र परमाथंसत्यग्रहुणे परमाथंदरयं प्रसज्येत, “(सत्यमभवत् इत्यत्रापि परमाथं््यस्य 
गृहीतत्वात् । भवत्विति चेत्, तत्राहु--एकमेव हीति ! परमाथंसत्यस्याद्वितीयत्वं श्रुतिस्मृतिन्यायसहसभ्रसिद्धमिति 
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सत्यमुच्यते । अनृतं च तद्विपरीतम् । कि पुनरेतत्सवंममवत्, परमाथंसत्थं कि पुनस्तदुन्रह्य । “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
हो "ति प्रक्रतत्वात् \ यस्मात्सत्यदादिकं मर्तामतधमंजातं ्यात्किचेदं सवमवििष्टं विकारजातमेकमेव सच्छब्दवाच्यं 

बरह्माभवत्तद्रयतिरेकेणाभावान्नामरूपविकारस्य, तस्मात्तद्ब्रह्य सत्यमित्याचक्षते ब्रह्मविदः । 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रदनः प्रकृतस्तस्य प्रतिव्चनविषय एतदुक्तम् -'भत्माऽकामयत बहु स्यामिति! 

स यथाकामं चाऽऽकान्ञादिकायं सत्यदादिरक्षणं सृष्ट्वा तदनु प्रविह्य पयजञ्म्पुष्वन्मस्वानो विजानन्बह्ुभवत्तस्मात्त- ५ 
देवेदमाकाश्ादिकारणं कायस्थं परमे व्योमन्हृदयगुहायां निहितं तस्प्रत्ययावभासविशिषेणोपलभ्यमानमस्तीत्थेवं 
विजानीयादित्यक्तं भवति । तदेतस्मिन्नर्थे ब्राह्मणोक्त एष रोको मन्त्रो भवति । यथा पूर्वेष्वन्नमयाद्यात्मप्रकारकाः 
पञ्चस्वपि, एवं सर्वास्तरतमात्मास्तित्वप्रकाशकोऽपि मन्त्रः कायहारेण भवति 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवसप्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्धुरभगवतः कती 
तैत्तिरीयोपनिषदि ह्ितीयत्रह्मवल्लीभाष्ये षष्ठोऽनुवाक १० 

भानन्दगिरिटीका 

"“तत्सत्यमिव्याचक्षत"' इत्यध्योपपत्तिमाह--यस्मादिति । पदानि व्याख्याय प्रकृतानु प्रश्ननिराकरणे प्रकरणस्य 
तात्पर्यं "सोऽकामयते'"तव्यदेद्छयत्ि--अस्ति नास्तीव्यादिना। तस्या बुद्धिगृहायाः अहु कर्ता भोवेतेत्यादयस्त एवाव- 

भासविकेषास्तैग्यंज्यमानं विशिष्टस्य विषयत्वेऽपि स्वरूपस्याविषयत्वादित्यथंः" । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमन्दद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्ति रीयोपनिषच्छा ्कुरमाष्यटीकायां १५ 
द्वितीयन्रह्यवल्ट्यां षष्ठोऽनुवाक 

तनमाखा 

द्योतनार्थो द्वश्ञब्दः, अतो न परमाथं्रये इष्टापत्तिरिति भवः। ननु व्यवहारविषयाकाल्ञादिभ्रपश्चस्य कल्पितत्वात्कथं 
तत्र सतव्यशब्दप्रवृत्तिरिति शङ्कां निराकुवन्संत्यं च व्यवहारविषयमिद्युक्तं विवृ णोति--इहु पुनरिति \ “सत्यं 
चानृत्तं च" इत्यत्रेत्यर्थः । आपेक्षिकं सत्यमुच्यत इति सम्बन्धः । किमपेक्षयोदकादिलक्षणस्य सत्यस्यपेक्षिकत्वमित्या- २० 
काङ्क्षायामाह -मृगतुष्णिकादीति । “सत्यं चानृत्तं चः" इत्यत्र व्यावहारिकं वस्तु सत्यशब्दार्थः प्रातिभासिकं 
वस्त्वनुतशब्दाथं इति निष्करषंः । कि पुनरिति ! एतस्प्रकृतं निरुक्तादिकं सवं किमिति प्ररने सत्यमभवदिति प्रति- 
वचनम् । तत्र सत्यं विरिनष्टि-परमार्थेति । इदं च विशेषणं सत्यं चेत्यत्र गृहीततसत्यग्यावृत््यथंमिति प्रागेव 
व्यक्तम् । परमा्थ॑सत्यस्वरूपं प्ररनपुवकं विलिष्य दर्शयति-कि पुनस्तदित्यादिना । यत्सत्यादिशब्दरपात्तं यच्चेदं 
कि चाविश्ञेषितं विशिष्यानुपात्तं तत्सर्वं परमाथंसत्यमभवदिति रीत्या श्तौ “यदिदं किं च” इति वाक्यस्य पूर्वेणेक- २५ 
वाक्यता बोध्या इमामेवेकवाक्यतां प्रदर्शयन् ^तत्सत्यमित्या चक्षते" इत्यस्योपपत्तिमाह्-यस्मादित्यादिना ! पूव- 
ग्रन्थस्य विवक्षितमर्थं दर्शयितुं तत्र वृत्तमनुवदति--अस्तीत्यादिना । इदानीं तत्र विवक्षितं कथयति--तस्मादिति । 
शर्या ब्रह्मण्यसत्वाशद्कानि राकरणपुवंकं सत्तवप्रतिपादनायंव तस्य मोक्तुभोग्यात्मनावस्थानग्रतिपादनादित्य्थः | 
अस्य हेतोरस्तीति विजानीयादिव्यनेन सम्बन्धः । तदेवेति । ब्रह्मवेत्यथः। इदंशब्दाथमेवाह-कायंस्थमिति 
का्यंकरणसङ्खाते साक्षितया स्थितमित्यर्थः । बुद्धौ विशिष्य तस्योपरन्धिममिप्रेतयाह्-परम इत्यादिना । व्योम्नि ३० 
या गृहा तस्यामिति सप्तम्योर्वेयधिकरण्यम् । हाद॑मेवाकाशं परमं व्योमेति च प्रागेव दशितम् । मुख्यस्य निधानस्या- 
सम्भवं मनसि निधाय हृदयगुहायां निहितमिव्यस्या्थंमाह्-ततप्रत्ययेति । तस्मिन्हूदयगुहाराब्दिते प्रत्यये 
साक्षिणा प्रतीयमानेऽन्तःकरणे योऽयमात्मचैतत्यस्थावमासमानो विशेषः “पश्यन् श्युण्वनुः' इत्यादिभाष्येण प्रदरितो 
दरष्टत्वादिरूपभेदस्तेन रूपभेदेनोपलभ्यमानं प्रकाशमानं ब्रहयेत्यथंः । ननु “असद्वा इदम्" इति रेलोके 
न सर्वान्तरालमास्तित्वप्रतिपादकः तदस्तित्ववाचिपद्यभावात्, प्रत्युत आकाशा्दिकारणे वस्तुस्यसच्छब्दश्नवणेन २३५ 

तदसत्तवस्यैव प्रतीतेस्वेत्याशङ्कव् विशिनष्टि--कायंद्रारेणेति । असतः कायंकारणत्वासम्भवादसच्छब्दनिरदिषटस्यापि 
सत्त्वं कारणस्य सिध्यतीत्याशयः। 

इति त॑त्तिरीयोपनिषद्राष्यव्याख्यायां वनमाराख्यायामानन्दवत्त्यां षषटोऽनुवाक 

१. सोपाधिकस्यात्मनः पदयत् श्युण्वनु इत्यादौ विषयत्वं न तु शुद्धस्येत्यथं : । 
१७ 





जथ वासिक व्रह्धाव्ल्ल्यां ष्नष्ठो <नव्याच्छः 

असत्समोऽसौ मवति योऽसदुव्रह्मेति वेद चेत् | अस्ति ब्रह्मेति चेदेद सन्तं तं ब्राह्मणा विदुः ॥ १॥ 
सदप्यात्मस्वरूपेण ब्रह्मासदिति वेद॒ वेत् । सोऽसन्नेवेह मवति कोशात्मत्वामिमानभाद् ॥ २॥ 
न हि कोगास्मना सन्वमृते ब्रह्म समदनुते । इतः स्पातमना समते रज्जं सदास्मिकाम् ॥ ३॥ 
असद्धयः खलु कोशेभ्यः सदेकं ब्रह्म वेद चेत् । दशे सूपान्तरास्वास्सन्तं तं बाह्मणा पिह; ॥ ४॥ 

५ यस्मादेवमतो शिखा कोश्चानज्ञानकन्पितान् । निवरिंक्ारमना्न्तं परमात्मानमाश्रयेत् ॥ ५॥ 
यतः कोशातिरेकेण नासखं विद्यते परम्  'म्युवां असदित्येवं घटते भ्रुत्युदीरणम् ॥ ६ ॥ 
अस्तीत्येषोपलन्धव्यः सदेवेति च त्रासनम् | ब्रह्मात्मव्यतिरेकेण सत्वमन्यत्र दुरुभम् ॥ ७ ॥ 

त्येष एव शारीरो योऽशरीरः सदेकलः 
आनन्दान्तस्य पूवस्य च्यात्मा नाऽऽत्मवतः परः[नात्मा ततः परः]॥ ८ ॥ 

१० उक्तं ब्रह्मविदाप्नोति परं नाज्ञोऽसदाश्रयः { इत्यस्य निर्णयार्थाय परो प्रन्थोऽतायंते॥ 8 ॥ 
साधारणं परं ब्रह्म षिदुषोऽविदुषश्च चेत् । प्राप्तयप्राप्ठी समे स्यातां नियमे हेस्वसम्भवात् ॥१०॥ 
कायमात्रावबद्रान्तःकरणतात्तमसिनः । नशक्याऽस्तीति धीः कतुं सखतःसिद्ारमवस्तुनि ॥ 

अतोऽस्यास्तित्वसिद्भयथं कन्पनातीतरूपिणः ॥११॥ 

भस्नेव स भवति । असदृब्रह्येति वेद चेदित्यस्य इखोकभागस्यार्थ प्रपञ्चयति-- सदपीति ।॥ १-२॥ 
१५ किमित्यालनोऽसक्वं कोरूपेण सतत्वादित्याशङ्घुयाऽऽह॒-न हीति । दृष्टान्ते सर्पो दार्टीन्तिके चाऽऽत्मा 

कतृत्वेन सम्बध्यते । २३1 
अस्ति ब्रहोति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरित्िदलोकस्योत्तरार्धं प्रपञ्चयति--असनदूच इति । दृेरात्मनो 

बरह्मणः सकाशाद्रूपान्तरस्यासत्वादुब्रह्मणश्च सच्वाभ्युपगमादिति हेत्वथंः ॥ ४॥ 
यत्तो ब्रह्मरूपेणेवाऽऽत्मनः सत्त्वं न कोशकूपेण कोशानां कल्पितत्वेनासत््वादततश्च कोरान्विवेकज्ञानेन 

२० विहाय परमात्मानमात्मव्वेन जानीयादित्याह् - यस्मादिति ।। ५॥ 
परमात्मरूपेणापि कोशचरूपेणेवाऽऽत्मनोऽसत्त्वं स्यादित्याशङ्कयाऽऽह् -यत इति । कोशात्मन॑वा सत्तव- 

मित्यत्र प्रमाणमाहु-मृघ्थु्वेति । ६ ॥ 
 कोकशपच्चकं म॒त्युश्षब्देन विवक्षितं ब्रह्मात्मना तु नाऽऽत्मनोऽसत््वमित्यत्रापि प्रमाणमाह् -भस्तीत्येवेति | 

 इोकाथंमुपसंह रति-ब्रह्यात्मेति ।। ७ ॥। 
२५ तस्येष एव शारीर आत्मा । यः पुव॑स्येव्यस्याथंमाह--तस्येति ।। ८ ॥ 

अथातोऽनुप्रश्ना इत्यादेसुत्तरग्रन्थस्य तात्पयंमाहू--उक्तमिति । ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यत्र ब्रह्मविदेव परं 
ब्रह्य प्राप्नोति नाज्ञोऽविद्रान्कत्पितकोशपञ्चकमात्मत्वेन गतत्वादिव्युक्तमस्येवार्थस्याऽशक्षेपद्रारा समाधानाथमुत्तर- 
ग्रन्थप्रवृत्तिरित्यथैः ॥ ९ ॥ 

श्रुत्या विवक्षितमाक्षेपमेव दर्शयति--साधारणमिति । विदुषोऽविदृषद्च साधारणं स्वरूपं यदि परं ब्रह्य 
२० तदा योरपि ब्रह्यप्राप्तिस्तदप्रापिरवा समाने युज्येते न तु विदृषो ब्रह्यप्रापिविदुषड्च तदप्रा्िरिति नियमो नियामका- 

भावादिव्याक्लिप्य नियमसमथंनाथंमुत्तरग्रन्थप्रवृत्तिरिव्यथंः ॥। १० ॥ 

उत्तरग्रन्धस्यैव तात्पर्यान्तरमाहु-कायंमात्रेति ! कोशपञ्चकस्याऽऽत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्परमात्मा नास्त्य 

वेतिशङ्धुायां तदस्तित्वसाधनायावरिष्टप्ररनद्रयसमाघानाय च समनन्तरग्रन्थसमुत्थानमित्यथः ॥ ११॥ 

१. वृ० १-३-२८ । २. क० २-३-१३ । ३. छा० ६-२-१। 
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अथात इत्यनुप्रशना वक्ष्यन्ते निर्णयाथिने ॥१२॥ 
अथानन्तरमस्येव साधारण्याप्रमेयतः । आचार्योक्तिमयुप्ररनाः शिष्यस्य गुरुसन्निधौ ॥१३॥ 
अप्यव्िद्रानयुं लोके प्रेस्य कथिस्समह्नुते । न चेदबिद्रानाप्नोति विद्वानेतीतिं का प्रमा ॥ 

॑ स्यान्न बेस्यपरः प्ररनल्ित्वाद्धि बहुबागियम् ॥१४।॥। 

"्लुतिश्वात्र विचारार्थं विचायं वस्खिदं यतः । एतेषां खटु॑चोदयानायत्तरा्थोत्तरा भुतः ॥१५॥ ^ 
रयोः सद्धावपूवेत्वादस्तित्वं तावदुच्यते ॥१६॥ 

घटाइङरादि यत्काय दष्टं स्ारणं हि तत् । आक्रालचादि च नः कायं तदप्येवं प्रतीयताम् ॥१७॥ 
असतश्चदिदं कायं सवं स्यादसएदन्वितम् | असतः कारणत्वं च निरात्मलान्न सिद्रयति ॥१८॥ 
ध॒वः सन्छुरुते कायंमयस्कान्तो मणि्ेथा । कारणत्वं भवेदेवं इवेतोऽतिशयः इतः ॥१६॥ 
साविद्यः प्रत्यगारमा यो बिय्ोनिः पुरोदितः । सोऽकामयत नाविद्यां विना कामोऽस्ति कस्यचित्॥२०॥ 
अलातस्येकरूपस्य वैश्वरूप्यं यथाऽन्यतः । सूषामिधानभरान्त्युत्था बहुतेयं परात्मनः ॥ 

प्रजायेयेस्यतो बक्ति नामशूपात्मना प्रभुः ॥२१॥ 

एवं तात्पयंमुकत्वा पदार्थान्कथयति--अथेति । ब्रह्मात्मेकयज्ञानस्य फखवत्त्वकथनान्तयमथशब्दाथंः । यतो 

विदुषोऽविदुषद्च साधारणं ब्रहम यतक््चाप्रमेयमतः प्ररना भवन्तीत्यतःशब्दाथं; । आचार्योक्तिरनन्तरमिस्यनु- 

राब्दाथंः ॥ १२-१३ ॥ 

प्रश्नानेव विभज्य कथयत्ति-अपीति \ अविद्वान्कर्िन्पृतः सन्कवल्यं प्राप्नोत्युत न प्राप्नोती्येकः प्ररनः। 
आत्मत्वे सत्यपि ब्रहमणोऽविद्रान्विद्याबकाभावान्न प्राप्नोतीति चेत्तदा विद्वानपि प्राप्नोत्युत नेत्ति द्वितीयः । ब्रह्म 
प्रप्तेरविद्यानिवृत्तेरतिरेकादुबरह्यास्ति नास्तीति तृतीयः । तेन बहुवचनमित्यथः ॥ १४ ॥1 

प्टुतेविचारविषयत्वोक्तिपूव॑कं “सोऽकामयते""त्यादयत्तरसन्दभंस्य तात्पयंमाह्--ष्टतिश्चे ति ।॥ १५॥ 
क्रममतिक्रम्य तुत्तीयप्रश्नस्य प्राथम्येन निणंये हेतुमाह्--द्वयोरिति ॥ १६॥ 

ब्रह्मणः सत्त्वमनुमानेन साधयति-घटेति । आकाशादि सलूरवकं कायंत्वाद्टादिवदिति रौकिंक- 

ग्याप्ट्यवष्टम्मेन सत्कारणं तावदधिगततं॒तस्य च देशादिकारणव्वेन देशाद्नवच्छित्रात्वाद्ब्रह्मस्वं सिद्ध 

मित्यथंः । १७॥ 
जगत्कारणस्य ब्रह्मणो विश्षेषतोज्नुपकम्भेनासस्वादसदेव कारणं जगतः स्यादिव्याश _्याऽऽ्-असतश्चेदिति) 

किञ्च कारणत्वं कायपिक्षया नियतप्राक्काखसत्तवं तस दूल्यस्य सम्भवतीत्याह--असत इति ॥ १८ ॥ 

ब्रह्मापि जगतो न कारणं कूटस्थत्वादिव्याशद्कुयाऽऽह्-घरुवः सन्निति । कुरवत्कारणमित्य ज्गीकरणान्न 

कूटस्थस्य कारणत्वमित्याशङ्खयाऽऽह्-करुवंत इति ! सदा कुरवच्चेत्कारणं तदाऽतिशयस्य विशेषस्याभावादेक- 

रूपत्वात्कूटस्थस्यैव कारणत्वमापचेतत कदाचित्वुवंच्चेत्कारणं तहि कारणत्वमकूुवंत एव कुवंदरपस्थाकुवेत्कायत्वा- 

दित्यर्थः 1 १९॥ 

आकालादिकारणस्य प्रत्यगात्मनः सद्धावं प्रसाध्य तत्रैवार्थे समनन्तरवाक्यमवतारयति--साविद्य इति । 
आकाश्चादिकारणस्याज्ञातस्य प्रल्यगानः सशब्देनोपादाने हेतुमाह्--नाविचयामिति ॥ २० ॥ 

अविद्यया कामयितुत्ववत्परस्याऽऽत्मनो बहुभवनमपि तथैवेति दशंयच्चनन्तरं वाक्धमुत्थापयति- 
अरातस्थेति \ तस्य नैरचल्ये सति तेजोमात्रतेनैकरूपस्य बहुरूपत्वदीघंत्वव क्रत्वादि चल्नविश्ेषाद्यथोत्पदयते तथा 
परस्याऽऽत्मनः स्वारस्येनंकरूपस्य नामरूपात्मकाविद्याजनितश्रान्तिवशाद्रहुभवनं भवति । अत्तो बहूभवनस्य 
भविद्यामन्तरेणायोगान्नामाद्यात्मना 'शप्रजायेये""ति श्रुतिरित्यर्थः ॥ २१ ॥ | | 

१. पा० अश्ा० ८-२-९७ । 
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आत्मस्थे नामस्पे ये देश्कालादयपेक्षिणी । जगत्कमेवशषादीच्चादथन्येते बहुधाऽऽत्मनः ॥२२॥ 
व्याकृतियां तयोविष्णोः प्रस्यहं नामरूपयोः । भूयो भवनमेतत्स्यान्मायिनोऽनेकता यथा ॥२३॥ 
न ॒द्यनवयवस्यास्य बहुत्वं युज्यतेऽञ्जसा । तस्माद्भाक्तं बहुं स्याद्रयोम्नो यद द्घटादिभिः।।२४॥ 
श्रौतं सृष्टयादिविषयमीकश्वरारोचनं तपः । कायत्वान्लौकिकस्येह तपसोऽसम्भवो मवेत् ॥२५॥ 

५ यथाश्रुति समारोच्य ससे जगदोधरः । यथाक्रमं यथारूपं यथाकमं यथाकृति ॥२६॥ 
मायावी जगदुत्पा्य माययेवेश्वरेश्वरः । सपादीन्कल्पितान्छम्वत्तदेवानुषिवेश्च सः ॥२७॥ 
मृ च्चेत्कारणं ब्रह्म कायं सवं तदात्मकम् । तदात्मतातिरेकेण प्रवेश्ोऽन्यो न शिते ॥२८॥ 
न चान्यः प्राविश्गदधिष्णोः श्रयते द्येककरेता । सृष्टा जगत्तदेवानुध्राधिश्चच्चेति हि भ्रुतिः॥२६॥ 
कपारादयात्मना इम्मं मृद्रच्चेस्प्रा विश्ज्जगत् । सरदोऽनेकास्मकत्वात्त घटते नक्तो द्दशः ॥३०॥ 

१० अनाप्नदेशवन्मृदस्वेशो व्यापिनः कथम् | प्रवेजञश्रवणात्तर्हिं परिच्छिन्नं प्रकल्पताम् ॥२३१॥ 

खे हस्तादिवच्चायं प्रवे्षोऽपि षटिष्यति । अभूतस्यापि नैवं स्यास्का्यव्या पिस्वहेतुतः ॥३२॥ 
व्यापि वाऽव्यापि वा कायं व्याप्नोस्येव हिं कारणम् । 
न ्ात्मशुन्यो देशोऽस्ति यं जीबेनाऽऽविशेत्परः ।। ३३ ॥ 

अविद्यया बहुभवनं परस्य प्रपञ्चयति - आत्मस्थ इति । जगच्छब्देन प्राणिजात्तं गृह्यते । वात्तिकट्रयेऽपि 
१५ नामरूपशब्देनाविद्योच्यते । २२.२२ ॥ 

परिणामित्वादुब्रह्मणो मुख्यमेव बहुभवनं नाविद्याक्त्तमित्याशङ्कुधाऽष्॒- न हीति ।। २४॥ 

स तपोऽ्तप्यतेत्यत्र तपःरान्दाथंमाह-श्रोतमिति । किमत्ति तपःशब्देन प्रसिद्धमेव कृच्ादि नोच्यते तस्य 
कार्यत्वेन वर्णाश्रमादिसर्गोत्तरकार्त्वाद्तब्रह्मणि चासम्भवादित्याहु--कायेत्वादिति ।) २५ ॥। 

स तपस्तप्तेत्यादेरथंमाह्-यथाभतोति ।। २६॥। 

२० तत्सुष्टवेत्यदेरथं कथयति--मायावीति ।। २७॥ 
जगत्सृष्ट्वाऽतर प्रविष्टं खष्ट् ब्रहोप्युक्तं प्रवेशमाक्षिपत्ति--मृददिति ॥ २८ ॥ 

कायंस्योपादानाव्यतिरेकादुपादानस्य ब्रह्मणोऽप्रविष्टदेशाभावाप्रवेशो न सिध्यति वेरत्ताह ब्रह्मणोऽन्यस्य 
केस्यचित्पविष्त्वमेष्ट्यमित्याश द्य सृष्प्रवेशयोरेककतुंत्वश्रुतिवि रोधान्नेव मिव्याहू--न चेति । २९।। 

यथा घटस्य समवायिकारणमेव कपारचणदिषंटे प्रवेशो सति तदात्मना चट प्रविक्षतीत्ति व्यपदिश्यते तथा 

२५ जगतः समवायिकारणमेव ब्रह्य जगदुत्पाद्य ततर प्रविष्टमिति व्यपदेशः सिध्यतीति रङ्कुते-कपालादिति । वंषम्य 
प्रदरोनेन प्रत्यादिशति--मृद इति ।) ३० ॥ 

वेषम्यमेव स्फोरयति--अनाप्तेति । प्रवेशश्रुत्या परिच्छिन्नत्वं छष्ट॒रिष्यतामित्याशङ्ते-- प्रवेशेति ॥।२३१॥ 

परिच्छिघनत्वाङ्गीकारेऽपि कथं प्रवेशोपपत्तिरित्याङ्कयाऽऽहु--मुख इति । मूतंस्य मूर्तान्तरे प्रवेश 
दशनात्परस्य चामूत्तत्वात्न काय प्रवेशो युज्यते । तस्य कार्यन्यापित्वादग्याप्तकायेदेश्षाभावादिव्य॒त्तरमाह- 

३० अमतस्येति ।। ३२॥ 

तस्य परिच्छिन्नत्वा द्खीकाराक्कथं कायंव्यापित्वमिव्याशङ्कयाऽऽहू--व्यापि वेति समवायिकारणं परिच्छेदे 
अपरिच्छेदे च स्वकार्यं व्याप्नोत्येव तथा च सृष्ट्वा प्रविष्ट इत्येतदनिष्टमित्यथंः | परस्य व्परापित्वैऽपि जीवस्या 
व्पापित्वात्तेनाऽत्मनाऽऽस्य कायं प्रवेशः स्यादित्याशङ्कयाऽऽ्-न हीति ॥ ३३ ॥ 
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अथ कारणस्पेण का्यमीशः समाविशेत् । अदं॑शरह्येतिवञ्जह्याकायं कायारमतां तथा ॥२४॥ 

मतं जीबास्मकं कार्यं याति कार्यान्तरं यदि। विरोधान्नैवमप्येतन्नेति कम्भः सरावताम् ॥२५॥ 

नामसूपादिकार्याच्च व्यतिरेकाडुवादिनि । शरुतिः इष्येत मोक्ष तदापततौ सुदुरुभः ॥३६॥ 

जराकेवत्यवेश्षदचेन्नापरिच्छिन्नरूपतः | अभूतेखास्च नास्यैवं प्रवेश उपपद्यते ॥३७॥ 

एवं तहि प्रवेशोऽस्य दिरष्यते न कथश्चन । न च गव्यन्तरं विद्मो येन वाक्यं समथ्यते ॥३८॥ ५ 

आनर्भक्यादिदं तदि त्यज्यतां शिगयाक्यवत् । प्रवेशवाक्यं नैवं तद्गत्यन्तरसमाश्रयात् ॥२६।। 

बरहमवित्परम)प्नोतीस्युक्सवा सत्यादिलक्षणम् । प्रावेश्चयद्गुहां तच्च तदनात्मत्यशान्तय ॥४०॥ 

अन्रह्लनिवृत्यथं त्रद्मा्मेतिविेषणम् । तन्निवृत्ताववाक्याथं कैवल्यं प्रतिपद्यते ॥४१। 

यस्मादेवं फलं तस्माज्ज्ञानमत्र विवक्षितम् । गुह्यायामद्रयं तह तस्मान्निहितभरुच्यते ॥४२॥ 
ॐ 

तद्रपाजुगमा यान्नमयान्त कायमाद हि ॥४३॥ १० 

पूवपूर्वातिरेकेण त्रीन्कोक्ञानतिरङ्गय च । विज्ञानमयषूपायां गुहायां दशितः परः ॥४४॥ 

यथा कार्यं कारणकूपेण पय॑वस्यति तथेश्वरो जगदुत्पाद्य तत्र भविश्चतीत्यभ्युपगमान्न प्रवेशानुपपत्तिरिति 

चोदयथति--अयेति । यथा ब्रह्यास्मीत्यत्राहङ्कुतृंत्वनि रासेनात्म नो ब्रह्मत्वं बोध्यते तथा यथोक्तं प्रवेशे कायस्य 

कार्यासतात्यामः स्यात्तथा सति न कारये प्रवेशः सिध्यतीदृत्तरमाह--अहमिति ॥ ३४॥। 

परमात्मका्यंस्य जीवस्थाहङ्कारादिकार्यात्मकत्वं परस्य प्रवेशो नामेति पुनः शङ्धुते-मतमिति ! घटस्य १५ 

शरावत्वादर्शनादन्यस्यान्यभावासम्भवान्न जीवस्याहङ्कारा्यात्मत्वमिति दषयति--विरोधादिति ॥ ३५ ॥ 

किञ्च जीवस्य प्रमात्मकायंस्याहृद्कारादिकायं भावे सत्यनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविद्येति नामरूपक्रियराट्मक- 

का्यतिरेकं जीवस्यानुवदन्ती शुतिविरुध्येतेस्याह्-नानेति। कायस्य जीवस्य कार्यान्तरापरत्तौ तस्य ब्रह्मभावो मोक्षोऽपि 

दुरुंभो भवेत्स्वरूपनाशमन्तरेणाच्यस्यान्यभावाक्षम्भव [दत्तोऽपि यथोक्तप्रवेशा
नुपपत्िरित्याह्-मोक्षश्चे ति ॥ ३६ ॥ 

प्रकारान्तरेण प्रवेरामाशङ्य प्रत्यादिशति--जलाकंवदिति ।! ३७ ॥ | | २० 

यथोक्तानां प्रत्रेशप्रकाराणामन्यतमोऽपि प्रकारो दश्शितरोत्या नोपपद्यते चेत्तहि परस्याऽऽत्मनो न कथञ्चिदपि 

प्रवेशो युज्यत इत्युपसंहरति--एवं तरहौति । प्रवेशवाक्यं तहि प्रागुक्तास््रकारान्परिहाय प्रकारान्तरेण समध्यंता- 

मित्याशङ्कयाऽऽह--न चेति ॥ २८ ॥ | 

कथं ताहि प्रवेशवाक्यस्य प्रामाण्यमित्याशङ्कुय पवंपक्षमुपसंहरति--अआनयेक्यादिति । भ्रव शवाक्यं न 

त्याज्यं तस्य गव्यन्तरसम्भवादिति सिद्धान्तयति-- नैवमिति ॥ २९ ॥ २५ 

ब्रहमात्मनोरेकल्वज्ञाना्थ प्रवेशस्याप्रतिपाद्यस्येव कस्पितत्वान्नोक्तदोषाणामवकाकश्लोऽस्तोति गत्यन्तरमेव 

स्फोरयति--ब्रह्मविदिति ।। ४० ॥ 
“यो वेद निहितं गृहायामि"ति गुहा प्रवेशवचनं ब्रह्मणोऽनात्मत्व निवृत्यर्थमिति 

यथोच्यते तथैव “अयमात्मा 

ब्रह '"ति ब्रह्मणो विदोष्यत्वमात्मनोऽप्य्रह्यत्वश्ङ्कानिवृच्यथंमित्याह--अन्रह्यत्वेति । ब्रह्मणोऽनाव्मत्वनिवृत्तिरात्म- 

नरचान्रह्यत्वनिवृत्तियंदा विरेषणसाम्याल्लभ्यते तदा सिद्धमर्थं कथयति--तच्निवृत्ताविति ॥ ४१ ॥ ३० 

 सोक्षफलस्यैवयज्ञानस्यात्र विवक्षितत्वे तादथ्यंन मन्त्रे ्राह्यणे च प्रवे्कल्पनेत्याहु-- यस्मादिति । ४९ ॥ 

कथमेकत्वज्ञानमनत्र॒ विवक्षितमिः्युच्यते कोरपञ्चकोपन्यासस्यापीह् दर्शनादिव्याशङ्कयाऽऽह--तदरपेति । 

बरह्मातमैकत्वस्वशूपानुगमस्तदवगतिस्तदथंमानन्दमयादयन्नमयान्तं कोक्षपञ्चकमिहोपन्यस्यते तस्मादेक्यज्ञानमेवाच्र 

विवक्षितं कोशपञ्चकवचनस्य तदुपायत्वादित्य्थः ॥ ४३ ॥1 | 
& 

प्वेदावचनमेकत्वज्ञानाथंमिल्युक्तं प्रपञ्चयति-- पव ूर्वेति \ पुव॑स्मादल्नमयाद्रा ह्यादतिरेकेणानन्तरं प्राणमयं ३५ 

तत्तोऽपि चात्तिरेकेण मनोमयं ततश्चातिरेकेण विज्ञानमयं गृहीत्वा त्रीन्कोशान्ूर्वोक्तानेवमतिक्रम्य विज्ञानमयखूपा 

या बुद्धिलक्षणा गुहा तत्र परमात्मा प्रविष्टो दर्शितस्तथा च जीवपरयोरेवयं सिध्यतीत्यथं; । ४४ ॥ 





५३४ 1 सटोकवार्तिकोपेता [ त्रह्य° अनु०-६, भा० वा०-४५-५३ 

तत्राऽऽनन्दमयो यस्माल्लक्ष्यते राहुचन्द्रवत् । मानुषादधि यत्रेदं ॑सुखं निष्ठां प्रपद्यते ॥ 
उच्ृष्यमाणं क्रमशस्तदूजह्यासीति बोधयेत् ॥४५॥ 

विकल्पयोनावेतस्यां निविकल्पोऽधिगम्यते । तस्मात्तस्यां प्रवशोऽस्य कल्प्यते नाञ्जसोच्यते ॥४६॥ 
प्रकाशात्मक एतरिमन्द्षटशरोत्रादिरक्षणम् । मोहादीक्षामहे यस्मा्प्मविषटस्तेन कल्प्यते ॥४७॥ 

५ "तस्यैष एव॒ शारीर आत्मेत्येव बुबाणया । एेकात्म्यञुच्यते श्रुत्या हसरविषटाप्रविष्टयोः ॥४८॥ 

प्वेशदेतुदोषाणासध्यस्तानां परात्मनि । यदाहीत्यादिना ध्वंस एवं सत्युपपद्यते ॥४६॥ 
अप्रविष्टस्वभावस्य ग्रवेशषस्तेन कल्प्यते । कषत्रह्ञेरहानेन द्येकारम्यं स्यात्कथं सिति ॥१०॥ 
ूर्तमूर्तामकं कायं यत्सषटरा प्राविश्चप्मुः । रजतं शुक्तिकेवाऽऽत्मा तदात्मेवाभवन्मृषा ॥५१॥ 

मृतं मतत्रयं सस्स्यादितरस्यदिहोच्यते । अव्याकृतादाशरीरादेताबदस्तु नापरम् ॥५२॥ 
१० समानेतरजातीयानिनर्धा्येदंतयोच्यते | यनिनिरुक्तं तदत्र स्यादनिरुक्तमितोऽन्यथा ॥५३॥ 

कोशान्तरं परित्यज्य बुद्धावेव परस्य प्रवेशवचने हेतुमाह- तत्रेति \ ब्रह्मात्मेकल्वज्ञानस्यात्र विवक्षि 
तत्वादाचार्यो योग्यं रिष्यं दष्ट्वा त्वं ब्रह्योत्युपदिशेदित्याहु-मानुषादिति । ४५ ॥ 

एकत्वक्ञानाय प्रवेशकल्पनेव्युक्तमेव प्रकारान्तरेण प्रकेटयति--विकल्पेति । एषा हि वुद्धिविकल्पयोनिः 

सवंविकल्पाश्रयत्वात्तच्र प्रत्यगात्मप्रवेदो सत्येव निविकल्पः सर्वाविद्या्त्कायेवि निमुक्तोऽहुं ब्रह्मास्मीति यस्मास्परो 
१५ ज्ञातुं शक्यते तस्मात्तत्र प्रवेशकल्पना भवत्यंक्यज्ञाना्थेत्यथेः ।। ४६ ॥ 

आत्मनो दर्शनश्रवणादिविश्लेषज्ञानस्यान्तःकरणद्वारा चक्षुःश्रोत्रादिकृतत्वाच्च तस्य तत्र प्रवेशो भवती. 
त्याहु-प्रका्चात्मक इति ! एतस्मिन्नित्यन्तःकरणमुच्यते तस्य च प्रकाशात्मकत्वं ज्ञानाकारपरिणामाद्खीकरणात्ततर 
द्रष्टा श्चोतेव्यादिरूपं मोहास्तीयते तस्य च परिशुद्धस्य परमात्ममात्रत्वा देक्यसि द्वयथंत्वेनेव प्रवेशकल्पनेत्यथंः ।॥४५॥ 

इतदचाच्न ब्रह्माद्मनोरेकत्वं विवक्षितमित्याहु-तस्थेति ! यो हि परमात्माऽसन्नेव स भवतोत्यादिश्छोके 

२० निदिहयते त्स्य सच्चिधानादेषशब्देन पराम्रष्टुं शक्यत्वादसवेव परमात्मा तस्य पूर्वोक्तस्य कोशपञ्चकस्य शारीर 
आस्मेव्युक्ते जीवब्रह्मणोरेकत्वमेव सिध्यति परस्यैव कोशपञ्चकानूप्रवेशेन जीवभावादिव्यथंः ।। ४८ ॥ 

जीवन्रह्मणोरेकान्तेनैकत्वे प्रवेशनिमित्तकातुत्वादिदरोषाणां ब्रहयण्यध्यारोपितानां यदाहीत्यादिवाक्योत्थः 
जानात् निवृत्तिः सिध्यतीति फलितिमाह--प्रवेक्ञेति ।। ४९. ॥ 

जीवन्नहयणोरेकते ब्रह्मणोऽसंसारित्वात्तदमेदाज्जीवेऽपि भातसंसारस्य कल्पितत्वादेकत्वज्ञानान्मोक्षोपपत्तर- 
२५ कत्वज्ञानाय प्रवेशकल्पना युक्ते्युपसंह रत्ति--अप्रविष्टेति । तेनेव्युक्त प्रवेशकल्पनाकारणमेव स्फो रयति--क्षेचरजेति ॥५०॥ 

तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवदित्यस्य तातपर्यायंमाह्-मूर्तेति \ यत्कायं मूर्तामूर्तात्मक भूतपञ्चकं तद. 
विद्यया सृष्ट्वा परमात्मा प्राविशप्रविरय चायमात्मा तत्तदात्मैव मिथ्या संवृत्तः । यथा शुक्तिका मिथ्या रजत 
भवति तद्दित्यथंः ॥ ५१ ॥ 

पृथिव्यापस्तेजश्चेति भूतव्रथं मूर्तं सच्छब्दवाच्यं वायुराकाशश्चेति भूतद्रयममूर्तं त्यच्छब्दवाच्यमित्यवान्तरः ` 
२० विभागमाह्-मूतंमिति, प्रतीचो भूतपञ्चकात्मकत्वकथनेऽपि कार्यान्तरं पुथगवशिष्टमस्तीत्याश द्खयाव्याकृतादवागन्तयः 

कायंपयन्तं सवं भूतपञ्चकात्मकमित्याहु--अव्याकृतादिति ॥ ५२॥ 
निसक्तं चानिरुक्तं चेत्यस्याथंमाह्-समानेति ! सजात्तीयाद्विजातीयाच्च पुथक्कृत्य येन विकशेषेणेरन्तया 

वस्तु निदिश्यते स विहेषो निरुक्तशब्देनोच्यते । सजातीयविजातीयाभ्यामनव्यावत्तंको विशेषस्त्वनि सक्तशब्दवाच्यो 

भवतीत्यथं : ।। ५३ ॥ 

३५ १. ते०२.६। त° २.७। 





ब्रह्म° अनु०-६, भा० वा०-५४-६२ } तैत्तिरीयोपनिषत् [ ५ 

साक्षास्यरोक्षस्पे त॒ म॒र्तामूते परोदिते | निरकतेतरसूपे ये तयोरेव विरोषणे ॥५४॥ 
निरयो मृतेधमेः स्यादृत्तरोऽमतेसंश्रयः | विज्ञानं चेतनं विधादविज्ञानमेतनम् ॥५५॥ 
व्यावहारिकमेवात्र सस्यं स्यादधिकारतः। पारमाथिकृसत्यस्य वाक्यान्ते सथुदीरणात् ॥५६॥ 

मृगतरष्णादिवन्मिथ्या तदिहानृतञ्चुच्यतं । इत्येतदमभवस्खष्ट ह्यवि्ोत्थमपिद्यया ॥५७। 

प्रत्याख्यानेन स्वस्य सन्यदाद्यास्मकस्य हि । व्यादृत्ताविरुनानासमहं ब्रह्मेति बोध्यते ॥५८॥ 
नैतदस्ति न नास्तीदं द्वयोर्मोदिद्धवस्वतः । 'न सत्तज्नासदित्येवं प्राह विद्वेश्वरोऽपि हि ॥५६॥ 
आविर्मावतिरोभावौ वृद्धेयेतसाक्िकािह । तमेकमन्तरात्मानं विवाद्व्यभिचारिणम् ॥&०॥। 
तस्मादस्ति परे त्रह्म यस्याविधाविकल्पिताः । सन्तीव सत्तामालम्न्य काय॑कारणलक्षणाः ॥&६१।। 
रिवादभोचरापन्नं यत्किञ्चिद्रचनात्मकरम् । तस्सवं वुद्धिमस्पूवं तदात्मताद्षटादिवत् ।॥६२॥ 
तत्रैतस्मिन्यथोक्तेऽथे दसोकः पूेवदुच्यते । भरुत्युक्ता्थादुवादी तु द्रढिम्ने पुधियोऽधुना ॥६३॥। 

इति षष्टोऽनुवाकः 

तिरुक्तानिरुक्तयोः स्वातन्त्यं व्यावत्त यति-- साक्षादिति \ मूतत्नयमपरोक्षं सच्छब्दवाच्यं भूतद्वयं परोक्षं 
त्यच्छब्दवाच्यमित्यक्तयोरेव निरुक्तानिरुक्ते यथाक्रमं विशेषणे स्यातामिव्यथंः ।। ५४ ॥ 

निरुक्तानिरुक्तयोरुकन्यायं निलयनं चानिखयनं चेत्यत्रापि योजयत्ति- निर्य इति ! विज्ञानं चाविज्ञानं 
चेत्यस्याथमाह्--चिन्ञानमिति ।) ५५ ॥ 

सत्यं चानृतं च सत्यमभवदित्यत्र प्रथमसत्यशब्दाथं माहू-~व्यावहारिकमिति । सत्यदादिव्यावहारिक- 
पदाथोक्तिप्रकरणे सत्यमियुक्तत्वादनृतसन्निधानाच्चेति हैतुमाह्--अधिकारत इति । तत्रैव ॒हैत्वन्तरमाह-- 
पारमाथिकेति ॥ ५६ ॥ 

अनृतशब्दाथेमाह--मृगतुष्णादीति। “सच्च व्यच्चे"'त्यादिवाक्यानामुक्तमथंमुपसंहुरत्ति--इत्येतदिति ।।५७॥ 

प्रत्यगात्मनोऽविद्यया समस्तजगदात्मत्वमिल्युक्तं फलितमथं कथयति--गप्रव्याख्यानेनेति । सवं विशेषनिरा- 
करणेन सवंस्याऽऽत्मभूतमखण्डं वस्तु “यदा दयेवे"त्यादिना बोध्यते तदेवं सल्थुपपन्नं भवतीत्यथंः ।। ५८ ॥ 

सत्य दाद्यात्मकस्य जगतो यदि कल्पितत्वं तदि ब्रह्मणोऽपि कल्मितत्वं सदन्तभविादित्याश _्ुयाऽऽट्-- 
नेतदिति। न तावदत्र सत्त्वं निषेध्यं तस्य सिप्ताधयिषितत्वादत व्यभिचारित्वात्कायंकारणयोरक्रह्यत्वं श्रूतिस्मुत्योरभि- 
प्रेतमित्यथंः ।। ५९ ॥ | 

ज्ञानात्कायंवत्कारणस्यापि व्यभिचारे कस्याव्यभिचारः स्यादित्यशङ्कवाऽऽह--अआविभविति ।॥ ६० ॥ 

सर्वानिात्मकल्पना कृूटस्थत्रहयचैतन्याधीनेव्युक्ल्या प्रकृतं ब्रह्मणोऽस्तित्वं सिद्धमिति फलितमाह-- 
तस्मादिति ॥ ६१॥ 

प्रकृते ब्रह्मणोऽस्तित्वे सम्भावनाहैतुलेनानुमानमास्वयति--विवादेति । यत्किञ्जिद्िशिष्टस्वनाटमकं तत्सवं 
बुद्धिमलयूवैकं यथा घटघटिकादि तथाऽभिमतं जगदपि चेतनपुव॑कं विटिष्रचनादमक्रत्वात्सम्मतवदित्थथंः ।। ६२ ॥ 

ब्रह्मणः सच्चे ब्राह्यणानुमानाभ्यामुक्ते तदप्येष श्लोको भवतीति मन्त्रमवता रयति--तच्रेति ॥। ६३ ॥ 

इति षष्ठोऽनुवाकं 

१. गी° १३.१२ । 

१० 

१५ 

२७ 

२५ 

२० 





५ 

१५ 

जथ व्नह्धाच्ल्छया स्तस्चस्नो <च्तुव्ात्कः 

असदा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदालान ` स्वयमङ्करत । तस्भात्तत्सुकृतषच्यत इति | 

असद्रा इदमग्र आसीत् \! असदिति व्याकृतनामरूपविक्ेषविपरोतरूपमविकृतं ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्य्त- 

मेवासत् ! न ह्यसतः सस्जन्मास्ति । इदमिति नामरूपविशेषवद याकृतं जगदग्रे पुं प्रागुत्पत्तेबरहयवासच्छन्दवाच्यमा- 
सीत् । ततोऽसतो वे सत्प्रविभक्तनामरूपविशेषमजायतोत्पन्नम् । कि ततः प्रविभक्तं कायंमिति पितुरिव पुत्रः ? 

नेत्याह \! तदसच्छन्दवाच्यं स्वयमेवाऽऽत्मानमेवाकरुरत कृतवत् । यस्मादेवं तस्मात्तदृननह्यंव सुकृतं स्वयं कर्तुच्यते । 

स्वयं कतं ब्रह्मेति प्रसिद्धं रोके सवंकारणत्वात् 1 यस्माद्वा स्वयमकरोत्सर्व सवत्मिना तस्माप्पुण्यरूपेणापि तदेव 
ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते \ सवंथाऽपि तु फकसम्बन्धादिकारणं सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्धं लोके ! यदि पुण्यं यदि 
वाऽन्यत्सा प्रसिद्धिनित्ये चेतनवत्कारणे सत्युपपद्यते । तस्मादस्ति तद्ब्रह्म सुकृतप्रसिद्धेः \ 

अनन्दभिरिटीका 

सुक्कतमिति । क्तप्रत्ययः सुष्टु क्रियत इत्ति कर्माभिधायकोऽपि च्छान्दस्या प्रक्रियया सुष्टु करोतीति 
केतंरि व्याख्यातः | 

तनमाला 

असदिति पदेनाव्याकरतं ब्रह्मोच्यत इति सम्बन्धः । तत्रासच्छब्दभ्रयोगे हेतुमाह--ग्याकृतेति । व्यातौ 
व्यक्तीक्ुतौ नामरूपात्मकौ विशेषौ यस्य जगतस्तस्मिन्सच्छब्दस्य प्रसिद्धत्वात्तद्विपरोते कारणे ब्रह्मण्यसच्छब्दप्रयोग 

१५ इत्यथः । नन्वसत्पदस्थ शून्यवाचित्वमेव कि न स्यात् ? तत्राह--न पुनरिति। तत्र हेतुः--न हीति ! हि यस्मादसतः 

९ ५ 
क्ति 

२५ 

सकाशात्सतः कायंस्य जन्म लोके नास्ति तस्मादत्र सनज्जन्महेतुतेन श्रूयमाणमसदत्यन्तासन्न भवतीत्यथैः । इदमिति 
पदस्याथंमाह--नामरूपेतिं \ तत इति । कारणादित्यथः। स्वयमिति । स्वयमन्यानधिष्ठितं सदात्मानमेव जगदात्मना 
कतव दित्यथंः । यस्मादेवमिति । यस्माद्ब्रह्म स्वयमेव कृतवदित्यथः । सूपसगंस्य शोभनवाचिनः स्वयंशब्दनिरदिष्टम- 
परतन्त्रत्वलक्षणं शोभनमर्थः । कमथिंकस्यापि क्तप्रत्ययस्य च्छान्दस्या प्रक्रियया कतुंत्ववाचित्वस्वीकारालृत- 
मिल्यस्य क्रथं: । तथा च तस्मादिति हेतुत्रचनानुसारेण स्वयं कतुंत्ववेषेण ब्रह्मैव सूुक्ृतमित्युच्यत इत्यथः । ननु 
ब्रह्मण एव स्वयं कतृंत्वा्सुक्ृतशब्दवाच्यत्वमित्ययुक्त ब्रह्यान्यस्यापि कस्यरचित्स्वयं करतुत्वसम्मवादित्यारङ्ुयाह- 
स्वयमिति \ सोकरब्दिते शास्त्रे समस्तजगत्कारणत्वाद्ब्रहयैव स्वयमन्यानधिषश्िततया जगत्कत्रिति प्रसिद्धं नान्यत्, 
अतो नातिप्रसङ्ग इति भावः | “तदात्मानं स्वयमकुरुत” ` तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते" इति वाक्यद्रयं पुनरपि 
योजयन्प्रका रान्तरेण ब्रह्मणः सुकृतशब्दताच्यत्वमाहू--यस्माद्रेति ! यद्रा ब्रह्म स्वथमात्मानमेव सर्वं जगदकेरोत् 
यस्मादात्मानमेव सवंजगदात्मनाकरोत्तस्मात्तदेव कारणं ब्रह्म पुण्यरूपेणाप्यवस्थितं सत्सुकरृतमुच्पत इति योजना । 
“असद्वा इदमग्र आसीत्" इति प्रकृतरछोके “"तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते"' इति मागस्थ ब्रह्मणः सूकरृतशब्दवाच्यत्वसाधने 
त तात्पर्यं वैफल्यात्, कि तु ब्रह्मास्तित्वसाघन एव तात्पर्यं तत्परतयैवास्य दलोकस्यावतारितत्वादित्याशयेन 
सुकृतशब्दवाच्येऽनास्थां प्रदर्शयन्ब्रह्यास्तित्वसाधने उपयोगं सृटृतवाक्यस्य दर्हायति-- सर्वथापि त्विस्यादिना । यदि 
प्रसिद्धिनरत्पुण्यं सुक्रतशन्दवाच्यं यदि वास्मदुक्तरीत्या ब्रहम उभयथापि सुक्रृतदाब्दवाच्यं स्वर्गादिसम्बन्धादिकारणं 

रोकशब्दिते शास्त्र प्रसिद्धमित्यर्थः । तत्र पुण्यस्य फलप्म्बन्धतत्साधनदिव्यदेहादिसम्बन्धकारणलत्वं कम॑काण्ड 
प्रसिद्धम्, स्वयं केतुंत या सुक्रृतशब्दवाच्यस्य ब्रहमणोऽपि फटसम्बन्धादिकारणत्वम् “"श्रतत्वाच्च' इति सूत्रोदाहूतः 

श्रुतिध्रसिद्धमिति विभागः । फरदातृतवस्य श्नुत्िसिद्धत्वादुपपत्तेश्च ब्रहैव फलदातु, न कमं आशुतरविनाशित्वादिति 
सूवार्थः । ततः किम् ? अत आह--स प्रसिद्धिरिति । सुकृतशब्दवाच्यपुण्यस्य सा फलसम्बन्धादिक्ारणत्वप्रसिद्धिः 
आलुतरविनाशिनो जडस्य पृण्यकमंणः स्वतः फल्दातुत्वायोगा्नित्ये सवज ब्रह्मणि स्येवोपपद्यत्त इत्यथः । ब्रह्मणः 

सुक्रतशब्दवाच्यत्वपक्षे तु सा ब्रह्मणि फलसम्बन्धादिकारणत्वप्रसिद्धिस्तस्यासत्वे नोपपद्यत इति बहिरेव द्रष्टव्यम् । 
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यदवे तत्मुद्तम् । रसो वै सः। रस॒ “ द्येवायं ठन्ध्वाऽऽनन्दी भवति । को 
दयेवान्यात्कः प्राण्यात् । यदेष आकक्च आनन्दो न स्यात् ! एष द्येबाऽऽनन्दयाति | 

इतश्चास्ति ! कुतः ? रसत्वात् ! कुतो रसत्वप्रसिद्धिश्रह्यण इत्यत आह्- यदे तत्सुक्रुतम् ! रसो वै सः। 
रसौ नाम तप्रिहेतुरानन्दकरो मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके \ रसमेवाथं रुब्ध्वा ्राप्याऽऽनन्दी सुखी भवति । नासत 
आनन्दहैतुत्व दुष्टं रोके । बाह्यानन्दसाधनरहिता अष्यनीहा निरेषणा ब्राह्मणा बाह्यरसलाभादिव सानन्दा द्श्यन्ते ५ 
विद्वांसो नूनं ब्रह्मैव रसस्तेषाम् । तस्मादस्ति तत्तेषामानन्दकारणं रसवदब्रह्य 1 इतश्चास्ति । कुतः ? प्राणनादि- 
्कियाद्ंनात् । अयमपि हि पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्यपानेनापानिति । एवं वायवीया रेन्ियकाश्च चेष्टाः संहतेः 
कायंकरणेनिवत्यंमाना दुश्यन्ते । तच्चेकाथेवुत्तित्वेन संहननं नान्तरेण चेतनमसंहतं सम्भवति ! अन्यत्रादशंनात् । 
तदाह-यद्यदि । एष आकाशे परमे व्योम्नि गुहायां निहित आनन्दो न स्यान्न भवेत्ो ह्येव लोकेऽन्यादपानचेष्टां 
ूर्यादित्यथेः । कः प्राण्यातप्राणनं वा कुर्थात्तस्मादस्ति तद्ब्रह्म । यदर्थाः कायंकरणप्राणनादिचेष्टास्तत्कृत एव १० 

आनन्दगिरिटीका 

एकाथवुत्तित्वेनेति \ एकमप्रयोजनसाधनत्वेन परस्परायत्ततेत्यथः । अन्यत्रेति । गुहपरासादादिषु स्वतन्त्र 

वनमाला 

उपसंह॒रति- तस्मादिति । सुकृतस्य फर्सम्बन्धाद्िरणत्वप्रसिद्धेरिव्यर्थः । रसत्वादिति । आनन्दत्वादिति यावत् । 
यत्ुकृतशब्दवाच्यत्वेन प्रसिद्धं ब्रह्म तदेव रसः । विधेयपेक्षया पुलिङ्खनिर्देशः। रसशब्दो ब्रह्मानन्दे गौण इति १५ 
मत्वा गुणज्ञानाय मुख्याथंमाह--रसो नामेति । तुप्तिपदं तुष्िपिरम् । एवं ब्रह्मानन्दोऽपि स्तव प्रधानेऽन्तःक रणेऽभि- 
व्यक्तः सन्प्राणिनामानन्दकर इति प्रागभिहितम्; तथा चानन्दकरत्वसाम्याद्रसशब्दो ब्रह्मानन्दे गौण इति भावः | 
रसमिवायमिति ! अथं खोक: प्रसिद्धरससहशमात्मानन्दं वृत्तिद्रारा भ्ध्वेत्यथंः । सुखी भवतीति । तथा चानन्द- 
करत्वादानन्दरूपं ब्रह्यास्तीत्ति भावः । ननु ब्रह्मणः सत्वाभावेऽप्यानन्दहेतुत्वमस्तु, नेत्याह-नासत इति । ननु 
विषयाणमेवानन्दहेतुत्वं न ब्रह्यानन्दस्येत्याशङ्कय विषयशुन्थानामप्यानन्ददर्शनान्मैवमित्याह--बाह्येति \ बाह्यत्वं २० 
साधनविरोषणम् । निरीहाः समस्तकरणवेष्टावजिताः, समाधिनिष्ठा इति यावत् । निरेषणाः नीरागा विद्वांसः, 
साक्षाकृतब्रह्यतत्तवा इति यावत् । तेषामानन्दकारणं ब्रह्मैवेति निश्चीयत इद्याह--नूनमिति ! एवं विपया मवेऽप्या- 
नन्ददर्शनाद्विषयानुसन्धानस्थरेऽपि विषयाणां वृत्तिविशेषद्वारा स्वरूपानन्दन्यञ्जकत्वमेव, नाविद्यमानानन्द- 
स्वरूपोत्पादकत्वमिति प्रागावेदितम्; अतः सर्वप्राण्यानन्दहेतुत्वादस्ति सदानन्दकारणं ब्रहीत्युपसंहरति- 
तस्मादिति। तेषामिद्युपलक्षणम्, सवंप्राणिनामिव्यथंः। इतश्चेति। वक्ष्यमाणहेतोरपि ब्रह्मास्ति । तमेव हेतुमाकाङ्क्षा- २५ 
पुवकमाह्-कूत इत्यादिना \ हतुं साघयति--अयमपि हीति । अपिशन्दोऽनुकसमुच्चयाथः सन्नाधिदंविकादिपिण्ड- 
संप्रहा्थः। भध्यात्माधिभूताधिदैविकेषु पिण्डेषु प्राणनादिक्रिया प्रत्यक्षानुमानादिप्रसिद्धेति सूचनार्थ हिशब्दः। 
मृतदेहं व्यावतंयति--जीवत इति। “को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्" इति श्रुतौ प्राणापानग्रहणमुपलक्षणमित्याशयेनाह- 
इत्येवमिति । संहतैरिति ! यथा मृहारुतुणादीनि गृहप्रासादादिभावेन संहन्यन्ते तथा रारोरभावेन कायंकरणानि 
संहन्यन्त इति भावः । ततः किमित्यत आह-तच्चेकार्थेति । कायंकरणानामेक्रस्य चेतनस्यार्थं प्रयोजनं प्रति ३० 
साधनत्वेन मेकनमित्यथंः । असंहतमिति । संहतकाय॑क रणव्यतिरिक्तमित्य्थंः । अन्यत्रेति । गृहुप्रासादादिषु स्वत्वं 

चेतनं स्वामिनमन्तरेण संहननस्यादर्शनात्काय॑करणसङ्कातिऽपि तद्विलक्षणः स्वामी वेतनोऽस्तीति निश्चीयते । 
स च चेतनः प्रतिशरीरं भेदेऽनन्यथासिद्धप्रमाणाभावास्सर्वात्मकः ब्रहयैवेति तदस्तित्वसिद्धिरित्यथंः। इतश्चेव्यादिना 
प्रसाधितेऽये वाक्यमवतारयति-- तदाहेति ! तत्कायंकरणचेष्टारोषिल्वेष ब्रह्मणोऽस्तित्वमाह श्रुतिरित्यथंः। ननु 

काञ्च आनन्दो न स्यात्" इत्यत्राकाशानन्दपदयोः सामानाधिकरण्यमुचितम्, योगेन निरूढया वा आकराशपदस्य ३५ 
ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात्, अत एव “आकाशस्तटि्लिङ्खातु" द्त्यधिकरणे अत्रत्याकारापदस्यानन्दत्वरूपब्रह्या- 
साधारणगुणश्रवणादुब्रह्मपरत्वमाचार्थेरेव दशितम्; तथापि गृहानिहितवाक्यारुसारात् सरूढयनुसाराच्च वेयधि- 
करण्यमुक्तमिति मन्तव्यम् । न भवेदिति । सन्न स्यादित्यर्थः । अपानचेष्टं निःश्वासमिति यावतु । धवर्था इति | 

६८ 
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ष् 

पदयते । कंथमभयहेतुत्वमित्युच्यते-यदा दयेव यस्मदेष साधक एतस्मिन्ब्रह्मणि किविश्तिष्टेऽटृक्ये दहयं नाम 
द्रष्टव्यं विकारो दशेनाधेत्वादिकारस्य \ न दुक्यमवृदयमविकार इत्यथः । एतस्मिन्नदृशयेऽविकारेऽविषयभूतेऽनात्म्ये 

न ५ (५, ् + ५ ष्ठ 

यदा द्यवेष एतस्मिन्नदस्येऽनात्म्येऽनिश्क्तेऽनिटयनेऽभयं प्रतिष्ठां षिन्दते । 
अथ सोऽभयं गतो मवति। यदा देवेष एतस्मिन्नदरमन्तरं इरुते' 

चाऽऽनन्दो रोकस्य । कुतः ? एष ह्येव पर आत्माऽऽनन्दयात्यानन्दयति सुखयति रोकं धर्मानुरूपम् । स एवात्मा 
आनन्दरूपोऽविद्यथा परिच्छिन्नो विभाव्यते घाणिभिरित्यथेः। 

भयाभयहेतुत्वाद्धद्रदविदुषोरस्ति तद्ब्रह्म \ सदस्त्वाध्रयणेन ह्यभयं भवति नासदस्त्वाश्रयणेन भयनिवत्तिरप 

अशरीरे यस्माददृश्यं तस्मादनास्म्यं यस्मादनात्म्यं तस्सादनिरक्तम् ! विशेषो हि निरुच्यते । विशेषश्च विकारः । 
अविकार च ब्रह्म! सवंविकारहैतुत्वात्तस्मादनिरुक्तम् ६ यत एवं तस्मादनिखयनं निलयनं नीड आश्चो न् 

१५ 

२० 

निलयनमनिरयनमनाधारं तस्मिचचेतस्मिन्नदृश्येऽनत्म्येऽनिसक्तेऽनिरुथने सवंकायंधमं विलक्षणे ब्रह्मणीति वाक्या्ंः । 
अभयभिति क्रियाविशेषणम् । अभयामिति वा छिद्धान्तरं परिणम्यते । प्रतिष्ठां स्थितिमात्मभावं विन्दते लभेते । 

आनन्दगिरिटीका 

गृहाद्यनारभ्यं स्वामिनमन्तरेण संहुननस्यादर्शानात्कायंकरणसङ्घातिऽपि विलक्षणः स्वामी श्री रोपचयादिभिरप 
चयादिरह्तोभेगम्यते । स च चेतनत्वेन भेदाभावाद्ब्रहवेति तदस्तित्वसिद्धिरित्यथंः | 

वनमाला 

कायंकरणानां प्राणनाद्यपलक्षिताः सवशचेष्ठा यदर्थाः यस्यासंहृतस्य चेतनस्य भोगार्था: स चेतनोऽस्त्येव अन्य्रथा 
भोक्तुरभावेन कायेकरणचेषटानां वैयथ्यंप्रसङ्खात् तस्य च चेतनस्य वस्तुगत्या ब्रह्मत्वादस्ति तदब्रहयतयुक्तम् । तत्कृत 
एव चेति । आत्मानन्दङ्रत एव छोकस्यानन्दरचेत्यथः । ननु परस्यवानन्दरूपत्वादानन्दहेतुत्वमयुक्तम् आनन्दभेदा- 

भावादित्याशङ्कयाह् -स एवेति \ अविद्येति} भ्रान्त्या नानातेनानुभूयत इत्यथः । “यदा ह्येवैष: इत्यादेस्तासयं- 
माह-भयाभयेति । नन्वसतः सकाशदेव भयनिवृत्तिरस्तु; नेत्याहु-सद्रस्त्वाभयण इति ! लोके श्रीरामादेः सत 
एव भयनिवृत्तिहैतुत्वप्रसिद्धे रसतः शराम्पु क्गादेस्तद प्रसिद्धेश्च असद्ब्रह्याश्चयणा दयनिवृत्तिर्नोपपद्यत इत्यथः । ब्रह्मणो 

 विद्वदभयहेतुतवे मानं प्रश्नपूवंकं दर्शयति--कथमित्यादिना } विकार इति । अध्यस्तमिति । यावत् । अविषयीभूत 

२५ 

इति । सवंहरश्यर्वाजित इति यावत् । आत्म्यपदेनात्मीयं शरीरमुच्यत इत्याशयेनाहु-अश्षरीर इति ! यस्माच्चेति । 
 चदाब्दोऽवधारणाथं; । यस्माद्धेतोस्नात्म्यं ब्रह्य तस्मादेव हैतोरनिरुक्तमपीत्यर्थः । अच्रात्म्यनिरुक्तनिख्यनानां 
हश्यविरोषत्वाददृश्यपामान्यनिषेघस्य ““व्यापकनिवृत््या ग्याप्यनिवृत्तिः'" इति न्यायेनात्म्यनिरुक्तनिख्यननिषेध- 
हेतुत्वमच्र विवक्षितमिति मन्तन्यम् । विशेषो हीति \ स विदोषः पदाथं इत्यथंः | निरुच्यते समानासमानजातीयेभ्यो 
निष्कृष्योच्यत इत्यथः । घटादिरतव्रोदाह्रणमर । यत एवमिति । यतः अदृश्यत्वाद्धेतोरनिरुकतं ब्रह्य तस्मादेव हैतोर- 

 निख्यनम् आधाररहितमित्यथः । यद्रा यथाश्रतानुरोधेन पूर्व॑पूवनिषेधस्यैवोत्तरोत्तरनिषेधहेतुत्वं बोध्यम् । एवं 

२३० 

व्याख्यातानि पदान्यनूय वाक्याथंमाह्-तस्मिच्वेतस्मिन्नित्यादिना । सवंकायेपदं हदयमात्रोपलक्षणाथंम्, अल्थथा 
मूलाविद्यादिवैलक्षण्यसिद्धयभावप्रस ङ्गादिति बोध्यम् । क्रियाविकेषणमिति । अभयं य॑था भवति तथा विन्दत इति 
साभक्रियाविदोषणमित्यथंः । प्रतिष्ठाविशेषणं वेत्याहु--अभयामिति वेति । अआतत्मभावमिति । सवंविशोषरटितं 

३५ ` 

१. यत्तु उदरमन्तरं कुरुत इत्यत्र अल्पमपि ध्यानविच्छेदं करोतीव्यथंः इति । तन्न । आत्मनि अन्तरं भेद 
एव । ध्यानपदाध्याहारे तु ध्यानेऽवकाशं विच्छेदं इत्यर्थो भवेत् तच ध्यानपदाध्याहार एव दोषः । 

 . वस्तुतस्तु “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते” इत्यस्य भयराहिव्यहेतुभूतां प्रतिष्ठामव्यन्तामेदं विन्दत इत्यथं एव 
युक्तः अभयपदप्रयोगात् द्ितीयाद्रं भयं भवती"ति शाखान्तरवचनात् । यस्मात् अभयं यथा तथा 
ब्रह्मामेदं प्राप्नोतीत्यथंः। यत्तु ब्रह्मैकत्ववादिनामस्माकं ब्रह्मणि नानात्वनिषेघो न प्रतिकूक इति । 
तन्त । नह्यत्र ब्रह्मनानात्वं प्रतिषिध्यत इति ब्रूमः भपि तु जीवनब्रह्यभेदः । निषिध्यत इति ब्रूमः तन्न 
त्तस्य सम्मत्तम् । ततः इदं परमततापरिज्ञानमूखम् । 
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अथ तस्य भयं भषति । केव भयं बिदुषोऽमन्वानस्य । तदप्येष रोको मवति । 
इति सप्तमोऽनुवाकः 

अथ तदा स तस्मिन्नानात्वस्य भयहेतोरविद्याक्ृतस्थादशंनादभयं गतो मवति \ स्वरूपप्रतिष्ठो ह्यसौ यदा भवति तदा 
नान्यत्पहयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति ! अन्यस्य ह्यन्यतो भयं भवति नाऽत्मन एवाऽऽत्मनो भयं युक्तं 
तस्मादात्मेवाऽऽत्सनोऽभयकारणम् \ सर्व॑तो हि निभंया ब्राह्यणा कृयन्ते सत्सु भयहेतुषु तच्चायुक्तमसति भयनत्नाणे ५ 
ब्रह्मणि \ तस्मात्तेषामभयदशेनादस्ति तदभयकारणं ब्रह्मेति । कदाऽसावमयं गतो भवति साधकः ? यदा 

नान्यत्प्यत्यात्मनि चान्तरं भेदं न कुर्ते तदाऽभयं गतो भवतीत्यभिप्रायः ! यदा पुनरविद्यावस्थायां हि यस्मादेष; 
अविद्यावानविद्यया प्रत्युपस्थापितं वस्तु तैमिरिकदितीयच्रवत्पकष्यत्यात्मनि चेतस्मिन्ब्रह्मणि उदपि, अरमल्पमप्यन्तरं 
छिद्रं भेददर्ंनं कुरते । भेददश्लनमेव हि १अन्तरकरणम्, अल्पमपि मेदं पयतीत्यथेः । अथ तस्माद्धददशेनाद्धेतोरस्य 
भेददशिन आत्मनो भयं भवति \ तस्मादात्मैवाऽऽत्मनो भयकारणमविदषस्तदेतदाह \ तद्ब्रह्म त्वेव भयं भेदद्शिनो १० 
विदरष ईश्वरोऽन्यो मत्तोऽहमन्थः संसारीत्येवं विदुषो मेदद्ष्टमौश्वराख्यं तदेव ब्रह्याल्पमप्यन्तरं कुवेतो भयं भवत्येकत्वे- 
नामन्वानस्य । तस्माद्िद्रानप्यविद्रानेवासौ योऽयमेकमभिन्चमात्मतत्तवं न पतयत्युच्छेदहेतुदल्ंनादय॒च्छेद्याभिमतस्य 
भयं भवति ¦! अनुच्छे्यो ह्यच्छेदहेतुस्तत्रासत्यु च्छेदहैतावुच्छेचे न तहुकंनकार्यं भयं युक्तम् ! सव च जग्डूयवद्- 

आनन्दगिरिरीका 

दासोऽहं तस्य देवस्य ममाऽऽयध्यः परमेश्वर इत्ति भेदं विद्वान्कथमन्ञ इत्युच्यते त्राऽ्ट--असौ १५ 
योऽयमिति \ यथा चनद्रभेदं पश्यत्नप्यविद्वानुच्यतेऽत्वदर्षित्वात्तयेत्यथेः । कथं तहि तस्य भयसम्भावनेत्यत आह-- 
उच्छेदेति । संहर्ता हि परमेदवरो मां संहर्ष्यिति नरके वा निक्षेप्स्यतोति पश्यतो भयं भवतोत्यथंः । ब्रह्मवोच्छद- 

वनमाला 

ब्रह्माहमिति साक्षाकताराभिष्यङ्कघमिति शेषः । अदश्षंनादिति । वस्तुत इति शेषः । विदुषोऽपि बाधितद्रेतदर्शनाभ्युप- 
गमादिति मन्तव्यम्| अभयप्राप्षिमेव विवृणोति ~ स्वूपप्रतिष्ठो हीति \ यत्र यस्मिन्स्वरूपे स्थितो विद्वान्वस्तुतोऽन्यन्न २० 
परयति अन्यश्च श्यणौति अन्यन्न विजानाति च, ताहसस्वरूपप्रतिष्ठोऽसौ विद्वान् तदा विद्याकाले मवत्तीत्ि 
मन्तव्यमित्यर्थः, अद्वितीयं ब्रह्मैव तद्या भवतोति यावत् । तत्र “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति” इत्यादिश्रुति- 
प्रसिद्धिसूचनार्थो हिशब्दः । ननु विदुषोऽन्यदर्शनाभावेऽपि कथं भयर्निवृत्तिरित्यत आह्--अन्यस्थ हीति 1 
ननु स्वस्मादपि स्वस्य भयं कि न स्यादित्याशङ्कयाट्- नात्मन इति । तथा सत्ति द्वितीयाद्वै भयं भवति" 
इति श्रतिवि रोधप्रसद्धादनुभववि रोधप्रसङद्धाच्चेति भावः| अनात्मेति! स च विदुषो वस्तुतो नास्ति, अतः २५ 
“अथ सोऽभयं गतो भवति” इति वचनमुपपद्चमिति भावः । यदुक्तं विद्रदभयहेतुत्वादस्ति ब्रह्मेति तदनुभवेन 
साधयति--स्वंत इति । ब्राह्मणा ब्रह्मविदः । भयषेतुष्विति । शरो रप्रतिकूरेषु सपेव्याघ्रादिष्वित्यथेः | उक्तमर्थं 
संक्षिप्य प्रश्नपुवंक माहू--कदाऽसावित्यादिना । तेमिरिकेति । यथा तंमिरिको दुष्टनेवः पुरुषो वस्तुत्त एकस्मिन्नेव 
चन्द्रं चन्द्रभेदं प्यति तथा एतस्मिन्नेवात्मस्वरूपे ब्रह्मष्यविद्यया कल्पितं भेदरूपं वस्तु यदा परयतोव्यथः। यविद्या- 
प्रत्युपस्थापितमेदवस्तुदर्यनमेवाक्षरग्याख्यानपूवंक विवृणोति--उदित्यादिनां ! नन्वत्रान्तरशब्दितस्यात्मब्रह्मभेदस्य ३० 
अनादित्वादन्तरं कुरुत इत्यनुपपन्नमित्याश ङ्याह्--भेददशंनमिति । इतश्चान्तरपदं मेददर्शनपरमेव न भेदपरः- 
मित्याह-भेददशंनमेव हीति । अल्पमपीति । उपास्योपासकभावपेत्तमपोत्ययंः । आत्मन इति । भेदेन दृष्टा- 
दोश्व रादित्यथः । उक्तमथं संक्षिप्याह-- तस्मादिति । स्वरूपभूताऽपि परमात्मा त्-ुःददशिनो भयकारणमित्युक्त 
भवतोत्यथंः । अस्मिन्नर्थे उत्तरवाक्यमवतायं व्याचष्टे-तदेतदाहेति। विहानपीति ! य एकरूपमद्वितोयमात्मनस्तत्तवं 
न परयति, सोऽयं विद्वानपि सककर्वेदयास्त्रविदपि अविद्वानेव भयमध्यस्थत्वादित्यथंः | नन्वविदुषः स्वस्येश्व राद ३५ 
प्रयतोऽपि कथं भयसम्भावना ? तत्राहु--उच्छेदेति । उच्छेदो नारपीडादिः, तत्कारणवस्तुज्ञानादुच्छेयतवेनाभि- मतस्य प्राणिवर्गस्य भयं भवतीत्यथ॑ः । तच्च सर्वोच्छिदहेतुभूतं वस्तु ब्रहटैवेत्याश्यः । कुत इत्यत आहू--अनृच्छेदय 

१, भवकारणम् इत्यपि पाठः | | `. 
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हश्यते । तस्माञ्जगतो भयदश्ेनादृगम्यते नूनं तदस्ति भयकारणमृच्छेदहेतुरनुच्छेद्यात्मकं यतो जगद्विभेतीति । 
तदेतस्मिन्नप्यथं एष शोको भवति । | 

इति श्चौमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्कःरभगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि ितीयब्रह्मवल्लीभाष्ये सप्तमोऽनुवाकः 

५ आनन्दगिरिटीका 

हेतुः कत शस्यत आह--अनुच्छद्यो हीति । उच्छेदहेतोरप्युच्छेयतवेऽनवस्थाप्रसङ्खालिव्यल्वं वक्तव्यं तच्च ब्रह्मणो 
तान्यस्य सम्भाव्यत इत्यथः | 

इति श्नरौमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमच्छरृद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां 
तं त्िरीयोपनिषच्छाद्ुरमाष्यटीकायां ब्रह्मवर्त्यां सक्तमोऽनुवाकः 

१० | वनमाला 

हीति । उच्छेदहेतो रप्युच्छे्यत्वे तस्य तस्यान्य उच्छेदहेतु्वंक्तव्य इत्यनवस्थाप्रसद्धाचचित्यत्वं वक्तव्यम्; तच्च 
ब्रह्मणोऽन्यन्न न सम्भाव्यते, ““भतोऽन्यदाततम्” इति श्रुत्या तदतिरिक्तस्य सवस्य नाशप्रतिपादनादिति भावः । 
एवं भेददशिनः प्राणिवर्गस्य भयकारणं ब्रहत्ति वदतो वाक्यसन्द्भ॑स्य ब्रह्यास्तित्वसाघने तात्प्यंमादौ संगृहीतं 
प्रपञचयति-त्लासतीति ! तस्माद्च्छेदहैतुदर्शनका्यं भयं जगतो हदयमानं स्वयमनुच्छेयस्वभावे परेषामुच्छेद- 

१५ देतावसति न युक्तमिति योजना । ननु तदर्शनकार्यं भयं जगतो नास्तीति वदन्तं प्रस्याहू-स्वं चेति! अनुच्छेदात्मक- 
भिति ! नित्यमिति यावत् । यत इति \ यतो जगद्विमेति तद्धयकारणसस्ति नुनं निश्चय इत्यथः | 

इति तेत्तिरीयोपनिषद्धष्यव्याख्यायां वनमालास्यायामानन्दवत्त्यां सक्तमोऽनुवाकः 





उनष्य त्ासिक्क व्नल्छाचच्टयां स्तघ्वस्नो ऽस्तुव्ाच्छः 

यदिदंशब्दधीमभ्यं प्रागसत्तदभृञ्जगत् । असच्छब्देन चात्र॒स्यादू्रहेवानामरूपकम् ॥ १॥ 
नामरूपात्मकं कायेमनात्मलास्स्रतो द्यसत् । यस्सदकं परं जह ततो वे सदजायत ॥ २॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्तदुपेतमविद्यया । स्वात्मने स्वमात्मानं सत््यद्रुपमचीक्लृपत् ॥ ३॥ 
यस्मार्स्वयमिदं सवमकरोन्निपणः प्रभः । सुकृतं प्रभमेवातो महात्मानः प्रचक्षते ॥ ४॥ 
यदि वेश्वरनिन्रत्तं कायं सुदतघठुव्यते | निष्टास्ंभ्रवणास्सक्षान तु क्तश्च उच्यते ॥ ५॥ ५ 
लोकेऽपि स्वामिना साक्षात्कृतं कमं यत्नतः । तदेष सुकृतं प्राहुने तु भूत्येस्तथा कृतम् ॥ ६ ॥ 
यद्धे तत्कृतं प्रोक्तं सच्यदादिस्वभाषकम् । नीरसस्यास्य कायस्य रसोऽसौ परमः स्परतः ॥ ७॥ 
रसः सारोऽगृतं जह्म आनन्दो हाद उच्यते ¦ निःसारं तेन सारेण साखल्लक्ष्यते जगत् ॥ ८॥ 
रसस्यातीन्दरियस्यास्य त्वानन्दस्वं तो न्विति । अतस्तत्प्रतिपस्यथं रसं दीत्युत्तरं वचः ॥ &॥ 
एतस्मादपि हेतोस्तदस्तीस्यस्युपगम्यताम् । इतद्चास्ति परं ब्रह्म रसत्वस्य प्रसिद्धितः ॥१०॥ १० 

वसिहेत् रसो नाम मधुराम्लादिरक्षणः ॥११॥ 
अन्नादिरिसराभेन यथा तृप्ताः समास्ते | आनन्दिनिः कामहीना निरीहाः साध्यसिद्धये ॥१२॥ 
अपविद्धेषणास्तदद्बाद्योपादानव्जिताः । निः्म्बोधं परानन्दं प्राप्राः संन्यासिनोऽमलाः॥१३॥ 

असदा इदमग्र आसीदित्यस्याथंमाहु-यदिति । इदंशब्देनेदंधियाऽवगम्यमानं यदिदानीं जगदनुभूयते 
तस्रागवस्थायामस्दभूदित्यथं; । असच्छ्दस्य शून्यविषयत्वं व्यावत्तंयत्ति--असच्छब्देनेति । शून्यस्य जगज्जन्म- १५ 
हेतुत्वायोगादित्यथंः ।॥ १॥ 

जगतः स्वतःसत््वसम्भवात्ततो वै सदजायतेत्ययुक्तमित्याशद्धुयाऽऽ्टू-नामेति। सत्त्वं तुच्छव्यावृत्त्वम्॥२॥ 

तदात्मानं स्वयमकुर्तेत्यस्याथं माहू- सत्यमिति ।। ३ ।। 

तस्मात्तत्युकृतमुच्यत इति वाक्यस्याथं माहु-- यस्मादिति । ४ ॥ 

तत्सुकृतमिति खष्टब्रह्मविषयत्वेन व्याख्यायार्थान्तरमाह्--यदि वेति ॥ ५॥। २० 

ईश्वरेण कृत्तं सुकृतमिस्यत्र खोकप्रसिद्ध दर्शयति--लोकेऽपीति ।। ६ ॥ 

यद्वै यत्सुक्रृतमित्यादेरथंमाहू-- यदे तदिति ।। ७ ॥! 

रसश्चन्दाथं दर्शायन्नुक्तमेव विरादयति-रस इति ॥ ८ ॥ 

रसस्याऽऽनन्दत्वमुक्तमुपपादयितुमनन्तरवाक्यमादत्त- रसस्येति ।! ९ ॥ 

“रसं हीशत्यादिवाक्यस्यार्थान्तरमाह-एतस्मादिति \ न केवलं कारणत्वादेव ब्रह्मास्ति किन्तु ब्रह्मणो २५ 
रसत्वस्य श्रतिसिद्धत्वाच्च तदस्तीघ्युक्तमेव प्रपश्चयति-इतश्चेति ।। १०॥ 

प्रसिद्धरसशब्दाथंकथनमुखेन ब्रह्मणि रसत्वस्य सत्त्वसाधकत्वं साधयति--तुप्रिहैतुरिति ।! असतस्तुप्ति- 
हेतुत्वायोगाद्ब्रहमणश्च रसत्वेन तुपिहेतुत्वादस्ति ब्रह्येत्यथंः ॥ ११ ॥ 

तदेव स्पष्टयितुं हष्टान्तमाह--अन्नादीति । १२ ॥ 

दारष्टन्तिकं दर्शयति--जपविद्धेति ।) १२३॥ ३० 
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१०९ 

ननं तेषां परं स्वास्थ्यं चेतास्याह्दयन्त्यलम् । प्रहादचेतसां यानि तानि लिङ्गानि तेषु दि ॥१४॥ 
उपाग्नि पामनस्येव सुखसंसक्तचेतसः । लिङ्गं कण्डयमानस्य रक्षयाम्यात्मवेदिषु ॥१५॥ 
अज्ञातानन्दत्ानामजुमानमिदं भवेत् । साक्षात्कृतात्मतखानां प्रत्यक्षृतममेव तत् ॥१६॥ 
याद्यन्द्रियाणामभ्यातमं संहतिर्येह रक्ष्यते । एकाथृ्तिष्पेण सा दृशाऽसंहते सति ॥१७॥ 
अतः सक्षेपमाहेयं को द्यवान्यादिति श्रुतिः । आकाशे परमे व्योम्नि द्यानन्दो न भवेद्यदि ॥१२८॥ 
आन्रह्मस्तम्बलोकेऽस्मिन्पुण्यकममायुरूपतः । आनन्दः प्रमो यस्मादानन्दयति नः सदा ॥१६॥ 
सोऽयं लोकिक आनन्दो निष्ठां साधनसम्पदा । यत्र प्रपद्यते भूम्नि सोऽस्त्यानन्दः परो रसः ॥२०॥ 
अस्तित्वे हेतवः सम्यग्बह्मणोऽभिष्टिता यतः । 'उताविद्रानिति प्रश्नः श्रुत्याऽऽविष्कियतेऽधना॥२१॥ 
विद्ानेवेति तदत्रह्म द्यभयं मयहेत॒ यत् । तमोमात्रावरुद्रस्वात्त्मापरनान्यदस्ति दि ॥२२॥ 

 विषयोपभोगविहीनानां विरोषविज्ञानरहितं परमानन्दं प्राप्तानां परमहंसपरत्राजकानां परमं स्वास्थ्य- 
मस्तोतिस्थिते कि सिध्यतीत्याराङ्धयऽऽह् -न्नमिति । तत्र गमकमाह प्रह्वादेति ॥ १४॥ 

तान्येव लिङ्घानि शष्टन्तोपन्यासेन स्पष्टयति--उपाग्नीति । अग्निसमीपे वतत॑मानस्य पाम्ना व्याधि 
` विष्ण संयुक्तस्य विशेषतोऽग्निसन्तापपुकंकं लि द्ादिकण्डूयने प्रवृत्तस्य जायमाने सुखे संसक्तान्तःकरणस्य परमं 

स्वास्थ्यं प्राप्तस्य यदिद्ियवुद्धयादिप्रसन्नत्वमुपरुभ्यते तदेव विषयरसानाघ्रातचेतःस्वात्मवेदिषु परमहं सपरित्राजकेषु 
लक्ष्यते- तस्मादस्ति यथोक्तरीत्या तृ्तिकारणं ब्रहेव्यथंः । १५ ॥ 

परत्यक्षस्याऽऽत्मसम्वेद्यस्य सुखस्थ॒पुरुषाथत्वाभ्युपगमादानन्दस्य प्रागुक्तलि द्ानुमेयत्वे पुमथंत्वासिद्धि- 
रिव्याशङ्कुयाविद्रदुहष्टयाऽनुमानोपन्यासाद्विदरदहृष्टया चाऽऽनन्दस्य प्रत्यक्षत्व ेतदित्याहु--अज्ञातेति ।। १६॥ 

“रसं ही"त्यादिवाक्यमेवं व्याख्याय “को ही"'त्यादिवाक्यमवतारयितुं भूमिकां करोति--बाह्येन्द्ियाणामिति। 
या हि व्यवहारभूमौ शयनास्तनादोनामेकस्मिन्भोगास्येऽथे संहू्य वृत्तिरूपेण संहतिरहष्टा सा शयनादिभिरसंहुते 
ेषिणि देवदत्ते सत्येव भमवतीत्युपलब्धं तथा च वायुभेदानामिन्द्रियाणां बुद्धय देश्चाध्यात्मं शरीरे संहति रा- 
लक्ष्यमाणा करस्मिरिचदसंहते सत्येव भवितुमहंत्ति विमता संहतिरसंहतचेतनार्था विशिष्टसंहृतितवास्सम्प्रतिपन्न- 
दायनादिसंहुत्तिवद्यदर्थयं संहृतिस्तदस्ति ब्नद्येत्यथंः । १७ ॥ 

उक्तऽ्थं वाक्यद्रयमवतारयति--अत इति । संहतेरसंहताथंत्वस्यानुमानसिद्धत्वादित्ति यावत् । सप्तम्यन्तं 
` पदं छित्वा श्रुति योजयति--जकाश इति । यदि हूदयावच्छिनने सवंदोषरहिते व्योम्न भूताकाशरूपे समस्तबुद्ध- 

२५. 

३० 

३५ 

वृत्तिसाक्षिभूतो निरतिरयसुखात्मकः प्रत्यगात्मा न भवेत्तदा प्राणापानादिसंहतिद्रारा चेष्टा न सिध्येदित्यर्थः | 
अथवा प्रथमन्तमाकाशपदमानन्दसमानाधिकरणं ततस्वाऽऽकाक्चामिधानः परमानन्दः परमात्मस्वभावो यदिन 
स्यात्तदा प्राणादिसंहतिद्रारा प्रवृत्तिरनुपपचेत्यथः ।। १८ ॥ 

एष द्योेवानन्दयातीत्यस्याथमाह् -आब्रह्येति । सातिरायस्य सखौकिकानन्दस्य निरतिशयन्रह्मानन्द- 
व्यत्तिरेकेणायोगात्तेन भवितव्यमित्यथं; ॥ १९॥ _ | | | 

तदेव पञ्चयत्ि--सोऽयमिति । साधनसम्पदेत्यत्र कम्धात्मकः सच्चिव्यध्याहरणोयम् ।। २० ॥ 
“यद्या ही ""त्यनन्तरवाक्यस्य सद्खति वक्तुं वृत्तं कोत्तंयति--अस्तित्व इति ! “सोऽकामयते"त्यारभ्यातौतेन 

ग्रन्थेन ब्रहमणोऽस्तित्वे यतो बाघविधूरा हेतवो दरितास्ततोऽस्ति नास्तोति प्रश्नस्योत्तरं सिद्धमित्यथं; । परिशिष्ट- 
प्रहनद्रयनिणंयाथंवेनोत्तरग्रन्थमवत्तारयति--उतेति ॥ २१ ` 

तच्च विद्रानेव तद्ब्रह्म प्राप्नोतीत्यस्याथंस्य समथेनार्थं “यदा ही%त्यादि “अथ सोऽभयं गतो भवतीव्येतदन्तं 
वाक्यमित्याहु--विद्रानेवैति ! विद्रानेव ब्रह्म प्राप्नोतीत्यत्र हेतुमाह--तमोमात्रेति। ब्रहयप्ाप्तेस्तमोमावव्यवहितत्वम- 
सिद्धं देशकारदेरपि तद्थवधानत्वादित्याशङ्कयाऽऽह्- नान्यदिति ।। २२॥। 

१. त° २.६। 
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व्यवधानं हि यचयस्मात्त्न्मोदैकरेतुकम् । यस्मा्तस्मादविचैव मोक्षाप्तेव्यवधिभवेत् ॥२३॥ 
 अविदयासाक्ष्यपि प्रत्यक्षदाऽनस्तमितोदितः । अव्या व्यवहितस्तद्बलेनेव तद्वचः ॥२४॥ 
विदत्ताव्यतिरेफेण यदि तत्प्ािषच्यते | चोधमेवत्तदा युक्तं न त्वेषं सति युक्तिमत् ।२५॥ 

यातु साधारणी प्रा्निरात्मतादूघ््मणः स्वतः विदुषोऽविदुषो बाऽसावस्माभिनं नियम्यते ॥२६॥ 

अतोऽवि्यानिपेणेन सर्वदाऽ्वाप्तषटपिणः । प्राकषिः स्यादासरमहेतुखादिति पू्ेमवादिष्म् ॥२७॥ 
अतः प्रीयते श्रूत्या तदिदानीं प्रयत्नतः । िद्वानेवेति नाविद्वान्यदा दीर्येषमाद्या ॥२८॥ 

 विषयाचुपातिनी या तु द्य्ेषकरणाश्रया । लौकिंकत्वात्पदाथस्य टश्िरघ्रा भिधीयते ॥२६॥ 
` विशेषषद्वबेद्च््यं तद्वि दर्शनमहैति। नित्या दृष्टिरभावो वा नैव दर्शनमहेति ॥२०॥ 

दर्यान्वयि हि यद्वस्तु तदासम्यमिति भण्यते । खतो हयस्याऽऽर्मदाद्रियादाथं समते च यत् ॥२१॥ 
स्याद्वा जाग्रदवस्थेयं दृश्यत्वेन प्रसिद्धितः । कोशत्रय मिहास्य स्यादारमा्थत्वसमन्वयात् ॥३२॥ 

अविद्याततिरिक्तं मोक्षव्यवधानं नास्तीत्येतदुपपादयति--व्यवधानं हीति ।॥ २२ ॥ 

आत्मनः स्वयंप्रकाशस्याविद्यासाधकस्य कथमविद्याऽपि व्यवधानं स्यादित्याश्षद्धुयाऽऽहु--अविद्ेति । 

आत्मनो यथोक्तलक्षणस्यैवाविद्याव्यवहितत्वमविद्याबलादेवोच्यते । तस्मादात्मविद्यावशादुब्रह्यात्मप्रा्षिविदष 
एवेत्यथं; ।। २४ ॥ 

| ब्रह्मणः सव॑स्वरूपत्वादविदृषोऽपि तत्प्राप्तिः स्यादिव्याशद्धय कि संसारहैत्वविद्यानिरासेन ब्रहयप्राप्षि 
अविदुषोऽपि स्यादित्युच्यते कि वा ब्रह्मणः स्वरूपत्वेन प्राप्तिरविदुषोऽपि समानेति विकद्प्याऽऽं दूषयति--विद्वत्तेति । 
ज्ञानस्य ब्रहप्राप्तावकारणववे स्पादविदुषोऽपि ब्रह्मध्राप्तिरित्ि चोद्यते। ज्ञानादन्थहेत्वज्ञाननिवृत्तिद्रारा ब्रह्य 
प्राप्तिरित्यङ्खीकारे तु नाविदुषो ब्रह्यप्राप्िचयमुल्कसतीत्यथः ।। २५॥ 

दवि्तीयमद्खीकरोति--या त्विति | २६॥ 

ज्ञानादनथंहेत्वज्ञाननिराकरणे ब्रहयप्राप्िधिद्रदसाधारणीत्यत्र "ब्रह्मविदाप्नोति परमि"तिवाकयं प्रमाणयति-- 
तत इति ! तत्त्वज्ञानं पञ्चम्या परामश्यते । धात्महेतुत्वादिति । ब्रह्मणः सवंप्रत्यगास्त्वाद्धेतोरित्यथः ॥ २७॥ ` 

यत्तो विद्ष एवाविद्यानिवृत्या ब्रह्यप्रा्तिर्नाविदुषः सम्भवस्यततस्तदेव वस्तुनिरूपणद्रारेण प्रतिपाद्यते 
समनन्तरवावयेनेत्यत्तरवाक्यमादत्ते--अत इति । २८ ॥ 

तस्मिन्वाक्ये पदानि व्याकुवंचहदयपदाथंस्य ददयाधीनत्वात्तस्य च हरिनिबन्धनत्वादहशिशब्दाथमाह-- 
विषयेति । अदृश्य इत्यत्र हरिशब्देन विषयविषयं चक्षुःशोत्रादिजन्यं सवं ज्ञानमुच्यते । पदाथंस्य रौक्रिक्वेन : 
अपुवल्वायोगादित्यथंः । २९॥ 

दश्यशब्दाथंमाह--विशेषवदिति । सविशेषस्य वस्तुनः सवंदर्शनयोग्यत्वादित्युक्तेऽथे हेतुमाह--तद्धीति । 
न कूटस्थबोधो नापि शून्यं हर्य त्यो साधारणदर्शनयोग्यत्वाभावादिति व्यावव्यंमंशं दर्शायति--निस्येति ! अदृश्यं 
यथोक्तहर्य रहितं तरिमन्त्रह्यणीव्यददयशन्दाथंः । ३० ॥। 

भात्मशब्दार्थं कथयत्ति--दृक्षयेति ! सामान्यमात्म्यक्षब्दवाच्यं तस्य व्यक्तिपरतन्त्रत्वात्तदतिरेकेण स्वरूपा- 
भावादात्मानमहंतीत्यात्म्यमित्ति यत्प्र्यया्थ॑माह--स्वतो हीति । अनात्म्यमिति निःसामान्यं ब्रह्म तस्मिन्निल्थंः।।३१॥ 

ह हश्यशब्देन पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मको विराडात्मा जागरितश्षब्दवाच्योऽ्रमयकोकशषो गृह्यते ततइच समस्त 
मेव स्थूरं कार्यं टृद्यश्न्दवाच्यमिति पक्नान्तरमाह--स्याद्रेति । अल्न्यशब्देलापि प्राणमयमनोमयविज्ञानमयास्यं 
सूत्रमपच्चीकरृतपच्चमहाभूतात्मकं विवक्षते । तथा च सवमेव सूक्ष्मं कायंमात्म्यशब्दवाच्यं तस्याऽऽत्मरेषत्वादित्याहु- 

 कोशत्रयमिति ॥ ३२॥ | 

१०५ 

१५ 

०0 

२० 

२५ 
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पश्चमोऽ निरुक्त; स्यास्पारिरेप्यात्फरात्मकः । अत्यानन्दमयं नह्य त्वनिरुक्तं परं पदम् ॥२२॥ 

निरीयते जगद्मि्निलीनं जायते यतः । निलयं, तत्परं बूमः कोशपश्चककारणम् ॥२४॥ 
सचत्यादि वाऽपेय॒निषेधोऽयमिदहोच्यते । पराद्य मवदित्युक्ता चारु प्राप्रनिषेधनम् ॥२५॥ 

ूर्तामृतों हि राशी ढौ स्चस्यश्चादिनोदितौ । ̀  भरुत्यन्तरेण सं गानात्तयोरेवास्त्वपहुतिः ॥३६॥ 
५ अस्मिन्पक्षे तु निरयो बासनानिलयो भवेत् । एवं च नेति नेतीति सक्षात््यादूत्रहमदरानम् ॥ २७॥ 

भावामाबात्मिका द्धिव॑त आत्म।पचारिणी ) भावामावनिषेधेन प्रतीचि स्थाप्यते ततः [३९८॥ 
ददयादिप्रतिरेधोक्स्या प्रतीचि बरह्म बोध्यते | न॒तदन्यत्तदन्यस्य परमार्थात्मता इतः ।।२६॥ 

न नञर्थो विकल्पो घा परमाथेमकन्पितम् । असंप्रविश्य संसिद्धि ठमभते क्वचिदन्यतः ॥४०॥ 

दद्यादि गुणहीनस्य स्वत आस्मत्रकारणात् । वेत्ति विन्दत इत्यस्मादेका््यादुपसंहतिः । ४१), 

१० आनन्दमयकोशः शरीरदयावच्छिन्नो ज्ञानकमंफलात्मकश्चेतन्याभासो जीवोऽत्र पारिहोष्याल्िरुक्तदाम्द- 

वाच्यो भवतीत्याह-पच्चम इति! कायंकारणविनिमुंक्तं॑त्वंपदलक्ष्यं॑चिन्माघ्रमनिरुक्तशन्दवाच्यमिव्याह-- 
अत्यानन्देति ! तस्मिन्ननिरुक्त त्वंपदलक्ष्यात्मके चिन्मात्रे ब्रह्मणीत्यर्थः ।। २३ ॥ | 

अज्ञातं ह्य सवंस्यापि जगतः कारणं निलयनशब्दवाच्यमित्याहु--निलीयत इति \ अनिख्यनशब्देन 

तत्पदलक्ष्यं नित्यशुद्वुद्धमुक्तस्वभावं लक्ष्यं त्वंपदाथंस्वरूपभू्तं ब्रह्मोच्यते । तस्मिन्ननिरुक्तऽनिखयने ब्रह्मणीति 
१५ सामानाधिकरण्यात्तच्वमर्थयोरेक्यं लक्ष्ययोविवक्षित्तमित्यथं; ।॥ ३४ ॥ 

| अहृर्यादिवाक्यस्यार्थान्त रमाह--सच्चेति । “सच्च त्यच्चाभवदि'्यादिना ब्रह्मणि साविद्यस्य जगतः 

सर्व॑स्य प्राप्धिरूच्यते । तस्य च प्राप्तस्याहश्यादिवाक्ये निषेधः क्रियते । वाक्यस्य निषेधरूपत्वात्प्राप्तनिषेधस्य च 
युक्तत्वादित्यथंः ।। २५ ॥ | | ह 

निषेधपक्षे श्रुत्यन्तरेण “नेति नेती'"त्यादिना सहैकवाक्यत्वसिद्धिरित्ति खाभान्तरमाह--सूर्तेति ।! ३६॥ 
२० निषेधपक्षे च मूककारणं निलयनशब्देन न गृह्यते किन्तु वासनानां निल्यत्वादन्तःकरणं सवासनं निख्य- 

शब्दवाच्यं ततश्च सवासनमन्तःकरणमनिख्यनशब्देन निषिध्यते । भहश्यादिपदैरेव मूर्तामूतंप्रतिषेधेन कारणस्यापि 
निषिद्धत्वा्निराकाङक्षब्रह्यप्रतिपत्तिसिद्धिरित्यभिप्रेत्याऽ्ट्--अस्मिन्निति । सवंप्रतिषेध्यानामुक्तन्यायेन प्रत्तिषिद्धत्व 
सति वाक्याथ्॑ञानं निराकादुक्षं सिध्यतीति फलितमाह--एवं चेति ॥ २७ ॥। 

नतु प्रत्यगात्मप्रतिप्येव पुरुषाथंपरिसमाप्तिसम्भवात्कायंकारणप्रपञ्चप्रतिषेधो वृथेत्याक्ङ्धुयानात्म- 
२५ प्रपच्वस्याऽऽत्मन्यनयंहेतुत्वान्नषेधेन ततो व्याव्यात्मन्येव बुद्धिः स्थिरीकतत॑व्या ततोऽनात्मनिषेधोऽयंवानित्याह-- 

भावाभावेति । प्रत्यगात्मन्यन्तःकरणे प्रविष्टे सति तस्य ब्रह्यस्ववुद्धया पुरूषाथंपरिसमापिरित्यथंः ।। ३८ ॥। 
हृश्यादिवाच्यस्य निषेघपरत्वे प्रतीयमाने कृतो वस्तुपरत्वमित्याशद्धुयाऽऽत्मब्रह्मणोरैक्यं स्वतःसिद्धं 

निषेधमुखेन बोध्यतेऽतो निषेधस्य वस्तुसिद्धौ दारत्वान्न निषेधपरं वाकयं किन्तु वस्तुपरमित्याहु--दयादीति । 
प्रतीचि ब्रह्य बोध्यमिति नि्देशादात्मनोऽर्थान्तर ब्रह्येत्याशङ्कुयाऽऽह्--न तदिति । तद्धि ब्रह्य नाऽऽ््मनोन्य-द्धवितु- 

३२० मलमात्मनोऽन्यस्य मिथ्यात्वादुबरह्मणोऽप्यन्यव्वे तस्प्रसङ्धादब्रह्मात्मनोरैक्यमेवेद्यर्थ ।। ३९ ॥ | 
आत्मनोऽन्यस्य नास्ति परामथंत्वमिति कल्पितत्वामिघानातकल्पिताकल्पितयोर्भेदः स्यादित्याञद्धुयाह्-- 

नेत्यादिना । शुन्यस्य कल्पितस्य वा कूटस्थानुभवादन्यत्र सत्वोपलब्ध्यो रसिद्धः सच्चिदेकतानं कूटस्थं तत्त्वमास्थेय. 
मित्थं; ।। ४० 1  _ 7 | 

ञ ब्रह्मविदाप्नोति परमि"तिविदिनोपक्रम्य “अभयं प्रतिष्ठां विन्दत" इति विन्दतिनोपसंहारे श्रुतेरभिभ्राय- 
३५ माह--हश्यादीति । अदृश्यादिवाकगोक्तय्य ब्रह्मणः स्वारस्येनाऽऽत्मस्वरूपत्वात्तस्य वेदनव्यतिरकण काभायोगादवेति _ विन्दत इत्यनयोरेकाथंतव विन्दत इत्यनयोरेकाथंतवाद्ेतोवतती्यपक्रम्य विन्दत इत्युपसंहार न कश्चिहोषोऽस्तीत्यथंः ॥ ४१॥ ` 

{वृ ५४.२२। २, वृ० ३.९.२९ 



&॥
 



ब्रह्मा अन् ०-७, भा० वा०-४२-५२ 1 तत्तिरीयोपनिषत् [ ५४५ 

हदयादिगुणदीनेऽस्मिन्निरबि्यो यदाऽमयम् । सा्षादरेति तदेवायमभयं विन्दते परम् ॥४२॥ 

रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति यदभाणि पुरा सकृत । तेनेकवाक्यता्थांय प्रतिष्ठामिति भण्यते ॥४२। 
अथाधना यथाऽदिद्रपरे्य नेति परं पदम् | व्याख्यायते तथा स्पष्टं यदा दीत्येवमाद्यया ॥४४॥ 
सदा छब्धात्मकस्यापि यतोऽज्ञानमनाश्िह्त् । अवादयुच्चेरतः भ्रुस्या विद्वानेतीति सादरम् ॥४५॥ 

यस्मादेषं ततोऽविद्ाल्लंमते न तमीश्वरम् । अरिवाव्यवधानाद्वि रन्ध एव न रम्यते ॥४६॥ ५, 

यदा धेवैष आत्मेको द्द्यत्वादिविविंतः । एतस्मिन्वतेमानोऽपि पञशितोऽबिधयेव हि ॥४७॥ 
हस्तप्राप्षमपि द्रव्यमप्राप्षमिव मन्यते | मोहादेवमनाक्षिःस्यादात्मनोऽपि ममाऽऽत्मनः ॥४८॥ 
अविद्या तदोदुत्य रज्ज्वा रज्छमिब स्वयम् । अदितेनाद्रय द्बोधा्रुते करं मोक्वभिः ।४६॥ 
अरं छिद्रं भिदाऽन्यत्वं वेचवेत्तुत्रक्षणम् । यस्मादुत्कुरुते मोहादास्मनो बरह्मणः स्वतः ॥५०॥ 
अन्योऽसावीश्वरो मन्तस्तस्माच्चाहमनीश्वरः । इति च्छिद्रयतोऽच्छि्रं चिद्रऽ्थों मवेद्धयम् ॥५१॥ १० 
निभेयोऽपि स्वतोऽविद्वानेकं सन्तमनेकधा । प्रकल्प्या वि्ययाऽऽत्मानं तमेव भयमाप्ुयात् ॥५२॥ ` 

अभयं विन्दत इत्यस्याथ॑माह--कयादीति । नि्पिरेषे ब्रह्मणि प्रकृते यदा साक्षादहमस्मीतिप्रत्यगमेदमव- 
गच्छति तदैव विद्वाल्निरविद्यः सच्चभयं कवल्यं रन्ध्वा कृतकृत्यो भवतीत्यथः।॥ ४२॥ । 

प्रतिष्ठापदप्योगे ब्रह्मज्ञानफरं ब्रह्येवं नान्यदितिप्रदर्शनमभिसंहितमित्याह--ब्रह्मेति । ब्रह्मवि्ाप्राप्ते 
अनन्तरं सा विद्वानभयं ब्रह्य प्राप्य कृतकृत्यो निविष्णो भवतोत्यथ सोऽभयं गतो भवतीति वाक्यमर्थाद्रयाख्यात- १५ 
मिति भावः ।। ४३॥ 

विद्रान्ब्रह्म प्राप्नोद्युत्त नेतिप्रक्े प्राप्नोत्येव विद्रान्बरह्योति निर्धारितम् । इदानीमविद्रानपि ब्रह्म प्राप्नेति 
न वेतिप्ररनं प्रत्याहु-मथेति । ४४॥। ,  _ 

ज्ञानस्य ब्रहप्राप्तिहेतुत्वविधानादज्ञस्य ब्रह्प्राप्तिरयुक्तेलयेतदुपपादयति-सदेति॥ ४५॥ 
विद्यावतो ब्रहयलाभे सिद्धे फलितमाह्--यस्मादिति । “अ विद्वान्न रभते ब्रह्य "त्ययुक्तं तस्याऽऽत्मत्वेन सदा २० 

लन्धत्वादित्याशङ्कुयाऽऽह् -अविचयेति ॥ ४६॥। 

यदा दयेवैष एतस्मित्धितिवावयाक्षराण्यपेक्षित्तं पूरयन्योजयति- यदा देवेति । तत्वं स्वरूपमप्राप्तमिव 
पश्यतीतिरोषः । ४७ ॥ | 

` आतत्मंच्वेन प्राप्तमेवं ब्रह्म मोहन्यवहितत्वादप्राप्तवदद्धवतीत्येतद्दृष्टान्तेन स्पष्टयति--हेस्तेति। ममाऽत्त्मनोऽपि 
बरहाणः प्रत्यगभृत्तस्य मोहादनाप्िरिति सम्बन्धः ।। ४८ ` ` २५ 

एवममिद्यया वश्चिततवे किं स्थादित्याह्--अविच्येति ! यदाऽथमात्मा प्रागुक्तेन स्यायेनाविद्यया वच्चितौ 
वतते तदा' यथौ रज्जुः स्वाविद्यया स्वात्मानमहितवेनं करोति तथाध्यंमप्ात्मा स्वाविद्यया स्वमीत्मा्तिमद्रयाद्रोधाद् 
ब्रह्मणः सकाशात्पृथवक्रत्य कतृभोक्तृत्वरूपेण करोतोत्यथं; ॥ ४९ ॥ ॥ | 

उदरमन्तरं कुरुतं इत्य॑स्पा्थमाह्--अरमिति । य॑दाऽऽत्म॑न्यविद्यया कतुतवादिकमारोप्य ` पश्यति तदा 
बरह्मात्मनोभेदं यस्मान्मन्यते तस्मान्मिथ्यान्ञानी भवत्तीत्यथंः ॥ ५० ॥ | ३० 

मिथ्याज्ञानफलं कथयन् “मथ तस्ये" 'व्यादिवीवेयस्याथं माह-अन्योऽसाविति ॥ ५१॥ ` ` ` । 

आत्मब्रह्मणोरभभेदं पश्यतः संसारभयप्रौपिरित्येतदेवं प्रपश्चयति -निर्भयोऽपीति ! विभागेन दृष्मासानं 
तच्छब्देन परामुशति ॥ ५२॥ ! ` ५. | | | ; 

६९ 
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मयहेतोिंतीयस्य हिशब्देन परिग्रहात् । "हि तीयाद्व मयं हीति भुतिरुच्चेरतोऽन्वश्षात् ।॥*५२॥ 

ईशितव्याद्विभक्तो यथचस्मादीशो भयङ्करः । इति कल्पयतस्तस्मादभयं जायते भयम् ।॥(५४।। 

अहौ बरमविद्यया अतिशेते न कद्वन । अग्न्यादिभयहेतोर्यां ब्रह्मणोऽपि भयङ्करी ॥५५।। 

निभेयो मयकृदेव ईधराणामपीश्वरः । भयं तस्यापि जनयेन्नाज्ञानस्यास्त्यगोचरः ॥५६॥ 

५ यज्ज्ञात्वा विन्दते विद्ानभयं दीस्यवादिषम् । तच्वेषामयदृदुत्रह्म स्यान्मोहादात्मनो भयम् ॥५७॥ 

निषिद्धद्शयत्वा्यकममयं मोहनिहवात् । यत्तस्यैव भयं तस्स्यादविच्यावक्षवतिनः ॥५८॥। 

अपि बालाग्रमत्रेण विदुषः प्रत्यगात्मनः । भितं ब्रह्मेति संमोहादास्मेवास्य भयं भवेत् ॥ 

व्याख्यानं वा परोक्तस्य च्छिद्रस्य क्रियतेऽनया।।५६॥ 

अमन्वानस्य तदुत्रह्म विदुषोऽपि भयङ्करम् ॥६०॥ 

१० वेदयवेन्तत्वशुन्यत्वादि दरत्ताऽपि तमोमयी । रजतत्व दिवच्छुक्ताचमन्वानो भवेदतः ॥६१॥ 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्यनवेद सः `विदिताविदिताभ्यां तदन्यदेवेति दि श्रुतिः ॥&२॥ 

अन्यदेव हि तद्वेवादवे्ादन्यदेव तत् । बेधवेत्तदर याच्चान्यदिति भरुत्यजुशासनम् ॥६२॥ 

यदा ॒हीत्यत्र हिशब्देन दोतित्तमर्थं कथयति-भयहेतोरिति \ द्ितीयदिनो मयमवश्यंभावीव्येतद् 
होच्यते तदेव श्रुत्यन्तरेऽपि ददहितमित्याह्-द्वितीयादिति । यतो द्ितोयं भयकारणमतः भश्रुतिरेवमनु- 

१५ शास्तीत्य्थः ।। ५३ ॥ 

त्वेवेत्यादिवाक्षयमवतारयितुं भूमिकां करोति--ईङितव्यादिति । यस्मान्मद्विच्छेदादीरितव्याञ्जीवाद् 

विभक्तत्वेन दृष्टः सन्नीश्वरो विभागदक्िनो भयङ्कुरो भवति तस्मादभयमेव ब्रह्म विभागेन परिकल्प्य विभक्तं 

पश्यतस्तदेव भयं जायते भेददर्धनस्य भयकारणत्वादित्यथंः । ५४॥। 

ब्रहोवाभयमात्मा चेत्वूतस्तस्य भयमित्याशद्धुयाविचासामर्थ्यादित्याहू--अहो इति ॥ ५५ ॥ 

२०  अविद्यासामर्थ्य प्रपञ्चयति-निभय इति ।। ५६॥ 

उवतेऽ्थे तत्त्वमेव भयमिति वाक्यभागं विभजते- यज्ज्ञात्वेति ॥ ५७॥ 
तदेव स्पष्टयति--निषिद्धेति ॥ ५८ ॥। 

विदुषोऽमन्वानस्येतिभागं योजयत्ति-अपीति । प्रत्यगात्मनः सकाशादीषन्मात्रेणापि भिन्नं ब्रह्मेति परयत 
सम्भोहवशवतिनो मोहादात्मैव भयं मवत्तीत्यथंः । अविद्याया नास्ति दुष्कर मित्येवं परत्वेन ““तच्वेवे"'त्यादिवाक्यं 

२५ व्याख्याय व्याल्यानान्तरमाहु--व्याख्यानं वेति ।। ५९ ॥ 

व्याख्यानप्रकारमेव प्रकटयति--अमन्वानस्येति । यथा शुक्टयादौ रजतत्वादि तमोमयं वस्तुतो नास्ति 
तथा ब्रहमण्यात्मनि विद्रत्ताऽपि तमोमयी वस्तुतो न विद्यते ब्रह्मात्मनो वेद्यवेत्तृत्वविभागदुत्यत्वादतद्चावेद्यं 
बरह्मात्मव्वेनामन्वानो यो भवेत्तस्यकत्वेन ब्रह्यामन्वानस्यावेद्यमेव तद्वेयतया भिन्नस्वेन पश्यतोऽपि भयङद्कुरमापद्यते । 
अन्यथादश्ित्वादित्यथंः ॥ ६०-६१ ॥ 

२० वेदवेत्तत्वशून्ये ब्रहोत्यत्र श्नुत्यन्तरमुदाहरति-- यस्येति ।। ६२॥ 

उदाहूतश्ुत्यन्तरस्य विवक्षितमथंमाहु--अन्यदेवेति । ९२ ॥ 

१. बु १,४.२। २.के०२.३। ३.के° १.३। 
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वेदयवेद्यात्मता यस्माच्छब्दवर्थाहुपाततिनी । वेचवेत्तृखमप्येवमन्यथा तदसंगतेः ।॥६४॥ 
व्युत्थाप्य वेचाद्विदयाया वेत्तुधाज्ञानकल्पितात् । तदन्येभ्यश्च जानीयादृहं ब्रकषेतिवाक्यतः ॥६१५॥ 

इति सप्रमोऽनुवाकः 

ब्रह्मात्मनो वेद्यत्वमवे यत्वं वेत्तत्वं च नास्तीत्यत्र श्रुतिमुदाहुत्य तत्रैव भ्ुतिसिद्धेऽं युक्ति समुच्चिनोति- 
वेद्येति । न्ानोदये वेद्यरूपता जडष् शब्दार्थेष्वनुप्रविष्य वतत॑ते ज्ञानानुदये च तदविषयत्वमवेद्यात्मत्वं तेष्वेव तिष्ठति । ५ 
एवमेव वेद्येष्वर्थेषु वेत्तत्वं ज्ञानकर्तृत्वं च साभासान्तःकरणस्य परिणामवतो जडस्येव युज्यते यस्मादात्मन 
संविदेकतानस्याजडस्य वेद्यत्वादि नोपपद्यते तस्मात्तस्य कूटस्थहष्टिरूपस्य सिद्धमविषयत्वमित्यथः। यद्यात्मनो 
वेद्यत्वाद्यभ्युपगम्येत तदा तस्य कूटस्थाद्रयहछब्रह्यत्वं शास्वरसिद्धमसम्बद्धमापययेतातो न तस्य वेद्यत्वादीदयुक्तामेव 
युक्ति व्यनक्ति--अन्यथेति ।। ६४ ॥ 

मात्मनः सवं विशेषविलक्षणत्प्रे कथं प्रतिपत्तव्यतेत्यास द्ुयाऽश्ट--ज्युत्थाप्येति वेद्यं विद्यावेत्तेति त्रयम १० 
वेद्यमविद्याञेत्तेति च त्रयं तस्मादेतस्मादल्ञानकस्पितादशेषात्पुथक्क्रत्याऽऽत्मानं तच्वमस्यादिवाक्या दहु ब्रह्मास्मीति 
विद्या ददेन तु सविशेषतया हृष बरहम भयावहं भवत्तीत्यथंः । ६५ 

इति सप्तमोऽनुवाकः 





१० 

१५ 

२५ 

अथ ज्नह्धीवलल्यास्नष्टट म्नो ऽच्त॒व्वाच्छः 

भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति प्रयः । भीषाऽस्मादग्निद्चेनदरश्च ! 
 सत्यु्धाबति प्श्चम इति। सेषानन्दस्य मीमांसा भवति, 

भीषा भयेनास्माद्रातः पवते \ भीषोदेति सूयः! भोषाऽस्मादग्निश्येन्रश्च । भ्रव्युर्धावति पञ्चम इति, 
वातादयो हि महार्हः स्वयमौश्वराः सन्तः पवनादिकार्येष्वायासबहूरेषु नियताः प्रबत॑न्ते । तदयुक्तं प्रशास्तरि 

॥ ९ ९. सत्यन्यस्मि्चियमेन तेषां प्रवतंनं तस्मादस्ति भयकारणं तेषां प्रशास्त ब्रह्य \ यतस्ते भृत्या इव राज्ञोऽस्मादुब्ह्मणो 
भयेन प्रवक्तन्ते ! तच्च भयकारणमानन्दं ब्रह्म । तस्यास्य ब्रह्मणः आनन्दस्येषा मीमांसा विचारणा भवति, 
किमानन्दस्य मीमास्यमित्युच्यते--किमानन्दो विषथविषयिसम्बन्धजनितो लोकिकानन्दवद्यहोस्वित्स्वाभाविक इत्येव- 

 मेषाऽऽनन्दस्य मीमांसा । 

तत्र रोकिक आनन्दो बाह्याध्यात्मिकसाधनसस्पत्तिनिमित्त उत्कृष्टः \ स य एष निदिद्यते "ब्रह्मानन्दानुग- 

आनन्दगिरिटीका 

तच्च भयकारणं ब्रह्याऽऽनन्दरूपमुक्तं यदेष आकाश भनस्दो न स्यादिति । तत्राऽऽनन्दश्च कोके जन्यः 
प्रसिद्धस्ततो विचारमारभते--तस्यास्येत्यादिना । 

ब्रह्मानन्दस्य चेन्मीमांसा प्रस्तुता किमथंस्ताहि सावंभौमानन्दाद्युपन्यसस्तत्राऽऽह--तत्र छोकिक इत्यादिना! 
लौकिक आनन्दः क्वचित्काष्ठां भप्त: सातिश्यत्वात्परिमाणवदिति ब्रह्यानन्दानुमानार्थो लकिकोपभ्यास इत्यथः 

वनमाला 

अस्मादिति । प्रकृतादुब्रह्मण इत्यथेः। अग्निश्चेन्द्रश्च स्वस्वकायंमनुतिष्ठत इत्यथं:। धावतीति ! समाप्तायुषः 
प्रतीति शेषः । पञ्चमः पञ्चत्वसंख्यापुरक इत्यथः । इरोकस्य भयकारणन्रह्यास्तित्वे तात्पर्यं दर्सयति--वाताद्यो 
हीति । महा्हा इति । पूज्यतमा इत्यथ; । यदा वाय्वादीनामपि भयकारणं ब्रहम तदान्येषां किमु वक्तम्यमित्याशषयेन 
श्रुतौ वातादय उदाहूताः, तमाशयं प्रकटयितुं महाहुत्वादिविशेषणमिति मन्तव्यम् । नच स्वयं दिगीदवराणामपि 
तेषां नियता प्रवृत्तिः स्वत एवास्तु यथेश्वरस्थ सृष्ट्यादौ नियता प्रवृत्तिरनन्यायत्ता तदिति; नेव्याह-- तदुक्तमिति) 
बहूनां दिक्पालानां प्रायेण तुल्यैदवर्याणां विरुद्धेषु कार्येषु प्रवतंमानानां विनिगमनाविरहादिना लोकवदेव कठ 
प्रृत्तेरावश्यकत्वान्नियतं तेषां प्रवत्तंनमसत्यन्यस्मिचचियन्तरि न युक्तमित्यर्थः । यत इति । यतस्ते वातादयो रज्ञो 
भृत्या इव बिभ्यति तत्तेषां नियन्तृ ब्रह्मास्तीति योजना । ननु सैषा ब्रह्मणो मीमांसा भवतीति वक्तव्यं तस्येव 
भयादिहेतुत्वेन प्रकृतत्वात् नानन्दस्येत्याशङ्धुं वारयन्मीमांसावाक्यमवतास्यति--यस्मादित्यादिना । आनद्द 
ब्रह्मेति । “यदेष आनन्दो न स्यात्” इति ब्रह्मण एवानन्दरूपत्वस्योक्तत्वान्नासद्धतिरिति भावः। नन्वानन्दस्वरूपस्य 
दुःखादिस्वरूपवत्प्रसिद्धत्वादानन्दस्वरूपं न विचारणीयमिति मत्वा शङ्धुते--किमानन्दस्येति । ब्रह्मस्वरूपतया श्रुत 
आनन्दो विषयानन्दवज्जन्यो नित्यो वेत्ति संशयनिवृत्र्था मीमसेत्याहू--उच्यत इति । सक्चन्दनादिविषयः, 
तदनुभविता पुरुषो विषयी, तयोः सम्बन्धेनेत्यथंः । 

नु ब्रह्मानन्दस्य चेन्मी मांसा प्रस्तुता किम्थ॑स्तहि मानुषाद्यानन्दोपन्यासः ? तत्राहु-- तत्र खौकिकं इति। 
२० बाह्यसाधनानि विषयाः, अध्यात्मिकानि साधनानि देहूमधिकरत्य वत्तंमानानि यौवनादीनि, तेषां द्विविधानां 

१. आनन्दमोमांसायाम् । ब्रह्मानन्दानुगमाथं = ब्रह्यानन्दानुमानयथंम् । अनुमानं दोकायां श्रदशित्म् । तर 
प्रथमपययि अकामहुतश्नोत्रियम्र्यक्षत्वं नोक्तम् । यतः मनुष्यानन्दभुक् तजाकामहतश्वेति विरुद्धम् । 
दवितीयादिपययिषु तु प्रथमादिपर्याये अकामहतः द्वितीयादौ कामनावांस्व यः तस्य द्वितीयपर्यायानन्दः 
अनुभूयत एव । यथा लक्षाधिकारिणः सुखे वितृष्णः द्िलक्षं कामयमानः तद्वस्पुरषानन्दं प्राप्नोति । 
प्रव्यक्षसिद्धमेतत्। 





हय भनु-८ 1  तंत्तिरीयोषनिषत्ं [ ५४९ 
= युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः । आरिष्ठो द्रहिष्ठो वरिष्ठः । तस्येयं पृथिवी स्वा 

 वित्तस्यपूणा स्यात् । स एको माुष आनन्दः । ̀ ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ॥१॥ ` 
सार्थम् । अनेन हि प्रसिद्धेनाऽनन्देन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगम्तं शक्यते । लो किकोऽप्थानन्दो ब्रह्मानन्द- 
स्येव मात्रा, अविद्यया तिरस्कियमाणे विज्ञान उछृष्यमार्णायां चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कमंवक्चाद्यथाविज्ञानं विषयादि- 
साधनसम्बन्धवश्षाच्च विभाव्यमानश्च लोकेऽनवस्थितो लोकिकः सम्पद्यते, स एवाविद्याकामकर्मापकर्षेण मनुष्यगन्धर्वा- 
दयुत्तरोत्तरभुमिष्वकामहतविद च्छौचरियप्रत्यक्षो विभाव्यते शतथुणोत्तरोत्करषेण यावद्धिरण्यगर्भस्थ ब्रह्मण आनन्द इति\ 

निरस्ते त्वविद्याक्कृते विषयविषयिविभागे विद्यया, स्वाभाविकः पूरिपुणं एक भानन्दोऽदेतो भवतीत्येतमर्थ 
विभावयिष्यत्नाहु--युवा प्रथमवया: \ साधुयुवेति सुश्चासो युवा चेति यूनो विशेषणम् । युवाऽप्यसाधुर्भवति 

` आनन्दमिरिटीका ` 

|> 
विषयेभ्यो व्यावृत्ता व्यावृत्तविषया अविषयत्रह्ात्पैकत्वदश्लिनस्तदबुद्धिगोचर इत्यथः । प्रकारान्तरेण ब्रह्मानन्दानु- 
गममाहु--लोकिकोऽपीत्यादिना | ~ | 

. ̀  ` ! 

` `-कवनमाला ` “ 

साधनानां सम्पत्तिर्मेखनं निमित्तं यस्यानन्दस्य स तथा 1: अत एवानन्दस्योत्कर्षो निदिदयते “स एको मानुषः” 

ष्क ५ 

१०७ 

इत्यादिनेति रोषः । ब्रह्यानन्दानुगमा्थंमिति । लौकिक भानन्दः क्वचित्काष्ठं प्राप्तः सातिश्यत्वात्परिमाणवदित्या- 
नन्दतारतम्यावधितवेन निरतिशयस्वाभाविकानन्दरूपत्रह्यानन्दानुमानार्थं लौकिक भानन्दो निद्ियत इत्यथः । 
अनुगममेव विक्चदयत्ति--अनेन हीति । ब्रह्मानन्दस्य विषयानुसन्धानविमुखविद्दुनुद्धिविषयत्वाच्च न विषयविषयि- 
सम्बन्धजनितत्वमित्याशयेनाह-- व्यावृत्तेति। व्यावृत्ता निवृत्ता विषया यस्या बुद्धेः सकाशात्सा तथा । प्रकारान्तरेण 
रौकिकानस्दानां ब्रह्मानन्दावगमोपायत्वमभिप्ेत्याह--लौकिकोऽपीति ! मात्रा अवयवः । कौकिकानन्दानां हिरण्य- 

गर्मानन्दादर्वाक्तारतम्येन निकषः, मानुषानन्दाटूर्ध्वे तारतस्येनोत्कषं इति व्यवस्था । तत्र खौकिकानन्दस्य 

ब्रह्मानन्दमावारूपत्वं प्रपञ्चयन्नादौ तत्र निकषंप्रयोजकमाहू--अविष्ययेति ।  तिरस्करियमाणे विज्ञान इति ¦ विवेके 

 तारतम्येनाभिभूयमान इत्यथः; तथा च विवेकामिभव एको निकषंप्रयोजक इति भावः | तत्र प्रयोजकान्तरं 

 सुचयति--उल्ृष्यमाणायां चेति । कामक्रोधादिलक्षणैः स्वकायंविशेषेनिबिडायामित्यथं; । कमापकृषतारतम्यमप्यप- 
कर्षप्रयोजकमि्याशयेनाह-कर्मवशषादिति } ' यथाविज्ञानं विभोन्यिमान इति सम्बन्धः | विषयाप्कर्पादिकमपि तत्र 
परयोजकमित्याशयेनाह--विषथादीति । चलः क्षणिकः, अनवस्थितः अनेकरूपः, अपकषंता रतम्योपेत इति यावत् । 

सम्पद्यते, ब्रह्मानन्दो लौकिकः सम्पद्यत इत्यर्थः । योऽयं ब्रह्मानन्दस्य विषयविरेषादिकृतवृत्युपहितो भागः एष एव 

मात्रा्म्दितो रोकिकानन्द इति भावः । स एवेति ! व्यावृत्तविषयनुद्धगम्य इत्यत अकामहतविद्च्छोतरियप्तयक्ष- 

गम्यत्वेन प्रकृतो ब्रह्मानन्द -एव मनुष्यगन्धर्वाचत्तरोत्तरभूमिषु ब्रह्मण बौनन्द इत्यन्तासु शतगुणोत्तरोत्क्षण 

विभाग्यत इति सम्बन्धः | उत्तरोत्तरमानन्दोत्कषे ूर्वोक्तानामविदयादीनामपकष॑तारतम्यं प्रयोजकमाह-अविद्या- 

कामकर्मापकरषेणेति । अकामहतेति । अकामहतविद्च््रौतरियपंदानां कमारः । ' शनोज्ञियस्य चाकामहतस्य " 

इत्यत्राकामहतत्वं सातिशयमिति वक्ष्यति, तद्रदरापीति शङ्कानिरासाथ विद्वत्पद तच्च ब्रह्मसाक्षात्का रवत्परमिति 

मन्तव्यम् । ब्रह्मण इत्यस्य विवरणम्--हिरण्यगभंस्येति । ‰ = _ ` ` ` ` । 

॥ । माभू लौलिनानन्दनतिनवगन्म्यं ब्रह्मानन्दं दर्शयति-निरस्ते त्विति । सायनसम्पत्तकृतवृत्ति- 

विेषोपहितस्वरूपानन्दो विषयः, तदनुभविता जीवो विषयी, तयोविभागो मूलाविद्यपरयुक्त, तस्मि्ञविदयक़ृते 
ब्रह्मास्मैक्यविद्यथा निरस्ते सति य मानन्दः समाधावभिव्यज्यते स एव स्वाभाविकः परिपूणं एकरूपो ब्रह्मानन्द 

 इ्यवगतो भवतीत्यर्थः । एतद्क्तं भवत्ति--यथोक्ताः ' सवे लौकिकानन्दा यस्य माराः समुदराम्भस इव विरुषः, 

स स्वाभाविक आनन्दो विद्वत्मत्यक्षसिद्धोऽस्ति, स एव ब्रह्मानन्दं इत्येवं मा्रारूपलोकिकानन्दंनित्यो (ल ब्रह्मानन्दा 
विदितो भवतीति| एतम्थ॑मिति । अदेतानन्दावगमोपायमूतं लौकरिकानन्दं विभावयिष्यन्प्रदर् शरुति- 

रिर्यथैः । प्रथमवया इति । पूवंवया इत्यथंः। साधूरयथोक्तकारी । आश्चुतम इति १ भोग्येषु वस्तुषु यथाकालम् 

१५ 

० 

२५ 

२३० 

२५ 



| ।॥ 



५५७ |] सटोकवात्तिकयुक्तसटीकयाङ्कुरभाष्योपेता [ ब्रह्म अनु०-८ 

स॒ एको मलुष्यगन्र्बाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुध्यगन्धर्वा- 
णामानन्दाः । स एको देवगन्धर्बाणामानन्दः । ओरोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतं 
देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोकोकानामानन्द्ः । श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य । ते ये शतं पितृणां चिररोकोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः ॥२॥ 

५ साधुरप्ययुवाऽतो विशेषणं युवा स्यात्साधुथुवेति । अध्यायकोऽधोतवेदः । आशिष्ट आशास्तृतमः । दृष्टो दृढतमः 
बरिष्ठो बलवत्तमः । एवमाध्यात्मिकसाघनसम्पन्नः । तस्येयं पृथिव्धुर्वो सर्वा वित्तस्य वित्तेनोपभोगसाधनेन 
ृष्टा्थनादृष्टर्थेन च कमंसाधनेन सम्पन्ना पूर्णा राजा पुथिवीपतिरित्यथंः । तस्य च य आनन्दः स एको मानुषो 
मनुष्याणां प्रकट एक आनस्वः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । मानुषानन्दाच्छत- 
गुणेनोत्क्ष्टो मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति । मनुष्याः सन्तः कमंविद्याविजेषादृगन्धवत्वं प्राप्ना मनुष्यगन्धरवाः | 

१० ते ह्यन्तर्धानादिशक्तिसम्पत्नाः सुक्ष्मकायंकरणाः । तस्मातप्रतिधाताल्पत्वं तेषां दरन्द्रप्रतिघातश्चक्तिः साधनसम्पत्तिश्च । 
ततोऽप्रतिहन्यमानस्य प्रतीकारवतो मनुष्यगन्धर्वस्य स्याच्चित्तप्रसादः । तत्प्रसावविशेषात्सुखविशशेषाभिव्यक्तिः ! एवं 
पुस्यः पुवस्या भूमेरुत्तरस्यामृत्तरस्यां भूमौ प्रसादविजेषतः शतगुणेनाऽऽनन्वोत्कषं उपपद्यते । प्रथमं त्वकामहता- 
ग्रहणं मनुष्यविषयभोगकामानभिहतस्य श्रोत्रियस्य भनुष्यानन्दाच्छतगरुणेनाऽऽनन्दोत्कर्षो मनुष्यगम्धवेण तुल्यो 

आनन्दशिरिटीका 

१५  मनुष्यगन्धर्वानन्दस्योक्छृष्टत्वे निमित्तमाह--ते ह्यन्तर्धानादीति । प्रथममकामहताग्रहणस्य तात्पयंमाह्- 
प्रथमसिति | यदि प्रथमपर्याय एवाकामहतो गृह्येत तदा तस्यैव सावंभौमानन्देन तुल्य आनन्दः स्यात्तदा च 
व्याघातो भवेत् । मानुषानन्दे निस्पृहो मानुषानन्दभोगभागो चेति । ततो मनुष्यगन्धर्वानिन्देन तुल्यमानन्दं तस्य 
दर्शयितुं प्रथमपययि तदग्रहणमित्यथंः । अवृजिनत्वमपापत्वं यथोक्तकारित्वं तत्साधुपदाल्लछभ्यत इत्यथः । 

वनमाला 

२० अविलम्बेन प्रवृत्तिमानित्ि यावत् । दृढतम इति । युद्धादिषु प्रवृत्तौ मनोधेयंवानित्यथंः । बल्वत्तम इति ! कायिक 
बखातिदहायविश्षेषवानित्यथः । “युवा स्यात् इत्यदः पिण्डिताथंमाह--एवमाध्यात्मिकेति । आत्मानं देहमधिकृत्य 
यानि साधनानि सम्भाव्यन्ते तैः सवं: सम्पन्न इत्यथः । वित्तस्य हृष्टाथंत्वमेव विवृणोत्ति-उपभोगेति । अदृष्टाेल- 
विवरणस्-कमंति । मनुष्याः सन्त इति । भस्मिन्कल्पे मनुष्याः सन्त इत्यथंः । तेषामानन्दोक्कषें दैतुमाह- 
ते हीति । आकाशगमनादिदक्तिसंग्रहाथंमादिग्रहणम् । उक्तगक्त्यादिसम्पत्तिः शास्तरप्रसिद्धेति सूचनार्थ हिशब्दः । 

२५ कायंकरणानां सूष्ष्मत्वं प्रायेण शीतोष्णाद्रन्द्राभिघातायोग्यत्वम् । तस्मादिति । सृक्ष्मकायंकरणवच्वादित्यथंः। 
दन्देति । अल्पानां दन्द्रानां प्राप्तावपि तेषां प्रतिघाते निवारणे या शक्तिः या च स्क्चन्दनादीनामानन्दसाधना्ा 
सम्पत्तिः सा चास्तीत्यथंः । फलितमाह--अत इति । प्रसादो विक्षेपराहित्यम्, शुद्धिविशेष इति यावत् । मनुष्य. 
गन्धर्वाणां स्वरूपं वात्तिके दशितम्--' सुगन्धिनः कामरूपा अन्तर्धानादिशक्तयः । नृत्तगीतादिकुडखा गन्धर्वाः 
सयुनुखौकिकाः।'' इति| देवगन्धर्वादोनामपि यथोक्तसामग्रचयुत्कषंतारतम्यक्ृतचित्तप्रसादविरोष अगनन्दोक्तष॑तारतम्य- 

३० प्रयोजक इत्यतिदिशति--एवमिति । भूमिः पदम्, देवगन्धवत्वाचवस्थेति यावत् । “स एको मानुष्य आनन्दः 
इत्यत्र प्रथमपर्याये “श्वोत्रियस्य चाकामहतस्य" इति कुतो न पठ्यते ? तत्राहु- प्रथममिति । मनुष्येति 1 मनुष्यस्य 
सावंभौमस्य यो विषयभोगः विषयानन्दः तद्गोचरकामरहितस्य मनुष्यगन्धर्वानन्दप्रािसाधनसम्पत्ति विनव 
तमानन्दमव्रैव कोके कामयमानस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दाच्छतगुणितेन मनुष्यगन्र्वानन्देन तुल्यः स्नानन्दो 
भवतीति वक्तव्यमित्येत्तदथमित्यथंः । मानुषानन्दे कामाभावप्रयोजकविवेकोपयोगित्वेन मनुष्यगन्धर्वानिन्दे कामोप- 

३५ यो्िगुणदर्रनोपयोगित्वेन च साद्धाध्ययनवत्वरूपं श्रोत्रियत्वमुपात्तमिति मन्तव्यम् । ननु सनृष्यगन्धवस्य 
नृत्तगीतादिसामग्रीविशेषमहिम्ना यो हषविकशेषो भवति स॒ कथमत्रवाकामहतश्नोत्रियस्य भवेदिति चेत्, अत्राहु 
मा भूदयं हषंदिशेषः तस्य क्षणिकस्य मुख्यानन्दत्वाभावात्, कस्तहि तस्य मुख्यानन्दः ? उच्यते--मनुष्यगन्धवस्य 
स्वोचितविषयप्रप्त्या तदिच्छायां शान्तायां नृत्तगीतादिजनितर्षविरोषेषु च शान्तेषु या तृक्तिरनुगच्छति सव 
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्रोप्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः। स एकः कमैदेवारना देवानामा- 
नन्दः। ये कमंणा दबानपियन्ति। भरोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । 
णको देवानामानन्दः, भोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देवानामानन्दाः। स एक इन्द्रस्यानन्दः॥३॥ 

वक्तव्य इत्येवमथम् । साधुयुवाऽध्यायक इति शरोत्रियत्वावुजिनत्वे गृह्येते । ते ह्यविरिष्टे सर्वत्र । अकामहूतत्वं तु 
विषयोत्कर्षापकषतः सुखोत्कर्षापकर्षाय विक्गष्यते । अतोऽकामहतग्रहणम्, तद्विशेषतः शतगुणमुखोत्कर्षोपरन्धेर- 
कामहतत्वस्य परमानन्दप्रात्निसाधनत्वविधाना्थम् । भ्थास्यातमन्यत् । देवगन्धर्वा जातित एव । चिरलोकलोकाना- 
मिति पितृणां विश्ञेषणम् । चिरकालस्थायी लोको येषां पितृणां ते चिरलोकलोका इति ! आजान इति देव- 
लोकस्तस्मिन्नाजाने जाता आजानजा देवाः स्मातंकमेविेषतो देवस्थानेषु जाताः । 

कमेदेवा ये वैदिकेन कममंणाऽग्निहोत्रादिना केवलेन देवानपियन्ति । देवा इति त्र्याल्रशद्धविर्भुजः! इन््रस्तेषां 

वनमाला 

मुख्य आनन्दः, तथा च स्मयते--“यच्च कामसूखं रोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् । तुष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः 
षोडशीं कलाम् ॥” इति । स च तुप्तिरूपो मुख्यानन्दो मनुष्यगन्धर्वेण समानः भोत्रियस्य सम्भवति | न चास्य 
श्रोत्रियस्य मनुष्यगन्धर्वानन्दे कामनावत्त्वान्न तुष्णाक्षय इति वाच्यम्, तथापि मनृष्यगन्धर्वाणां तत्पर्यायपछित- 
श्रोत्रियस्य च मानुषानन्दगोचरतृष्णाक्षयसाम्येन तुप्तिलक्षणानन्दसाम्ये बाधकाभावादिति | मनुष्यगन्धवंपर्याये पठितस्य 
श्रोत्रियस्य मनुध्यगन्घर्वानिन्दगोच रकामनावन्तवस् “मनुष्यविषयभोग'” इति भाष्ये मनूुष्यग्रहृणसुचितम्, वात्तिकेऽपि 
स्पष्टमेव दरशितम्--“मार्व्याद्धोगाद्िरक्तस्य ह्युत्तराह्लादकामिनः ।'' इति । एवमुत्तरत्रापि तत्तत्पर्पापपटित्तस्य 
्रोतरियस्य तत्पुवंपूवंभूम्यन्तानन्देषु कामानभिभूतत्वं तत्तदभूमिगतानन्दकामनावत्तवं चोहनीयम् । ननु सावंभौमस्य 
अश्रोतरियत्वासूर्वे वयस्यतिक्रान्तमर्यादत्वाच्च न तस्य मानुषानन्दः सम्पूणं इत्याश्ावारणायोक्तं स्मारयति- 
साध्विति। साघुपदाद्यथोक्तकारित्वरूपमव् जिनत्वं गृह्यते, ततो न तस्यातिक्रान्तमर्याद्त्वाश्चङ्धा, तथा अध्यायक- 
पदाच्दरोप्रियत्वं गद्यत इत्यथ) । एवम् “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य इति प्र्िपर्यायं श्रुतस्य श्रोत्रियस्यापि यथोक्त 
कारितरूपमवुजिनत्वमपेक्षितम्, अन्यथा अधोतसताङ्स्वाध्यायत्वेन भरोत्रियस्यापि त्स्य यथोक्तकारिभिः श्रोचियः 

निन्धमानस्य मनुष्यगन्धर्वादितुल्यानन्दपराप्त्यसम्भवग्रसङ्गात्, अत एव श्रुत्यन्तरे तदपि प्यते---““यश्च श्चोत्रियोऽ- 

वृजिनोऽकामहतः” इति । ननु द्ितीयपर्यायमारभ्य श्रुतानां श्रोत्रियाणां मध्ये कस्यचिन्मनुष्यगन्धवनिन्देन तुल्य 
आनन्दः कस्यचित्तु देवगन्धर्वानन्देनेत्यादिलक्षणो विशेषः किकृतः श्रोत्रियत्वा वृजिनत्वाकामहुतत्वानामानन्दसाधना- 
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नामेकरूपत्वादिति; नेत्याह-ते हीति । हिलब्दोऽवधारणाथंः । सवत्र सर्वेषु श्रोत्रियेषु श्रोत्नियत्वावृजिनत्वे २५ 
एवाविरिष्े तुल्ये, न ॒स्वकामहतत्वमपि, ततत तत्ततपर्यायगतस्य श्रोत्रियस्य विशिष्यते भिद्यते । तद्धदे हेतु-- 

विषयेति \ मनृष्यगन्धवपर्यायस्थश्चोतियस्य मानुषानन्दमात्रे कामाभावः तस्य तदतिरिक्तानन्देषु सवत्र साभिलाष- 

त्वात्, तथा देवगन्धवंपर्यायस्थस्य श्रोत्रियस्य मानुषानन्दे मनुष्यगन्धर्वानन्दे च विषये कामाभावः तस्य तदतिरिक्ता- 

नन्देषु सवत्र साभिलाषत्वात् । एवमुत्तरत्रापि । एतदुक्तं भवति--कामस्य विषयबाहुल्यरूपोत्कषं सति तल्िवृत्ति- 

रूपस्याकामहूतत्वस्यापकषंरूपो विरेषो मवति, कामस्य विषयाल्पत्वरूपापृकषे सति तच्निवृत्तिरूपस्याकामहुतत्वस्य 

उत्क्षरूपो विशेषो भवतीति । तथा चाकामहूतत्वोकर्षदत्तरोत्तरमानन्दोतकषः श्नोत्रियाणामिति स्थित्तम् । एवं 

यावद्यावदकामहतत्वोत्कषंस्तावत्तावच्छोत्रियानन्दोतकषं इति श्रुत्यर्थे स्थिते फलितं श्रुतितात्पयंमाहु--अत इति । 

तद्विशेषत इति । अकामहृतत्वविशेषतः श्रोतियेष्वानन्दाक्र्षोपरुभ्ध्या सर्वात्मना कामोपशमे सति सर्वोक्कृष्टः 

परमानन्दः प्रा्ठो भवेदिति यतः प्रतिभाति अतः अकामहृतग्रहणं निरतिशयस्याक्रामहत्तत्वस्य परमानन्दग्रापत- 

साधनतविधानाथंमिति गम्यत इत्यथः । “ते पे शतं मनूष्यगन्धर्वाणामानन्दाः'' इत्यादिपदजातं न व्या्येयं 

प्रथमपर्यायव्यास्थानेन गताथंत्वादित्याशयेनाह--व्यास्यातमन्यदितिः । जातित इति । जन्मत इत्यथः । एतदुक्त 

भवति--कल्पादावेव देवलोके जाता गायका देवगन्धर्वा इति । कमंदेवत्वं विवृ णोति--ये वेदिकेनेति । केवलेनेति । 

उपासनासमुच्चयरहितेनेत्यथं; । देवानपियन्ति देवैद्चन््ादिभिरधिषठिताल्लोकान्यान्तीत्यथंः) “ते ये रातं प्रजापतेरा- 

२०५ 

२५ 
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श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतमिन्दरस्यानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । भोभियस्य 
चाक्ामहतस्य। ते ये शतं ब्हस्पतेयनन्दाः। स एकः प्रजापतेरानन्दः) श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 
ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः। "स. एको ब्रह्मण आनन्द्ः। ओरोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥४॥ 

स्वामी 1 तस्याचार्यो ब्हस्पतिः । प्रजापतिचिराटत्रेलोम्यशरीरो ब्रह्मा समष्टिव्यष्टिरूपः संसारमण्डरुव्यापी । यत्त 
आनन्दभेदा एकतां गच्छन्ति । धमंश्च त्निमित्तो ज्ञानं च तदहिषयमकामहूतत्वं च निरतिशयं यत्र स एष हिरण्यगभो 
ब्रह्मा, तस्थेष आनन्दः श्रोत्रियेणावुजिनेनाकामहतेन च सवतः प्र्यक्षमूपरुभ्यते \ तस्मदेतानि जीभि साधना 
नीव्यवगस्ते । तत्र भोत्नियत्वाबुनिनत्वे नियते. अकामहूतत्वं तुत्कृष्यत इति प्रङष्टसाधनताऽवगम्यते । तस्य 

आनन्दगिरिटीका ` 

त्रयस्तिशत्--अष्टौ वसव, एकादश र्द्रा, ादशाऽदित्या, इन्द्रः, प्रजापतिश्चेति । यदथं मीमांसाऽऽरब्धा 

, तस्य निरतिशयानन्दस्य सिद्धौ वाक्यतात्प्यं दर्शयतुमाह--तस्याकामहतत्वेति । तस्य ब्रह्मणो हिरण्यगरभंस्य 

आनन्दस्तदुपासकप्रव्यक्षो यस्य मात्रा स एष परमानन्दः स्वाभा विक इति सम्बन्धः । हिरण्यगर्भानिन्दस्य मात्रातव 

वनमाला 

नन्दाः, स एको ब्रह्मण आनन्दः इत्यत्रानन्दस्य परिमाणकथनलिद्धेन ब्रह्मशब्दस्य हिरण्यगभंपरत्वमाहु-- 
ससष्टीत्यादिना । समष्टिव्यष्टिरूपः व्याप्यव्यापकरूपः | तत्र कार्यात्मिना व्याप्यः कारणात्मना व्यापक इत्यरथः | 
तदीयब्याप्तेसवधिमाह--संसारेति ! ब्रहाण्डन्यापीत्यथं: । यत्रेत इति ! यत्र हिरण्यगमें प्रकृता आनन्दविशेषाः 
परिमाणत एकत्वमिव गच्छन्ति सांसारिकानन्दोत्षंसवंस्वं यत्रेत्यथंः | तल्िमित्त इति \ तस्यानन्दोत्कषंसर्व॑स्व 
भूतस्य फलस्य निमित्तभूतो धम॑ङ्व यत्र निरवधिक इत्यथः । तष्िषयमिति । यथोक्तफलतन्निमित्तधर्मादिविषयकं 
जञानं च यत्र निरतिशयमित्यथः । अकामहतत्वं चेति! हिरण्यगभंस्य तावत्पूवंभूमिषु नास्ति कामना, स्वभूम्यपेक्षया 
तासामलत्यन्तनिक्रष्टत्वात्; स्वभूमावपि नास्ति कामना, तस्याः - प्राप्तत्वात्, अप्राप्तवस्तुगोचरत्वात्कामनाया 
अतस्तघ्याकामहतत्वमपि निरतिकश्षयमित्यथेः । तथा च स्मृतिः--न्ञानमप्रतिघं यस्य वंराग्यं च जगत्पतेः । एश्वयं 
चैव ध्मश्च सह सिद्धं चतुष्ट्रम् ।।” इति। ननु मानुषानन्दोऽस्माकं प्रसिद्ध एव, मनुष्यस्य प्र व्यक्षत्वेन मुखप्रसादादि 
किङ्खैस्तदीयानन्दस्योष्प्क्षितुं शक्यत्वात्, अन्ये त्वस्माकमप्रसिद्धा इति कथं तदुष्रारा ब्रह्मानन्दानुगमसिद्धिः अप्रसिदधेन 
अप्रसिद्धबोधनायोगात्, अतोऽन्यैरप्यानन्दः प्रसिद्धैरेव भवितव्यम्, तेषां प्रसिद्धमाश्ित्य ब्रह्मानन्दानुगम इत्ययमथंः 
प्रागाचार्यैरेव दशितः “अनेन हि प्रसिद्धेनानन्देन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगन्तुं शक्यते इत्यादिना | ` 
तेष दोषः, मनुष्यगन्धर्वाद्यानन्दानां प्रसिद्धिसम्पादनायेव प्रतिपर्यायं मनुष्यलोकस्थश्चोत्रियप्रत्यक्षत्वकथनात् | 
इममेवाभिप्रायं प्रकटयितुं हिरण्यगर्भानन्दस्य तत्पर्यायस्थश्रोत्रियप्रव्यक्षत्वमाहू--तस्यैष आनन्द इति! हिरण्य- 
गर्भादयानन्दस्य ब्रह्मानन्दावगमोपायत्वसिद्धयुपयोगितया प्रसिद्धत्वकथनपरेण “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” इति 
वाक्यजातेनान्यदपि सिध्यतीत्याहु--तस्मादिति ! मनुष्यस्य सतः श्रोचियस्य श्रोचियत्वादित्रित्तयमहिम्ना हिरण्य- 
गर्भादितुल्यानन्दकथनात्रीण्यप्येतान्यानन्दप्राप्तौ साधनानीति गम्यत इत्यथः । तरिषु मध्ये विदोषमाहू--तत्रेति । 
सर्वेषां श्रोत्रियाणां श्रोतियत्वावृजिनववे नियते साधारणे, अकामहततत्वमेवोक्ृष्यमाणं सदानन्दोत्कषं कारणमित्यत 
रक्रष्टसाघनता अकामहतत्वस्यावगम्यत इत्यथः । यदुक्त प्रकारान्तरेण ब्रह्मानन्दानुगम प्रदर्शनाय ौकिकोऽप्यानन्दो 
ब्रह्मानन्दस्यैव मात्रेति, तमेव प्रकारान्तरेण ब्रह्मानन्दानुगममिदानीं लौ किकानन्दानां ब्रहमानन्दमात्रात्वप्रदरशनपूरवक 
दर्शायति-- तस्येत्यादिना । तस्य ब्रह्मण इति सम्बन्धः । आनन्द इत्यनन्तरमपिशब्दोऽध्याहतंव्यः। स च पूरवोक्ता- 

२५ 

१. स एको ब्रह्मण ञनन्द इति हिरण्यगर्भानन्द उक्तः सोऽपि अकामहतश्चोत्रियप्रल्यक्षः। मतान्तरे 
तु श्रोत्रियस्याकामहतस्येति मुक्तस्य स्वँ आनन्दा इत्यथः कृतः । तत्र उत्तरोत्तरपर्यािषु आनन्दोकषः 
प्रतिपादनवि रोधः \ तेन हि सातिशय. आनन्दो रक्ष्यते, न च मुक्तानन्दस्य सातिशयत्वं ते मन्यन्ते । 
भतः कृच््रण तत्समर्थनम् । . | | (र 
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`स यश्चायं पुष्पे । यथासाबादित्ये । स एकः । 
अकामहतत्वप्रकषेतश्चोपरम्यमानः शोत्रियप्रत्यक्षो ब्रह्मण आनन्दो यस्य परमानन्दस्य सात्रेकदेश्लः “एतस्यैव 
आनन्दस्यान्थानि भुतानि मात्रामुपजीवन्ति" इति श्रुत्यन्तरात् स एष आनन्दो यस्य मात्रा समुद्राम्मस इव विभुर 
प्रविभक्ता यत्रकतां गता सघ एष परमानन्दः स्वाभाविकोः, अदैतत्वादानन्यनन्दिनोश्चाविभागोऽच । 

 तदेतन्मीमासाफलमुपसंद्धियते--स यश्चायं पुरुष इति । यो गहायां निहितः परमे व्थोम्न्याकाश्ञादिकायं 
मृष्ट्वाऽ्वमयान्तं तदेवानुप्रविष्टः स य इति निद्छिधते । कोऽस्तावयं पुरुषे । यश्चासावादित्ये यः परमानन्द श्रोत्रिय- 
प्रत्यक्षो निदिष्टो यस्येकरेश्ं ब्रह्मादीनि भूतानि सुखार्हाण्युपनीवन्ति स यश्चासावादित्य इति निदिश्यते ¦! स एको 

आनन्दगिरिटीका 

श्रुत्यन्तरं प्रमाणयत्ति--एतस्येवेति । न केवलं हिरण्यगर्मानन्द एव मात्रा यश्च प्रागुपन्यस्तः सावंभौमाद्यानन्दः 
स एष यस्य मात्रा प्रविभक्ता नानात्वमापन्ना सत्ती यत्र निरतिश्शयानन्देऽकामहतब्रह्मवित्प्रत्यक्षे कैवल्य एकतां गतेति 

योजना । अकामहुतप्रत्यक्षत्वाभिघानाद्धदप्राति निरस्यति--आनन्दानर्दिनोश्वेति । प्रत्यक्षत्वाभिधानमज्ञान- 
संरायादिव्यवधानाभावासिप्रायं न तु विषयविषयिभावा्िप्रायम् । “अहृद्येऽनातम्ये" “उदरमन्तरं कुरत” इत्यादिना 
तिषेधादिव्यथंः। | 

मीमांसया निरतिशयानन्द ब्रह्यास्तीति निर्धारितम् } तस्याकामहतप्रव्यक्षत्वाभिधानादमेदसिद्धिः । न हि 
परमानन्दः परस्य प्रत्यक्षो भवतति । तस्मा्धिरतिशयानन्दब्रहौकत्वं जीवस्य ब्रह्मविदाप्नोति परमि"त्युपक्रान्तं 

| वनमाला 

नल्दानामनुक्तानां च संग्रहाथं इति मन्तव्यम् । स्वेषामेव रौकिकानन्दानां ब्रह्मानन्देकदेशत्वे मानमाह--एतस्येवेति। 

अन्यानीति । ब्रह्मणः सकारादास्मानमन्यत्वेन मन्यमानानि भूतानि प्राणिन इत्यथंः | कोकिकानन्दस्य परमानन्द- 
मात्रात्वे मानसिद्धे फलितमाह-स एष इति । पूर्वोक्तो खौकिकानस्दो यस्य मात्रा यस्मादुपाधितो भिन्नो यत्र॑वौपाचि- 

विख्ये पुनरेकतां गच्छति स॒ भानन्दः स्वाभाविको नित्योऽस्तीत्यत्र हितुमाहु--अद्वेतत्वादिति । “अथ यदस्पं 

तन्मव्यंप्र” इति श्रुत्या परिच्छिन्नस्यानित्यत्नप्रतिपादनादद्रैतत्वं नित्यत्वसाधने सममिति मन्तव्यम् । ननु ब्रह्मा- 

नन्दस्याद्वैतत्वमसिद्धम् “रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवतति” इत्यानन्दानन्दिभावेन ब्रह्मानन्दजीवयोभे दावगमादित्यत 

आह-आनन्दानन्दिनोश्चेति ! चशब्दः रद्कानिरासाथंः। अत्रेत्यस्य विद्याकार इत्यथः । ततदचाविद्याकाल 

एवाविधिको भेदो न विद्याकाटे विद्यया भेदकोपाधेरविद्याया निरस्तत्वादित्यथंः । एतदुक्तं भवति-त्रह्मानन्द- 
जीवयोरविद्याकल्पितो विभागो न वास्तवः, अतो ब्रह्मानन्दस्य नाद्रेतत्वहानिरिति | 

एवम् "“वैषानन्दस्य मीमांसा भवति” इत्युपक्रम्य श्रुटया मात्राभूतसातिशयानन्दोपन्यासद्रारा सूचित्तया 

“लौकिकानन्दः क्वचित्काषठां प्राप्तः सातिशयत्वात्” "“लौकिकानन्दो यस्य मात्रा समुद्राम्भस इव विप्रुट्” इत्यादि- 

सक्षणया मीमांसया '“अस्त्यष्वि्तीयः परमानन्दः" इति निण॑यः कृत इति प्रदश्यं इदानीमुत्तराक्यतातयंमाह-- 

तदेत्िति । तदेतत् ब्रह्मानन्दस्याद्वितीयत्वस्वाभाविकस्वादिक्षणं मीमांसाफलं मीर्भांसया तिर्णीतिमिल्यथंः । 

“स यद्चायम्” इत्यत्र स॒ इति शब्देन गुहानिहितवाक्ये तदूवृत्तिस्थानीये प्रवेशवाक्ये च निदिषटः प्रत्यगात्मा 

निदिश्यत इत्याह्--यो गरहयामिति। भक्षे या गुहा तस्यामित्यन्वयः। योऽन्रमयान्तमाकाशादिकायं सुष्ट्वा तदेव 

कायंमनुभरवि् इत्यर्थं; । अयमित्यनेन तस्यापरोकषतवमुच्यत इत्याशयेनाह--कोऽसावित्यादिना । पुरुष इति । शरोर 
इत्थं; । श्रोतरियप्रत्यक्ष इति \ यद्यपि लौकिकानन्दनामेव पूर्वत्र श्रोवियभ्रव्यक्षत्वं निरिं न परमानन्दस्य, तथापि 

तत्र परमानन्दस्याकामहतविद्रच्छरौतनियप्रवयक्षत्वमर्थान्निदिष्टमिति तदभिप्रायोऽयं ब्रन्धः, अकामहतत्वस्य निरति- 

शयोतक्षे सति विदुषः परमानन्दभ्रप्तैः परागुपपादिततत्वादिति मन्तव्यम् । यो विद्सत्यक्षतेन बह्यादिसवंभूतोप- 
__ जोग्यानन्दानुगम्यत्वेन च प्रकृतः परमानन्द, सोऽसावादित्यदेवताघेयत्वेन निद््यित इत्यथ: । स एक इति । 

ज कमभ स 

१. “स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादि्ये स एक" इति स्फुटतरं जीवन्रह्यैष्यं प्रतीयते । मतान्तरं तु हुदयाकाशे 

स्थितः आदित्यस्य नारायण एवेत्थं इत्यक्तम् । तन्न, हृद्याकाशे ब्रह्मान्तरस दभाव प्रमाणाभावात् 

अप्रसक्तप्रतिषेधापत्तेश्च हृदयाकाशे ईश्वरोपासनविधिहि जादित्यस्थमेव ध्ययतवन विधत्ते नान्यम् । 
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भिन्नप्रदेशस्थघटाकाश्चाकाशैकत्ववत् । ननु तच्चिर्दे्े स यश्चायं पुरुष इत्यविक्ञेषतोऽध्यात्मं न युक्तो निर्देश्षः, यश्च 
दक्षिणेऽक्षत्निति तु युक्तः प्रसिद्धत्वात्! न पराधिकारात् ! परो ह्यात्माज्ाधिकृतः “अह्येऽनात्म्ये" “भीषास्स्मादरातः पवते" “'सेषाऽनन्दस्य मीमसि"'ति। न ह्यकस्मादप्रकृतो युक्तो निर्देष्टुं परमात्मविन्ञानं च विवक्षितम्) तस्मासपर एव 
निदिशयते स एक इति ! नन्वानन्दस्थ मीमांसा प्रकृता तस्या अपि फलमूपसंहतेव्यम् ! अभिन्नः स्वाभाविक आनन्दः 
परमात्मेव न विषयविषयिसम्बन्धजनित इति ! ननु तदनुरूप एवायं निरदेशः--“स यश्चायं पुरषे यश्चासावादिले 
स एक” इति भिन्नाधिकरणस्थविहेषोपमर्देन । नन्वेवमप्यादित्यविकशेषग्रहुणमनथंकम् । नानथंकम् । उत्कर्षापकर्षा 

आनन्दगिरिटीका 

मीमांसया चे सिद्धमुपसंह्ियत इत्यरथः । अआदित्यग्रहणस्याऽऽधिदविकोपाधिलक्षणाथंस्याविवक्षितत्वं दर्पितं 
चोद्यमुदधावयत्ति--नन्विति ! “य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः” इत्यादौ धरव्यन्भरे 
मण्डलस्थस्य दक्षिणाक्षिस्पेनैकयस्य प्रसिद्धत्वादिहाप्यादिव्यस्थेनैक्यनिर्देशे दक्षिणाक्षिग्रहणं युक्तमित्यथंः। अध्यात्म. 
मधिदेवत्तं च लिङ्खात्मोपासनविवक्षायां तथा स्यान्नेह॒ तद्िवक्षितमित्याह--न परेति । य एव चिद्धातुरनिरत- 

वनमाङा 

“स यर्चायं पुरुषे” इति वाक्यनिर्दिषटस्य वुद्धयवच्छिन्नजोवरूपानन्दस्य “यश्चासावादित्ये" इति वाक्ये 
आद्वित्यान्तःस्थत्वेन निदिष्टस्य मायावच्छिन्नपरमानन्दस्य च “स एकः'' इति वाक्येनोपाधिद्रयनिरसनपूरवकं 
स्वाभाविकमभिन्नत्वमुपदिश्यते । अस्मिन्नथं इत्थमक्षरयोजना--सः द्विविधोऽप्यानन्दो वस्तुत्त एक एवेति । भित्र 
परदेशस्थयोघंटाकाशाकाशयोराकाशस्वरूपेण यथैकत्वमिति दृष्टान्ताः । ननु “स यश्चायं पुरुषे" इति सामान्यतः 
शरीरस्थत्वेनात्मनो निर्देशो न युक्तः प्रसिद्धिविरोधादिति शङ्धुते- नन्विति ! तन्निर्देश इति । त्स्यात्मनोऽधयात्म- 
निदेशे विवक्षिते सतीत्यथंः । कथं तहि निर्देशः कर्तव्य इत्याकाङ्क्षायामाह--यश्चायं दक्षिण इति । "य एष 
एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यक्ष्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः"' इति भरुत्यन्तरे दक्षिणाक्षिग्रहणस्य प्रसिद्धतवात्तदेकरूप्यायात्रापि 
तथा निद॑श एव युक्त इत्यर्थः । तत्र सोपाधिकस्य ब्रह्मण उपासनार्थं स्थानविश्ञेषनिरदेशेऽपि नात्र तदपेक्षेति 
परिहरति--न पराधिकारादिति ! निर्पाधिकात्मप्रकरणादित्यथंः । हेतुं साधयति-- परो हीत्यादिना । ननु परस्य 
प्रकृतत्वेऽपि “यश्चासावादित्ये इत्यादौ सोपाधिकमुपास्यमेव निदिश्यतामिति; नेत्याह--न ह्यकस्मादिति। 
परमात्मनि प्रकृते सति “स यश्चायम्” इत्यादौ प्रकृतपरमात्माकषेकसवनामश्नुतिपु च सतीषु कथमकस्मद्धेु 
विनात्र सोपाधिको निर्दष्टु युक्तः तस्याप्रकृतत्वादित्यथंः । ननु तहि परस्यैव ध्याना्थ॑मादित्यादिस्थाननिदेशोत्वरस्ुः 
नेत्याह॒-परमात्मविज्ञानं चेति\ चशब्दः शङ्कानिरासाथं;। निरुपाधिकस्य “तदेव ब्रहुन त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" 
इत्यादौ ध्याननिषेधादत्र तद्धयानविवन्षायां मानाभावाच्चेत्य्थंः । उपसंह॒रत्ति- तस्मादिति । पराधिकारात्यर एव 
निदिश्यते नापरः, अतौ नाक्लिस्थाननिर्देशपेक्षेत्यथंः । इतश्चात्र पर एव नि्दिद्यत इप्याह् सिद्धान्ती -नन्वाः 
नस्दस्येति \ फलस्वरूपमेव कथयति--अभिन्नस्वभावक इत्यादिना । न च मीमांसाफरस्यानुपसंहारे कानुपपत्तिरिति 
वाच्यम्, मीमांस्यत्वेनोपक्रान्तस्यानन्दस्य “स॒ यङ्चायम्” इत्यादावद्वितीयत्वेनोपसंहा राभावे चरमपर्यायनिर्ट 
विषयविषयिसम्बन्धजनिते सातिरये हिरण्यगर्भानन्द एव मोमांसापर्यंवसानापत्या तदद्वितीयत्वनिणंयालाभः 
लक्षणाया अनुपपत्तेः सत्वात् । सिद्धान्त्येव स्वपक्षे पुरुष इत्या्विरोषतो निदे शस्पानुकूल्यमाह--ननु तदुप 
एवेति ! “स यश्चायम्" इति वाक्यं जोवानुवादकम्, आदित्यवाक्यमीर्वरानुवादकम्, “स एकः” इति तु 
तयोभिन्नाधिकरणस्थयोरुपायिविशेषनिरसनद्वारा एकत्वबोधकमिति रीत्या निर्देशस्यानरूप्यम् । ते च मित 
अधिकरणे भादित्यः शरीरं चेति मन्तन्यम् | अव्रोपासनविवक्षाभावे सत्यादित्यग्रहणं विफलम्, "तत्त्वमसि" इत्यादा- 
विवेद्वरस्य शब्दान्तरेणैव निर्देशसम्भवादिति मत्वा शद्धुते-नन्वेवमपोति । उक्तरोत्या परमात्मनि दंशादेराक्यः 
कत्वेऽपीत्यथं: । आदित्यदेवताया उक्क्ष्टोपाधिकलत्वात्तदन्तःस्थत्वेन परमात्मनो निर्देशे तस्याप्युक्ृष्टोपाधिकरलेना्था 

दुतकर्षो निष्ट भवति; तथा च “स यश्चायम्” इत्यनेन तिक्ृष्टमात्मानमनूद्य “यश्चासावादिल्ये" दूत्यनेनोकृष्ट 

मीदवरं चानूद्य “स एकः” इत्यनेन तयोनिशूपाधिकपरमानन्दस्वरूपेणैकतवे बोधिते सत्युपाधितच्ृतोत्कर्षापकर्षाणाम- 
पोहौ भवति । एवमुत्कषंप्रत्यायनट्वारा तदपोहुप्रयोजनकत्वादादित्यग्रहुणं नानथंकमिति परिहुरति--नानयंकमिति । 
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स॒ य एवंवित् 1 अस्मान्लोकातप्रस्य । एतमन्नमयमास्मानड्ुपसंक्रामति । एतं प्राणमयमा- 

पोहाथंत्वात् । दरैतस्य हि मूर्तामूतेलक्षणस्य पर उत्कषंः सवित्रभ्यन्तगंतः स चेत्पुरगषतविरोषोपमर्दन परमानन्दमपेश्षय 
समो भवति न कश्चिदुत्कर्षोऽपकर्षो वा तां गति गतस्येत्यभयं प्रतिष्टां विन्दत इत्युपपन्नम् । 

अस्ति नास्तीत्यनुप्रहनो व्याख्यातः । कायंरसलाभप्राणनाभयप्रतिष्ठामयदर्ञनोपपत्तिम्योऽस्तयेव तदाकादादि- 
कारणं ब्रहयेत्यपाकृतोऽनुश्रह्न एकः, दावन्यावनुपरहनौ विद्रदविदुषोरहयप्राप्तयप्राप्रिविषयौ, तच विद्वास्समरनुते न 
समदनुत इत्यनुप्रनोऽन्त्यस्तदपाकरणायोच्यते। मध्यमोऽनप्रहमोऽनत्यापाकरणादेवापाक्रेत इति तदपाकरणाय न यत्यते। 

सयः कथिदेवं यथोक्त ब्रह्मोत्ृज्योत्कर्षापकषमदरेतं सत्यं ज्ञानमनन्तमस्मीत्येवं वेत्तीत्येवंवित् । एवशब्दस्य 
्रकृतपरामज्ञथित्वात् । स किम् ? अस्मात्लोकात्ेतय दृषटादष्टेष्टविषयसमुदायो ह्ययं लोकस्तस्मादस्माल्कोकास्रत्य 
प्रत्यावृत्य निरपेक्षो भूत्वेतं यथाव्याद्यातमन्नमयमात्मानमुपसंकामति विषयजातमन्नमयात्पिडात्पनो व्यतिरिक्तं 

आनन्दगिरिटीका 

शयानन्द उक्कृष्टोपाधो प्रतिबिम्बितः स एव निङ्रृष्टोपाधौ शिर.पाण्यादिमति पुरुषे प्रतिबिम्बित इति परमानन्दमपेकष्य 
समत्वं विरिष्टयोः स्वभावेक्यं विवक्षितमित्यथंः। वृत्तानृवादपवंकमुत्तरग्रन्थमवत्तारयत्ति--अस्ति नास्तीति \ 
सन्दिग्धं सप्रयोजनं च विचास्महंति । 

वनमाला 

उक्कषंस्यापकषेनिरूपकत्वादृतकर्षापोहे निकर्षापोहोऽपि भवतीति मत्वा निकर्षपोहोऽप्यादित्यग्रहुणप्रयोजनत्वेनोक्त 
इति मन्तव्यम् । आदित्यदेव तोपाधेरुककृष्टतवे मानमाह--दरेतस्य हति । अत्र सवितुशब्दो मण्डरुपरः तदन्तगतश्च 
समष्लिङ्खदेहोऽपि विवक्षितः । तत्र मण्डलात्मकः सवित्ता मूतंस्य पर उक्कषं; सार इति यावत्, तथा तदन्तगतो 
लिङ्घात्मा भमृतंस्य पर उत्कषंः, तदूभयमादित्यदेवतोपाधिमूतं मूर्तामूतंलक्षणस्य द्वैतस्य सारमभूतमिव्येतद्वाजसनेयके 
प्रसिद्धमिति द्ोततनार्थो दहिकम्दः । ननु ब्रह्मात्मेकत्वविन्नानेनोकर्षद्यपोहे सत्ति कि फरतीत्याशङ्कुयाह् - स चेदिति 
सवित्रादिद्रारा बुद्धिस्थः सर्वोक्करष्टः परमेदवरः इत्यर्थः । तथा च सोपाधिक ईरवरः स्वोपाधिभूतं विरोषं परित्यजन् 
ररीरगतलिङ्घातसकजीवोपाध्युपमदेनेन परमानन्दमपेक्षय परमानन्दस्वशूपेण सम एकत्वमापन्नो भवति चेदित्य्ंः | 
ततः किमित्यत आह-न कश्चिदिति ¦ निविशेषपरमानन्दत्रह्मणा सहैकत्वलक्षणाम् स एकः” इति वाक्ये प्रकृतां 
गति गतस्य विदुषः सगुणमुक्तस्येवो्कर्षो वा संसारिण इवापकर्षो वा न कदिचदस्तीति सिध्यतीत्यथः | ननु 
निकषस्य हेयत्वेऽपि परममुक्तस्योत्कषः किमिति हेयः, सुयदिरिवोत्कषं प्राप्तस्यापि तस्य कृताथत्वसंभवात्, तथा 

चोत्कर्षापोहप्रयोजनकमादित्यग्रहूणमसङ्कतमित्ति; नेत्याह्-अभयमिति । मुक्तस्योत्कषंपराप्टयुपगमे तसप्रयोजकेन 
उपाधिनापि भवितव्यम्, तथा च सोपाधिकस्य मुक्तस्य परमानन्दरूपादीदव राददावदयम्भावात्मुयंवाय्वादेरिव 
भयमावर्यकमित्येकल्वज्ञानेन मुक्ति प्राप्तस्य “अभयं प्रतिष्ठं विन्दते" इति वचनमनुपपन्नमेव स्यात्, तत्तो न विदुष 

उक्कषंप्रपतिरि्ेति तदपोहप्रयोजनकमादित्यग्रहुणं सङ्गतमेवेति भावः । 
ृ्तानुवादपुव॑कसृत्तरग्रन्थमवतारयति-अस्ति नास्तीत्यादिना । व्याख्यातो निरत इत्यर्थः । कथं 

निरक्रृत इत्याकाङक्षायामाहू--कार्येति \ कायं च रसलाभश्च प्राणनं चाभयप्रतिष्ठा च भयदर्शनिं च, एतान्येवोप- 

पत्तय इत्यथः । विषयाविति ! अवलिष्टाविति शेषः । उच्यत इति! “भ य एवंवित्” इत्यादिना ब्रह्यप्राप्िविदुष 

उच्यत इत्यथः । ननु ताहि मध्यमोऽनुप्ररनो विशिष्येत; नेत्याह-मध्यम इति । विदुषो ब्रह्मप्रा्िप्रतिपादनेनान्त्य- 
प्रशनापाकरणे कृते सति अर्थादविदुषस्तत्प्राप्ि्नस्तीति निणंयलाभान्मध्यमप्रहनो निराकतंव्यत्वेन नावशिष्यते, 

अतो न तदपाकरणाय श्रत्या प्रयत्नः कृत इत्यथः । इदमुपलक्षणम्; अविदुषो ब्रहप्रा्षिप्रदनस्यातिफल्ुत्वाच्च 
तदपाकरणाय श्रुत्या न यत्यत इत्यपि द्रष्टव्यम् । बेदनस्योकर्षदिरहिताद्ितीयस्वप्रकाशब्रह्मविषयकत्वलाभे हेतुमाह- 

एवंशब्दस्येति ।` कोकशब्दस्य प्रतयक्षसिद्धभोग्यमात्रपरत्वं व्यावत्तंयति--दृष्टाहष्टेति । “अस्माल्लोकात्परत्य 
इत्यनेन सवंस्मात्कमंफलादैराग्यं विवक्षितमित्याहू- निरपेक्षो भूत्वेति । अत्र येन क्रमेणैव वेदनं प्राप्तं तक््रमानु- 
वादपूर्कमेवं वेदनफलरमुच्यत इत्ति प्रतीयते, तां प्रतीतिमाश्नदय व्या ट्यानमिदम्; विवक्षितं तु व्याख्यानं करिष्य- 
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। || 



५५६ 1 सटौकवात्िकयुक्तसटोकशाद्कुरभाष्योपेता [ ब्रह्म ° अत्०-८. 

१५ 

२० 

२० 

त्मानयुपयंक्रामति। एतं मनोमयमात्माव्ुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमय- 

मात्मानपुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमास्मानष्ुपसं क्रामति । तदप्येष इको भवति ॥५॥ 
इति अष्टमोऽनुवाकः | 

न पतयति, सर्वं स्थरुभूतमन्नमथमात्मानं पयतीत्यथैः। ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमयं सर्वान्नमयात्मस्थमविभक्तम् ! अथेतं 
मनोमयं विज्ञानमयमानल्दमयमात्मानसुपसंक्रामति । अथ एवंविददुश्येऽनास्स्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठां विन्दते । 

(तत्रेतच्चिन्त्यम्--कोऽयमेवंवित्कथं वा संक्रामतीति \ छि परस्मादात्मनोऽन्यः संक्रमणकर्ता प्रविभक्त उत 
स एवेति ! कर ततः ? यद्यन्यः स्थाच्ुतिविरोघः । “तत्पृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” “अन्योऽसावन्योऽहुमस्मीति । त 
स वेदः ““एकमेवाद्ठितीयम्”' “त्वमसि” इति । अथस एवाऽऽनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतीति, कमंकतुत्वानुपपत्तिः। 

परस्यैव च संसारित्वं पराभावो वा । यद्युभयथा प्राप्नो वोषो न परिहतं शक्यत इति व्यर्था चिन्ता । अथान्य- 
आनन्दगिरिटीका 

अत्र च करिमन्पक्षे को दोषः कोवा काभ इत्याहू--कि तत इति ! उभयच्रानुपपत्ति संशयकारणमाह- 
यद्यन्यः स्यादिति 1 चोद्यमुखेन संशयव्यावृत्ति प्रयौजनमाह--यदयुभयथेत्यादिना । एतदेव सम ॒विचारारम्भकस्य 

वनमाख 

माणचिन्तावसाने भदिष्यतीत्ति मन्तव्यम् । एवं विरक्तौ भूत्वा प्रथमं पूमाल्कि करोति ? तत्राह एतमिति) 
यथोक्तमिति । ““स वा एष पुरूषोऽच्नरससयः” इत्यत्रान्न रसविकारत्वेनोक्तमित्यथंः । विषयजातमित्यनेन व्य्िपष्ड- 
व्यतिरिक्तः समष्टिपिष्डात्मा वि राड्च्यते। वि राजं व्यष्टिपिण्डव्यतिरिक्तं न पश्यति चेत्कथं तहि पद्यतोत्याकाइश्षायां 
तदूर्शयन्तुपसंक्रामतीत्यस्यथंमाहू--सर्व॑निति । समष्टस्थलात्मानं वि राजमन्नमयात्मानं प्यति सम्टिव्यष्टयात्मक- 
मच्नलक्षण ब्रह्याहमित्ति पश्यतीति यावत् । तत इति! विराडात्मकादन्नमयकोश्चादान्तरमित्यथः । एतमिति । 

“अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः" इत्यत्र प्रकृतमिव्यर्थं; । अविभक्तमिति ! सूत्रात्मना एकीभूतमिल्यरथः । अते एव 
सवं पिण्डव्यापित्वरूपं  सर्वान्नमयात्मस्थत्वविहशेषणं प्राणमयस्योपपद्यते । तथा चान्नमयात्मदर्शनान्तरं तद्धित्वा 
यथोक्तं प्राणमयातरानं पश्यतीष्यथंः । एवमुत्तरत्रापि योजनीयम् । उपसंक्रामतीति । एवं क्रमेणानन्दमयमात्मान- 

मुपसंक्रम्यानन्तरमानन्दमयं प्रति पुच्छप्रतिष्ठामूनमु्क्पादिरहित्तं सद्यज्ञानानन्तसक्षणं ब्रह्माहमस्मीति पदयस्तदेव 
प्राप्नोतीति भावः । अथेति । एर्वंविदवं वेदनानन्तरमित्यथंः ] 

तन्नेतच्चिन्त्यमिति । “सय एवंवित्" इत्यत्र “उपसंक्रामतिः” इत्यत्र च एवंवित्स्वरूपं संक्रमणस्वरूपं 
च विचारणीयमित्यथंः। कोऽयमेवं विदित्युक्तं विवृणोति--किमिति । मन्य इत्यस्य विवरणं प्रविभक्त इति । 

पक्षद्रयेऽप्यनुपपत्त्यभावास्संशयो न घटत इति मत्वा पृच्छति--कि तत इति । पक्षद्रयेऽप्यनुपपत्ति संशञयकारण 

भूतामाह्-यद्यन्यः स्यादित्यादिना “अन्योऽसौ? इत्यनया श्रुत्या जीवपरमेदचिन्तनस्याज्ञानप्रयुक्तत्वप्रतिपादनात्तयोः 

स्वाभाविकमन्यत्वमेतच्ुतिषिरुद्धं चेत्यथंः । आनन्दमयमिति । उपसंक्रमणस्य प्रापिरूपत्वमाश्चित्येदमुदाह रणम्, 
तथा च एवंवित्परयोरमेदे तयोः प्राप्न प्रति कंतुंकमेभावो नोपपद्यत इत्यथः । कि च, तयो रभेदपक्षे कि जीवस्य 
प्रस्मिन्न्तमणवः कि वा परस्य जीवे? नाद्यः, तथा सत्ति परन्यतिरेकेण जीवाभावादचेतनानां संसारिता- 
सम्मवाच्चानुभूयमानं संसारित्वं परमात्मन एव प्रसज्येतेव्याह--परस्थैवेति \ द्वितीये दोषमाह-पराभावो वेति । 
जीवनियन्तृतवेन श्रुतिसिद्धस्य परस्याभावः प्रसञ्येतेत्यथंः । पक्षदयेऽप्यपरिहायं दोषं श्रुत्वा मध्यस्थदिचन्तामाक्षि- 

पति-- यद्युभयथेति ! जीवस्य परस्मादन्यत्वेऽनन्यत्वे चेत्यर्थः । नन्वभमेदपक्षे प्राप्तो दोषो वक्ष्यमाणरीत्या परिहूत 

२५ 

१. उपसंक्रमणविचारः--एतमन्नमयं प्राणमयं मनोमयं विन्ञानमयमानन्दमयं चात्मानमुपसंक्रामतीति 
श्रुतिः । सर्वत्रात्ममभावत्याग एव उपसंक्रमणं न प्राप्तिरिति सिद्धान्तः । मतान्तरे तु अन्नमयादिशरीरक 

ब्रह्म प्राप्नत्तीत्यथंः इत्युक्तम् । तत्रान्नमयश्शरौरकं ब्रह्य इहैव प्राप्तमेवेति ईइवरोपासनाप्राप्यल 
निदेशानुपपत्तिः । परमते आनन्दमयस्य ब्रहमत्वात् तच्छरीरकन्नह्यान्तराभावात् । आनन्दमयमात 

केवलानन्दमयं प्राप्नोततीव्यथंकरणे प्रायपाठपरित्यागरच | | 





्रह्य° अनु०-८ |  तत्तिरोयोपनिषत्ं ` [ ५५७ 

तरस्मिन्पक्षे दोषप्रापनिस्तृतीये वा पक्मेऽदष्टे स एव श्ञाख्राथं इति व्यर्थेव चिन्ता, न, तच्चिर्धारणेना्थंवत्वास्सत्यं प्राप्तो 
रोषो न शक्यः परिहृतुंमन्यतररास्मस्तूतीये वा पक्षेऽदृष्टेऽबधुते व्यर्था चिन्ता स्यान्न तु सोऽवधुत इति तदव- 
धारणा्ंत्वादथवत्येवेषा चिन्ता । सत्थसथंवती चिन्ता ! शाख््रार्थावधारणारथत्वात् ! चिन्तयसि चत्वं, ततु 
निरणष्यसि, कि न निर्णेतव्यमिति वेदवचनं ? न, कथं ताह ? बहूप्रतिपक्षस्वादेकत्ववादी त्वं, वेदाथंपरत्वाद्रहुो हि 
नानात्ववादिनो बेदबाह्यास्त्वल्प्रतियक्ना अतो ममाऽऽशशङमं न निर्णेष्यसीस्येतदेव मे स्वस्त्ययनं यन्मामेकयोमिनमनेर- 
योगिबहूप्रतिपक्षमात्थ \ अतो जेष्यामि सर्वानारभे च चिन्ताम् । 

स एव तुं स्यात्त्धुूवस्य विवक्षितत्वात् \ तद्विज्ञानेन परमात्मभावो ह्यत्र विवक्षितो “ब्रह्मविदाप्नोति 

न्क ५ 

आनन्दगिरिटीका 

स्वस्त्ययनं कल्याणं यन्मामेकल्ववादिनं त्वमात्थ त्रूषेऽप्रत्तिपन्नवस्तुवादित्वादनेकत्ववादिनोऽप्येकस्य वस्तुनः 
समतत्वादनेकवस्तुवादिनदस्व बहवः प्रतिपक्षः सन्ति ममेव्यथेतोऽपि कल्याणमनेकत्वस्यान्योन्याश्चयादिदोषदुष्टस्वायुवं- १० 
पक्षनिराकरणेन सिद्धान्तोपपत्तश्चेत्यथंः । 

`  विचारारम्भमुपपाद्य सिद्धान्तमुपक्रमते--स्त एव तु स्थादिति । ओपाधिकभेदभिनच्नोऽप्येवं वित्स्वतः पर एव 
स्यादित्यथ; । अविद्याध्यारोपिततान्रह्यत्वव्यावृत्तिरेव ब्रह्मप्राप्षिविवक्षितेति फरुवाकयस्यवम्ंता कथमवगम्यते न 

वनमाला ` 

शक्यत इति वदन्तं चिन्तारम्भवादिनं प्रति मध्यस्थ एवाह-अथान्यतरस्मित्रिति। परापरयोर्वास्तिवौ भेदाभेदाविति १५ 
पक्षान्तरं निर्दट मन्यमानस्य भास्करादेरमिप्रायमनद्य तस्मिन्नपि पक्षे चिन्तावयथ्यंमाह -- तृतीये वेति । अदृष्ट इति 
च्छेदः । सिद्धान्तो चिन्तावैय््यं नि राकरोत्ति-न, तचनिर्धारणेनेति । तेषां पक्षाणामन्यतमस्यादष्तवतिर्धारणेनेत्यथः। 
चिन्तां विना निर्धारणासम्भवादित्ति भावः| संग्रहवाक्यं तटस्थोक्तानुवादपुवकं विवृणोति--सत्यमित्यादिना । न 

शक्य इत्यत्र यदिशब्दोऽध्याह्तव्यः ¦ पुनरपि मध्यस्थरिचन्तावैयथ्यंमाहु--सत्यमथेवतीति 1 न तु निर्णेष्यसीति । 
त्वया निर्णेतुमशक्यमित्यमिसन्विः । अभिसन्धिमानेव तटस्थं निराकरोति--किमिति \ निणयस्याशक्यत्वमसिद्ध- २० 
मित्यारम्भवादिनोऽपि गृढोऽभिसन्धिः । यथाशनुतमुपालम्भं तटस्थः परिहरति--नेति । वेदवचनं न भवतौत्ययः। = 
आरम्भवादी न तु निर्णेष्यसोत्यत्र हेतुं पृच्छतिकथं तर्हीति ! यदि न वेदवचनं तहिं कथं न निर्णष्यस्तोति 
वदसीत्यथः । निणंयस्याक्यतवे स्वामिसंहिते दैतुमाह--बह्धिति \ द्रैतस्येव वेदाथत्वात्तत्साधनपरस्त्वमेक एव, 
भेदवादिनः पुनरसंख्याताः, कथं तेषु जीवत्सु तव निणंयसिद्धिरित्ययंः । “शतमप्यन्धानां न पश्यति” इति 

न्यायमा्ित्यारम्भवादी परिहरति--एतदेवेति । एकयोगिनमिति  एकत्ववादिनमित्यथंः । अनेकयोगिनौ नानात्व- २५ 

वादिनो बहवः प्रतिपक्षा यस्य स तथा, तमित्यथैः । त्वदोयं यदेकत्ववादीत्यादिवचनमेतदेव मम स्वस्त्ययनं निणय- 
सामथ्यंसूचकमिद्यथंः । नानात्ववादिनां बहुत्वेऽपि न तेषां प्राबल्यशङ्का, नानात्वस्य मानशुन्यतायास्तत्र तत्रक्तत्वाद्- 

वक््यमाणत्वाच्चेति भावः । तेषां दौवंल्याभिप्राये स्थिते फलितमाह --अत इति \ एवमात्मंकत्वस्य वादिविप्रति- 

पर्या सन्दिग्वत्वात्तल्िण॑यस्य सुक्तिफलकंत्वाच्च विषयप्रयोजनवतीमातमततत्वगौचरां चिन्तामारभते-आरभे च 

चिन्तामिति \! | | = ` _ किति 
मेदपक्षं भेदाभेदपक्षं चावधारणतुशब्दाभ्यां क्रमेण निराकुवंत्ेैव सिद्धान्तमाह--स एव. तु स्यादिति । 

न तावज्जीवब्रह्मणो्ेदोऽस्ति मानाभावात् । न चाभेदे परस्यैव संसारित्वं पराभावो वा स्यादिति वाच्यस्, 

चिदात्मनः परमाथत एकत्वेऽपि बुद्धबुपदितश्चिदात्मा जीवः बुद्धिकारणीमूताविद्योपहितदिचदात्मा परमेश्वर 

इत्येवं भेदकल्पनया संसारित्वासंसारित्वग्यवस्थोपपादनसम्भवात्; तथा च श्रुतिः--“कार्योपाधिरयं जीवः कारणो- 
पाधिरीश्वर'” इति । एतेन नाहुमीश्वर इति भेदप्रवथक्षस्य सुखदुःखादिवै चित्यादेस्च जोवेश्वरमेदसाधकत्वं निरस्तम्, ३५ 

ओौपाधिकभेदेनैवोकप्रलयक्षाद्यपपत््या वास्तवभेदसाधने तत्पदयक्षादेः साम्याभावात् ! अत एव तयोरवस्तिवौ 
भेदाभेदाविति पक्षोऽपि निरस्तः, एकत्र वस्तुतो मेदाभेदयोविरुढत्वाच्च । तस्माद्रस्तुतो जीवः पराभि, 
“अन्योऽसौ इत्यत्र भेदटृषटेनिन्दितत्वात् “एकमेवाद्वितीयम् ` (तत्त्वमसि इत्याचभेरशुतश्चैति भावः| एव वित्पर 

एव स्थादिल्यत्र हैतवन्तरमाहू-- तदास्य स्विति । तुशब्द्चाथंः सन्पञ्चम्यां सम्बभ्यते। विवृणोति--तद्िल नेनेति । 

३० 
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परमिति न ह्न्यस्थान्यभावापत्तिरुपपद्यते । ननु तस्यापि तद्दावापत्तिरनुपपन्नेव ! न \ अविद्याक्ृृततादयत्म्या- 
पोहाथेत्वात् । या हि ब्रह्मविद्यया स्वात्मप्रा्निरुपदिषयते साऽविद्याङ्घतस्यान्नमयादिविज्ञेषास्मन आगत्मत्वेनाध्यारोपित- 
स्थानात्मनोऽपोहार्था । कथमेवमथंताऽवगम्यते ? वि्यामा्रोपदेशात् । विद्यायाश्च हृष्टं कायंमविद्यानिवृत्तिस्तच्चेह 
विद्यामात्रमत्मप्राप्नौ साधनसुपदिश्यते । मागंविज्ञानोपदेशवदिति चेत्, तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोपदेशोऽहैतुः । 
कस्मात् ? देशान्तरग्राप्रौ मागंविज्ञानोपदेशदशंनात् \ न हि ग्राम एव गन्तेति चेत् । न, वैधर्म्यात् ! १ तत्र हि प्राम- 

आनन्दगिरिटीका 

पुनरप्रापप्र्िरित्याह--कयमिति । परिह रति--विद्यामातरेति । अन्यथाऽप्युपपत्ति शङ्कुते--मार्गेति । गन्तुः स्वतो 
प्रामत्वाभावेऽपि यथा माग्॑ञानोपदेशः साथंकस्तथा जीवस्य स्वतो ब्रह्मत्वाभावेऽपि विद्योपदेशः, अभ्यासद्वारेण ब्रह्म 
प्राधिहेतुत्वादित्यथंः । त्वं प्रामोऽसीति न ततवोपदेशः । अत्रामेदोपदेशः प्रतीयतेऽत उपदेशवेषम्यान्न दृष्टान्तो युक्त 
इत्याह--न वेधर्म्यादिति । 

वनमाला 

परब्रहूविज्ञानेनेत्यथः । ननु परस्थ॑वंविद्धन्नत्वेऽपि “(ब्रह्मविदाप्नोति परम्” इत्यत्र विवक्षिता परभावापत्तिरेवंविदः 
किं न स्यादिति; नेत्याह--न हीति । अन्यस्य स्वरूपे स्थिते नष्ट वा अन्यात्मकत्वं न ह्युपपद्यत इत्यथः । अभेद. 
पक्षेऽप्यनुपपत्तितौल्यमाशशङ्कुते- नन्विति । यदपि ब्रह्मस्वरूपस्य सतो ब्रह्यविदस्त(दावापत्तिमंख्या न सम्भवति 
तथाप्यौपचारिको सा सम्भवततीत्याहू--न, अविद्याकृतेति । अविद्याकृतो योऽयमतदात्मभावस्तदपोह् एवां 
पुरुषाः तत्स्वरूपत्वात्त दयवापत्तः न त द्भावानुपपत्तिरित्यथः । हेतुं विवृणोति-या हीत्यादिना । उपदिष्यते 
“श्रहाविदाप्नोत्ति परम्” इत्यादिश्रुत्येति शेषः । अध्यारोपितस्येति । एतेन संग्रहवाक्यगततातदात्मभावश्चब्देन 
प्रत्यगात्मन्यभेदेनाध्यस्तोऽ्नमयादिरनात्मा विवक्षित इति सूचितम् । अन्नमयादेरविद्याकृतत्वविशेषणेन विश्या 
भविद्यापोहृद्रारा तत्कृतान्नमयादेरपोह् इति सूचितम्, प्रत्यगात्मन्यध्यस्तस्य कायेवगंस्य साक्नाद्वि्यापोह्यत्वाभावात्; 

तदुक्तं पच्चपादिकायाम्-- “यतो ज्ञानमज्ञानस्यव निवतंकम्" इति । देवदत्तस्य ग्रामादिप्राक्चिवदत्र मुख्यां प्राति 
विहायामुख्यत्राप्त्यथंकता फलवाक्यस्य केन हेतुनावगम्यत इति पच्छति--कथमिति! परप्राप्तिसाधनत्वेन “ब्रह्मवित्” 
इति विद्यामात्रोपदेशात्सकार्याविद्यानिवृत्तिरेव परप्राप्षिरित्ति गम्यत इत्याह्--विद्यामात्रेति ! नन्वप्राप्तप्राप्षिरपि 
विद्यामात्रफङं कि न स्यादिति; नेत्याह--विद्यायाश्चेति ! चशब्दः शङ्कुानिरासाधंः अवधारणार्थो वा| लोके 
शुक्तिततत्वादिगोचरविद्यायाः सकार्याविद्यानिवृत्तिरेव काय॑त्वेन दृष्टा, नाप्रापतप्राप्िरपीलयथं; । ननु सवंमस्थेदं दृष्टं 
भवति “य एवं वेद” इत्यादाविव “श्रह्यवित्” इत्यत्रापि विदेविद्यावृत्तिरूपोपास्तिवाचित्वाद्वि्यामान्ोपदेशोऽसिद्ध 
इति; नेद्याह--तच्चेहेति \ विदेरुक्तोपास्तिपरत्वे छक्षणाप्रसद्धादिद्यामातमेव तदथं इति नासिद्धिशङ्धा, उदाहूृत- 
श्तौ च “यां देवतामुपास्ते" इ्युपक्रमानुसारादिलि ङ्गबलाल्छक्षणा न दुष्यतोति विशेष इति भावः । ननु 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्'' इ्युपदेशस्य “मागेविदाप्नोति ग्रामम्" इव्युपदेशतुल्यत्वा्यथा तत्र मागंविदः क्रियाद्वारा 
ग्रामप्रा्िः अवाप्य ग्रामश्च मागंविदो गन्तुः सकाशादन्यः, तथतापि ब्रहमाविद्यावतो विद्यावत्तिखन्नणोपास्तिद्रासा 
परप्राप्तिः प्राप्तव्यं परं च ब्रह्मविदः सकाडादन्यत्स्यात्; तथा चाविद्यानिवत्तिरूपापरप्रापिरनुपपन्ना, उपास्तेरविद्या- 
निवतंकत्वाभावादिति श _्ुते-- मार्गेति \ शङ्कामेव विवणोति--तदात्मत्व इति । अविद्यानिवत्तिमाचरूपै परात्म- 
भाव इत्थं; । “ब्रह्मविदाप्नोति इत्यत्र ब्रह्मविद्या “अहु ब्रह्म" इत्याकारा विवन्िता, गहानिहितत्ववचनेन 
प्रवैशवाक्येन च तथा निर्णीतत्वात्; अत एव प्राप्यं परं ब्रह्यापि ब्रह्मविदो न भिन्नम्; तथा चोपदेक्ष- 
वैषम्यान्नायं दृ्रन्तो युक्त इत्याह--नेति । तत्र हीति । यः प्राप्यो प्रामः तद्विषयं ज्ञानं न द्यपदिश्यते 
“त्वं ग्रामोऽसि' इत्यनुक्तेरित्यथंः। न तथेहीति \ प्राप्तव्यं यत्परं ब्रह्म तद्विषयमेव ज्ञानम् “श्रह्मयितु"' ह्युपदिश्यते, न 
तद्वयतिरेकेण तदावत्तिकक्षणस्य साधनान्तरस्य तद्विज्ञानस्य वात्रोपदेशोऽस्ति, “वेद” इत्यस्य साधनान्तरादिपरत्वे 

१. ब्रह्यप्रापिः ब्रह्मवियानिवृत्तिरूपा ब्रह्यविद्यासाध्यत्वात् इत्य॒क्तं या यद्विद्यासाध्या सा तदविद्यानिवत्ति 
प्राप्तौ मार्गोपदेशब्राप्ये ग्रमे व्यभिचारः तन्निवृत्तये ब्रह्याभेदोपदेश्राप्यत्वात् इति हेतुः कायं 
मार्गोपदेहे तु नाभेद्येपदेर प्राप्यतेति न व्यभिचारः| | 
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विषयं विज्ञानं नोपदिष्यते, तत्प्राप्निमागेविषयमेवोपदिश्यते विज्ञानं; न तथेह ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेण साधनान्तर. 
विषयं विज्ञानमुपदिश््यते । उक्तकर्मादिसाधनापेकषं ब्रह्मविज्ञानं परप्राप्रौ साघनमुपदिष्यत इति चेत् \ न, नि्यत्वात् 
मोक्षस्येत्यादिना प्रत्ुक्तत्वात्। श्रुतिश्च “तत्सुष्टवा तदेवानुप्राविश्षदि"'ति कांस्यस्य तदात्मत्वं दक्शंयति । अभय- 
प्रतिष्ठोपपत्तेश्च । यदि हि विद्यावान्स्वात्मनोऽनयन्न पषयति ततोऽयं प्रतिष्ठां विन्दत इति स्थाद्भुयहेतोः 
परस्यान्यस्याभावात् । | । ५ 

अन्यस्य चाविद्याकृतत्वे वि्ययाऽवस्तुस्वदश्ञंनोपपत्तिस्तद्धि दहितीयस्य चन्द्रस्य असत्त्वं यरतेमिरिकेण 
चशषुष्मता न गुह्यते । नैवं न गृह्यत इति चेच सूप्रसमाहितयोरग्रहणात् \ पुषुष्तेऽप्रहणमन्यासक्तवदिति चेत् ! न, 

 आनस्दगिरिरीका 

यदि विदुषः सकाशादन्य ईइवरो भयहेतुर्नास्ति का तहि गतिभ्यंतिरिकतेदव रदर्शनस्येत्याशद्धुयाऽऽ्ह-- 
अन्यस्य चेति । कल्पितभेदविशिष्टरूपेणेश्वरस्याविद्यकृत्तत्वे मिथ्याते सति विद्यया तत्रावस्तुत्वदर्शनमुपपद्ते । १० 
ईव रो मम प्रहास्तेति मिथ्येतद्, यतस्तस्य मम चेकार्म्यमेव परमाथंमिति विद्रद्रृष्टया विशिष्टस्यास््वमित्थः | 
दृष्टान्तेन वेषम्यं शङ्कुते--नैवमिति । यथा चन्द्रकत्वदर्सनाद्द्वितीयश्चन्द्रो न गृह्यते नैवं ब्रह्मविदा न गृह्यते 
व्यतिरिक्तेदवरः । प्रतिनियतप्रपञ्चावभासस्य मोजनादिप्रवृत्त्यनुपपत्या जीवन्मुक्तस्याप्यभ्युपगमास्प्रपञ्च प्रतिनियमस्य 
चैरव राधीनत्वाभ्युपगमादिव्यथं: । यद्यपि जागरे व्यत्तिरेकाभासदर्शानिं विदुषस्तथाऽपि न तदधूयकारणं न हि मायावी 
स्वविरचितग्याघ्राभासाद्बिमेति । अविदुषोऽपि व्य्रत्तिरेकदर्शनं न सदातनमिव्याह्--न सुप्तेति \ सुषुप्ते व्यतिरेका- १५ 
ग्रहुणमसत्त्वसाधकं न भवतीत्याह्--सुषुप्र इति ! यथेषुकार इष्वासक्तमनस्तया तद्व्यत्तिरिक्तं विद्यमानमपि न 
परयति सुषुप्तेऽपि निद्रासुखासक्ततया सदपि दवितीयं त पश्यति न व्वभावादित्यथः । अनासक्तस्य तदुभ्यतिरिक्ता- 
दरनिऽपि तटर्शानमेचास्ति सुषुप्ते तु न किञ्चिदन्ञासिषमिति प्रत्ययात्सुखस्याप्यासत्तादाम्त्यादज्ञानस्य च व्यक्तिरिक्ततव- 

सेनमाला 

लक्षणाप्रसद्धादिति भावः) ननु “ब्रह्मविदाप्नोति परम्” इत्यत्र विद्यामात्रश्रवणेऽपि न तन्मात्रं परप्राप्तिप्ताधनत्वेनोप- २० 
दिश्यते, कि तु संहितोपनिषदुक्छंः कमंजञानैः समुच्चितमेव ब्रह्मविज्ञानम्, अतो विद्यमात्रपदेशोऽसिद्ध इति पूनः ` 
शङ्धुते--उक्तकमदीति । अविद्यानिवृत्तिमात्रे माक्ष ब्रह्यविज्ञानव्यतिरिक्तिसाधनापिक्षाभावास्समुच्चयावादिना ब्रह्म 
भावलक्षणोजन्यो वा मोक्षो ज्ञानकमंसमुच्चयजन्यो वाच्यः, तत्र चानित्यत्वप्रसङ्खदोषः प्रागेवोक्तं इत्याहु-- 
न नित्यत्वादिति । ब्रह्मविदाप्नोति" इट्धत्र रामुच्चयोपदेशो न विवक्षित इति प्रतिज्ञाः । प्रयक्तत्वादिति । 
समुच्चयपक्षस्येति शेषः । एवम् “त{दधावस्य तु व्रिवक्षितत्वात्” इत्यादिना एवं वित्पर एव स्यादित्यत्र परप्राप्ति- २५ 

वचनं प्रमाणमिद्युपपादितम् । तत्रैव हित्वन्तरमाह्--शरुतेश्वेति । कायंस्थस्येति । देहादिसद्घातलक्षणे कारये 
साक्षित्वेन स्थितस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्यस्वरूपस्वं दर्शायतीत्यथः । एववित्पर एवेत्यत्र हेत्वन्त रमाहू--अभयेति । 
अभयप्रतिष्ठावचनोपपत्तिमेव प्रपश्चयति--यदि हीति \ यद्य एवंविस्स्वस्माद्धिन्नमीश्वरं न पश्यति ततस्तदा 
सकलजग द्ूयहेतोः परमेश्वरस्य रवस्मादन्यस्याभावाद्विदृषोऽभयं प्रतिश्रां विन्दत इति फर्वचनमुपपन्नं स्यादिति 

योजना । विदुषः सकाशात्परमेश्वरस्यान्यतवे तस्मादस्य भयावक्यम्भावादभयप्रतिष्ठावचनोपपत्तये तयो रनन्यत्वं 
निश्चीयत इति निष्कषंः। नन्वीक्षवरस्यानन्यत्वेऽपि राजादेरन्यस्य सत्त्वात्कथमभयसिद्धिरित्याशङ्कुय जीवपरान्यत्वेव- 
दराजादिजगदप्यसदेवेव्याहू--अन्यस्थ चेति । राजादि प्रपच्चस्याप्यन्यत्वेन प्रतीयमानस्योक्तवक्षयमाणश्नुतिन्यायं रविद्या- 
कृतत्वे सिद्धे सति विदुषो विद्यया सर्वं जगदवस्त्वेत्रेति दशंनमुपपद्यते, तथा च न जगतोऽपि विदुषो भयप्रसक्ति- 
रित्थथंः । एतद्क्तं भवति--श्ुत्यादिप्रमाणजनितया त्वदृष्टया दैतस्याग्रहणादसत््वमिति । अस्मिन्नथे दृ्टान्त- 
माह--तद्धीति ! दृष्टान्तवैषम्यमाशङ्कुते--नैवमिति । यथा त्िमिरास्यदोषरहितचक्षुष्मता द्वितीयश्चन््रौ न गृह्यते ३५ 
एवं द्वैतं विदुषा न गृह्यत इति न, कि तु गृह्यत एव, अन्यथा विदुषः शास्त्रार्थोपदेशादौ प्रवृ्यभावप्रसङ्गादित्यथः। 
व्यवहारकाले विदुषा तद्ग्रहुणेऽपि समाध्यवस्थायामग्रहुणादविद्रत्साधारण्येन सृषुप्तावग्रहणाच्च न वैषम्यमिद्याशषयेन 
परिहरति--न सृषुप्तेति ! सृषुपतादौ दैताग्रहणं दैतासतत्वप्रयुक्तं न भवतीति शङ्धुते--चुषुप्र इति । यथा इषुकार 
इष्वासक्तमनस्तया इपृव्यततिरिक्तं विद्यमानमपि न पश्यति, एवं विद्यमानमेव दैत सुषुप्तौ समाधौ चन पश्यतीव्यथैः। 

९44 © 
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सर्वाग्रहुणात् । जाग्रत्स्वप्नयोरन्यस्य ग्रहणात्सत््वमेवेति चेत् ! न, अविदयाक्रतत्वास्जाग्रस्स्वेप्नयोः, यदलस्यग्रहुणं 
जाग्रत्स्वप्नयोस्तदविद्याकरतमविद्ाभावेऽभावात् \ ॥ि [र | 

सुषुप्तेऽग्रहणमप्यविद्याङृतमिति चेत् । न, स्वाभाविकत्वात् । द्रव्यस्य हि तस्वमविक्रिया परानपेक्षत्वाद् 
विक्रिया न तत्वं परपेक्षत्वात् ! न हि कारकापेक्षं वस्तुनस्तच्वं सतो विशेषः कारकापेक्षो विशेषश्च विक्रिया । 

 अनल्दगिरिरीका 

निवंचनाद्तस्तार्विकद्वितीयाभावदेवग्रहुणमित्याह्- न सर्वाग्रहुणादिति 1. सुषुप्ते चेदनुपलम्भादसत्त्वं तहि 
जाग्रतस्वप्नयोरुपलम्भादष्ंतस्य सत्वं कि न स्यादित्याह-जग्रदिति \ अनात्मादावात्मत्वादिवुद्धिरविद्या तनभाव 
एव द्रैतोपकम्भान्नौपरम्भमात्रं सत्तवतसाधकमन्यथा शुक्तिरूप्यादेरपि सत्त्वप्रसद्खादित्याह-नाविदेति । 

पूृवंवायाहु--सुषुप्न इति \ सुषुप्ते द्ितीयस्याग्रहणमपि रयरूपाविद्याकृत्तं न तु मेदाभावनिबन्धनमतो 
यदुक्तं सुषुप्ते सर्वात्मकन्रहमभूतो जीवः स्वव्यत्िरिक्तमभावादेव न पश्यत्तीति त्दसदिव्यथः । सत्तोऽपि द्वितीयस्या- 
विद्यावशादग्रहणमित्ति कोऽथः । कि ग्रहणप्रागभावो जायत उताप्रकाशारोपः किवाऽप्रहणाकाराविकृतस्वरूपाव- 
स्थानम् ? नाऽज्यः । प्रागभावस्यानादिलभ्युपगमात् । म द्वितीयः । परेद्रितीयस्यास्वप्रकालतास्वाभाव्याभ्युपगमेना- 
परकाज्ञारोपानभ्युपगमादप्रकाशारोपे च सवस्य स्वप्रकाशब्रह्यात्मताया मभ्युपगन्तव्यत्वेनास्मत्समीहितसिद्धि- 
प्रसङ्कात् । न तृतीय इत्याह--न स्वाभाविकत्वादिति । अविक्ृत्तस्वरूपावस्थानं नाविद्याकायंमनागन्तुकत्वादित्यथंः। 
एतत्स्फ़टयति--दव्यस्य हीत्यादिना ! सन्मात्रं द्रव्यमुच्यते स्वातस्त्यसिद्धयभिप्रायेण, न वेरोषिकाभिप्रायेण 

क्रियाविद्गणवत्ससतायिकारण द्रन्यं मानाभावादिति द्रष्ट्यम् | अविक्रियेति ! विक्रियाभावोपलक्ष्यं स्वरूपमनपेक्ष्य 

वनमाला 

हृषान्तवेषम्येन निराकरोति--न, सर्वाग्रहणादिति । इषुकारस्य हि सर्वग्रहणं नास्ति इष्रहुणस्यैव सत्त्वात्, 
सुषुप्त्यादौ तु न कस्यापि विशेषस्य ग्रहणमस्ति, अतो द्वितीयचन्द्रस्यैव द्वैतस्य कदाचिदग्रहुणादसच्वमेव वक्तव्य- 
मित्यथंः 1 ननु दरैतस्य सुषुप्तादौ चेदनुपलम्भादसत््वं तहि जाग्रदादावुपलम्भात्सत्वमेव किं न स्यादिति शङ्ते-- 
जाग्रदिति । उपरभ्यमानत्वमात्रं न सत्तवप्रयोजकम्, तथा सत्ति शुक्तिरूप्यद्वितीयचन्द्रादेरपि सत्त्वप्रसद्धात्, कि तु 
बाघायोग्यत्वादिकमन्यदेव स्वप्रयोजकम्, तच्च द्वैतस्य नास्ति “नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादौ सहसो 
बाधदशंनादित्यभिप्रत्य द्वैतस्य शुवितरूप्यादेरिवान्वयव्यतिरेकाभ्यामवि्याका्यंत्वं दशंयति--न, अविद्याकृतत्वा- 
दिति ! संग्रहं विवुणोति--यदन्यग्रहुणमिति ! यदन्यत्वेन गृह्यमाणं जगदित्य्थ; | अन्वयथमाह--अविद्याभाव इति । 
मुक्तावविद्याया अभावे जगतोऽभावादिति व्यतिरेको बरहुरेव द्रष््यः। नचात्र मानाभावः शङ्कनीयः, “सत्किञ्चिदव- 
शिष्यते" इत्यादेमुक्िप्रतिपादकशास्रस्य मानत्वात् । नन्वविद्यायां सत्यां गृह्यमाणं दतं यद्यसर्ताहि सृषुप्ते 
स्वयमेव प्रकाशमानमद्रैतमपि परमार्थं न स्यात्, तदाप्यत्रिद्यायाः सत्वादिति मत्वा शङ्ुते--सुषुप्तेऽग्रहणमपीति ! 
न विदयते ग्रहणं स्वेनान्येन वा यस्य तदग्रहणम्, स्वयंज्योततिःस्वभावमद्रैतमिति यावत् । अविद्याकाटीनस्याप्यद्रैतस्य 
न॒ कल्पितत्वम् अन्थानपक्षस्वभावत्वादिति परिहरति--नेति । संगृहीतमर्थं दष्न्तपूकंकं विवृणोति--द्ग्यस्य 
हीत्यादिना 1 छोकरे प्रसिद्धस्य मृदाद््रव्यस्य अविक्रिया यत्कुखालछादिकारकैरविक्ृतं मृत्स्वरूपमस्ति तत्तस्य तत्त्वम् 
अनृतविलक्षणं स्वरूपम् उक्तकारकानपेक्षत्वात्, तस्यैव मुदादिद्रव्यस्य या विक्रिया घटादिविका सावस्था सा तस्य 
अतत्त्वम् अनृतं रूपमित्यर्थः । ननु मुद्रस्तुनः कारक पिक्षमपि विकाररूपं वास्तवं किं न स्यादिति चेत्; नेव्याह-- 
न हीति | कारकपिक्षं विकारजात्तं वस्तुनो मृदादिस्तत्त्वं वास्तवं रूपं न भवति कादाचित्कत्वाच्छृक्तिरूप्यादिव- 
त्यथः । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” इति श्रुतिप्रसिद्धिसंग्रहार्थो हिशन्दः। एवं 
जगत्कारणस्य ब्रह्मणः परानपेक्षस्व भावत्वान्मुदादिद्रव्यस्येव सत्यत्वमभिप्रेत्य मृदादिविकारस्येव ब्रह्मविकारस्य 
जगतोऽनृतत्वमाह--सत इति । ननु सतः सत्सामान्यरूपस्य ब्रह्माणो विदोषो नाम कः यस्य कारकपक्षत्वैन 
मिथ्यात्वमुच्यते ? तत्राह--विजेषश्च विक्रियेति । विक्रिया विकारात्मकं जगदित्यथंः । अयमेव मिथ्याभूतो विशेषः 
त्यक्षादिना गृह्यते, न कैवलं परमाथंसत्यमहैतमित्यालयेनाहु--जाग्रदिति । ग्रहणपदं गृह्यमाणार्थकम् । एवं 
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जाग्रत्स्वप्नयोश्च ग्रहणं विशेषः । यद्धि यस्य नान्यापेक्षं स्वरूपं तत्तस्य तवं यदन्थपेक्षं न तत्तस्वम् \! अम्याभावे 
अभावात् \ तस्मात्स्वाभाविकलत्वाज्जाग्रत्स्वप्नवन्च सुषुप्ते विशेषः 

येषां पुनरीश्वरोऽन्य आत्मनः कायं चान्यत्तेषां भयानिवृत्तिमयस्यान्यनिमित्तव्वात्ततश्चान्यस्याऽऽत्महूना्ुप- 
पत्तिः \ न चासत आत्मलाभः \ सपेक्षस्यान्यस्य मयहेतुत्वसिति चेच तस्यापि तुल्यत्वात् ! यदधर्मा्नुसहायीभूतं 
नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्यान्यद्यकारणं स्यात्तस्यापि तथाभूतस्याऽऽत्महानाभावान्डूयानिचुचिरात्महाने वा 
सदसतोरितरेतरपत्तौ सवेचानाश्चास एव । 

भानन्दगिरिटीका 

सिद्धस्वादिव्यथंः । ग्रहणादिविक्रिया न स्वाभाविकी परपिक्षत्वात्स्फटिकरोहित्यवदित्यथंः । यदुक्तमनपेक्ष्य 
सिद्धत्वादविक्रियस्वमिति तस्स्फुटयति--पद्धीति । 

एवं स्वमते चित्त्ताग्यतिरिक्तेशवरस्य भयहेतो रभावादभयं विदुषः सम्भवतीद्युषपाद्य द्रैतीयपक्षे तदस्षम्भव- 
माह--येषामिति । सतोऽस्यस्य स्वरूपे स्थिते नष्टे वामा भृद्ध्वंसो व्याघात्तादनवस्थानाच्च तद्यंसत एव । 
भयध्योत्पादेऽभयप्राप्तिभविष्यतीत्याशङ्कवाऽश््--न चासत इति । ग्यतिरिक्तेश्वरस्य सत्तामात्रेण न भयहेतुत्वं 
किन्तु प्राणिक्रतधर्माधर्माचपेक्षस्य, मुक्तस्य तु तदभावादभयं भविष्यतीत्याश ङ्य नेतत्सांस्येन वाच्यम् । अघमदिरपि 
सतस्तैनात्यन्तासत्त्वानङ्धीकारान्तैयायिकादिमतेऽपि सति हेतौ का्यत्यिन्तामावस्य दुरवधारणत्वात्तेतापि न 
वाच्यमित्याह-न तस्यापीति \ किञ्च सन्वेदसत्त्वमापद्यतेऽधर्मादिकं तद्यत्मस्यपि कः प्र्वासस्तस्मात्स्वभाव 
वैपरीत्यं सतोऽसततवगमनं कस्यापि मते न धटत इत्याह-सदसतोरिति । 

वनमाला 

द्रव्यस्य हीत्यादिना प्रपञ्चितमर्थं संक्षिप्याह--यदधि यस्येति \ अन्याभाव इति ! यद्यपि मृदादेः कारकापेक्षं घटादिरूपं 
कारकाभावेऽपि तिष्ठत्ति तथापि शुक््यादेरज्ञानादिसपेक्षं रजतादिरूपं तदभावे न तिष्ठति, तथा सद्रुपस्य ब्रह्मणोऽपि 
मृलाविद्यादिसापेक्ं जगद्रूपं तदभावे न तिष्ठतोति प्रायिकामिप्रायेण तदुक्तिः। विवक्िता्थस्तु-यद्धि यस्य कादाचित्कं 
रूपं न तत्तस्य तत्त्वं यथा शुक्त्यादे रूप्यादि, यथा वा मृदादेघंटादि; यद्धि यस्याव्यभिचारिषरूपं तत्तस्य वास्तवं 
रूपम्, परं तु मृदादिस्वरूपमपेक्षिकसत्यम्, ब्रह्म वु पारमाथिकसत्यं कदापि व्यभिचाराभावादिति । इममेव 
विभागमभिप्रेय परमाथंसत्यस्य ब्रह्मणो लौकिकसत्यं मुदादिश्नुतौ हृष्टान्तवेनोपादीयते । एतेनानाद्यन्ञानादेरपि 
मिथ्यात्वं व्याख्यातम्, अज्ञानादेरपि चैतन्ये कादाचित्कत्वात् । न च हेत्वसिद्धिः, अज्ञानतत्सम्बन्धजोवत्वादीनां 
विद्यया निवृत्तिश्ववणादित्यन्यत्र विस्तरः । उपसंह॒रति-- तस्मादिति । यथा जाग्रत्स्वप्नयोरनुभूयमानो विश्चेषः 
कादाचित्कत्वादविद्याकृतः तथा सुषुप्ते सृषुप्ट्यादिसाधकत्वेन प्रकाशमानं सददयं वस्तु नाविद्याक्रततं अन्यानपेक्ष- 
स्वभावत्वादित्यथंः । एवं स्वमते भयहेतोरन्यस्य परस्याभावादभयं प्रतिष्ठां विन्दत इट्युपपाद्य एवं वित्परस्मादन्य 

इति पक्षे तदसम्भवमिदानीमाहु~-येषामित्यादिना । येषां मते परमाथत एव जोवादन्यः परो जगच्चान्यत्, तेषां 
मते विदुषो भयनिवृत्तिनं स्या इयहेतो रन्यस्येश्वरस्य सत्तवादित्यथंः। ननु परमाथंतोऽस्धस्यापि सत ईश्वरस्य 
विद्यया नाशसम्भवासत्स्यादेव भयनिवृत्तिरिति; नेव्याह-सतश्चेति \ चशब्दः शद्धुानिरासाथंः । आत्महानं स्वरूप 
नाशः । तत्र दृष्टान्तमाह-न चासत आत्मखाभ इति । यथा शक्ञश्यरद्धादेरसत आत्मलाभरान्दितोत्प्िनं सम्भवति 
त॒थैवेकश्वरस्थ परमाथंस्ततो नासो नोपपद्यत इत्यथः । न च परमार्थ॑स्यापि पटादेर्सशो हृष्ट इति वाच्यम्, पटादौ 
परमाथंत्वासम्प्रतिपत्तेः भिरेव रवादिभिरीहवरताशेन विदुषो भयनिवृस्यनभ्युपगमाच्चेति भावः । नन्वीश्वरस्य 
प्राणिक्रमंसपिक्षस्यै वास्माभिभंयहेतुत्वमुपेयते न सत्तामात्रेण, विदुषस्तु के्माभावादभयं भविष्यतीति शङ्ुते-- 
सायेक्षस्येति । निराकरोति--न तस्यापीति । ईदवरं प्रति सहायमूतस्य घमदिरपि त्वया परमाथंसत्यत्वाभ्युपगमात् 
ईङ्वरस्येवातपहानं न सम्भवति; तथा चास्मिन्नपि पक्षे विदुषो भयानिवृत्तिदोषस्य तुल्यत्वान्नायं परिहारो युक्त 
इत्ययं: । संग्रहं विवृणोति--यद्ध्मादीति । . नित्यमनित्यं वा यदन्यद्वर्मादिलक्षणं निमित्तमपेक्ष्यान्यदुब्रह्य भयकारणं 
स्यात्तस्यापि तथाभूतस्येश्वरवत्परमा्थ॑भूतस्थ धमदिरात्मनााभावादित्यथंः । निमित्तपदन्याख्यानम्--सहापभूत- 
मिति । नित्यमिति सांख्यमताभिप्रायम्, तन्मते धमदिः प्रकृत्तिपरिणामस्य परकृत्यात्मना निव्यत्वाभ्पुपगमात् | 
परमाथंसतोऽपि धमदिरात्महानोपगमे बाधकमाहु--आत्महूने वेति) यथा रार द्ादेरसतः सत्वापत्तावसत्स्वभाव- 
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एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य संसारस्याविद्याकतिपदत्वाददोषः। तेमिरिकद्ष्टस्य हि हितीयचन्द्रस्य नाऽऽत्मराभो 
नाशो वाऽस्ति । विद्याविद्योस्तद्धमंस्वमिति चेच, प्रत्यक्षत्वात् । विवेकाविवेकौ रूपादिवत्प्रत्यक्नावुपलभ्येते अन्तः- 
करणस्थो । न हि रूपस्य प्रत्यक्षस्य सतो दरष्ट्धमेत्वम् \ अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते मटोऽहुमविविक्तं मम 
विज्ञानमिति 1 तथा विद्याविवेकोऽनुभूयते । उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो विद्यां बुधः । तथा चान्येऽवधारयन्ति । 
तस्मान्नामरूपपक्षस्येव विद्याविदे नामरूपे च नाऽऽत्मधर्मौ । “नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म" इति 

 आनन्दमिरिटीका 

स्वमतं निगमयति--एंकत्वपक्ष इति ! अविद्याकल्पित्तं भयं विद्यया निवत्तंत इति वदता विद्याविच्ययो- 
रात्मधमंत्वमिष्टं ततो धर्मोखादतिनाशयोविकारित्वमनित्यत्वं च प्रसज्येतेति शङ्धुते--विद्याविद्ययोरिति । कल्पितयो- 
विद्याविद्ययोरात्मनि भयाभग्हेतृत्वसम्भवान्नाऽऽत्मधमंव्वे प्रमाणमस्ति प्रत्युत वेद्यत्वाद्रूपादिवदत्मधमंत्वं नास्तीत्यतु- 
मातुं शक्यत इत्याह्-मे, प्रव्य्नत्वादिति ! चिन्मात्रतन्त्राऽनादिरतिर्वाच्याऽविद्याऽन्तःकरणरूपेण परिणमते तच्चान्तः- 
करणं तामससास्विकावस्थामेदैन भ्रान्तिसम्यग्ज्ञानाकरेण परिणमते तस्मिन्प्रतिविम्बितरिचद्धातुः स्वोपाधिधमंणैव 

चवनमाखा 

वैपरीत्यं तथा सतः परमाथंस्यापि नाशेनासत्वापत्तौ सत्स्वभाववैपरीव्यमापदयेत, एवं सदसतोरितरेतरतापत्तावुप- 
गम्यमानायामात्माकाक्ञादावपि त्वत्पक्षे आश्वासो न स्यात्, भआत्माकाशादेरप्यसत्तछप्रसङ्धात् इत्यथंः, तस्मादीइवरस्य 
तत्सहायभूत्तधमदिद्च माशासस्मवादभयवचनं भिन्नेश्वरवादे न प्षम्भवत्तीति स्थितम् । स्वमते तु नोक्तदोष 
इत्याह्--एकत्वपक्ष इति । निमित्तमविद्या, तया सहैव जीवेश्वरविभागादिलक्षणस्य संसारस्य भ्रन्तिसिद्धतवाद्वियया 
तच्चिवृत्तौ सत्यामभयं विदुषः सम्भवतीति स्वमते भयनिवृ्यनुपपत्तिदोषो नास्तीत्यर्थः । ननु जीवपरयोरेकत्वपक्षेऽपि 
पूुवंमसतः संसारस्याविद्यादिकारणवशात्सत्तवापत्तिविद्यया चासत्त्वापत्तिरिति स्वभाववैपरोत्यप्रस ङ्गदोषस्तुल्य 
इत्याशङ्कुयाह्-तेमिरिकटृष्टस्य हीति । दोषवता पुरुषेण हृष्टस्य द्वितीयचन्द्रादेरनिवंचनीयत्वादरस्तुत उत्पत्तिविनाश्षो 
वा नास्ति, हि प्रसिद्धमित्यथंः । अयं भावः--चन्द्रद्वित्वादिवदनिवंचनीयस्य स्थृलसुष्ष्मात्मनानादिकारमारभ्यानु- 
वत्तमानस्य संसारस्याविद्यादिकारणवलेन सर्गादावात्मखाभोपगमेऽपि नासतः सत्वापत्तिः असत उत्यच्यनुपगमा- 
दुत्पन्नस्यापि संसारस्यात्मवत्सत्त्वानुपगमाच्च; अत्त एव विद्याबरात्संसा रस्यासतत्वापत्तावपि न सताऽसत्त्वापत्ति. 
रूपस्वभावर्वपरीत्यं संसारस्य सतत्वानभ्युपगमादेवेति । ननु संसारकारणभूताया अविद्याया भत्मघमेत्वमेवाभ्युप- 
गन्तव्यं धम्यन्तरानुपरूम्भात्, तथा तल्चिवत्तिकाया विद्याया अपि तत्सामानाधिकरण्यखाभायात्मधमंत्वमेवोपेय- 
विद्यादिधमंवता पुरषेण निधंसकस्य परस्याभिच्चत्वमिति पक्षः कथं सम्भाव्यत्त इति मन्वानः शङ्ुते--विद्या- 
विद्ययोरिति । कि तयो सत्मघमंत्वं काल्पनिकं विवक्षितं वास्तवं वा ? ञाद्ये न परापरयोरेकत्वानुपपत्तिरिति मत्वा 
दवितीयं निराकरोत्ति--न, प्र्यक्षत्वादिति । प्रत्यक्षत्वं साक्षिप्रव्यक्षविषयत्वम्, हद्यत्वमित्ति यावत् । तथा च 
विद्याविद्ययोहेदयत्वाद्ग्रपात्मधमंत्वं तयोवंस्तुतो न सम्भवतीव्यथः । तथोः स्वरूपकथनपूवंकं हतं साधयति - 
विवेकेति । सवंहद्यविविक्तात्मतत्तव गोचरा तच्वमस्यादिश्रुतिजनिता वुत्तिविवेकः तच्चिवर्त्या मूलाविद्या भविवेकः। 
ननु हृश्ययोरपि तये द्रष्टुघमंतवं कि न स्यादित्याशङ्कुय अन्यत्रादशंनादित्याह--न हीति । विद्याविद्ययोः प्रत्यक्षत 
उपरृभ्यमानत्वं प्रपञ्चयति--अविद्या चेत्यादिना । चकारोऽवधारणाथंः | किमात्पतत्त्वं जानासीति गुरुणा पृष्टेन 
शिष्येण आत्मततत्वविषये मूढ एवाहं मम स्वरूपभूतं विज्ञानमविविक्तं विविच्य न ज्ञातमित्येव स्वानुभवेन सिद्धा 
मूखाविद्या निरूप्यते, तथा विद्योपदेशे प्रवृत्तेन गुरुणा प्रथमं स्वकीया विद्यानुभूयते, परचादनुभवसिद्धां तां शिष्येभ्य 
उपदिशति, रिष्याङ्च तां गृहीत्वा उपपत्तिभिरवधासयन्तीत्य्थंः । विद्याविद्ययो यत्वे नास्ति विवादावसर 
इत्याशयः । तयोरात्मधमंत्वनिराकरणमुपसंह्रति-- तस्मादिति \ आत्मधमंत्वासम्भवान्मृढोऽहं विद्रानहमित्यनु- 
भवानुसारेण नामरूपान्तरभूतान्तःकरणस्यैव विद्याविदे घमंत्वेनावशिष्येते । तदुक्तं प्रागेवान्तःकरणस्थाविति । ननु 
वृत्तिरूपाया विद्याया अन्तःकरणधमंत्वेऽपि नाविद्यायास्तद्ध्मत्वम्, अविद्याकायंस्यान्तःकरणस्थाविद्याश्रयत्वायोगा- 

दिति चेत्; नायं दोषः, अविद्यायाश्चैतन्याध्रितत्वेऽपि प्रतीतितः कामादिपरिणाम्यन्तःकरणधरमंत्ववणंनस्यात्र 
विवक्षितत्वात्, जीवचेतन्थस्याविद्यावत््वेऽपि वस्तुतस्तद्राहित्यान्च ब्रह्मक्यानुपपत्तिरित्यवेदितमधस्तादिति संक्षेपः | 
ननु विद्याविद्ययोर्नामूपान्तगंतान्त.करणधमंत्वेऽपि नामरूपयोरेवात्मघमंत्वमस्तु; नेत्याहु- नामरूपे चेति। नामरूपे 
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श्रुत्यन्तरात् ! ते च पुनर्नामरूपे सवित्ेहोरात्रे इव कल्पिते न परमाथतो विद्यमाने \ अभेदे “"एतमानन्दमयमात्मान- 
मुपसक्रामति इति कमंकतंत्वानुपपत्तिरिति चेच ¦ विज्ञानमाचत्वात्संकमणस्य ! न जलृकादिवत्संक्रमणमिहोप- 
दिह्यते कि ताहू विज्ञानसात्रं संक्रमणश्रुतेरथः 

ननु पुस्यमेव संक्रमणं श्रूयत उपसंक्रामतीति चेत् । न) अश्चमयेऽदर्शनात् । न ह्यच्चमयमुपसंक्रामतो 
बाह्यादस्माट्लोकाज्जलृकावत्संक्रमणं हश्यतेऽन्यथा वा 1 मनोमयस्य बहिनिगतस्य विज्ञानमयस्य वा पुनः 

यावृच्याऽऽत्मसंक्रमणमिति चेत् । न । स्वात्मनि क्रियाविरोधादन्योऽन्मयमन्धमुषसंक्रामतीति प्रकुत्य मनोमयो 
विज्ञानमयो वा स्वात्मानमेवोपरसक्रामतीति विरोधः स्यात् । तथा नाऽऽनन्दमयस्थाऽऽत्मसंक्रमणमुपपद्यते । तस्मान्न 

आनन्दगिरिटीका 

न्तः सम्यग्दर्शीत्ति च व्यवद्धियते न तत्वतो विद्याविद्यावत्वमित्याह्-ते च पुनरिति! उक्तन्यायेन ब्रहम वित्तत्तवतो 
बरह्माभिन्न इद्यक्तम् । तत्र परोक्तमुद्दधाव्य निरघ्यति-- अभेदे “"एतमित्यादिना । नाऽऽनन्दमयः परमात्मा न च 
तत्र प्रवेशः संक्रमणं कित्वव्रिषयब्रह्मात्मताज्ञानेनाऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मतया भान्तिगृहीतस्यातिक्रमणं बाधोऽतर 
विवक्षित इत्यथः | 

अन्यथा वेति । नोड पक्िप्रवेश्चवदटेत्यथंः । यद्यप्यन्न मये मुख्यं संक्रमणं न सम्भवति तथाऽपि मनोबुद्धयो- 
बंहिविषये प्रवत्तयोस्ततो व्यावृत्य स्वरूपेऽवस्थानं संक्रमणं दषं तथा दुःखिन आनन्दमयस्य स्वरूपेऽवस्थानं संक्रमणं 
भविष्यतोत्याहू-मनोमयस्येति 1 स्वरूपावस्थानस्यानागन्तुकत्वासक्रमविरोधाच्च न तन्मुख्यं संक्रमणमित्याह- 

वनमाला 

चिदात्मनः कल्पितधर्मविव न वास्तवधर्मो, चिदात्मनि तयोः शतशो निषेधोपरुम्भात् तयो रर्थान्तरत्वाच्चेति भावः। 
नामरूपे आत्मधर्मो न भवत इत्यक्षराथंः । तयोश्चिदात्मनः सकाश्चादर्थान्तरत्वे श्रुतिमाह-नामरूपयोरिति । 
ते नामरूपे यदन्तरा यस्माद्धन्ने तन्नामरूपनिवंहितराकाश्ं ब्रह्यव्यथंः । नामरूपशब्दित्तस्य प्रपञ्चस्यात्मनि कल्पित- 
धमेत्वं स॒हृष्टान्तमाहू--ते च पुनरिति । उदयास्तमयवजिते सवितरि यथा तौ कल्प्येते तथेत्यथंः एवं बहुप्रपन्चे- 
नैव॑वित्पर एवेति साधितम् । तवर पूर्वोक्तामनुपपत्तिसुद्धाग्य निराकरोति-अभेद इत्यादिना \! नेति । न तावदा- 
नन्दमयः परमात्मा तस्य कार्यातमतायाः प्रागेवोक्तत्वात्, नापि त्रापि संक्रमणं प्राप्तेः संक्रमणाथंताया निरसिष्य- 
माणत्वात्, कि तु ब्रह्यात्मेकत्वविज्ञानमाचक्रेता श्रमनिवृत्तिर संक्रमणम्, भतो नोक्तानुपपत्तिरित्यथः। संग्रहं 

विवणोति-न जलृकावदित्यादिना। संक्रमणस्य प्राप्तिरूपत्वनिराकरणाथंमारङ्कामुद्धावयत्ति- नन्विति) "“भानन्द- 

१०७ 

१५ 

२० 

मयमात्मानमुपसंक्रामति'" इत्युपसंक्रमणं श्रयते; तच्चान्नमय इवानन्दमयेऽपि मुख्यमेव कि न स्यादिति शद्धाथः । २५ 
हृष्टन्तासिद्धवा निराकरोति- नेति सग्रहं विवृणोति--न मुख्यमेवेत्यादिना । आनन्दमयपर्याये संक्रमणं मुख्य 
त भवस्येवेति प्रतिज्ञाथंः। न हीति । बाह्यात्पु्भार्यादिलक्षणादस्मादपरोक्षाल्लोका द्ोगोपायभूतास्प्रत्य अन्तनमयमुप- 
सक्रामतस्तच्वविदो जटृकावदन्नसये संक्रमणं न हि हर्यत इव्यथः । यथा एकतृणस्थाया जलृकायास्तुणान्तर- 
प्राप्चिरूपं सक्रमणं हर्यते, तेवमेवं विदः रारीरस्थस्यान्नमयसंक्रमणं हश्यत इति यावत् । अतो नानन्दमयेऽपि संक्रमण 
पराप्िरिति भावः । ब्रह्मविदः शरीरस्थत्वादेव प्रकारान्तरेण संक्रमणमपि निरस्तमित्याक्षयेनाहू-अन्यथा वेति 

नीडे पक्िप्रवेशवद्ान्नमये संक्रमणं न दृश्यत इत्यथः । नन्वेव वि्परयो रभेदेऽपि त्तस्य प्रवेञादिरूपं परं प्रति संक्रमणं 
सम्भवति, मनोमयविज्ञानमययोरात्मसंक्रमणस्य तथाविधस्य दृष्टत्वादिति मन्वानः राङ्कुते--मनोमयस्येति । 
संशयात्मकवृत्तिमदन्तःकरणं मनोमयः निश्चयात्मकवत्तिमदन्तःकरणं विज्ञानमय इति विभागः । टष्टन्तासिद्धया 
निराकरोति-नेति । तत्र संशयनिश्चयरूपयोव्॑योरेव बहिविषयदेशे चक्षुरादिद्रारा निगमनं पूनः स्वाश्रय 
्रत्यागमनरूपं संक्रमणं च हदयते, न तु साक्षान्मनोमयविज्ञानमययोबंहिनिगमनं स्वात्मानं प्रत्यागमनरूपं च 

२० 

२५ 

संक्रमणं हदयते, न च सम्भवति. स्वात्मनि स्वस्यैव प्रवेशादिक्रियाया विरुद्धत्वादित्यथः । मनोमयो मनोमयमेवोप- 

संक्रामति विज्ञानमयो विज्ञानमयमेवोपसं क्रामतीत्यथंकल्पनं प्रक्रमविरुदधं चेत्याहु-अन्थ इति । एवंविदित्यथंः | 

एवं दृष्टन्तं निरस्य दार्छन्तिकं निराकरोति तथेति \ आनन्दमय एव सन्नेवंविदानन्दमयं स्वात्मानमुपसंक्रामतति 
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५ 

१० 

१५ 

९० 

३० 

२५ 

प्राप्तिः संक्रमणं नाप्यनत्नमपरादीनामन्यतमकूतृकं पारिशेष्यादत्नमयाद्यानन्दमयान्तात्मव्यतिरिक्तकतंकं ज्ञानमानं च 
संक्रमणमूुपयद्यते \ ज्ञानमात्रत्वे चाऽऽनन्दमयान्तःस्थस्थेव सर्वान्तरस्याऽपकान्ञाद्च्चमयान्तं कार्थं सृष्ट्वाजनुप्विष्स्य 

हदयगुहाभिसम्बर्रादन्नसयादिष्वनात्मस्वालमवि्रमः संक्रमणेनाऽत्मविवेकविज्ञानोत्यत्या विनष्यति ! तदेतस्मिन्न- 
विद्याविश्रमनाल्े संक्रमणश्छब्द उपचयंते न ह्यन्यथा सवंगतस्याऽऽस्मनः संक्मणसुपपदते ! वस्त्वम्तराभावाच्च । 
न च स्वात्मन एव संक्रमणम् । न हि जृक्ाऽऽत्मानमेवे संक्रामति । तस्मात्सत्यं जानमनन्तं ब्रह्मेति यथोक्त 

लक्षणात्मप्रतिपच्यर्थमेवं बहुभवनसगंप्रवेशरसराभामयसंक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि सवेव्यवहारविषये न तु 
परमाथतो नििकत्पे ब्रह्मणि कश्चिदपि विकल्प उपपद्यते । 

भासचन्दमिटरिटीका 

मेति । ज्ञानमाचलवे वा संक्रमणस्य कि फरतोत्यत आह्-ज्ानमात्रत्वं चेति ! मुख्यासम्भवें गौणाथग्रहुणं त्याग्य. 

मेवातोऽधिष्ठानयाथात्म्यप्रतिपत्त्या विशिष्टस्याध्यस्तस्य वावनमव संक्रमणं फलतौत्ति भावः । इतश्च न मुष्यं 

संक्रमणमन्वेषणीयमित्याहू--वस्त्वन्तरामावाच्चेति । संक्रमणस्यौपचारिकत्वं व्याख्याय प्रकरणस्य सहत्तात्पयेमुप. 

संहारच्छलेनाऽशहू- तस्मादिति । 

दरति श्रीमत्परमहं सपरिव्राजकाचा्यश्रीमच्छृद्धानन्दपूज्यपाददिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरोयोपनिषच्छा द्कुरमाष्यटीकायां 

बरह्यवल््यामष्टमोऽनुवाकः 

वनमाला, 

प्राप्नोति विशतीति वा नोपपद्यते, स्वात्मनि क्रियाविरोधास्रक्रमविरोधाच्चेत्यथंः । संक्रमणस्य प्राप्त्यादिरूपत्व- 
निराकरणमुपसंहुरत्त- तस्मादिति \ ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधादानन्दमयसंक्रमणमानन्दमयकतुंकं न भवतति चेत्, 
तहि अन्नमयाचन्यतमकतुकमस्तु; नेत्याहु--नापौति । “जानन्दमयमात्मानमुपसं क्रामति” इत्यत्रान्नमयाद्यस्यत्तमस्य 
कतुंतवेनाश्चवणादिति भावः। फल्तिमाह्--पारिशषष्यादिति । प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यवाप्रस द्ाच्छ्ष्यमाणे सम्प्रत्ययः 
परिशेषः, परिशेष एव पारिशेष्यम्, तस्मादित्यथः । एतदुक्तं भवति--आनन्दमयसंक्रमणे तावदहमनुभवगोचरः 
कतति निविवादम्; तच्च कतुंत्वमन्नमयादिष्वपि प्रसक्तम् । अन्नमयादीनामप्यहुमनुभवगोचरत्वाद्; तस्रतिषेधे 
सत्यह॒मनुभवगोच रादन्यव स्तम्भादिषु तत्कतुत्वाप्रसक्तेः शिष्यमाणे चिदात्मन्येवंवित्वेन प्रकृते वुद्धयुपाधिसम्बन्धात् 
आनन्दमयसंक्रमणकतुत्वमस्तीति प्रमारूपः सम्प्रत्ययो भवति ताहशसम्प्रत्ययरूयात्परिशेषात्कोरापञ्चकव्यतिरिक्त 
कतुंकमानन्दमयसंक्रमणमित्युपपद्यते; एवमन्नमयादिसंक्रमणेऽपयेवंविदेव कर्ता, तस्येव सवत्र संक्रमणे कतुंतेन 
प्रकृतत्वादिति । जानमात्रं चेति । तच्वज्ञानमात्रकृत्तं आन्तिनाशरूपमेव संक्रमणमिति चोपपद्यत इत्यथः । ननू 
संक्रमणशब्दस्य भ्रमनादे प्रसिद्धयभावाक्रथमुपपत्तिरित्याश्कयाहु- ज्ञानमात्र चेति \ ज्ञानमात्रकरृते विभ्रमनाशे 

 संक्रमरब्द उपचयते न मुख्यस्तत्र, अतो न प्रसिद्धयपेक्षेति भावः । एतदेव विकश्षदयति--आनन्दमयेत्यारिना । 
वस्तुतः स्वन्तरस्य ब्रह्मणो जगत्सृष्ट्वानुप्रविष्टव्वेन श्रुतस्य बुद्धितादात्म्याद्योऽयमन्नमयादिष्वात्मलभ्रमो मूला- 
विद्याछृतः, स मुमुक्षोः कोशविवेकक्रमेणात्मतत्वसाक्षाक्तारोत्पत्या समलो विनश्यति । तततः किम् ? अत आह- 
तदेतस्मिन्चिति ! एतदकं भवति-तत्तत्कोशगोचरविभ्रमनाशस्तत्र तत्र संक्रमो विवक्षित इति । एवमुपचार 
नियामिकां मु्यार्थानुपपत्तिमुक्तां स्मारयति --न ह्यञ्सेति ! स्वंगतस्येति पणत्वेनात्मानं मन्यमानस्य विदुष 
इत्यथः। वस्स्वन्तरेति। अत्रोपपक्रमणकम॑त्वेन श्रुतानामन्नमयादोनामप्राप्तम्रामादीनामिवात्यन्तमिन्तत्वविप्रकृष्त्वाच- 
भावाच्चेत्यथः । नन्वत्यन्तभेदविप्रकर्षाद्यमावेऽ्पि मुख्यप्राप्यता कि न स्यादित्याश्ञद्कयाह्--न च स्वात्मन एवेति । 
न हि रज्जोः स्वाध्यस्तसपंसंक्रमणं मुख्यं दष्टमित्यथेः । यद्वा विदुषः स्वव्यतिरिक्तवस्त्वभावाच्च न विदवत्कतकं 
संक्रमणं मुख्यं सम्भवतीत्याहू-वस्त्वम्तरेति । स्वात्मकमंकमेव तहि मुख्यसंक्रमणमस्त्; नेत्याहू-~ न च स्वात्मन 
एवेति । तत्रोदाहूरणमाह्--न हीति । इत्थमेवं वित्परयोरमेदसाधनेन संक्रमणमौपचारिकमिति व्याख्याय प्रकरणस्य 
महातात्पयमुपसंहारन्याजेनाह्-तस्मादिति । आनन्दमीमांसासंग्रहाथंमादिग्रहणम् । ̀ संग्यवहारविषयत्वयोग्यं 
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तमेतं निविकल्पमात्मानमेवं क्रमेणोपसंकरम्य विदित्वा न बिभेति कुत्चनाभयं प्रतिष्ठां विदन्त 
त्येतस्मिन्नर्थेऽप्येष इलोको भवति । सवस्येवास्य प्रकरणस्याऽऽनम्दवस्त्यथंस्य संक्षेपतः प्रकाङानायेष मन्त्रो भवति । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवदयूज्यपादरिष्यभी मच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तंप्िरोयोपनिषदि द्वितीयत्रह्मवल्लीभाष्येऽष्ट मोऽनुवाकः° 

वनमारखा ५ 

दज्ञातं ब्रह्म, तस्मिन्बरहणण सर्गादिकं कोकश्रान्तिसिद्धमुपदिदयते ुद्ब्रह्मप्रतिपत्यथंमेव, न तु भ्रुत्या तात्पर्येण 
तिपाद्यते, सगदिर्माधामात्रत्वादित्यथेः । “यतो वाचः इति मन्त्रो विद्याफलर्विषय इत्याहू--तमेतमिति । एवं 
वेदित्वा क्रमेण कोशानुपसंक्रम्येति योजना । यद्यपि कोशानामुपसंक्रमणं नाम भ्रमनिवृत्तिरूपो बाध इद्युक्तमु, 
च बाधस्तत्त्वन्ञानबलेन युगपदेन सम्भवति रज्जुतत्तवज्ञानबलेनेव तत्राध्यस्तसपंघारादीनाम्; तथापि तत्त्व 

तिपत्युपायमूते कोशविवेचने क्रमस्य प्रागुक्तत्वात्तत्फलश्राप्तावपि स एव क्रमोऽनूदितः श्रुत्येति मन्तव्यम् । न केवलं १० 
वद्याफखविषय एवायं मन्त्रः, कि तु कृत्स्नवरल्ल्यर्थोपसंहा रपरश्चेति तात्पर्यान्त रमाह--सकस्येवेति । 

इति तंसिरीयोपनिषद्धाष्यग्यास्यायां वनमालाख्यायामानन्दवल्ल्याम्टमोऽनुवाकः 

(काक 

१, जानन्दमनपतथिकरणे - आनन्दमयो जीव इति सिद्धान्तयित्वा आनन्दमयाधिकारे “श्रय पुच्छं प्रतिष्ठा 

इत्यत ब्रह्मशब्दः अनन्दमयावयवत्वेन न त्रह्य बोधयति अपि तु स्वप्नप्राधान्येन ब्रह्म बोघ 

यतीत्युक्तम् । यत्तु आनन्दमयाधिकारेण “आनन्द त्मा इति मध्यस्वरूपमास्मेत्यवत्वा ब्रह्मणः १५ 

च्छ्व वणंयितुरदरैतिन एकस्यैवानन्दस्यावयवित्वमवयवत्व चाननुरूपमापद्यत | उपाधिभेदेन रूपभेदेन 

वा एकस्यैवोभयोपपादने विरिषटद्रैतकल्पनेऽपि न दोष इति । तन्न । ““भानन्द अत्मा इति हि 

विषयानन्दसामान्यमुक्तं न तु ब्रह्मस्वरूपम् । प्रियमोदादि सह् पाठात् । अतो नास्माकमेकस्य॑व पुच्छत्व 

पुच्छित्वञ्चेति बोध्यम् | 
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२० 

जथ ालिच्क त्नह्ाव्ठठ यास्नष्टटो ऽच्तव्याच्करः 

यथोक्तयोधविरहादीश्वराणामपीधराः | प्रतीचो ब्रह्मणो भीताः स्वकर्माणि प्रह्वेते ॥ १॥ 
वातादयो महावीर्याः स्वतन्त्रा बाहुश्षारिनः । तेऽपि भीताः प्रवतेन्ते ब्रह्मणोऽपि महत्तमाः ॥ २॥ 
यस्मादुत्रह्मण आनन्दाद्धीता वातादयोऽवच्चाः । सकमेसु ्रवतेन्ते भृत्याः स्वामिमयादिष ॥ 

तस्याऽऽनन्दस्य मीमांसा विचारः क्रियतेऽधुना ॥ ३॥ 
उत्करषतरहीनोऽसौ य आनन्दोऽधिगम्यते ॥ ४ ॥ 

दष्टः सातिश्षयस्तावदानन्दः कमेहेतुकः । आत्रह्मनरपयन्ते लोकेऽस्माभिः प्रमाणतः ॥ ५॥ 
उष्ठृष्यमाणो यत्रायं परां निष्ठां प्रपद्यते । अनापन्नादिमध्यान्तं तदुत्रह्मत्यवधारयेत् ॥ ६॥ 
ब्ह्मादिनरपयन्तं ण्यकर्मायुरपतः । उपजीवति रोकोऽयं यस्याऽऽनन्दस्य विप्रुषम् ॥ ७ ॥ 
उत्तरोत्तरबद्येवं मलुप्यादधि तं बयम् । प्रतिपचयामहे साक्षादानन्दं स्वात्मनि स्थितम् ॥ ८॥ 
बिषयेन्द्ियसम्बन्धकदुस्थो बा भवेदयम् । रौकिकानन्दवत्स्याद्ा सवंसाधननिस्परहः ॥ ६ ॥ 
तत्र लौकिक आनन्दो बाह्याध्यात्मिकसाधनः । सम्पन्निमित्तो यो दष्टः सेषेति स इहोच्यते ॥१०॥ 

बराह्यणोक्तेऽ्थं “तदप्येष श्लोको भवती"ति मन्त्रमवतायं “भीषाऽस्मादि"त्यादि श्लोकाक्षराणि व्याचष्टे- 
यथोक्तेति । १॥ 

उक्तमेव प्रपञ्चयति- वातादय इति ॥ २॥ 

संषाऽऽनन्दस्य मोमांसा भवतोतिवाक्यं व्याचष्टे--यस्मादिति । २॥ 

यो विचारेणाऽऽनन्दोऽधिगम्यतेऽसावृत्कर्षापकषं रहितः स्वेविरोषवजितो निरतिशयो भवतोतिविचार- 
सिद्धानन्दस्य स्वरूपं कथयति--उत्कषेति ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वे कथं प्राणिनिष्ठानन्दस्य सातिशयत्वप्रतोतिरित्याशङ्कय कमंफरमूतानन्दस्य 
सातिरायत्वं प्रतिभातोत्याहू--दृष्ट इति ॥ ५॥ 

ब्रह्मादिषु मनुष्यपयंन्तेषु सात्िश्यर्चेदानन्दो दृश्यते तहि ब्रह्मानन्दोऽपि सातिशयः स्यादानन्दत्वा- 
विशेषादित्याशङ्कय निरतिशयानन्दं ब्रह्माहमस्मी तिनिर्घारणार्थं ब्रह्मानन्दस्य निरत्तिशयत्वमाश्यित्तव्यमि्याह्- 
उक्करष्यमाण इति }1 ६॥ 

तहि सातिशयानन्दो निरतिशयानन्दश्चेत्यानन्दभेदप्रसक्तिरित्याशङ्कुय “१ एतस्थैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि 
मातामुपजीवन्तौ "ति श्रुत्या परिहुरति-्रह्यादीति । स एव ब्रह्मानन्दः शुभकमंजनितवृद्धिवुत्यवच्छिन्नः सातिशयः, 
मनवच्छिन्नो निरतिशय इति न भेदप्रसक्तिरिव्यर्थः ॥ ७॥ 

कल्पितेन सातिशयानच्देन निरत्िशयानन्दस्याकल्पित्तस्य प्रत्िपत्तिरित्युपायोपेधमावमुपन्यस्यत्ि- 
उत्तरोत्तरेति \ वक्ष्यमाणेन प्रकारेण मनुष्यादारभ्योपरिष्टाद्ब्रह्मपर्यन्तमुत्तरोत्तरभूमौ शपतगुणामिवृद्धद्वारेण निरति. 
शयानन्दं स्वात्मनि पयंवसितं स्वरूपतवेनापरोक्षतया प्रतिपद्यामहे तेन विचारद्वारा निरतिशयानन्दप्रत्यग्भूतन्रह्म- 
प्रतिपत्तिरित्यथंः ।। ८ ॥ 

विचारस्वरूपं दशंयत्ति--विषयेति ॥ ९ ॥ 

सैषाऽऽनन्दस्येव्यत्राऽऽनन्दरब्दाथंमाहु--तत्रेति ॥ १०॥ 

१. ब० ४.२.२२९ । 
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उत्टरप्यमाणेनानेन  द्यस्मदमोचरवतिंना । असाधनमसाध्यं मानन्दं व्याचचक्ष्महे ॥११॥ 
निष्ठां सातिक्षयं यस्मास्स्वतोऽनतिक्षयात्मनि । गच्छ्दीक्षामहे यस्मादेवमानन्द ईश्यताम् ॥१२॥ 
यें सातिक्षया संख्याऽसंख्येयार्थाविसायिनी । यथेषमस्मदानन्दः स्यार्परानन्दनिष्टितः ॥१३॥ 
आपरिष्करिष्यन्त्याहात इममर्थं श्रुतिः खयम् । बहिष्प्रवणद्ष्ठीनां स्वतोऽधमभ्येदरशनात् ॥१४॥ 
युवा प्रथमषयाः स्यादयनः साधयेति किम् । पञ्चर्विश्चाग्दिकिः साधूरिदि साधुयुवोच्यते ॥१५। ५ 
मिथः व्यभिचास्तवात्साधयौवनयोरतः । विहोषणमिदं तस्मात्पुनः साधयेति दि ॥१६॥ 
अध्येति सवेमध्येयमतोऽध्यायक्त उच्यते | श्िप्रकायेतिशायिखादाशिष्टेऽ्शो भवेदतः ॥१७॥ 
स॒मग्राशेषचवेज्धो टदिष्टः परिकीत्येते | अभिभय यतः स्वान्वलिनो वतते ततः॥ 

वरटिष्ठस्तेन बिदद्धिः कीर्यते एरथकीतिभिः ॥१८॥ 
यावदाध्या स्मकं फिश्िस्यं भिरापेक्ष्यते क्वचित् । दष्टाृष्टेष्टमोगाय तेन सवेण संयुतः ॥१६॥ १ 
तस्येयं पथिषी सर्वा पूर्णां वित्तस्य ॒चेद्धवेत् । इति साधनञुक्तं स्याद्रष्टादष्टाथेकमणः ॥२०॥ 
ाधेराध्यात्मिकेरचेव संपन्नः साधने; पमान् । रमते यमसौ ह।दं नराचन्दः स उच्यते ॥२१॥ 

किमिति कमंफरं सुखमानन्दशब्देनोच्यते निरतिशयानन्दज्रह्याहमस्मीतिप्रतिपत्तेरेवामिष्रेतत्वादित्या- 
श ङ्कयाऽह-उक्कृष्यमाणेनेति ।। ११ ॥ 

सातिशयानन्देन निरतिशयानन्दस्य प्रतिपत्तिमेव हृष्टन्तेन स्पष्टयति- निष्ठामिति । सातिशयं परिमाणा- १५ 
दीत्तिशेषः | दितीयो यस्माच्छब्दस्तस्मादित्यसि्मिन्न्थे द्रष्टव्यः ॥ १२॥ | 

उक्तमेव हृष्टान्तदार्ान्तिकरूपमथं समथंयते--येयसिति ।॥ १३ ॥ 

उक्तस्यैव निरतिकशयानन्दस्य प्रतिपादकत्वेन “युवा स्यादि'व्यादिश्रूतिमवत्तारयति--आविष्करिष्यन्तीति । 
यतः सातिक्ञयानन्देनाऽऽनन्दो निरतिक्षयो गम्यतेऽतङ्चेममेव निरतिरायानन्दाख्यमथं सातिशयनेन्दद्वारेण प्रकटो 
करिष्यन्ती श्रुतियुंवा स्यादित्याद्याहेतियोजना । ननु निरतिश्यानन्दस्य स्वप्रकप्रत्यगात्मभूत्तस्य स्वारस्येन २० 
समधिगतिसम्भवादनथिका सातिशयानन्दोक्तिरिति चैन्नेत्याह्--बहि रिति ॥ १४॥ 

एवं तास्पयंमुक्त्वा युवश्षब्दाथंमाहू--युवेति । साधुयुवेत्यत्र यनः साधुरिति विशेषणं किमथंमिति पृच्छति- 
यून इति । तत्रोत्तरं वक्तुं प्रथमं प्रथमवयस्त्वं पूर्वोक्तं प्रकटयति--पञ्चविशेति । साधुश्चासौ युवा चैति व्युत्पत्या 
साधुरिततिपूर्वोक्तस्य यनो विशेषणमिति तावदाह-साधुरिति ॥ १५॥ 

इदानीं प्रह्नस्योत्तरमाह-भिथ इति । युवत्वं परित्यज्य स्थविरे साधुत्वं हश्यते । साधत्वं विधृयोन्मादवति २५ 
पञ्चविशाब्दिके यथेष्टचेष्टाविरिष्टे युवत्वमुपलभ्यते । अतः साधुयौवनयोरन्यौन्यव्यभिचारित्वादयूनः साधुरितिविशेषण 
मथंवदवत्ति तस्माद्विरेषणवेयथ्यंचोद्यं नास्तीति ॥ १६।। | 

अध्यायकशब्दाथंमाह--अध्येतीति। आरिष्ठशब्दाथंमाह--क्लिप्रेति । क्षिप्रकारिष मध्ये स्वग्रमतिश्यवत्वा 
दिति यावत् । अतःशब्दस्तु पञ्चम्या सम्बध्यते ॥ १७॥ | | 

हदिष्ठराब्दाथंमाहु- समग्रेति । बिष्ठशन्दं योजयति-अभिभूयेति । तेन बलात्तिरेकेणेति सावत् ॥ १८ ॥ ३० 

गुवेत्यादिवाक्यस्याक्षराथंमुक्त्वा तात्प्यथंमाह्-- यावदिति । १९ ॥ 

बाह्योपकरणैरपि सम्पन्नत्वमनन्तरवाक्यावष्टम्मेन दर्शयति--तस्येति। यदि यथोक्तवित्तसम्पत्तिस्तदा बाह्य 
साधनसम्पत्तिरित्यथेः। वाक्यत्रयार्थ॑मुपसंहरति--इतीति! साधनमित्याध्यात्मिकं बाह्यं चेव्युभयं साधनं गृद्यते।(२०।॥ 

स एको मानुष मानन्द इत्यस्याथंमाह्-- बाह्यैरिति । २१ ॥। 
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य॒ एते शतमानन्दा मालुषाणां समाहृताः । नरगन्धवेकाणां स्यात्तावानेकः प्रमाणतः ॥२२॥ 
सुगन्धिनः कामरूपा अन्तर्थानादिश्क्तयः । सृत्यगीतादिङ्रसा गन्धर्वाः स्यु लौकिकाः ॥२३॥ 
भूयोदन्दप्रतीधातशक्तिसाधनसम्पदा । नारगन्धविंको भूयानानन्दो माुषादधि ॥२४। 
आविरिाद्धबेदेवं  पूरव॑स्मादुत्तरोऽधिकः । सहसरदशमागेन दयु्तरोत्तरतः क्रमात् ॥२१॥ 
भो त्रियोऽधीतवेदः स्यासाध्वाचारः प्रसिद्धितः । कामानुपहतात्माऽपि स्यादकामहतस्तथा ॥२६॥ 
मा्त्याद्धोगाद्विरक्तस्य दुत्तराहादकामिनः । सहस्रद्शमागेन मालुषाद्गुणतो भवेत् ॥२७॥ 
ह्येतस्य प्रसिद्धयथेमादविग्रहणं कृतप् । अकामहत इत्यस्य हेतोरानन्दन्रद्धये ॥२९॥ 
्ोत्रियाद्रृजिनत्वे दे सर्वत्रैव समे अपि। कामानुपहतत्वस्य व्द्रौ इदो विवर्धते ॥२६। 
यतोऽकामहतत्वं स्यात्सर्वातिशयिनोऽञ्जपा । सुखस्य प्राप्य तस्मात्तदेवोत्टृषि देत् ॥२०॥ 

 तस्मा्यथोदितानन्दप्राप्षय साधनत्रयम् । भरोत्रियाव्ूजिनत्वे ढे तथाऽकामहता्मता ॥३१॥ 

ते ये शतमित्यादिवावयद्रयस्याथंमाह्--य एत इति ॥ २२ ॥ 

मनुष्यानन्दापेक्षया शतगुणिततो मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवत्तीत्यत्र कारणं वक्तुं मनुष्यगन्धवंस्वरूप- 
माह-सुगन्धिन इति ॥ २२॥ 

तेषामानन्दाधिक्ये विवक्षितं कारणमाह्-मूयोन्देति । भूयसां द्रन््ानां प्रतीघाते प्रतिक्षेपे शक्तिद 
साधनानि च तेषां सम्पदा सामग्रघेति यावत् ॥ २४॥ 

यथा माुषानन्दान्मनुष्यगन्धर्वानिन्दस्य शतगुणमाधिक्यं साधनवहुत्वादुक्तमेवं हिरण्यगभंपयेन्तं पाठ 
क्रमानुसारेणोत्त रोत्तरभूमौ पूवंपुवपिक्षया शतगुणितः सन्नानन्दः साधनबहुस्वमेव प्रयोजकीकृत्य प्रवृत्तोऽस्तीत्यति 
दिशति--आविरिद्चादिति ॥ २५॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येत्यस्याथंमाह्--धोश्रिय इति । तस्य साध्वाचारत्वविशेषणं कुततो रन्धमित्या- 
शङ्कुयाधीतस्वाध्याये स्वाचारवति वृद्धानां श्रोत्रियत्वप्रसिद्धेरित्याहू-प्रसिद्धित इति । २६॥ 

प्रथमे पर्याये श्रोतियत्वादेरग्रहणे कारणमाहु-मात्यादिति ! मनुष्यसम्बन्धिनः सुखभोगाच्छदितान्नादि- 
वद्विरक्तस्य तदपेक्षयोत्तरत्र च मनुष्यगन्धर्वानन्दे तसप्रा्िसाधनानुष्ठानव्यतिरेकेणात्रैव प्राप्िमिच्छत्तो मानूषा- 
नन्दाच्छतगुणतो मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यः सक्नानन्दो भवेदित्येतस्यारथंस्य प्रतिपच्यथंमकामहतत्वादिरग्रहृणं प्रथमे 
पर्याये कृतं ततस्च मानूषाद्धोगाद्ेराग्यहेतोमंनुष्यगन्धरववेण तुल्यानन्दलाभान्मानुषाद्धिरक्तस्य मनुष्यापिक्षया सुख- 
विवृद्धिसिद्धव्थं “श्रोत्रियस्य चाक्रामहतस्ये"त्यादौ नोक्तं यदि प्र॑थमपर्याय एवाकामहूतो गृह्यते तदा तस्य सावंभौमा 
नन्देनाऽऽनन्दः समः स्थात् । ततश्च व्याघातो मानुषानन्दे विरक्तो मानुषानन्दभोगभागी चेति ततो मनुष्यगन्धर्वा 
नन्देन तुल्यमानन्दं मनुष्यानन्दद्विरक्तस्य दशयित प्रथमपर्यये श्रोत्रियस्वादेर्प्रहणमित्यथः ॥। २७-२८॥ 

श्रोत्रियत्वमवृजिनत्वमकामहतत्वमित्येतानि ब्रीणि सुखप्राप्तौ साधनानि तेष्ववान्तरविरेषमाह-भोन्रियेति। 
अपिक्षब्दो हिशब्देन सवंशब्देन च सम्बध्यते । एवक्ब्दस्तु समशब्देन सम्बन्धनीयः । कथं तहि सुखवृदधिरिया- 
शङ्कयाऽऽहु-- कामेति ॥ २९॥ 

तदेव स्पष्टयति--यत इति। निरतिशयानन्दप्राप्तौ निरतिशया कामहतत्वं यतो हेतुस्तस्मादानन्दस्यावान्तरोः 
त्कर्षोऽपि तस्यैवाकामहुतत्वस्यावान्तरोत्करषधिीनः स्यादित्यथ: ॥ ३० ॥ | 

श्रोत्रियत्वादीनां नयाणामवान्तरविशेषमुक्त्वा साधारणं रूपमाह- तस्मादिति । श्रतत्वाविदेषादित्यथं | 
अवृजिनत्वं यथोक्तकारित्वं तदत्रानूक्तमपि भ्रुतयन्त रसिद्धं संगृद्यते ॥ ३१ ॥। 
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तन्ये आत्र्मण्ः पूवे उत्कषैसतृत्तरस्य च | अकामहततेवातः पूर्वाभ्यां साधनं प्रम् ॥३२॥ 
चिरकारस्थिवियपु पिदरोकेषु ते स्पृताः । चिरलोकरोकास्तेऽपि स्युः पितृभा द्वा दिक्षारिणः॥ २३॥ 
आजानो देवलोकः यत्न आजानजाःस्प्रता। स्मातेकमंङृतस्तत्र॒ जायन्ते देवभमिषु ॥२४॥ 
कमेणैव सविद्वांसो ये जाताः सरसब्नषु | कम॑देवांस्त॒तान्विवादेवांश्ोच्रमार्भगान् ॥२५॥ 
्रोक्यदेदशवात्र स्याद्धिराडव प्रजापतिः| समशटव्यष्टिरूपद्च बदमेह परिगृह्यते ।३६॥ ५ 
त एते सवे आनन्दा यत्रैकत्वं व्रजन्ति नः । कामश्र तन्निमितत्थो ज्ञातं यच द यात्मकम् ॥२७। 
तथाऽकामहतवं च निष्ठां यत्र॒ प्रपधते। तमानन्दं विजानीयाद्रस्मनाऽनेन बास्यतः 1 ३८॥ 
आनन्दानन्दिनोश्चात्र न मेदः स्यान्मनागपि । श्रुव्यैवापोदितो यस्माच्छिद्रं ङवन्मनागपि ॥३६॥ 
त॒ साधनमयं किंञित्खात्मसिद्धायपेकषते | स्यतःसिद्धरषिधायथा हानमात्रमपेक्षते ॥४०॥ 
गुरभारावसन्नस्य भारापनयतो यथा| उ्टष्यते करमास्स्वास्थ्यं स्वात्मन्येव तमश्षयात्॥४१॥ ९ 
अथेदानीं परीक्षाया अदैतानन्दरक्षणम् | उपसंहियते सक्षाव्छलं साधननिस्पृहम् ॥४२॥ 

यदुक्तं श्रोत्रियावुजिनत्े दे सवेतैवेत्यादि तदेव स्पष्टयत्ति--वुल्ये इति । श्रोतरियत्वावृजिनत्वयोस्तुल्यत्व- 
मुकषशवाकामहृतत्वस्येति स्थिते फलितमाहू--अकामर्हततेति ।॥ ३२॥। 

स॒ एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्द इत्यत्र पितृणां चिरलोकलोकत्वं विशेषणं तदुपपादयति-- 

चिरकलेति । के ते चिरकालं पितुोकरेषु वसन्ति तानाह्-तेऽपीति ।॥ ३२ ॥ १५ 

स॒ एक आजानजानां देवानामित्यादावाजानकशब्दाथंमाह्--आजान इति ! केषां देवलोके जातत्वमिल्युकते 

वापीकूपतटाकादिसुकृतकारिणामित्याहू--~स्मतेति । ३४॥) 

स एकः कमंदेवानामित्यादौ कमंदेवशब्दाथंमाह--कमंणेवेति । कमंशब्देनाग्निहोत्रादि केवलं कमं गृह्यते । 

स एको देवानामित्यादौ देवक्षब्दा्थंमाहु--देवानिति ! देवाः समुच्चयकारिणो देवयानमागंगामिनो देवान्वि्यादिति- 

सम्बन्धः ॥ २५ ॥ 

स एकः प्रनापतेरानन्द इत्यादौ प्रजापतिशब्दाथंमाहु -ैलोक्येति । स एको ब्रह्मणं जानन्दं इत्यत्र 

ब्रह्मशब्दस्य सूृत्रात्मविषयत्वमाह् - समष्टीति ॥ २३६॥ 

तथाऽपि कथं निरतिशयानन्दसिद्धिरित्याशङ्खवाऽऽह-त एत इति । यत्र हि हिरण्यगर्भानन्दात्परस्मिनु 

आनन्दे गणनं व्यावत॑ते यत्र चाऽजनन्दाः सातिशया: सर्वे पयंवस्यन्ति यत्र च कामः सातिश्चयविषयः सहेतूको 

ज्ानाद्राध्यते ज्ञानं च सातिशयं सर्वं यस्य ज्ञानान्निवत्तते तमानन्दमनतिशयं ब्रह्मात्मत्वेन सातिशयेन निरतिश्षयस्यानु- २५ 

मानमिलयुक्त्वाऽनुमानानुगृहीतेन तत्वमस्यादिवाक्येनाहमस्मीति जानीयादिव्यथंः । ३७-३८ ॥ 

| कमंफलानन्दतद्रतोरिव ब्रह्यानन्दतद्वतोरपि  भेदात्कथं यथोक्तमानन्दं ब्रह्मात्मत्वेन जानीयाद्त्या- 

रङ्कयाऽऽ्ह-आनन्देति । अत्रेति ब्रह्म गृह्यत ब्रह्मणि स्वल्पमात्रस्यापि भेदस्याभावे हैतुमाह-भुव्येवेति ॥ २९॥। 

त्याशद्धवाऽश्ह--न साधनमिति । प्रव्यग्मूतस्य 
ह्-अविद्याया ३० 

२० 

ब्ह्मानन्दस्यापि क्मंफलानन्दवदेव साधनसग्यपेक्षत्वाद्िचते सान 

बरह्मानस्दस्य स्वतःसिद्धत्वेन सरवेषामनन्दरूपता किमिति न॒ भातीत्याशङ्कुधाविचावृतल्वाद्त्या 

इति ॥ ४० ॥ [र _ 

स्वरूपत्वेन प्राप्तस्यैवाऽऽनन्दस्याविद्यानिवृत्तिमपेक्ष्यामिन्यक्रिप्युक्त हष्टान्तेन स्फोरयति --गुरभारेति४१॥ 

स यश्चायमित्यादिवाकयत्रयस्य तालयंमाह--अथेति । “सैषाऽजनन्दस्ये"त्यादी सातिशयान्दद्रारा निरति- 

शयानन्दमनुमाय यद्ब्रह्म निरतिक्यानम्दात्मकं निर्धासतिं तदत्राऽऽत्मतवेन संक्षिप्य प्रतिपाद्यत इत्यथ: ॥ ४२॥। 

७२ | 
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निधृताशेषसंसारः सत्यमित्यादिनोदितः । व्युत्थाप्यासत्यज्ञानादेर्बद्धौ चाऽऽत्मनि दरितः॥४२॥ 
निष्कृष्याविचोत्सङ्कस्थात्तसताक्षिणमनास्मनः । साक्षात्तेनेव तं विशः प्रास्यष्ट्यात्सोऽयमित्यतः ॥४५। 
अकामहत इत्येवं  निरविघोऽमिधीयते । तस्यामसस्यां तद्व्रह स्ममेतव्राचुभूयते ॥४५॥ 
अज्ञातं ज्ञायते यत्र॒ प्रमाचत्वाघनिहवात् । तत्र मानान्तरापेश्राः न स्वतोऽवगमात्मके ४६ 

५ प्रमेवाऽऽत्मातििका यत्र स्वनन्यानुमवास्मिका ; नात्र मानान्तरापेक्षा सैवानस्तमितोदिता-॥४७॥ 
आधेयायप्रधनेयं सप्तमी पुरूपास्परा । "योऽयमित्यादिना तद्वच्छरतिरेवं प्रवादिनी ॥४८॥ 
अकामहतधीगम्यो योऽयं बद्धः सदेष्षकः। अयं पुरूष इत्यत्र स एष. समिधीयते ॥४६॥ 
्ध्वस्तास्मादिमागश्र रोचिष्णुयेश्च मास्करे । यं आस्मेति मन्ोऽपि योऽसाविति च साक्ष्यथ ॥ 
्रज्ेधरमेदेन दछयभिन्नं वस्त्विच्या । तस्मात्तद्धानतश्चेक्यं घटेतरखयोरिव ॥५१॥ 

१० मूरतामूर्तात्मकस्यास्य द्य्कषेः परमो रथिः । स्वान्तर्मतेन तस्यैक्यं तन्निमित्तनिषेधतः ॥५२॥ 

न केवलं विचारफलोपसंहाराथमिदं वाक्यं किन्तु सत्यज्ञानादिमन्तवरार्थोपसंहाराथंमपौत्याह-निधृतेति 
यो हि परमात्मा सत्यज्ञानादिवाक्येन सत्यादिलक्षणो दशितः स एव “यो वेद निहितं गुहायामिः'ति बुद्धौ चाऽऽत्मनि 
नुद्धिस्वरूपे प्रविष्टो निर्दिष्टः । स एव चात्र स यस्वायमि'"त्यादावुपसंद्धियत इत्यर्थः ।1 ४३ ॥ 

सत्यज्ञानादिवाक्याथस्याच्ोपसंहारे कि फरतीत्यपेक्षायामाह्-निष्कृष्येति । अविदयोत्सङ्गस्थादविद्या 

१५ कार्यादहृङ्कारादेरनात्मनः सकाशञात्तत्साक्षिणं विविच्य गृहीत्वा तेनैव सत्यज्ञानादिरूपेण ब्रह्मणा तमात्मानं साक्षादेव 
विद्य इति योजना । “सत्यं ज्ञानमि"्यत्ैकत्वेनोपक्रम्य “स यश्चायमि'"त्यादौ तेनैवोपसंह्ियते। प्रथमवावक्परगतमयं 
राब्दं व्याकरोति-प्रात्यक्षादिति। वुद्धिसाक्षिणः स्वयंप्रकाशत्वेनापरोक्षत्वादयमिति स निर्दशार्हो भवतीत्यर्थः । अतत 
शब्दस्य पुवंपञ्चम्या सम्बन्धः ॥ ४४ ॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येत्यन्त्ये पर्याये ज्ञानान्निरस्ताविद्यस्य प्रत्यगात्मनः सललिहितत्वादपि ब्रह्माऽऽत्मा 
२० प्रत्यगात्मेवायंशब्देन निदिश्यत इत्याह-अकामहत इत्येवमिति ! विद्यया निरविद्यत्वं चेदुच्यते कथं तहि ब्रह्म 

सिद्धिरिति तत्राऽश्ट॒-- तस्यामिति ।1 ४५ ॥ 
ब्रह्य स्वयमेव सिध्य्रतीत्ययुक्तं तस्य वस्तुत्वेन घटादिवस्मानान्तरसपिक्षव्वानूुमानादित्याशङ्क् जडत्वो 

पाधेमंवमित्याह॒--अन्ञातमिति ।। ४६॥। 

साघनन्याप्षिपरिहा यथं न स्वतोऽवगमात्मक इत्युक्तं तत्परपश्चयति--प्रसेवेति । श्रुतिः स्वविंषयमात्मानमं 
२५ तिषयस्वेनेव बोधयन्ती त्द्गताविद्यानिवत्तंकव्वेन तत्र प्रविश्चतीति भावः ॥ ४७॥। 

वाक्यद्रयेऽपि सप्तमीप्रयोगस्याऽऽधारप्रधानत्वाभावान्नोपासनापरत्वमधेयात्मब्रहयपरत्वात्तु तयोरेकत्वपरत्वं 
पुरुषग्रहणस्याऽऽदित्योपरक्षणत्वादित्यसिप्रेव्याऽऽह--आषेयेति । अआधाराथंत्वं परित्यज्याऽऽधेयप्रघोना सप्तमो न 
हषटत्याश द्य “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेिवि"्यत्राऽऽ्ेयात्मप्रधाना सप्तमी हष्टेत्याहु--योऽयमित्यादिनेति ॥ ४८ ॥ 

स यद्चायं पुरुष इतिवाक्यस्य व्वंपदलक्ष्यमथंमुक्तमुपसंह् रति--अकामेति ॥ ४९॥॥ `` ` 
३०.  यक्ष्वासावादित्य इतिवाक्यस्य तद्पदलक्ष्याथंविषयत्वमाह--ग्रध्वस्तेति 1 ` आदित्यमण्डले परमात्मा 

सन्निहितोऽस्तीत्यत्र श्रुतिस्मृती प्रयाणयति--सुयं इति ॥ ५० ॥ +" 

स एक इतिवाक्यस्य तात्पर्याथंमाह--क्षे्रनेति । अभिन्नमेव वस्तुतो वस्तु क्षेव्ञश्चेश्व रश्चेत्यविद्यया 
भिन्नं यस्माद्धासते तस्मादविद्यानिरासद्ाया घटाकाशमहाकाश्योरिव जीवेदहवरयो रेक्यमच्र बोध्यमित्यथं: ॥ ५१ ॥ 

| भादिध्याधारं ततस्पदाथंमुक्त्वा त्वंपदार्थं चान्तःकरणाधारमुपदिश्य तयो रेक्यकथने फलितमाह--मूर्तेति 
` ३५ भूतपञ्चकस्य प्रधानं कार्यं तदुगतेन लिङ्खेन सहाऽऽ्दित्यमण्डलं तत्र सत्निहितस्य ब्रह्मणस्तसद्यथंस्यः साक्षिणा 
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अनृच सं य इस्येवमपकृष्टं सबुद्धिगम् । उत्रष्टेनेश्वरेणाथ ` विश्िनटयदिरज्जुवत् ।॥५३॥ 

उक्छृ्टो यदे्षयेशस्तत्तावद्बाध्यते बलात् । जहाति पश्चादृत्कपेमपदरष्टा्रयो दि सः ॥५४॥ 
नाऽऽदित्यस्थस्तदोत्करषो नापङृषिस्तथाऽऽत्मनि । दहित्वोमयमवाक्याथ नेति नेतीति विन्दते ॥५५॥ 
उत्कृष्िवाऽपदृ्टि्वा नेह स्वात्मनि विदयते | तमोपहतदष्टीनायुतकषतरवीक्षणम् ॥*६॥। 

भिधेव यतो हेत॒रुचडटयादेनं वस्ततः । जग्धायां विया तस्यां नानात्वं बिनिवतेते ॥५७॥ 
अतिशेते यतः सर्वानानन्दानाग्रजादधि । किकल्पभूमेर््यादृत्तेरेक्यं स्वार्मरविस्थयोः ॥५८॥ 
सस्यं ज्ञानमिति दयस्मादसत्याद्यथेबारणात् । मेदाश्रयस्य व्यावृत्तेरेकयं स्वात्मरविस्थयोः ॥५६॥ 
कायेण रपलामेन  म्राणनादयुषपत्तिभिः । अस्तीत्यपाक्रियेतस्य प्राहुमाष्यङृतः स्वयम् ॥६०॥ 
प्ररनयोरस्ति नास्तीति व्याख्यातस्वादथाधुना । आहो विद्वान रोकमित्यस्यापाक्रियोच्यते ॥६१॥ 

त्वंपदाथेनक्यमध्यारोपितोत्कर्षापिकषंकारणाविद्यानिराकरणेनात्र बोध्यते ततश्चाऽऽदित्याधा रत्वात्तदथंस्योत्कृ्तवं 
त्वमथंस्य चान्तःकरणाधिक्ररणत्वेन रागादिक्ुषितत्वान्निकृष्टत्वमित्याशद्का न कततव्येत्यथंः । ५२॥] 

तत्त्वंपदाथंयोरेकत्वबोधनप्रकारमच्ाभिप्रतं प्रकटयति--अन्चेति ! यथा यः सपः सा रज्जुरिव्युच्यते तथा 
ुद्धिस्थमर्पकृष्तवेनं कल्पितं त्वं पदाथंमनूदयाऽऽदित्यमण्डलस्थेन प्रकृष्टतया कल्पितेन तत्पदाथंनैक्यमचत्र बोध्यते तथा 
चोत्कर्षापकषंहीनं सच्चिदानन्दात्मक वस्तु परिशिष्टं मवतीत्यथंः 1 ५३ ।) 

विशेषणफलं विशदयत्ति--उल्कृष्ट इति 1 ईरवरो हि जोवगतमपङ्कष्टत्वमपेकष्र स्वयमुकच्कृष्टो व्यपदिश्यते । 
च जीवगत्तमपकरष्टत्वं जीवानुवादेन तस्य ब्रह्मणा विशेष्यत्वे व्यावततंते । ब्रह्म हि जीवस्म विशेषणं तदुगततमप- 

कष्टत्वं बलादेव बाधते । उक्करष्टस्य निक्रष्टं प्रति विरोषणत्वायोगाज्जी वगतापकषनिवृत्तौ च ब्रह्म स्वगतमुत्कष 
परित्यजति । तस्यापकषंसपिक्षत्वादित्यथं; ।। ५४ ॥। 

, .उत्कर्षपकषंनिवृत्तावात्मनो ब्रह्मत्वं तब्रह्मणश्चाऽऽत्मत्वं सिध्यतोस्युत्कर््ापकषंनिवृतत्यनुवादेन तक्फरं 

कृथयति--नेत्यादिना । विरोषणविशेष्यत्वावस्था जीवब्रह्मणोस्तदेति परामुश्यते । ५५॥ 

उक्छृष्टत्वापकृष्टत्वयो वस्तुत्वे कृतो निवृत्तिरिव्याशङ्कयाऽऽहु--उक्कृष्टिरिति ।॥ ५९ ॥ 
 उत्कषदिरविद्याकायत्वे फलितमाह्-अविद्येवेति ॥ ५७ ॥ 

्ञानफकरमपकर्षा्नथं निवृत्तिरेव न भवति किन्तु निरतिशशषयानन्दप्राप्ति रपीत्याहु--अतिश्ेत इति \ अग्रजो 
हिरण्यगर्भो ब्रह्मा तसयंन्ता ये केचिदानन्दास्तान्कमंफल्भूतानशेषानतिशेते यस्मादुपरिष्टाद्रयवस्थितो निरतिशयो 

ब्रह्मानन्दस्तस्मादात्मन्यन्तःकरणे साक्षिलेनावस्थितस्य त्वं पदलक्ष्यस्याऽऽदित्यमण्डलेऽवस्थितस्य ब्रह्मणस्तत्पदरक्ष्यस्य 

निरतिशयानन्दात्मकस्य वाक्यादैकयमास्थेयं तज्ज्ञानाच्च सवंविकल्पाश्रयस्याज्ञानस्य व्यावृत्तेरनर्थनिवृद्युपकक्षितं 

निरतिशययुखामाविभेवतीत्यथं: ॥। ५८ ॥ 
ह्यात्मनो रँक्यं तदेव. साधयति--सत्यमिति । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे" तयस्माद्रक्यादब्रह्यण 

स्यादिरूपत िधानादसत्यादेरथंस्य निवारणाज्ज्ञानत्वविधानादज्ञानस्य मेदादिकारणस्य निराक रणादबरह्मात्मनो रक्य 

युक्तमिद्यश्चः ।॥ ,५९ ॥ 

: * सम्प्रति, भाष््रकारोयं भ्याख्यानमनुवदति-कर्येणेति \ “सोऽकामयते"ल्मादिना प्रागुक्तोपपत्यनुरोधेन 

ब्रह्मास्तील्यस्याथंस्य सिद्धत्वादस्ति नास्तीत्येतस्य प्ररनस्य व्याख्यातत्वादपाकृतत्वादनन्तरमवसिष्टयोः प्ररनयोर्याभ्पा 

१० 

१५ 

९०५ 

२५ 

२०५ 

क्रिया कक्त॑व्या तदवसरे प्राप्ते सति "आहो विद्रानि"व्यादिर्यो द्वितोयः प्रइनस्तस्येतस्यापाक्रिया "स यश्चाय- 

मि"त्यादिनोच्यते । “विद्वानेव ब्रह्य प्राप्नोती"८्युक्ते चार्थादविद्वाच्च प्राप्नोतीव्युताविदानित्यादिग्र्नोऽपि निर्णीतो 
भवतीत्ति स्वयं भाष्यकृतः प्राहुरिति वात्तिकयोरक्षरयोजना ।॥ ६०-६१ ॥ | | ३५ 
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१७५ 

१५ 

२9 

९५ 

२० 

तद्वाणीमायुसंप्टु्टवहुराज्ञानधीरहम् । यदाहीर्यादिना मन्ये उतेत्यादेर्धिनिर्णयम् ॥६२॥ 
उताविद्वानमुं रोकमितिप्रनविनिर्णयात् । अस्तिनास्तीति सिद्धः स्यासदनयोरपि नियः ॥६२॥ 

विद्रत्ताव्यतिरेकेण फरं भिन्नं यथा तथा । अकामहततायास्तु परानन्दो न भिचते ॥६४॥ 

अनेकजन्मसंसिद्धः स॒ यः कथिद्धेदिह। यथोदिताथंबित्साक्षादस्माद्रागेतरास्मकात् ॥६१५॥ 
रोकादाध्यात्मिकातपरेत्य यश्च स्यादाधिभौतिकः तदुत्क्रान्तेभवेदरेतुरन्नसृष्टिस्थितिक्षयः' ॥६६॥ 
लोकादस्मात्सयु्कम्य दयवंविदितिदाचकः | सवंशेषमितिन्यायं [य्य] तद्वयाखूयानाय चोत्तरम् ॥ 

गव्वेहान्नमयासमानं तत्कायं यद्रदस्यगात् । अन्नेनान्नमयं तदद्विदरान्प्राणमयात्मना ॥६८॥ 

` इदानीं स्वव्याख्यानं दशंयत्ति-तद्राणोति ॥ ६२॥ 
उताविद्ानित्यादिप्रश्नस्योत्तरं “यदा द्येवंष एतस्मिच्चि"प्यादिना शब्देनेवोच्यते न त्वर्थादिति स्थिते 

लाभान्तरमाहू--उताविद्ानिति। उत्ताविद्ठानित्यादिना प्ररनयोरुभयोविनिणंयादस्ति नास्तीत्यस्यापि प्रश्नस्य निणय- 
लाभात्रयाणामपि प्ररनानामवरैव नणयः सिद्धः स्यादिति योजना । असतोऽथंस्य ज्ञानाज्ञानाम्यां मुक्तिबिन्वयोः 

अयोगाद्यदाहीद्यादि वाक्यं चयाणामपि प्रहनानां मवल्युत्तरमित्यथंः ॥ ६२३ ॥ 

स यद्वायमित्यादिवाक्येन ब्रह्मात्मनोरेकत्वमुक्तं तज्ज्ञानफकरं समूकान्थंनिवृत्तिरनतिशयानन्दस्चेतिभावा- 
भावात्मकं मिथो भिच्नमित्याशद्कयाऽष्ह्-विदसेति \ विद्त्ता विदूषो भावो ब्रह्मत्वं तस्याग्यतिरेकेण पूणत्वेन 
हेतुना तस्माद्ब्रह्मभावाद्ववद्रूवात्फकं यथा भिन्नं न भवति तस्याद्धितीयत्वान्नकारस्तुपरिषटात्ततोऽत्रानुषज्यते तथंवा- 
कामहृततायाः समूलानथेनिवृत्तेः सकाशात्परमानन्दो न भिद्यते समस्तानथंनिवृत्युपलक्षितस्य ब्रह्मणो निरतिशया- 
नन्दत्वस्य निर्धारितत्वात्तस्मादेक्यज्ञानफले नास्ति भेदश ङ्केत्यथं: ॥ ६४॥। 

स य एवंविदित्यादेरथंमाह्--अनेकेति) अनेकेष्वत्िक्रान्तेषु जन्मसु ज्ञानसाधनानुष्ठानद्वारा क्षपितज्ञानोत्पत्ि- 
प्रतिबन्धकः संसिद्धो लब्धज्ञानसामग्रोको मनुष्याणां सहखेषु कठिचदेव योऽत्र संसारमण्डले यथोक्ता्थं सर्वानथ रहिते 
निरतिशयानन्दे ब्रह्मात्मन्यहमस्मीति साक्षादेव वेदिता सम्भावितः सोऽस्मादनुभवारूढादाध्यात्मिकादेहादनेकानथं- 
कलुषितादाधिभौतिकादाधिदैविकाच्च सवंस्मादेव कोशपञ्चकात्परे्य ज्ञानबरात्त्ाभिमानं परित्यज्याभये निविशेषे 
स्वात्मनि प्रतिष्ठं प्राप्नोत्तीत्यथंः ॥ ६५-६६ ॥ 

विष्टान्देहाभिमानं परित्यज्य कि करोतीत्यपेक्षायामाह--खोकादिति ।! एवंविदिव्ययंशब्दो वाचको यस्य 
स विद्वानेवंपिच्छ्दवाच्यो देहादभिमानततः स्वीकृतादध्यात्मादिभेदभिन्नात्तत्तवज्ञानबरूमवलम्ब्य समुत्क्रम्य तत्राभि. 
मानमपबध्यास ङ्गोदासोनः स्थितः सवत्र वक्ष्यमाणोपसंक्रमणे शेषत्वेन करतेत्येवमभ्युपगन्तुं युक्तं सवंत्रोपसंक्रमणकर्ता 
विद्वानेवेव्येतस्याथंस्य व्याद्यानाथंमन्नमयमित्यादिवाक्यमित्य्थः ।। ६७ ॥ 

ग्याख्यानप्रकारं प्रकटयति - गत्वेत्यादिना ! अत्र सवंत्रेत्थंभावे तततीया । उकत््रमणं कोशपश्चकेऽभिमानाप- 
बाधः संक्रमणं कोशपश्चकस्यैव बाध इति मेदः । पदाथेपरिशोधनावस्थायां प्रथमं विराडात्मानमात्मत्वेन प्राप्य 
तत्कार्यं पुत्रपौत्रादिकं स्वं तन्मात्रत्वेनापबाध्य यथाऽ्लमयोऽस्मीत्यवतिष्ठते तथेवान्नमयमपि प्राणमयमात्रत्वेन 
बाधित्वा प्राणमयमात्मरूपेण विद्रान्वतंते प्राणमयस्यापि पुनरभ्यन्तरमात्मानं मनोमयं प्राप्य तेनाऽऽत्मना बाह्यं 
प्राणमयं स्वसामथ्यषदिव जहाति यथा कल्पितः सर्पो रज्जुं प्राप्य तत्स्वभावसामथ्यदिव सपपंत्वं -मुश्चत्येवमेव पूवस्य 
मनोमयस्य विज्ञानमयात्मना प्रहाणं विज्ञानमयस्य च पृवेस्याऽऽनन्दमयात्मनाऽवस्थानं तस्य चाऽऽनन्दमयस्य 
पूच्छत्रह्ममात्त्वेन स्थित्तिरिति पदाथं विवेकवूशलो निरूपयति । तथा निरूपणानन्तरं वाक्याद्राक्यार्थं प्रतिपद्य 
कोरापञ्चकमपबाध्य निर्भये ब्रह्मणि तिष्ठतीत्यर्थः ।॥। ६८ ॥ | 

२५ १. अन्नसृषठयादयो यत्तो भवन्ति तद्ब्रह्म भवेदित्यथंः । ` 
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तस्यापि न्तरात्मानमही रन्जमिव स्वतः मनोमयात्मना बाह्यधुपसंक्रामतीश्वरः ॥ 
पूवपूवप्रहाणं स्यादुत्तरोत्तरगामिभिः ॥६६॥ 
दरयादृश्यादिहीनेऽथ प्रतिष्ठं विन्दतेऽभयम् ॥७०॥। 

योऽसावेवंविदिःयुक्तः परस्माक्किमसौ भवेत् । खतो भिनोऽथ बाऽभिन्नो यदि बोमयलक्षणः ॥७१॥। 
भेदे ̀  भ्रुतिविरोधः स्यादन्योऽप्ताविति निन्दनात् । कमंकदखमेकस्य दोषोऽभेदेऽपि विद्यते ।७२।। ५ 
प्रस्य दुःखिता चेवं परामावः प्रसज्यते | तस्माचिर्घारणार्थोऽयं विचारः क्रियतेऽधुना (७३॥ 

निषशिचितं हि परिज्ञानं फलवस्स्याखसिद्धितः ।(७४॥ 
नान्यस्यान्यात्मता यस्माद्भ्वंसे बाऽध्वंस एव वा। तस्मादन्यो विज्ञेयः परस्मादात्मनो बुधः ।७५॥ 
अनन्यदचेद्धवेहिद्ार्मृतत्वाद्धवतीति किम् । बादंप्राप्तं परंब्रह्म नानात्माऽऽप्नोति येन तत् ।1७६॥ 
दक्षमाभिवदज्ञानात्स्वरूपादिष वण्यते | विद्यया तदवाप्नोति यदनाप्तमविचया ((६७॥ ० 
तमोहुत्यतिरेकेण नेह ग्रामाद्यवाभचिवत् । तसपरा्िसाधनं ज्ञानं प्राममार्मप्रवोधपत् ।॥७८॥ 
हत्येवं चेन्न वेधर्म्यान्न हि तत्रोपदिश्यते। गस्तम्यषिषयं ज्ञानं यथा सस्यादिरुक्षणम् ।७६॥ 

वाक्या्थज्ञानमुपसंहुरति--दृश्येति ।। ६९-७० ॥ 
स॒ य एवंविदिव्यादेरित्थं पदाथंव्याख्यानं कृत्वा विचारमवतारयति-योऽसाविति ! ब्रह्मविद््रह्मणः 

सकाशाद्धिन्नो वा स्यादभिन्नो वा भिन्नाभिन्नो वेत्ति विमशंना्थः। स्वतः स्वभावादूपाधिपरामशंमन्तरेणेति १५ 

यावत् ।। ७१॥। | 
ततत्वमस्यादिवाक्यवि रोधो भेदनिन्दाश्रुतिवि रोधश्चेति भेदपक्षे दोषं सूचयति-भेद इति। उपसंक्रमणमति- 

क्रमणं प्रापिर्वा द्विधाऽप्यानन्दमयं परमात्मानमुपादाय कमंकतृंत्वविरोधमभेदपक्षे दशयत्ति-कमंति ।। ७२॥ 

जीवपरयोरमेदे जीवस्य संसारित्वात्परोऽपि संसारी स्यात् । ततश्च परासत्वमित्यमेदपक्षे दोषान्तरमाह्- 
परस्येति \ विहच्छवब्देनाऽऽत्ममात्रमव गृह्यते ! मेदाभेदपक्षे तु विरोधोऽतिस्फटत्वान्नोद्धाव्यते । पक्षत्रयेऽपि दोषस्य २० 
सत्त्वाददुष्टपक्षनिर्धारणायथं विचारः कतव्य इत्याह्-- तस्मादिति ॥ ७२॥ | 

अदष्टपक्षनिर्धारणं किमथंमित्यारङ्कयाऽऽ्ट--निश्ितं हीति । प्रसिद्धितो निश्चितस्य ज्ञानस्य फल्वत्ताया 
वृद्धव्यवहारे प्रसिद्धत्वादित्यथंः ।। ७४॥। 

“ब्रह वेद ब्रहैव भवती""तिश्रवणादन्यो जीवो ज्ञानद्वारा ब्रह्म प्राप्नोतीव्यभ्युपगमाददपक्े प्राप्ते सिद्धान्त- 
माह-नाग्यस्येति ! न हि नष्टस्यानष्टस्य वाऽन्यस्यान्यभावो युज्यते । घटे नष्टेऽनष्ट च पटभावानुपलम्भात्तस्मादात्मा २५ 
सदा ब्रह्यव न ततोऽन्यो भवतीत्यथः ।॥ ७५ ॥ 

जीवस्य सदा ्रहमभावे “श्रह्य वेद ब्रह्मैव भवतीतिश्रु तिरनुपपन्चेति शाद्ुते--अनन्यश्चेदिति । तत्रानन्यत्व- 
मन्यस्यान्यभावानुपपत्तेरेवा द्खीक रोति-- बाढमिति ॥ ७६॥ 

शङ्धुतश्रतिविरोधं दृष्टान्तेन निराचष्े-इशमेति \ यथा दशमो माणवकः स्वस्वरूपादविद्यया विभक्त 

वद्ातीति तदवािर्ञानादुच्यते तथा जोवोऽपि ब्रह्मस्वरूपादज्ञानाद्विमक्तवद्धातीति ज्ञानात्तद्धावौ वण्यते ३० 
शास्त्रेणेव्यर्थः । ब्रह्यण्यप्राप्धिरविद्याक्रता विद्यात तन्निवृत्तिरेव प्रा्चिरित्युक्तमेव व्यक्तीकरोति -विद्ययेति ।॥ ७७॥ 

ग्रामादिप्राप्तिवद्ब्रह्मण्यपि प्राप्िसंख्यैव कि न स्यादित्याशङ्कुव प्रत्यग्भूतत्वादुब्रह्मणस्तच्राज्ञाननिवृत्यत्तिरेकेण 
नास्ति प्राप्तिरित्याह् -तमोह्वतीति । यथा ग्रामस्य मागंज्ञानं गमनद्वारेणेव प्रा्तिसताधनमेवं ब्रह्मज्ञानमपि स्वाभ्यास्तः 
द्वारेणैव ब्रह्प्राप्तिसाघनमिति ब्रह्मणि मृख्यावाप्तिः सिध्यतीति शङ्धुते-तसप्राप्रीति ! उपदेशवेषम्योपन्यासेन 
परिहरति-न वैधरम्यादिति \ यथा सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकं ब्रह्य तत्वमसीतिप्राप्यं ्रह्माधिङ्कव्य ज्ञानमुपदिश्यते ३५ 

१. बृ. १.४.१० | 
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। = + + (~ क ¢ द ८. 

कमपिक्षं परपरापनौ ज्ञानं स्यादिति चेन्न तत् | घक्तौ न कमणः कायं यस्मादण्वपि विधते ॥८०॥ 

१५ 

२०५ 

२५ 

३० | . 

 परभाथतोऽध्तीति परिहरति--अविचेति । यथाञन्धकारावृतो घटादि्ि्यमानोऽपि तदावतत्वान्नोपलभ्यते तथा 

बद्धं यस्मास्स्वतस्तत्वमतः शुद्धं स्वतो भवेत् । अतो युक्तं खतो रहम बद स्यात्कमेणाऽर क्षम्॥८१। 
सष्टपरवे्रोश्चेकत्वादमित्रः स्यात्परादूवुधः | विपशिद्रयतिरेकेण यदीशोऽन्यो न विचते ॥ 
| ततः स्यादभयप्राधिद्धितीयाद्रं भयश्रतेः॥८२॥ 

द्वितीयं चेदविद्योत्थमेकं वस्तु स्वतो यदि। न स वेदेकधेवेति षिभागोक्तिस्तदा भवेत् ॥८३॥ 
यदि तेमिरिकादन्येद्धितीयो नेक्ष्यते शशी ॥८४। 

चन्द्र एक उति ज्ञानं तदा स्यात्पारमाथिकम् । तद्ग्ह्यते दितीयं चेन्न सुषुप्तेऽग्रहः श्रतेः ॥८५॥ 
न ॒वचेहान्यमनस्ता स्यात्सर्वेषामग्रहो यतः | अस्त्येवेतददितीयं चेद््रहणात्स्राप्नबोधयोः ॥८६॥ 
अविद्योत्थानतो नेवं तदा तद्धाबभाषतः। दयाोधः सुषुप्तेऽपि खज्ञानादिति चेन्नतत्॥ 

स्वाभाविकत्वात्तस्यापि निमित्तस्यानपेक्षणात् ॥८७॥ 
अन्यपेक्षं हि यद्रूपं न तत्तस्य स्वतो भवेत् । विक्रियाऽविक्रिया खस्य तखमन्यानपेक्षणात् ॥८८॥ 

त तथा इष्टान्ते गन्तभ्यं भ्रामं विषयीकृत्य ज्ञानमुपदिश््यमानं दृश्यते । तत्प्राक्निमागस्तु तत्रोपदिश्यते तेन तत्र 
गमनद्वारा मुख्या प्राप्तिः । इह तु ज्ञानादनज्ञाननिवृत्त्या प्राप्तिरौपचारकोत्यथेः ।} ७८-७९. ॥1 

उपदेशवेषम्येऽपि ज्ञानस्य कमपिक्षस्य ब्रह्प्राप्निहेतुत्वात्तसप्राप्तरमुख्यत्वसिद्धिरिति शङ्धुते--क्मपिक्षमिति । 
मोक्षे क्मंकायंस्य कस्यचिदपि वक्तुमकक्यत्वाच् तत्र कमपिक्षा ज्ञानस्येति दूषयति---न तदिति ।। ८० ॥ 

चतुविधमपि कमक्रारथं मुक्तौ नास्तीत्येतदेव साघप्रति--ुदधमिति ॥ <२॥) 

` विद्वदुब्रह्मणोभेदपक्नं निराकृव्याभेदपक्षे समधते प्रमाणमाह्-सख्ष्टिति । मोक्षान्यथानुषपत्याऽपि तयोरेक्य- 
मास्थेयमित्याह--विपशिदिति । ८२ ॥ 

अभेदस्य पारमाथिकत्वं भेदस्य ्रांततत्वमित्यभ्युपगमे सत्ति (भथ योऽन्यां देवत्तामुपास्तेऽन्य्रोऽसावन्योऽहमस्मीति 
न स वेदेति भेददरनं तस्याप्यविद्याकृतत्वेन भेदस्यावस्तुत्वोक्तिः“एकधेवानुद्रव्यमि "त्यमेदविधानं चोपपद्यतेऽतोऽपि 
जीवपरयोरेक्यमभ्युपगन्तव्यमिव्याहु- द्वितीयमिति ॥ ८२ 

र यथा चन्द्रेकत्वज्ञाने सत्यदशंनाच्चन्द्रहित्वस्य भ्रान्तिदशंनसिद्धत्वं तथा द्ैतंन कदाचिदपि नगृह्यते 
तस्मादश्रान्तदेतमिति शङ्धुते-यदोति। न हि निर्दषटट्टिमिद्ितीयश्चन््ो हर्यते तेन दोषजस्यश्रास्तिविषयत्वाद् 
द्वितीयद्चन्द्रो मिथ्येति युक्तं चन्द्रक्यज्ञानस्य तिर्दोषकरणजन्यत्वेन सम्यक्त्वाच्चन्द्रैक्यं पारमाधिक्ं न तथा द्वितीयं 
कदाचिन्न गृह्यते तस्माद्ट्रतस्य परमाथत्वायोगादुतदरैस्यैव परमार्थतेत्यथंः । न त्ावत्सुष॒प्त्यवस्थायां द्र॑तस्य 
ग्रहोऽस्ति “न तु तदुद्वितीयमस्ती''तिशनुतेरतो द्वैतस्य कदाचिद्ग्रहेऽपि कदाचिदग्रहाव्यभिचायराद्यक्तं मिथ्यालमिति 
दूषयति---न सुषुप्र इति । ८४-८५ ॥ . 

सुषुप्ते विद्यमानस्य॑व दतस्यान्यमनस्कत्वादग्रहुणं न त्वभावादित्याश द्याऽश्--न चेति । यदि सुषुप्त 
 दैतस्याग्रहणादसत्त्वं तहि जाश्रस्वप्नयोग्रंहणात्तस्य स्वं फ न स्यादिति शङ्कते अस्त्येवेति ।। ८६॥ 

अज्ञोऽ्हमिति स्पुटतराविद्या प्रतिभाने द्वैतप्रतिमानात्तदभावे च ततप्रतिभानाभावादविद्याकृतं दतं न 

दरेतमपि विद्यमानमेव सुषुप्त्यवस्थायामज्ञानावृतत्वादनुपरन्धमिति श ङुते--दथेति \ सौषप्तस्याग्रहणस्य निमित्त 
निरपेक्षत्वेन स्वभावतः सिद्धत्वान्न तत्र द्रैताग्रहणमावृतत्वप्रयक्तमिति दूषयति---न तदिति ॥ ८७॥ 

किञ्च ग्रहणस्य विक्रियात्वेन हेतुकृतत्वादस्वाभाविकत्वात्तद्िषयस्यापि दैतस्य हश्यत्व।देव रञ्जुसर्पादिवत् 
२५ कस्पिततत्वात्तस्य सुषुप्ते ग्रहणाभावादविक्रियत्वमेवास्य स्वाभाविकं रूपमित्यभिप्ेत्याऽऽह्--अन्थापक्षं हीति ॥ ८८ ॥ 
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खप्नवन्न स॒घुपोऽतः स्वत ॒एवाद्वयत्वतः । 'रष्ुैष्टेनै लोपः स्थातंसत्यमेवं श्रुतेवंचः ।॥८६॥ 
आत्मनोऽन्यो भवेयेषामीशवरः कारणात्तथा | काय॑ मयानिवृत्तिः स्यादन्यहेतुत्वसंश्रयात् ॥६०॥ 
अन्यस्य भयेतुखमध मपिक्षयेति चेत् । मैवं तस्यापि तुल्यत्मानिडततेः स्यादसम्भवः ॥६१॥ 
निरमिमित्तं मयं चेत्स्यान् तस्यास्ति निवारणम् । ध्वंसेन बा निवृतिः स्यादात्मनो नेष्यते तथा ॥६२॥ 
एकत्वपशषे स्तेषां दोषो . नान्यतमो भवेत । मयस्याज्ञानहैतुतात्तनिनवृत्तौ सिवत ।६२॥ ५ 
अन्यहेतुः स्वतो वा स्याद्धयं नोभयथाऽपि हि । स्वातनत्यामावादन्यस्मिन्सास्महानं च नेष्यते ।॥६४॥ 
अनिषत्यं स्वमात्मानं न भयस्य निराक्रिया । निवृत्तावपि नैव स्यान्नष्च्येव समापितः ॥६१॥ 
अपिचामात्रहेतौ तु स्ेमेतस्समञ्जसम् | तस्यामसर्यां तत्न स्यास्सत्यामेष हि भीर्यतः ॥६६॥ 
यद्ञानाद्धयं यत्स्या्तज्ज्ञानात्तत्ुतो भवेत् । रज्युसर्पादिवत्तस्मादविदैव = भयोद्धवः ॥६७॥ 

` यथा स्वाप्तं रूपं मिथ्या तथा सौषुप्तमपि रूपं मिथ्यवेति युक्तमवस्थावच्छिन्नत्वाविशेषादित्याशङ्कवयाऽ्टू- १० 
स्वप्नवदिति । अन्यपिक्षामन्तरेण सौषुप्तमात्मरूपं पस्माथंतोऽद्वितीयत्वान्न स्वप्नतुल्यमित्यथंः । विनाशमेव 
“अपीतो भवती" 'तिश्चवणादात्सैव सुषुप्ते नास्तीत्याशङ्कय विनाशर्तोवरेषविज्ञानविनाश्चामिप्रायत्वान्मैवमित्याह्-- 
्रष्टुरिति ।। ८९ ॥ | | 

| एवं जीवेश्वरयो रमेदपक्षं प्रसाध्य भेदपक्षे दोषान्तरमाहू--आत्मन इति ! जीवेश्वरयोभदे कायंकारणयोश्च 
भिन्नत्वे भेदे दृष्टा दीव राज्जौवस्य भयं भवेदन्यस्य हैतोरूपरग्धस्य भयहेतुत्वाद्द्वितीयाद्व भयं भवती"त्यादि- १५ 
भ्रतेरित्यथं : ॥ ९० | | _ 

ईश्व रस्थान्यत्वेऽपि सहायीभूताघर्माद्यभावान्न भयहैतुरिति शङुते--अन्यस्येति। सहकायंभावादीश्वरस्य भयं 
प्रत्यकारणत्वमित्येव नोपपद्यते सहायीमूताधमदिरपि जीवगततस्य जीवत्वादौ कारणे सति सत्त्वस्य तुल्यत्वाच्धिवृत्तेर- 
सम्भवो यस्मा द्ूवतीति दुषयति--मेवमिति ॥ ९१॥ | 

संसारभयस्य निमित्तनिरयेक्षत्वान्न तस्येश्वरछृतत्वमिति शङ्कते-निनिमित्तमिति । तदहि संसारभयं सदा २० 
स्यादिति दुषयति--न तस्येति । किञ्च स्वाभाविकं भयमात्मन्यभ्युपगस्यते चेततस्याऽत्म निवृत्यैव निवृत्तिः स्यान्न 

चाऽत्मनो निवृत्तिवैदिकैरिष्यते तस्मा द्ेदपक्षे मोक्षस्येवानुपपत्तरित्याहु - ध्वंसेन वेति } वाशनब्दङ्चाथं ।॥ ९२॥ 

अभेदपक्षे यथोक्तस्वैदोषराहिवयमित्याह्-एकत्वेति । सवदा संसारित्वं न कदाचिन्मुक्तत्वं बन्धहेतोमोक्ष- 

हेतोश्चाऽऽनथंक्यं शास्वविरोधश्वेव्येतेषामिति यावत् । तत्र हैत सूचयति --भयस्येति । ९३ ॥ वि 

. . . किच्च मेदपक्षे भयस्यान्थकृतत्वमास्मकृततवं वा ? इति विकेल्प्योभयथाऽपि तन्निवृत्तिनं सम्भवतीत्याह्-- २५ 

अन्येति । अन्यस्मिन्भयनिमिते स्वीकृते सत्यात्मनः स्वातन्त्याभावादन्यनिमित्तं संसारभयं सदा स्यादेवेत्यन्यहेतुत्व- 

पक्षे भयान्निवृत्ति साधयति--स्वातच्ेति । आस्महैतुत्वपक्े तु भयस्याऽुतमनाज्ञान द्गीकारात्तक्कृतं भयं सदा 

सम्भाव्यत इत्याह--स्वात्मेति ।। ९४ ॥ नि | | 
कुलालङृतस्यं घटस्य कुलालनाश्षमन्तरेण नाश्चवदात्मक्रतस्य भयस्याऽऽत्मनाशाहतेऽपि नाशः स्यादित्या- 

शद्कयाऽऽत्मनो प्रति निरपेकषहेतुत्वाननैवमित्याह--अनिवर््येति। तहि स्वात्मनिवृह्या भयतिवृत्तिरित्याशङ्कयाऽत्मनो ° 
निवृत्या भनिवृत्तावपि निवृत्तिरूपेणेवाऽत्मनः समाप्तवा द्धयनिवृत्तिफटेन फक्तित्वायोगान्नेतचुक्तमित्याह्-- 

निवृत्ताविति।॥ ९५॥ | | 
| तत्प्षेऽपि यथोक्तं सवं समानमिल्याशङ्कयैकतवपक्षे त्वेतेषामित्यत्ोक्तं स्मारयति--अविचेति ॥ ९६॥ 

विदुषोऽपि भयदश्चनान्नाविचहैतुत्वं भयस्थेव्याश ङ्याऽऽह--यदज्ञानादिति । विदुषो भयस्य बाधितानु- 

वृत्त्पा मानेऽपि वस्तुतस्तदसम्भवे फल्ितमाह--रज्जुसपेति ॥ ९७ ॥ 

१. वृ. ४.३.२३ । 

२५ 





५७६ 1 सटीकवातिकोपेता [ ब्रह्म अनुऽ~८, भा ० वा ०-९८-१०७ 

वि्याविचयात्मकं जहम सतं चेन्न विरोधतः | प्रथक्च हइष््यमानत्वादात्मनो घटशूपवत् ॥ &८ ॥ 
प्रत्यक्षेण हि श्दयेते बिदाविघे मनोगते। न तयोरात्मधमेत्यं तस्मात्ते नामरूपयोः ॥ 88 ॥ 
अन्तरा नामरूपे ये ब्रह्मवाह्ये तयोरहं तत् । न स्तो ब्रह्मणि ते मानावुदयास्तमयाग्रिव ॥१००॥ 
कमंकठेकतेकस्य दोषः स्यादिति चेन्न तत् । संक्रानतेक्ञानमात्रताच्द्वि मेदनिरासि नः ॥१०१॥ 

५ सुखटदुःखादिसंबद्रमास्माऽऽत्मानं न वेत्ति चेत् । मवतो यषशषुता कर्मादि सखम्भादेतदुच्यताम् ॥१०२॥ 
जाग्रस्सप्नसुषुष्तेषु  वस्तुबरत्तानुरोधतः । श्यामः सुखी न वेश्मीति बे्यात्मानं प्रधिद्धितः ॥१०३॥ 
कायकारणहानास्च न विभागः परारमनि । अभावाक््मकतरदिरबोध एवावरिष्यते ॥१०४। 
कारकाणप्युपग्रदनाति विद्या बुद्धिमिवोषरे | करकत्वमवि्ोत्थं स्पतश्वाकारकारमता ॥१०५॥ 
यद्वि यस्य स्तो सूपं न तसप्तावपेक्षते | क्रियामन्यनिमित्तसादपेक्षा कर्वपहपे ॥१०६॥ 

१० नेवेहान्नमयात्मानं जलकावत्परोऽञ्जपा । उपसंक्रामतीत्यस्मादगौणी संक्रान्तिरिष्यते ॥१०५७॥ 
आटमन्यविद्यया भयप्रतीतिविच्यया च तन्निवृत्तिरित्यद्खोकारे विद्याविदे च तत्र स्वीकृते स्यात्तामित्याशङ्धुय 

तयो रात्मनि स्वरूपत्वं धमंत्वं वा ? इत्ति विकल्प्याऽऽ्यमनूद्य दुषयत्ति--विद्येति 1 तयोरात्मघ्वामवि हैत्वन्तरमाह-- 
पथक् चेति । ९८ | 

कल्पान्तरं प्रत्याह्--प्रत्यक्षेणेति। विद्या कादाचित्कं ज्ञानमविया मिथ्याज्ञानमग्रहुणं च तयोमनोनिष्ठत्वानु- 
१५ भवात्तदुपादानभूतानाद्यनिर्वाच्याज्ञानगतत्वमेव साश्रययोविद्याविद्ययोरित्याहू--तस्मादिति । नामरूपशब्देनाना्- 

ज्ञानमुच्यते ।। ९९ ॥ | 
तामहूपयोन्रह्यणक्व मिथो विलक्षणत्वे प्रमाणमाहू--अन्तरेति । ये नाल्पे ते ब्रह्मणः सकाल्लाद्राह्ये 

विलक्षणे तयोश्च नामरूपयोस्तदब्रह्मास्तरा विलक्षणमित्यथंः । विखक्षणव्वेऽपि नामरूपयो्नह्यणि सद्धतिमाशङ्कयं 
मस ङ्कत्वश्रुतिविरोधान्नवमित्याह्--न स्त इति ॥ १००॥ 

२० यत्तु जीवब्रह्मणोरभेदश्चेदेतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतोत्यत्र कमंकतुंत्वविरोधः स्यादिति तदनूद्य 
द्षयति--कर्मेति । अत्र हि वाक्ये संक्रान्तेरहं ब्रह्मास्मीतिज्ञानमात्रत्वात्तस्य च ब्रह्मात्मन्यध्यस्तसकार्थाविद्या- 
निवतंकत्वास्प्राप्तायां विद्यां कमेकतुत्ववि रोधाशङ्का नास्तीति दूषणमेव प्रपञ्चयति --संक्रान्तेरिति ॥ १०१॥ 

ह्यात्मनि नित्यमुक्तं संसारस्येवाभावात्कुतस्तन्तिवृत्तिविद्याफर्मित्याश द्य ब्रह्यव्यतिरिक्तसंसायंभावाद्- 
ब्रह्मणः संसारभवे मुमुक्षोरभावान्मोक्षरास्वानथंक्यं स्यादित्याहू- सुखेति ।। १०२॥ 

२५ न केवलं मोक्षरास्तरानुपपत्त्यैव ब्रह्मणि संसारसिद्धिः । किन्तु स्वानूुभववशादपीत्याह्--जाग्रदिति । 
वस्तुवृत्तानुरोधतः प्रसिद्धित इति सम्बन्धः । वस्तुनो वृत्तं स्वरूपभूतं चैतन्यं तदनुसारास्प्रसिद्धिः स्वानुभवस्तद्र्षा- 

दिति यावत् ।। १०३ ॥ 

ब्रह्मात्मन्युपपत्तेरनुभावाच्च संसारसमारोपमुक्त्वा कमंकतंविरोधाभावे हित्वन्तरमाह्--कायेति \ आत्मनि 
कमंकतुंकारणादिवि भागाभावे किमवशिष्टं भवतीत्याशषङ्कयाऽऽ्ट--अभावःदिति ।। १०४ ॥ 

२३० किञ्च कूटस्थस्याऽऽत्मनः स्वाभाविकत्वात्कतुंत्वदेरविदयाकृतत्वात्तन्निवृत्या निवृत्तेन कम॑कतृंत्वविरोधा- 
शङ्काऽस्तीव्याह-कारकाणीति ॥ १०५ ॥ | 

आत्मरूपमेव कूटस्थत्वं क्रियपिक्षमिव्यालङ्कयाऽऽह- यद्धीति । विक्रियायामुत्पच्यादिरूपायां क्रियाया 
निमित्तत्वादितिदहेतुमाह--अन्येति । तहि त्वत्पक्षे कमंशास्त्रमनथंकमित्यार ङ्व बुद्धिगुदधिद्वारेण सवंजगन्निर्माण- 
कारणाज्ञानापनोदिज्ञान्राप्तौ कमपिक्लेव्यवेयर््यं केमकाण्डस्येत्याहू--अपेक्षेति ।। १०६ ॥ 

२५ किमित्युपसंक्रमणं गौण्या वृत्त्या ज्ञानमात्रमिति व्याख्यातं प्रसिद्धमेवोपसंक्रमणं कस्माच्च स्यादित्या- 
वाद्धुयाऽऽह्--नेवेति ।॥। १०७ ॥ 





ब्रह्मा अनु०-८, भा० वा०-१०८-११५ । सेत्तिरोयोपनिषत् | ५७७ 

बहिः प्रधत्ते संक्रान्तिः प्रस्यात्रत्येति चेन्मतम् | मनोमय्रादिवन्नेवं विरुद स्वात्मनि क्रिया ॥१०८ 

स्फुरन्ती न जलकाऽपि स्वात्मानं स्वात्मनाऽज्ञसा। उपसंक्रामतीत्यत्र निर्मागत्वात्तथाऽपि न ॥१०६॥ 
तस्मासपररिनं संक्रान्तिने च कोशार्मकतेका । प्श्चकोशातिरिक्तारमकटेका परिशिष्यते ॥११०॥ 
कोशातिरिकतसूपस्य सर्वान्तरतमात्मनः | अक्रिस्यैव संक्रान्तिनेभोवस्स्यात्रातनः ॥१११॥ 
गुहाश्रयाभिसम्बन्धो योऽवरिधाविभ्रमाद्धवेत् । आत्मन्ञानाद्भ्रमध्वस्ती संक्रान्तिरिति गीरियम् ॥ ५ 
तस्मात्सत्यमनन्तं यत्सर्वदाऽयिकलेक्षणम् । तदस्मीति प्रबोधार्थं बहु स्यामिति कल्प्यते ॥११३॥ 

पश्चकोशातिवर्यात्मा ज्ञानभानुदयाकमात् । जग्ध्वा पश्वापि कोशांस्तानिनर्वात्यात्मनि दीपवत् ॥ 

तदेतस्मिन्यथोक्तेऽथे शलोको मन्त्रोऽपि विधते । अशेषानन्दवल्यथारस्यास्य प्रकाश्चकः ।॥११५॥ 

इत्यष्टमोऽनुवाकः 

यथा सनो बुद्धिर्वा स्ववृत्तिद्रारेण विषयपयंन्तं गत्वा तस्मास्रत्यावुत्य स्वात्मानमेवोपसंक्रामति तथाऽऽत्माऽपि १० 
मनोद्रारेण देहादौ बहिर्भूत्वा ततो निष्क्रम्याऽत्मानमेव प्रविक्षतीति मुख्या संक्रान्तिरतव्र सम्भवतीति शङ्खुते-- 
बहिरिति । कमंकतुंभावस्येकच विरुद्धत्वान्न हि तदिति दूषयति- नैवमिति ॥ १०८ ॥ 

विरोधमेव दृष्टान्तेन स्पष्टयत्ति-स्फुरम्तीति \ जटृकायाः सावयव्वाद्किनांशेन संक्रमणे कतुंत्वमंशान्तरेण 
कमंत्वं चाविरुदधमित्याशङ्कामद्खीकृत्य नैवमात्मनि सम्भवति निरवयवत्वादित्याहु--अत्रेति । १०९ ॥ 

ञात्मनि मुख्यसंक्रान्तेरतिक्रमणस्य प्राप्ेर्वा यथोक्तत्यायेनायुक्तत्वादराक्याथंज्ञानमेवात्र संक्रमणं न च १५ 
तत्कोशपञ्चककतकं पञ्चानां कोशानामचेतनत्वाज्ज्ञानकतुंखायोगादिव्युपसंहरति-- तस्मादिति ! तहि किद्धुतुका 
यथोक्ता संक्रान्तिरित्याक्षङ्कयाऽऽ्ह-पच्चकोश्ेति । कायंकारणात्मककोशपच्चकव्यतिरिक्तकूटस्थचिन्मात्र्रह्यकेतुका 
संक्रान्तिरहं ब्रह्मास्मीतिज्ञानरूपा व क्यक्रता स्वीकृता न च कूटस्थस्याज्ञानमन्तरेण कतृंत्वमिव्यज्ञाने ज्ञानाश्निवृत्ते 
तदुत्थं कतुंत्वमपि निवृत्तमेवेत्यात्मनः स्वेन निविशेषात्मनाऽवस्थानसिद्धिरिव्यथंः ।। ११० ॥ 

आकाकशमवकारां ददातीतिवदात्मनो ज्ञानक्रतुस्वं कूटस्थस्याज्ञानोत्थमास्थेयमिति साधयति--कोश्चेति।।१११॥ २० 

आत्मनि संक्रमणमौपचारिकं न मुख्यमिल्यत्रैव हैतवन्तरमाह-गरहाध्येति \ गुहा बुद्धिराश्रयो यस्य 

आभासस्य तहता साभासेन कोशपञ्चकेनाऽऽ्मनो यः सम्बन्धोऽविद्यङरतविश्रमग्रयुक्तो भवति स पूनवाक्योत्थात्म- 

ज्ञानात्तदज्ञाननिवृत््या तदुत्थवि्रमध्वस्तौ कोशपच्चकातिक्रमणादात्मा ब्रह्मैव भवततीव्यतः संक्रान्तिरित्योपचारिको 

व्यपदेशा इत्यथः ।। ११२ ॥ 

ब्रह्मात्मनि कतुंत्वं वास्तवमेव सृष्िधततिवशादेषटव्यमित्याश ङ्कुव प्रद्चित्रकारेण ज्ञानोत्पत्यभत्वेन सूष्टि- २५ 
भरवेशादेरारोपितत्वान्मैव मिव्याह्- तस्मादिति । ११३ ॥ 

सानफरुमिदानोमुपसंहरति-पच्छकोशेति ।! ११४) 

निरतिशयानन्दरूपं निःदोषानथेनिवत्युपरुल्लितं ब्रह्म तदन्ञानादात्मा संसरति तज्ज्ञानाच्च मुक्तो 
भवतीत्यस्मिन्त्राह्मणोक्तेऽथे “तदपि एष इरोको भवती"ति मन्वमवतार्यत्ति--तदेतस्मिन्निति । ११५॥ 

द्व्यष्टमोऽनुवाकः | | २३० 

७३ 
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२५ 

अथ व््रह्धयाव््ल्यां न्च्वस्नो<ल्नव्वाच्छः 

यतो वाचो निषतन्ते | अप्राप्य मनसषा सह ) आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न भिभेति उुतकनेति 
एत . ह वावि न तपति) किमह. साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरथमिति । सय एवं 

क ५९१ न, म र # | य | ¢ ५, . 

विद्ानेते आत्मान स्पृणुते | उभे हयेवेष एते आत्मान" स्प्रणुे' । य एवं वेद | इत्युपतिषत् । 
ब्रह्मविदिदमेकवि _शतिरन्नादन्चरसमयासप्राणो व्यानोऽपान आकाशः पृथिवी पृच्छ. पडवि दत्तिः प्राणं यजुक्रवसामा- 

देरोऽथवङ्किरसः पृच्छ द्वावि चतियंतः श्रद्धतं सत्यं योगो महो शाद विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोद आनन्दो 

रहा पुच्छ द्वावि दतिरसेवाष्टावि  रातिरसत्षोडयं भीषाऽस्मादेकपच्वारद्यतः कुतस्चकादश । 

इति कृष्णयनुर्वेदीयतेत्तिरोयोपनिषदि द्वितीयन्रह्यवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः 

यतो यस्माल्निविकल्पादययोक्तलक्षणादद्रयानन्दादात्मनो वाचोऽभिधानानि द्रव्यादिसविकल्पवस्तुविषयाणि 
वस्तुसामान्याच्चिविकत्पेऽहयेऽपि ब्रह्मणि प्रयोक्त॒मिः प्रकान्लनाय प्रयुज्यमानान्यप्राप्याप्रकाश्यैव निवर्तन्ते स्वसामर््यायु 
धोयन्ते । मन इति प्रत्ययो विन्नानम् । तच्च यत्राभिधानं प्रवृत्तमतीन्धियेऽप्य्थे तदथं च प्रवतेते प्रकाशनाय । यत्र 
च विज्ञानं तत्र वाचः प्रवृत्तिः । तस्मात्सहैव वाङ्मनसयोरमिधानप्रत्यययोः प्रवृत्तिः सवत्र । तस्मादुन्नह्यप्रकाशनाय 
सवंथा प्रयोक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि वाचो यस्मादप्रत्ययविषयादनभिधेयाददुदयादि विशेषणात्सहैव मनसषा विज्ञानेन 
सवप्रकाशनसमर्थेन निवत्ते तं ब्रह्मण आनन्दं श्वोत्रियस्थावृजिनस्याकामहतस्य सर्वेषणाविनिमुंक्तस्थाऽऽत्ममूतं 

वनमाला 

(“स हृदयेऽनात्म्ये" इत्यादिनिषेधश्ुतिममिप्रेह्याहु--निविकलत्पादिति । सवंविरेषरहतादित्यथंः । “सद्यं 
ज्ञानमनन्तम्" इति लक्षणवाक्यममिप्रत्याह--यथोक्तलक्षणादिति । आनन्त्यविवरणपराम् "आत्मन आकाशः 

सम्भूतः” इति सृष्टश्रुतिमभिप्रे्याहु-अदयादिति 1 यद्रा विरोष्यमाहू-अहयादिति । ब्रह्मण इयथः । मन्त्र 
“आनन्दं ब्रह्मणः" इति मेदतिर्दशः “राहोः शिरः इतिवदौपचारिक इति मत्वाह--अआनन्दामन इति \ आनन्द- 
स्वरूपादित्यथंः । “जानन्दादालनः इति व्यस्तपाठेऽप्ययमेवाथंः। अभिधानानि वाचकपद्यनि । तेषां मुख्यविषयत्व- 
माहु-व्यादीति । गुणादिसंग्रहाथंमादिग्रहणम् । सविशेषवस्तुविषयाणीति निष्कषंः । ननु तेषां निविशेषे ब्रह्मणि 
प्राप्तेरप्रसक्तत्वात्कथं प्रतिषेध इत्याशङ्कुयाह्--वस्तुसामान्यादिति । वस्तुत्वसामान्यादित्यथंः । नन्वघ्रकाश्येव्यतुप- 
प्चम् उपनिषच्छब्द रव्यं निविकेस्पस्य ब्रह्मणः प्रकाशनीयत्वात् अन्यथा ("तं त्वौपनिषदम्”' इत्युपनिषदप्रकाश्यत्व- 

श्रुतिवि सोधग्रसद्खादित्याश द्य प्राप्िनिषेधश्रतेस्तात्पयंमाहू--स्वसामर््याद्धीयन्त इति ! सामथ्यं शक्तिः, त द्षयत्व- 

मेवात्र निषिध्यते, न लक्षणाविषयत्वमपि; अतो न श्रु्यन्तरविरोध इति भावः। मनसा सहा प्राप्येति सम्बत्धाद्ब्रह्मणि 

मनःप्रकाशयत्वमपि निषिध्यते, स्वप्रकाशस्य तस्य मनःप्रकाक्षयत्वायोगात् । तत्र सहशब्देन वाचां मनसश्च सहभाव 

उच्यते । तम॒पपादयति--मन इतीत्थादिना \ मन इति पदेन प्रत्ययोऽभिधीयते, स च प्रत्ययो ज्ञानसामान्यरूपो न 

भवतति, कि तु वाच इत्यनेन समभिन्याह्राच्छन्दशक्तिजनितं विज्ञानं पयंवस्यत्ि । ततः किमत आह्- तच्चेति ! 

यत्र राब्दशक्तिविषयघ्वं प्रथममेव प्रवृत्तमस्ति तव तदनु शब्दशक्तिजनितविज्ञानप्रकादयत्वमपि भवतति; यत्र च ताहश- 

्ञानप्रका्यत्वं तत्र च शब्दशक्तिविषयत्वमप्यस्त्येवेति कृत्वा सहभाव उक्त इति निष्कषंः। तदुक्तं वात्तके--““उदपादि 

च यच्छब्दैर्ञानमाकारवद्धियः। स्वतो वृद्धं तदप्राप्य नाम्ना सह् निवत्तते।"' इति। धियः अन्तःकरणस्य परिणामरूपं 

सप्रकारं यज्ज्ञानं शब्दैः शक्च्या उत्पादितम्, तदिव्यर्थः । स्वतो बुद्धमित्यस्य स्वप्रकाशमित्वर्थंः । अतीन्धियेऽपीति । 

जगत्कारणाद्यतीन्द्रियार्थेऽपीत्यथः । तस्मादिति उक्तरीद्या सहैव प्रवत्तिदशंनादित्यथः । एवं वाड्मनसयोः सहैव 

वत्तिमक्त्वा निवृत्तिरपि सहैवेव्याहू-तस्मादित्यादिना । अप्रत्ययविषयादिति । प्रत्ययविषयत्वायोग्यादिव्यथंः | 

अनभिघेयादिति ! शब्दशक्स्ययोग्यादित्य्थः ] उभयत्र हैतं सूचयत्ि--अदृषटयादिविशेषणादिति । निविशेषत्वात् 

स्वप्रकाशत्वाच्चेत्यथंः । सर्वप्रकाशनसमर्थेनेति ! अग्नितप्तायःपिण्डवच्चैतन्यव्याप्तं वृत्तिज्ञानं समस्तस्य सविशेषस्य 

प्रकाडने समर्थमपि स्वप्रकाशब्रह्यप्रकाशने सामर्थ्याभावानिवतंत इति भावः । शब्दशक्तिजनितविन्ञानस्य निर्विशेष- 

ब्रह्मगोचरत्वयोग्यताराहिव्यात्त दभ्रकाश्यव निवुत्तिरित्यपि मन्तव्यम् । भस्यानन्दस्य पारोक्ष्यवारणाय विदरस्रत्यक्षत्व 
पा
ना
 

१. “उभे ह्येष एते आत्मानं स्पृणुते" इत्यत्र स्पृणुते = पश्यतीव्यथंः। घातूनामनेकाथंसवादिति सायणाचार्याः। 



[न 



भरह्य° अचु°~९ | तंत्तिरीयोपनिषत् [ ५७९ 

विषथविषयिसम्बन्धविनिभक्तं स्वामाविकं नित्यमविभक्तं परमानन्दं ब्रह्मणो विह्ान्यथोक्तेन विधिना न बिभेति 
कुतश्चन निमित्ताभावात् \ न हि तस्माद्िदु्ोोऽन्यदरस्त्वन्तरमस्ति भिन्नं यतो बिभेति \ अविद्यया यदोदरमन्तरं 
कुरूते \ अथ तस्य भयं भवतीति ह्यक्तम् । विदुषश्चाविद्याकायंस्य तैमिरिकदुष्टद्वितीयचन्द्रवन्नाशा-दूयनिमित्तस्य न 
विभेति कुतश्चनेति ! युज्यते \ मनेमये चोदाहूतो मन्त्रो मनसो ब्रह्यविन्ञानसाधनत्वात् ! तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य 
तत्स्तुत्यर्थं न विभेति कदाचनेति भयमाच्नं प्रतिषिद्धमिहाहेतविषये न बिभेति कुतश्चनेति भयनिमित्तमेव प्रतिषिध्यते । 

नन्वस्ति मयनिमित्तं साध्वकरणं षापक्रिया च। नैवम्) कथमिल्युच्यते-एतं थथोक्तमेवंविदम्। ह वादेत्यव- 
धारणार्थो । न तपति नोद्धेजयति न सन्तापयति । कथं पुनः साध्वकरणं पापक्गिया च तपतीप्युच्यते--कि 
कस्मात्साधु शोभनं कमं नाकरवं न कुतवानस्मीति पश्चात्सन्तापो भवत्यासन्ने मरणकाले । तथा कि कस्मात्पापं 
प्रतिषिद्धं कर्माकरवं कुतवानस्मीति च नरकपतनादिदुःखभयात्तापो मवति । ते एते साध्वकरणपापक्रिये एवमेनं न 
तपतो यथाऽविद्रासं तपतः । 

कस्मात्पुनविरीसं न तपत इत्युच्यते-स य एवंविद्वानेते साध्वसाधुनी तापहेतूु इत्यात्मानं स्पृणुते प्रीणयति 
बलयति वा परमात्मभावेनोभे परयतीत्यथः । उभे पुण्यपापे हि यस्मात् एष विद्वानेते आत्मानमात्मरूपेणेव 

वनमाला 

माह -श्रोतरियस्थेति । अवृजिनत्वं पपराहित्यम् । आनन्दमीर्मासावाक्यतिदिष्टश्रोत्रियनि रासायात्राकामहततत्वं 
निर ्ुशमित्याशयेनाह्--सर्वेषणेति ! सातिशयानन्दवेलक्षण्यं प्रकृतानन्दस्य दशंयति--विषयेति । विषयादिसम्बन्ध- 
जनितत्वाभावेऽपि गगनादेरिवोत्पत्तिमाशङ्कयाह् स्वाभाविकमिति! अनादिमित्यर्थः। अनदेरप्यविद्यादेरिव नामा 
शङ्कुयाह--नित्यमिति, सर्वेष शरीरेषु तस्येक्यमाह-अविभक्तसिति ! अत एवास्यानन्दस्य परमत्वमित्याशयेनाह-- 
परमानस्दमिति \ यथोक्तेनेति ! अन्योऽन्तर आत्मान्योऽन्तर आत्मेव्यादुक्तेन प्रकारेण यथोक्तमानन्दमात्मत्वेन 
साक्षाक्कृतवानिव्यथं; । भयनिभित्ताभावात्कुतोऽपि न विभेतीव्युक्तमेव विशदयति-- न हीति । विदृषो भयनिमित्त 
वस्त्वन्तरं नास्तीत्यत्र युक्तिमाह--अविचयेत्यादिना । ततः किम् ? अत आह्--विदुषस्त्विति । भयनिमित्तस्य 
मविद्याकार्यस्य नाशादिति सम्बन्यः। अधिष्ठानयाथास्यगोचरविद्यया अध्यस्तवस्तुनाशे दृष्टान्तमाह--तेमिरिकेति । 
ते भिरिकदृष्टस्य द्वितोयचन्द्रस्य चद्दरैकल्वविद्यया नाशचवदिष्यथंः । ननु विशुद्धब्रह्म ध्रतिपादकोऽयं मन्त्रः कथमन्रह्यमणि 

मनोमये उदाहूतः कथं वा त भयनिमित्तनिषेधमक्कृत्वा भयमात्रनिषेधः कृत इत्याशङ्खुयाह--मनोमये चेति । 
मनोमयरान्दवाच्यस्यास्मदादिमनसो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वात्तत्र मनसि ब्रह्मल्वमध्यारोप्य मतौमये चायं मन्त उदाहूत 

इति नोदाहुरणानुपपत्तिरिति भावः । ततस्तुत्यथेमिति। मनोमयोपासनस्य ब्रह्मवि्यशेषत्वेन फरस्याविवश्षितत्वात्तदु- 
पासनस्य सान्नाद्धथनिमित्तनिरसने सामर्थ्याभावाच्च मनोमयोपासनस्तुत्तये यत्न भयमात्रं निषिद्धमित्यथंः । प्रक्रत 
तद्रैषम्यमाह--इह् त्विति ! अद्वैते विद्याविषये ज्नह्यणि द्ैताव्ेषासम्भवाद्यनिमित्तनिषेध उपपद्यत इत्यथः । 
भयनिमित्तनिषेधमाक्षिपत्ति--न्वस्तीति । परिह रति--नैवमिति । विदुषः साध्वकरणं पापकरणं च भयकरारण- 
मस्तीत्येवं न वक्तव्यमित्यर्थः । तत्र हतु पृच्छत्ति--क्यमिति । भव्या हैतुमाहू--उच्यत इत्यादिना । यथोक्तमिति 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्” इत्यादिपूर्वंग्रन्थे भ्रकृतमित्यथेः । कथं पुनरिति ! साध्वकरणादिकं कथं सन्तापयत्सदेवं 
पिदमेव न सन्तापयतीति प्रश्नार्थः । अहमेवभिति । अविद्रूषामासन्ने मरणकाले एवं श्रुटयुक्त्रकारेण सन्तापो 
भवतीति योजना । एवमविदुषां पापकरणनिमित्तकोऽपि प्चात्सन्तापो भवतीत्याह--तथेति । विदुषस्तदभाव- 
माह--ते एते इति ¦ एवंशब्दाथंमेव विवृणोति--यथेति ! पुण्यपापयोरात्ममात्रतवेन दशनं विदुषः सन्तापाभावे 

हेतुरिति प्रश्नपूवंकमाह--कस्मात्पुनरित्यादिना । एते इति सवंनाम्नः प्रकृतसाध्वकारणादिपरत्वं व्यावत्तंयति-- 
साध्वसाधुनी इति ! तापहेत् इतीति इतिशब्दः प्रकारवचनः । अक रणकरणद्रारा तापहैतुत्वेनोक्ते इत्यथः । नन्वत्र 
एते आत्मानमिति सामानाधिकरण्यादुण्यपापयोरात्माभिन्नवं भाति, ततष््चात्मामिन्नतवछृतं पुण्यपापयोः प्रीणनं 
वलनं वा वाक्यार्थः स्यात्; न च तत्सम्भवति, तयोः प्रीव्यादिमत्वायोगातु; न चात्मनः पुण्यपापाभिन्नत्वबोधनहारा 
तत्कृतं प्रीणनादिकमात्मनो भवतीति वाक्यां इहु विवक्षित इति वाच्यम्, त्मनि तापककमात्मकत्वस्य 
्रीत्यादिहेतुत्वासम्भवात्, तस्य प्रीतिबलनहेतुत्वोक्तावपि भयनिवृ्तिहैतुत्वानभिधानाच्चेत्याशङ्धुय विवक्षितं 
वाक्याथमाहू--परमात्मभावेनोभे पदयतीत्यथं इति । “स य एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते इति वाक्योक्तं पुण्य. 
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५८० |] सटीकवाततिकयुक्तसटोकलाङ्रभाष्योपे्ता [ ब्रह्म अनु०-९ 

पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण श्ये कृत्वाऽऽत्मानं स्पृणुत एव ! को ? य एवं वेद यथोक्तमदेतमानन्दं ब्रह्य वेद तस्याऽत्म. 
भावेन दृष्टे पुण्यपापे निवीरथे अतापके जन्ास्तरारम्भफे न भवत इतीयमेवं यथोक्ताऽस्थां वल्ल्यां ब्रह्मविद्यो. 
निषत्सर्वाभ्यो विद्याभ्यः परमरहस्यं ्द्ितमित्यथेः \ परं श्रेयोऽस्यां निषण्णमिति । 

सह् नाववतु \ सह नो भुनक्तु ! सह् वीर्यं करवावहै \ तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विदिषावहे । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

इति श्रीमल्परमहंसपसित्राजकाचायंगोविन्दभगवस्पूज्यपादन्ञिष्यश्रीमच्छङ्धुरभगवतः कृतौ 
तेत्तिरीयोपनिषदि द्ितीयन्रहूावल्लीभाष्ये नवमोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

साध्वसाधुनी स्तः प्रकाशेते चेति सत्प्रकाशमात्रमास्मतत्वमेव तयोः स्वरूपं तत)ऽस्िरिक्तं यदर्थानथंहैतुतं 
१० नामविशेषरूपं तच्च वस्तु सलप्रकारान्यरव्वेनासत्वादप्रकाशमानप्वाच्चेत्यभिप्रेत्याऽऽह्- स्वेन विश्ेषह्पेणेति। आस्सैवा. 
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२५ 

विद्यया साध्वसाधुरूपेण प्रतिपन्न आसीत् । इदानीं तु ये साध्वसाधुनी ममार्था्धंहेत् वभूवतुस्ते आत्मेवेति ज्ञानेन 
स्वात्मानं साध्वसाधुकरणेन प्रीणयत्येव खोकटष्ट्या निष्पद्यमाने पृण्यपापे दृष्ट्वा हष्यति च विद्वान्न 
विभेतीत्याहु--स्पुणुत एवेति । | 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्थ्॑रीमच्छरद्धानन्दपुज्यपादिप्यानन्दज्ञानविरचिताया तैत्तिरीयोपनिषच्छाङ्कुरमाष्यटीकायां 
ब्रह्मवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः 

वनमाला 

पापगोरात्ममात्रत्वदशेनमुत्तरवक्येनानूच तस्य विदुषि तापाभावहैतुत्वं प्रतिपाद्यते हिशब्दयुक्तत्वादुत्तरवाक्यस्येत्या- 
रायेनाह--उभे इत्यादिना । एवकारमात्मपदेन योजयति--आत्मस्वरूपेणेवेति \ पयतीत्ति रोषः । ननु ज्योतिष्टोम- 
कलञ्चभक्षणादिलक्षणं कर्मास्ति प्रकाशत इत्यनुभवानुरोधालुण्यपापयो; सर्वानुगतः सच्चिदंश इतरब्यावृत्तो 
जडाशर्चास्ति, तथा च चिज्जडोभयरूपयोस्तयोः कथं चिदैकरसात्मभवेन दशंनमित्याशङ्कुयाहू--स्वेनेति । स्वीयं 
यद्विशेषरूपं जडांशः तेन हीने कृत्वा अनुसन्धायेत्यथंः । आत्मानं स्पृणुत एवेति । पुण्यपापे चिदंशाभिप्रायेणास- 
रूपेर्णव पश्यतीत्यथंः । एष एते उमे आत्मानमेव स्पृणुत इत्यक्तम्, तत्र एतच्छब्दार्थ पुच्छति--क इति । श्रत्योत्तर- 
माहू--य इति 1 एवमिद्यस्य व्याख्यानम्--यथोक्तमिति \ “सत्यं ज्ञानम्” इत्यादिमन्वत्राहमणजातेन यथानिरूपित- 
मित्यर्थः । यथोक्तं स्वरूपमेव संलिप्याहु--अद्रैतमानन्दमिति ! यः सर्वात्मकमानन्दरूपं ब्रह्मात्मत्वेन वेद स पुण्यपापे 
अप्यात्मस्वरूपेणंव परयतीत्य्थः । तस्येत्यतः प्राक्तस्मादिति रोषः, हि यस्मादित्युपक्रमात् । ननु नास्तिकतमस्य 
मरणकाले सिहितेऽपि नास्ति साध्वकरणादिकृतः सन्तापः, तावता पारलौकिकं भयं तस्य परिहृतं न भवत्त; 
तथा सवत्मिकव्वदशिनः पण्यपापयोरप्यात्मभावं पर्यत्तो मास्त्विदानीं भयम्, पारौकिकं तु कमंनिमित्तं भयं 
भविष्यतीत्यविन्ञातमेव; नेत्याहु--निर्वीयं इति \ भजितवीजवदिति भावः । निर्वीयंत्फलमाह--जन्मारम्भके न 
भवत इति । अतो न विदुषः पाररौकिकभयप्रसक्तिरित्य्थः । इत्युपनिपदित्यस्या थंमाहू--इतीत्यादिना । इतिशब्द- 
परामृष्टा यथोक्ता ब्रह्मविद्या उपनिषत्परमरहृस्यम्, तच्च परमरहस्यमस्यां वल्व्यां दश्चित्तमित्यन्वयः । परमरहुस्यतव 
हैतुः-- यस्मादेवं तस्मादिति ! यस्माद्यथोक्ता विद्या एवं मुक्तिफला तस्मादित्यथं; ! इतरासां सर्वासां विद्यानां 
रहस्यभूतानामपि न मुक्तिफका तस्मादित्यथः । इतरासां सर्वासां विद्यानां रहस्यमूतानामपि न मुक्तिफलकत्वम्, 
अतो न पर्मत्वमित्ति भावः| उपनिषतदस्याथन्तिराभिप्रायेणाह--परं श्रेय इति ! अस्यां विद्यायां सत्यामस्य 
विदुषः परं श्रेयो ब्रह्मस्वरूपभूतम् उप सामीप्येन प्रत्यक्त्वेन निषण्णं नितरां स्थित्तं भवतति यतः, अत इयं विद्या 
उपनिषदित्यथंः । इतिशब्दो ब्रह्मवल्लीविवरणसमाप्त्यथंः | 

इति श्रीमस्स्वयप्रकाडानन्दसरस्वतीचरणा रविन्दसंलग्नरजोभूतस्याच्युतक्रष्णानन्दतीथंस्य कतौ वनमालास्यायां 
तेत्तिरीयोपनिषदधाष्यव्याख्यायां ब्रहमवल्टीभाष्यय्याख्या समाष्ठा 





अथ सिके छ्रह्धावट्ल्घ्यां लच्स्नो <नव्याच्छः 
॥ 

यतो वाचो निषतेन्ते तदुन्र्षेति प्रतीयताम् ॥ १॥ 
शब्दपदृत्तिहेतून्ां  प्रत्यगात्मन्यसम्भवात् । शब्दार्थासम्भवं प्राह दप्राप्येत्याद्रान्छरतिः ॥ २ ॥ 
तर्माल्लक्षणवाचीनि सत्यादीनि पराऽ्वम्' । विशेषणविशेष्याणां निरेधात्कोशक्नायिनाम् ॥ ३ ॥ 
निमेमं निरहङ्कारं व्रहोवाऽऽ्समेसयुषास्महे । द्रव्यादिविषये यानि प्रयुक्तानि प्रयोक्टभिः ॥ ` 

| स्वाथेहेतोनि व्येव निवतन्ते वचांस्यतः ॥ ४ ॥ \ 
न॒ मातृयायिनो यस्मासस्यया वृद्धिकषतेकाः । तन्तिदृत्तौ निवरन्ते वस्मारे मनसा सह ॥ ५ ॥ 
यतो वाचोऽभिधानानि प्रयुक्तान्युपलन्धये । सर्वाण्यनमिधायैव निवतन्तेऽबयोध्य च ॥ ६॥ 
उदपादि च यच्छन्देज्ञानमाकाखद्धियः । स्वतो वद्धं तदप्राप्य नाम्ना सह निवतते ॥ ७॥ 
माहाम्यमेतच्छन्दस्य यदविद्या निरस्यति । सुषु इव निद्राया दुबेरस्वास्च बाध्यते ॥ ८ ॥ 
हुबेरत्वादविद्याया आत्मताद्बोधरूपिणः । शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाष्टिस्तं मोहदहानतः ॥ & ॥ १० 

शब्दातिरिक्तप्रमाणागम्यं ब्रह्याहसस्मीति प्रतिपत्तव्यमित्यस्मिन्नर्थे यत इद्यादिवाक्यमाकाडक्षां पूरयन् 
योजयति--यत इति ।॥ १॥ | 

अप्राप्येत्यत्र विवक्षितमर्थं कथयत्ि--श्ष्दप्रवृत्तोति । षष्ठीगुणक्रियाजातिरूढयः शब्दप्रवृ तिहेतवः । 
राब्दार्थासम्भवः । शब्दवाच्यत्वासस्मवः॥ २॥ 

कथं ताहि ब्रह्मणः शब्दध्रमाणकत्वमित्याशङ्कयोपक्रमे दर्शितं स्मास्यति~-तस्मादिति । वाच्यत्वा- १५ 
सम्भवादिति यावत् ।॥ ३॥ 

लक्षणावृच्या बोघकशब्दवशादुतक्ज्ञानातप्व्यक्वेनैव ब्रहप्रतिपत्तिरिति विशेषं दशंयत्ति--निमंममिति । 
यत्त इत्यादिवाक्यस्याथं पूर्ोक्तमुपसंह॒रति--द्रव्धादीति ! यानि लोके द्रव्यगुणाद्यनात्मविषये - शरोतृचुद्धिसिद्धययं 

परयोक्त॒भिवुंद्ेवंचांसि प्रयुक्तानि प्रतीयन्ते तानि स्वाथे प्रवृत्तिहेतोः षष्ठयादेनिवृत्येव ब्रह्मणो निवतन्ते तस्मान्न 
ब्रह्मण वाच्यतेव्यर्थः ।। ४॥ ~ २० 

मनसा सहैतिभागस्याथंमाहु-नेत्यादिना । प्रत्यया विपरिणामा बुद्धिकतुंकाः सरवे ुद्धितदृत्तिसाक्षिणि 

मातरि यस्माद्गन्तुं न पारयन्ति तस्मात्तेषां प्रत्ययानां साक्षिणः सकाशान्निवृत्तौ तज्जनकाः शब्दाः स्वकाय. 

भूतेमनःशब्दितेस्तैरेव प्रत्ययः सह निवतंन्ते । अतः शम्दतज्ज्ञानयोरविषयो ब्रहमत्यथः ॥। ५ ॥। 

तहि कुतो बरह्मणः शास्तरप्रमाणकत्वमिल्याशचद्धय लक्षणावृत्या ब्रहणि शस्त्रस्य _बोघकत्वमिदयुक्तं 
स्मारयति- यत इति \ वाचकत्वामवेऽपि लक्षणया बोधमाधायैव निवृत्तेनं शब्दप्रमाणकत्वहानिरिति शेषः । ९ ॥ २५ 

ज्ञानेन सह् शब्दानां निवत्तिमुक्टवा शब्देन सह ज्ञानस्य निवृत्ति दशंयति--उद्पादिति ॥ ७॥ | 

ब्रह्मणः शाब्दतज्जन्यज्ञानाविषयतवे कथं तदुगताविद्यानिवत्तकत्वं सब्दस्य सिच्यतीव्यारङ्खयाऽऽ्ट्- 

माहात्म्यमिति ! तच्वमस्यादिवाक्यस्याऽऽत्मविषयत्वमन्तरेण तद्गताविच निवत्तकत्वे ृष्टान्तमाह्-सुषुप् इति । 

यथा सुषुप्ते पुरुषे देवदत्तोत्तिष्ठत्यादिस्तद्रोधकः शब्दस्तविषयीकुवंन्नेव तद्गतनिद्राया निवत्तंको हर्यते तथाञ्ा- 

पीत्यथंः ।। ८ ॥ ग का वाते 
अविद्याया दुवंकत्वाच्च प्रत्यगात्मनि श्दोत्थविद्या तद्वाधिकैत्याहू--दुबेखत्वादिति । दार्न्तिक पश्च 

यति-दुबंलत्वादिति । बोधैक रसस्याऽऽत्मत्वात्तत्राविद्याया दुस्थत्वाद्विषमन्त्रादिषु दृष्टत्वादेव शब्दसामथ्यंस्य 

अचिन्त्यत्वादात्मनो विषथीकरणमन्तरेण तदाकारज्ञानोदयमात्रेण तत्राविदयां शब्दो निवतंयतीत्यथं; ॥। ९ ॥! 
ता 

१. ब्रह्म अनु ० १, इछो° ५० 
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अगरृहीत्वेव सम्बन्धममिधानामिधेययोः । दिखा निद्रा प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिताः प्रः ॥१०॥ 
जाग्रन्न यतः शब्दं सुषुप्ते वेत्ति कथन । प्वस्तेऽतो वचसाऽज्ञाने जहास्मीति भषेन्मतिः ॥११॥ 
नाभेदः क्रियो क्रियातत्फलमेदतः । फं पूव॑मिति चोधस्य नात्रातः सम्भवो भवेत् ॥१२। 
अविधाधातिनः शब्दाद्दं बरह्ेतिधीभषेत् । नदयत्यवरि्या सार्थं दत्वा रोगमिगौषधप् ॥१३॥ 

५ अवशिष्टं स्वतो वृद्धं शुद्धं रक्तं ततो भवेत् । नातः स्याद्भावनापेश्चा नापि मानान्तरं प्रति ॥१४॥ 
अलोकिकलाद्घोधस्य स्वतदश्वावगमात्मनः । बोध्ये हि रो किकेऽपेक्षा परतोऽवगतौ तथा ॥१५॥ 
नद्यास्तीरे फरानीव प्रसयक्षायनपेक्षृतः । किभिवेहान्यमानेषु तवपेक्षाऽभिधाभ्रतेः ॥१६॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयो निरिचतिस्तथा | यत्सानिष्यास्रधिष्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेकष्यते ॥१७॥ 
जाग्रसस्वप्नसुषप्तेषु षटोऽयमितिसंविदः | व्यवधानं न वचेहास्ति तद्धावामावसाश्ितः ॥१८॥ 

१० इदमेवमिदं नेवमितिवुद्धि्िभागभाक् । अनात्मिकाऽऽत्मवत्यत्र येनासौ किंमपेक्षते ॥१६॥ 

सुषुप्तृष्टान्तं पूर्वोपदिष्टं प्रपञ्चयति -अगृहीप्वेवेति \ सुषुप्ते हि स्थाने पाश्वंस्थेर्बोधिताः युषुप्तास्तत्काले 
 शब्दाथंयोः सम्बन्धं पुवंविदितमपि स्मरणेनाप्रतिपदेव शब्दोत्थज्ञानासिद्रां परित्यज्योत्तिष्ठन्तीत्यथंः । १० ॥ 

सुषुप्िकाले सम्बन्धास्मरणे शब्दास्मरणं कारणमाहु--जाग्रहदिति ! यथा सुषुक्िकाले सम्बन्धस्मरण- 
मन्तरेण फलर्वती शब्दाथंप्रतिपत्तिहंद्यते तथाऽखण्डैकरसवाक्यार्थान्वयित्वमायर्थे सम्बन्यग्रहुणाहत एवं राबले 

१५ त्वमाद्यर्थे शक्तिग्रहणमात्रेण लक्षणावृत्या प्रत्यग्भूते ब्रह्मण्यविषये शब्दो वुद्धि जनयति तया बुद्धया ध्वस्ते सत्यज्ञाने 
ब्रह्माहुमस्मीत्यनुभवो भवततीव्याहु--ध्वस्त इति । ११॥ 

ज्ञानस्य कारणलत्वादज्ञानध्वंसस्य कायंत्वात्तायंकारणयोर्च पूर्वापरी भावस्य व्यवस्थितत्वास्चोद्याभासस्य 
निरवकाश्चत्वमिव्याह-नैत्यादिना ॥ १२॥ 

ज्ञानस्याज्ञाननिवततंकत्वेऽपि निवत्तंकान्तरं तस्य मुग्यमिव्यारङ्कयाऽऽह--अविद्येति ।। १३ ॥ 

२० सकार्याविद्यानिवुत्तौ किमवरिष्यते तदाहु--अवश्िष्टमिति । यथोक्तस्य वस्तुनोऽव रिषत्वे तत्र नियोग- 
भावनयोरन्यतरयपेक्षा मानास्तरपेक्षा वा नावतरतीति विचारान्तरं प्रस्तोति-नात इति ! मावनाशब्देन 
नियोगोऽपि गृद्यते नित्यत्वादुक्तस्य मुक्तिरूपस्य वस्तुनो नियोगभावनयोरपेक्षा च युक्ता वुद्धत्वान्मानान्तरं प्रत्यपि 
तपिक्षा तत्र सिध्यतीत्यथंः ॥ १४॥। 

मानास्त सयोग्यत्वाच्चोक्तं वस्तुनि तदपेक्षा नास्तीत्याहू-अलोकिकत्वादिति । त्रैव हैतवन्तरं पूर्वोक्त 
२५ स्मारयत्ति--स्वतश्धेति ! मानान्तरपेक्षा तहि कृतरेव्यारद्खय मानान्तरयोग्ये स्वप्रकाशत्वरहिते च तदपक्षेव्याह्-- 

बोध्ये हीति ।॥ १५॥ 

उक्तस्य वस्तुनो मानन्त सपेक्षाभावं व्यतिरेकदृषटान्तेन स्फोरयत्ति- नद्या इति ! यथा “नद्यास्तीरे फलानि 
सन्ती"ति कोकिकामिधाधुतेरापप्रयुक्ताया मूलगप्रमाणापेक्षा दृश्यते न तथा तच्वमस्याद्यमिधाश्रुतेरन्यमानेषु तवपिक्षा 
युक्ता तदर्थे प्रत्यक्षाचपेक्षाया वक्तुमशक्यत्वादतो वस्तु तत्मानं चानपेक्षमित्यथः ।। १६॥। 

३० किञ्च सवंसाधकतवापूर्वोक्तस्य वस्तुनो नास्ति मानान्तरापेक्षत्वमित्याह्- प्रमाता चेति ।। १७॥ 
यथा घटोऽयमितिसंविदो देशकालज्ञानबुद्धिवृत्तिलक्षणं व्यवधानमस्ति न तथा जागरिताद्यवस्थत्रये 

प्रत्यगात्मनः सिद्धौ किच्ि्ववधानमुपमभ्यतेऽतो व्यवघानभावाभावसाक्षित्वादात्मनः सद्यभानान्च तत्र मानान्तर- 
पक्षत्याहु--जाग्रदिति ॥ १८ ॥ 

किञ्चेदं कततव्यमिदं न कतव्यमित्येवप्रकारा बुद्धिर्भागभागिनी स्वारस्येन स्वरूपशु्या येन चिदात्मना 
२५ स्वरूपवत्यालक्ष्यते नासावात्मा भावनां नियोगं मानान्तरं वा किञ्चिदपेक्षितुं क्षमते तस्य सर्वंप्रकारबुद्धिसत्ता- 

प्रदत्वादित्याह--इदमिति ॥ १९ ॥ 
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कर्वादिव्यापृतैः पूवेमसङ्कीणे उपाधिभिः । अविष्िप्रो दसंसुकोऽलुभवः किमपेकषते ॥२०॥। 

अभियं न यद्वस्तु प्रत्ययश्च न दौकते । निथुक्तोऽपि नियोगेन कथं तदु्रषटुमहेति ।२१॥ 

जपि मानान्तसाप्तं बरस्तुबत्तं॒निवतेयेत् । नियोगार्थाुरोधेन याद वस्त्वववोध्यते ॥२२॥ 

माव्यतेऽपन्नपीहाथेः प्रसिदधरछोकिवह्विवत् । ब्रह्मणस्स् प्रसिद्धत्वा त्तथाऽप्यत्र सुदुरेभम् ॥२३॥ 

त्रियतेऽलौ किकोऽप्यथेः पदार्थान्वयरूपतः 1 अवाक्याथात्मक तरह तथाऽप्यत्र सुदुष्करम् ।।२४।। 

प्रमाणमप्रमाणं च प्रमामासस्तथैव च। दुषेन्त्येव प्रमां यत्र तदुसम्भावना इतः ॥२५॥ 

प्रमाण्यमेततष्ठेन  कस्मानेर्यभिधाश्रुति; । नियोगस्पापि मानस्वं नानापेक्य प्रमामिमाम् ।२६॥। 

पदयेदात्मानमित्यादि वाक्यं यर्स्याद्धिधायकमू । ज्ञानकतेन्यतायां तनियोभ्यपुरूषं प्रति ।॥२५७॥ 

लव्यापारेऽनयेषयैव यस्तुं वचो यतः । नियुङ्क्ते पुरूपं तस्माद्व्तव््चं सुदुखेभम् ॥२८॥ 

लदक्त्यनलुरुपं चेत्ार्य॑ बाकयदतैरपि । नियुक्तोऽपि न तस्सिद्धावरं शक्ये स दीश्रः ॥२६॥ ^“ 

(क ४ 

कर्रदिकारकब्यापारास्पवंमेव स्वापादावात्मनः सढुावोपर्धंश्च न तत्सिद्धौ नियोगभावनामानान्तरेष्व- 

पक्षाऽस्तीत्याह--कर््रादीति । २० ॥। 

किन्चाऽऽत्मनो नियोगपेक्षा न स्वसत्तासिद्धये युक्ता तदीयसत्ताया नित्यत्वान्न च तदहशंनाय नियोगापेक्षा 

स॒म्भवतीत्याहू--अभिघेयमिति ।। २१ ॥ 

अपि च वैधज्ञानानुरोधेन यदि वस्तुसिद्धिरिष्यते तदा ततत्वमस्यादिवक्य ्रषटव्यादिवक्यपेक्षया मानान्तर १५ 

तेनावगत्तं यस्प्रव्यग्भूतं ब्रह्म तदयं वादी निराकुर्याल्नियोगा नुरोधेन वस्तुबोघने तत्तवमस्थादिवाक्यस्यापि नियोग- 

सिद्धाविवोपक्षीणत्वादन्यपरस्य प्रव्यक्षादिवि रोधे वस्तुनि मानत्वानुपपत्तेरित्याह
--अपि मानान्तरयोत ॥ २२॥ ¦ 

ब्रह्मज्ञाने विध्यसम्भवे हेत्वन्तरमाहु- भाष्यत इति \ यद्यप्यसन्नपि चुलोकस्याग्नित्वलक्षणोऽर्यो व्यवहार. 

भूमौ "असौ वाव रोको गौतमाग्निरिः ति भ्रूत्या भाव्यते चयुलोकोऽग्निदचेति पदाथयोरतर प्रसिद्धत्वात्तथाऽपि 

ब्रह्मणोऽभिप्रेतस्य निव्यशुदधत्वादिलक्षणस्य लोकवदग्निवच्वाप्रसिद्धत्वादत्र ब्रह्मज्ञाने विधानमतिदुरुममनुपपन्न- २० 

मित्यर्थः 1 २३॥। । 
अतश्च ब्रह्यज्ञानं विधातुमरक्यमित्याह-क्रियत इति । यद्यपि नियोगो भावना वेत्यङौकिकोऽप्यथंः क्तं 

शक्यते पदार्थान्वथद्रारा संसृष्टरूपत्वात्तथाऽपि ्रह्मावाक्यार्थात्मकमखण्डेकरसमतो न तज्ज्ञाने विधानं सुकर 

मित्थं: । २४ ॥ | | 

अवादयार्थाल्मकं ब्रह्येव्ययुक्तं ब्रह्मण ऽसम्भावितत्वादिव्याशङ्धयाऽऽह्-ग्रम
ाणमिति । प्रमाणादिस्राघकववेन २५ 

निल्यरृष्टिस्वभावस्य ब्रह्मणः सिद्धत्वात्तदसम्भावना नास्तीत्यथंः ।। २५॥ | 

चेदान्तेष ज्ञाननियोगान ज्वोकारे कथं प्रामाण्यमित्याय ङ्च पूरवोक्तकूटस्थानुभवस्थिताविदया्त्कायंनिवतंक- 

्ञानकारणलेन वेदान्तप्रामाण्यं नियोगमन्तरेणाविरुढं सिध्यतीत्याह--ग्रामाण्यमिति \ किच्च नियोगस्य संसर्गा 

सषेपकत्वेन तस्प्रामाण्यं स्वयेष्यते न च जडस्य नियोगस्य यथोक्तमनुभवमन्तरेण मानत्वमनुमन्तं शक्यते तस्मात्न 

योगसाधनतेन प्रागुक्तानुभवस्याभ्युपग न्तव्यत्वादलं ज्ञाननियोगाङ्खोकारेणेव्यमिप्रै्
याऽऽह--नियोगस्येति ।॥। २६॥ ३० 

किञ्च वेदान्तेष विध्यभ्युपगमे विधिवाक्याद्वाक्यान्त् रा ब्रह्मसिद्धिरिति विकस्प्य विधायकस्य वाक्यस्य 

विधाविव चरिताथंतवान्त वस्तुनि मानतेत्याद्य दूषयति--पश्येदिति ॥ ९७ ॥ 

पुरुषव्यापार वस्तुवृत्तमनपेक्षयेव पुरुषस्य परवत्त॑कत्वाद्िधायकं वाक्यं वस्तुनः सधक न भवतीत्येतदेव 

साधयति--स्वव्यापार इति ।। २८ ॥ 

ज्ञानस्य विधेयत्वमद्धीकृत्योक्तं तदेव नास्तीव्याह--स्वक्क्तीति । यद्ध ज्ञानाख्यं काय पुरुषस्य कुम" ९५ 

कतुमल्यथा कतुंमराक्यं तत्र ्ष्व्यादिवाकैरनेकनियुक्तोऽपि पृषो न ज्ञानसिद्धौ स्वातरूत्यमवलम्नते । ज्ञानस्य 
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५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

२५ 

अभिधाभ्ुतितः सिद्धौ व्यापृच्छेतं प्रयत्नतः | विधिवाक्यालुगामित्वाननाथस्प्क्स्यात्छतन्यतः। २०॥ 
स्वमांसान्यपि खादन्ति नियोभानतिलह्नः ॥२१॥ 

जहत्यपि प्रियान्प्राणाञ्जक्याथतात्ततोऽपि हि । अशक्ये विनियुक्तोऽपि कृष्णलाञ्धपयेदिति ॥३२॥ 
सर्वात्मनाऽप्यसौ इवेनडुर्यात्तस्कसवन्दुवत् ॥२३॥ 

न चोपासान्तरधीनो बहन्नानोदयो भवेत् । "तं यथा तं तमेति न्याय्न्धश्रुतेः स्मरतेः ॥२४॥ 
नाथस्पृग्भावना चेर्स्यादू्रह्मधीजन्मने न सा । स्वभ्यस्ता राजती नो धीः युक्तिकाज्ञानजन्मने ॥२१॥ 
र्व्यश्चेदधेदात्मा स्यान्नियोगस्तदाऽऽत्मनि । निपेधादशेनस्येह न नियोगोऽस्त्यतः परे ॥२६॥ 
नियोगानुप्रवेशेन वस्तुत्वं प्रबोभ्यते। न हि विभ्यनपेक्षस्य प्रामाण्यमनुबादिनः ॥२७॥ 
नेवं यतः करियेवेद चोदनामिर्रिथीयते | खव्यापारे यतस्ताभिर्नियोक्तं शक्यते पुमात् ॥ 

द्व्यस्वसूपेऽपाध्यत्वात्कथं ताभि; प्रबत्येते ॥२२॥ 

प्रमाणवस्तुपरतन्वस्य पुरुषाधीनत्वाभावाद्यागादौ हि पुरुषः स्वाधीने स्वतन्त्रौ भवति तस्माद्विविघटनायोग्यत्वात् 
ज्ञातस्य न तत्र विधिरस्तीद्यथः ॥ २९ ॥ 

तत्त्वमस्यादिवाक्याद्िधिवाक्यातिरिक्ताद्रस्तुसिद्धिरिति द्वितीयं कस्पमुत्थापयत्ति--अभिधेति । अभिधा, 
श्रुतेरपि विध्यनुसारितान्न स्वातन्त्रयेण वस्तुसाधकत्वमिति दूषयति--विधोत्ति ।। ३० ॥ 

ज्ञानस्य पुरुषत्तन्तरत्वामावात्तत्कतुं पुरषो न शक्नोतीत्यत्र॒वंधम्यरदष्ान्तमाह--स्वमांसानीति । यथा 
'क्रुष्णलाञ्श्रपयेदि''ति विक्लित्तिफककरे कृष्णटपाकरे सवंथंवाशक्पे नियुक्तोऽपि बुद्धपूवंकारी नं प्रवत्तते तथा ततोऽपि 
कृष्णलपाकादशक्य ज्ञाने नियुक्तो विवेकी तदशक्यत्वनवुद्धया नैव तत्र प्रवतितुं प्रभवति ततः स्वाधीने ्ञनेन 
युक्तो विधिरिति साधम्यंदृष्टान्तेन स्पष्टयति--ततोऽपीति ।। ३१-३२ ॥ 

यदि पुनः सर्वात्मना कततुमशक्यमपि ज्ञानमसौ निमौज्यो निग्रागवलादेव कर्यात्तिदाऽ्यं सामथ्यमनपेक्षय 
नियोगमेवानुरुध्य कुरवन्केवरक्लेदाभागी भूत्वा स्वपिक्षित्तं पुरुषार्थं न प्रतिपद्यत इति सदष्टान्त माह्--सर्बात्मनेति । 
करिचच्चौ्यं कृत्वा स्वकीयचौयंसंवरणाथं सन्निहितं कन्दुगुहं प्रविष्टा गृहस्वामिना ( कन्दुना ) कन्दुकमणि 
नियुक्तस्तत्कमंण्यरक्ये विनियुक्तत्वात्तत्कु्व॑न्राजपुरषैस्तस्करमन्वेपमाणेस्तत्र क्षटिति समागतेरूक्ते कर्मण्यकरुशरत 
समालोच्य तस्करोऽयमिति ज्ञात्वा गृहीतो व्यथंक्लेशभागो यथा तस्करकन्दुः संवृत्तस्तथ ब्रह्मज्ञाने नियुक्तोऽपि 
तस्य करतुमरक्यत्वात्तत्कुवेन्व्यथंक्लेशभागी भवेदित्यथं; ।। ३३ 1) 

ज्ञाने विध्यभवेऽपि वँधोपासनातो ज्ञानं भवतीत्या दुय श्रुतिस्मृतिभ्यामुपासतनस्य ज्ञानातिरक्तिफल 
श्रवणान्म॑वमित्याह्--न चेति । न्यायशब्देन तत््रतुन्यायो गृह्यते ।। ३४ ॥ 

किञ्चोपासनस्याथं साधकत्वे ज्ञानानतिरेकादर्थासंस्प्ित्वं वक्तन्यं ततश्व ज्ञानसाधनत्वासिद्धिरित्याह-- 
नार्थेति । उपासनस्यार्थास्परशित्वेऽप्यभ्यासप्रकर्षाद्धवति सम्यग्धीहैतुतेत्याश द्ूचाऽऽह--स्वभ्यस्तेति ॥ ३५॥ 

्रष्टव्यश्रुतेरात्मज्ञाने तदुपासने वा नियोगः स्यादित्याशङ्कुय न हृष्टेरिव्यादिना दर्शंनादिविषयतव 
निषेधान्नाऽ्त्मज्ञाने तदुपासने वा नियोगोऽस्तीत्याहू--दरष्टव्यश्चेदिति ! भात्मनीर्यात्मज्ञाने तदुपासने वेत्यथ: । 
ददनस्येदयुपासनस्याप्युपलक्षणमतः परे दर्शंनादेरगोचरे वस्तुनि दशंनादौ न नियोगोऽस्तीव्यथंः ।॥ ३६॥ 

नियोगानभ्युपगमे वेदान्तानामनुवादकत्वेनाप्रामाप्यप्रसङद्खाच्नियोगद्वा रैव तेषां वस्तुबोधकत्वमिति शङते- 
नियोगेति । ३७॥ 

कि वेदान्तेष्वात्मनि तञ््ाने वा विधिविवक्ष्यते ? नाऽऽद्य इत्याहू- नैवमिति । विधिन्यवहारभूमौ क्रियाया 

२५ ९. श. १०.५.२.२० | २. गी, ८.६ | 





ब्रह्म° अन०-९, भा० वा०~२३९-४९ ] तेत्तिरीयोपनिषत् [ ५८५ 

न चापीहाऽऽत्मविज्ञानं चोदनाभिर्विधीयते | स्वाभ्यायोऽध्येतव्य इति शेतश्मात्तस्य सिद्वितः ॥३६॥ 
कमाववोधो न यथा नियोगान्तरमीकषते | तथैवाऽऽत्मावयोधोऽपि न नियोगान्तराद्धवेत् ॥४०॥ 
स्यादेतदारमबोधस्य  नियोगविरहावदि । पुमथंकारिता प॑भिरंभ्यते न तः रभ्यते॥४१॥ 
नियोनैकाधिगम्यतान्ज्ञानकायंस्य नान्यतः । प्रमान्तरादिदं सिष्येन्नापि स्यादमिधानतः ॥४२॥ 
नैतदेवं यतो नेह ॒ज्ञेयाथेव्यािमात्रतः । फलान्तरं प्रबोधस्य शरिचित्सम्भाव्यतेऽण्वपि ॥४२॥ ५ 
अन्तरेण नियोगं च स्वात्मबोधस्य सिद्धितः । स्वाभ्यायोऽध्येतव्य इति ब्रहि स्या नियोगतः ॥ 
नैवं यतोऽन्यदेवेदं विज्ञानान्तरमात्मनि । सोपायं का्यमि्येवं चोचते केवरं परम् ॥४१॥ 

| शब्दाज्जनितविज्ञानादयतिरिक्तं परास्मगम् ॥४६॥ 
न॒हि शब्दसथुत्थेन बरह्म ज्ञानेन शक्यते । तस्यावाक्याथेरूपलात्परिच्छित्तं घटादिवत् ॥४७॥ 
नानापदाथेसंसर्मलक्षणोऽयं यतः स्मृतः | वाक्यार्थो वाक्यविद्धिहिं प्रमावाक्यं च नो मतम् ॥ १० 

तस्य चाविषयतात्तु ब्रह्मावाक्याथेरूपभूत् ।॥४८॥ 
विज्ञानान्तरगम्यं तदभ्धुपेयं बरादपि। न॒ वेद्वाक्योत्थविज्ञानग्राद्यं बरह्मभ्युपेयते ॥ 

नाऽऽम्नायार्थो भवेत्त नेषं वेदाथं एव च ॥४६॥ 

एव कतंब्यत्वेन विधिभिरमिधानान्नाऽऽत्मनि विधिश्च द्केत्यथंः । साध्येऽथें नियोगस्य सावकाशत्वादात्मनि सिद्धेऽं 
तस्य निरवकाशत्वमित्येतदुपपादयत्ति-स्वन्यापार इति ॥ ३८ ॥ | १५ 

त द्वितीय इत्याह--न चेति! कि शाब्दमात्मज्ञानं विधेयं कि वा ज्ञानान्तरं प्रथममपि स्वोत्पत्यथं स्वफछार्थ 
वा विधीयते ? नाऽऽद्य इत्याह--स्वाध्याय इति । ३९॥ 

शाब्दस्याऽऽत्मविज्ञानस्याध्ययनविध्यनुरोधादेवोत्पततेरुपपततेस्तद्थं नास्ति विध्यन्तरपेक्षत्येतदेव दृष्टन्तेन 
साधयति--कर्मेति ।॥ ४० ॥ | 

आत्मज्ञानस्य विघेयत्वमन्तरेण फलवत्त्वं चेन्न तस्य विधेयत्वं सिष्येन्न चान्तरेण विधेयत्वं फच्वत्त्वं २० 

तस्य लभ्यते तेन तस्य फएरसिद्धवयथं विधेयेति कल्पान्तरमुत्थापयति--स्थादेतदिति ॥ ४१-४२॥ 

ज्ञेयनिर्चयस्य ज्ञानफरुत्वात्तस्य च ज्ञातोत्पत्तिनान्त रीयकत्वान्न फलाय ज्ञाने विधिरिति परिहरति-- 

नेतदिति ॥ ४३॥ 

ज्ञानं चेदुत्पद्यते तदा ज्ञेयाभिष्या्िरूपं फं विधिमन्तरेण सिध्यतु तदुत्पत्तिरेव विध्यभावे कथं 

सिध्येदित्याज्ञङ्य न चापीत्य्ोक्तं स्मारयति--अन्तरेणेति ॥ ४४॥ २५ 

न वयं शाब्दज्ञानं विधेयं ब्रमः किन्तु ज्ञानान्तरमेव शमदमाद्युपायसहितं विधेयमिति मतान्तरमुत्थापयति-- 
नैवमिति । ४५॥ | | 

असंसृष्टापरोक्षवस्तुगोचरत्वं केवरं ज्ञानान्तरमेव विशदयन्परत्वं स्फोरयति--शब्दादिति ॥ ४६ ॥ 

शाब्दज्ञानेनैव ब्रह्मणः सिद्धत्वादनथ॑कं ज्ञानान्तरविधानमिव्याशङ्कयाऽऽहू--न हीति । ४७॥ 

कथमवाक्याथंरूपत्व ब्रह्मणः स्यादित्याश ्ु याखण्डेकरसत्वाङ्खधीकारादित्याह्--नाेति \ ब्रह्मणि वक्यं ३० 

प्रमाणमित्यभ्युपगमादवाक्याथत्वं तस्यासिद्धमित्याशङ्कय वाक्यं ब्रह्मणि प्रमाणमिद्येतदद्धीकृत्य वाक्याथ॑त्वं तस्य 

निरस्यति--प्रमेति । ४८॥ | _ 

अवाक्या्थंतवे ब्रह्मणः सिद्धे शाब्दज्ञानातिरिक्तज्ञानगम्यत्वं तस्य बलदेव प्राप्नोतीति फल्तिमाह्-- 
विज्ञानान्तरेति \ ब्रह्मणो वाक्योस्थज्ञानाविषयत्वे वेदवाक्यं तत्र प्रमाणमित्यङ्धीकारो विरुध्येतेति शद्ते-- 

७४ । 
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कथं वेदाथेतैतस्य न वेदाक्याथं इष्यते ॥१०। 
पैव्यापारानधीनसान्न नियोगादयं मवेत् । पदार्थानन्वयान्नापि वाक्योत्थो बोध आत्मनि॥११॥ 
तदन्वयेऽपि नैवायं बाक्याथैत्वं समदते | सामान्यमात्रवाचित्वे पदानां संक्षयो यतः ॥१२। 
पदार्थव्यतिरेकेण न चावाक्याथवाचकः | अतोऽवाक्याथरूपोऽयं योऽहं ब्रह्मेति निश्वयः ॥१३। 
नियोगासुप्रवेशेन पस्तुत्खमितीसितम् । यत्तस्य परिहाराय रछोकोऽस्माभियंधोदितः ॥१४॥ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञानं ज्ञाताऽस्मीति विभागतः । सवेदा दरनात्तवन्नाविद्यार्स्येषु पिते ॥१५। 
चिन्मात्तव्यतिरेकेण स्वप्रत्ययसाकिणः । रूपान्तरं न सम्भाव्यं प्रमामासात्तथा हुतिः ॥५६॥ 
हानोपादानदीनोऽयं तस्साक्षितास्स्वतो धरुवः । दरषटादिसाक्षिताऽप्यस्य तत्कारणसमाश्रयात् ॥५५। 

न चेदिति ! वेदवाक्योत्थज्ञानाभ्यासस्राध्यसाक्षात्कारलक्षणज्ञानगम्यत्वद्रेदाथंत्वं ब्रह्मणः सिध्यतीति परिहर्यत-- 
तेवमिति । ४९॥ | 

उक्तमेव सैद्धान्तिक चोद्यमनुवदत्ति--कथमिति ।) ५० ।। 

वेदोत्यज्ञानगम्यत्वेन वेदा्थंत्वमिति भवल्नियोगाद्धवदाज्ञाबरान्नायम्थंः सिध्येदयमस्य वाक्यस्यार्थं 
इत्यस्याथंस्य पुरषव्यापारसाध्यत्वाभावादिति पूवंवादी परिह रत्ति--पंव्यापारेति । धमंस्य वक्योत्थज्ञानगम्यलवेन 
वाक्याथंत्ववदृब्रह्यणोऽपि स्थादित्याश्षङ्कयाऽऽहु--पदा्थेति ! पदस्याथत्वेन पदानन्वयादुब्रह्मणोऽपदाथंताद्वमं 
वेलक्षण्यान्न वाक्यजन्यज्ञानगम्यमित्यथंः । ५१ ॥ | 

पदेन पदा्थंतया ब्रह्मणोऽन्वयेऽपि न तस्य वाक्यगम्यत्वं पदस्य सामान्यमात्रविषयत्वाद्वाक्यस्य विदेष- 
विषयत्वादब्रह्मणश्च सामान्येऽपि विशेषत्वाभावादिव्याहू--तदन्वयेऽपीति । वस्तुतस्तु ब्रह्म त्वया सामान्यविदष. 
भावशून्यमभ्युपगतं तत्र कुतः शब्दप्रवृत्तिरित्यथंः । ५२ ॥। 

किञ्च पदवाच्यादर्थाद्रवतिरेकेण ब्रह्मणोऽपदाधंत्वादपदाथंस्य चावाक्या्थत्वादवाक्याथंस्य ब्रह्मणो वाचको 
बोधकः शब्दो नास्ति। न च लक्षणया शब्दो ब्रह्य बोधयत्ति । सवथा वाच्यत्वरहितस्य रक्ष्यत्वायोगाद्तो नं 
ब्रह्मणि शब्दप्रवृत्तिरित्याहू--पदा्थंति । यस्मादेवं शाब्दज्ञानाविषयो ब्रह्य तस्मादवाक्याथेरूपमश्ञाब्दं ज्ञनान्तरम् 

असंसुष्टापरोक्षकारं विधेयं तच्च शाब्दज्ञानाभ्यासोपायसाध्यापरोक्षज्ञानलक्षणमित्ति तद्गम्यं ब्रह्य वेदप्रमाणकमुपः 
चारादिव्युपसंहरति--अत इति । योऽहं ब्रह्मास्मीव्यसंसुष्टापरोक्षाकारो निश्चयोऽभ्यासादू्पद्यते स यद्यपि शाब्दो 
बोधो न भवति तथाऽपि तथाविधबोधाभ्यासप्रचयप्रसूतत्वात्तद्गम्ये ब्रह्मणि शास्प्रं प्रमाणमिति शक्यमेवं 
वक्तुमित्यथंः ।॥ ५३ ॥। | | 

नियोगानुरोषाद्रस्तुसिद्धिनं वेदप्रसादादिति त्वदीयचोद्यस्य “यतो वाचो निवत्त॑न्त" इत्यादिश्लोकेन 

समाधानमिति सिद्धान्तमाहू--नियोगेति । ५४॥ 

कथमस्य श्छोकस्य यथोक्तचोद्यपरिहा रहेतुत्वमित्याशद्धुय तत्सिद्धवयथंमनात्मप्रपञ्चस्य कल्पितत्वं साधयति- 

इदमिति । जेयादित्रितयस्यासङ्खीणंत्वेन सदा भासनादस्याऽऽत्मनस्तद्विषयाज्ञानाभावात्तस्मिन्नज्ञातत्वायोगात्तस्य 

प्रमाणगम्यत्वासिद्धेः सर्पादिवदविद्याविजुम्भितत्वमित्यथंः ॥ ५५ ॥ 
चिदात्मनोऽपि सदासिद्धत्वाविरेषास्माणागम्यत्वात् ज्ञातत्वमन्तरेण तदयोगादविद्याविजुम्भितवव 

ल्यमित्याशङ्कुयाऽऽ्--चिन्माचरेति । प्रत्यगात्मनः सवंकल्पनाधिष्ठानत्वादविद्याकल्पितत्वं रूपान्तरमसम्भा्यः 
मित्यर्थः । आत्मा चिद्रूपर्चेत्कथं यथावदस्फुरणमित्याशङ्कयाज्ञानादित्याह- -प्रमामासादिति । ह्वतिरिस्पूतः 
रुच्यते ॥ ५६ ॥ | | 

कलट्पितत्वं जगतो वदता प्रत्यगात्मनोऽधिष्ठानत्वेनाकल्पितत्वं स्वयंप्रभवत्वं चोक्तम् । इदानीं तद्य 

कूटस्थत्वमाह--हानेति । कूटस्थस्य कथं साक्षित्वमित्याशङ्कय हानोपादानाद्यात्मकस्य दैतस्य कारणं साभासमसानि 

तदवष्टम्भादस्य साक्षित्वमित्याह--दषादीति ॥ ५७ ॥ 





ब्रह्म० अनु०-९, भा० वा०-५८-द४ ] तैत्तिरीयोपनिषत् [ ५८७ 

हदं॑वेन्नि न वेशीदभिति वुद्धिविवतेते | प्रत्यभिज्ञाया सा स्यादुद्रष्टेरोमयरूपभाक् ॥५८॥ 
निर्विभागात्मकत्वात्त सवेकोशातिवतिनः । सूपं नानात्मबन्न्याय्यं प्त्यमिज्ञासमाश्यम् 1५६ 
परतिरम्रत्यान्यतः प्राप्तं सूपं यत्पारिणामिकम् । ज्ञाता प्रत्यभिजानाति प्रस्यक्षार्थोपसंस्कृतः ॥६०॥ 

द्धः स्यादपराधोऽयं यद्बाद्यार्थाचुकासिता । प्रत्यक्सं ' चिन्निमतवं च कौटस्थ्यान्नायमात्मनि॥६१॥ 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां जाग्रस्स्वप्नसुषुप्निषु । बाध्यं निरस्य धीरूपं चिन्मघ्रार्पावभासया । ५ 

| धियोपरक्षयावाक्यार्थः सवेदाऽव्यभिचारतः ॥६२॥ 
व्यभिचारिणश्च बाधेन तखमस्यादिरूपिणी । दहन्त्यखिरुमज्ञानं बोधयत्येव केवलम् ।६२॥ 

सामानाधिकरण्यादेषेटेतरखयोखि । व्यावृत्तेः स्याद्वाक्याथः साक्षाब्स्तचमथंयोः|।६४। 

अन्ञानादात्मनः साक्षित्वमिद्युक्ते ज्ञानान्ञानयोरेकाश्चयत्वादात्मन्यज्ञानसम्बन्धवज्ज्ानसम्बत्धस्यापि वक्तव्य- 
तया निविशेषत्वहानिरित्याशङ्कुयाऽऽह--इदमिति । बुद्धि रहुवृत्तिः संव ॒ज्ञानाज्ञानरूपेण भातीति चाऽऽत्मनः १० 
सविशेषत्वप्रसिद्धिरित्यथंः । अहु वृत्तेरामाश्रयत्वादात्मनि सविशेषत्वं दुष्परिहुरमित्यालङ्धय प्रत्यभिज्ञावृत्तेरन्तः- 
करणाश्रयत्वास्परत्यभिन्चाशब्दितान्तःकरणाश्वयाऽहु वृत्तिरित्यङ्खोका रान्नाऽऽत्मनि सविरोषत्वंशङ्कुत्याहू--प्रव्यभिन्ञेति। 
महुवृत्तेरन्तःक रणाश्रयत्वे साभासमन्तःकरणमेव ज्ञानाज्ञानरूपभागभ्युपगन्तन्यमितव्याह्--द्रष्टेवेति ॥ ५८ ॥ 

ज्लानान्ञानयोरात्मगतस्वेन प्रतिभानादात्माश्रयत्वमेष्टन्यमित्याञङ्कयाऽऽह--निविभागेति ।! अन्तःकरणस्य 
दवाऽऽत्मनो नानाविधं रूपं नोपपद्यते सवंकोशातिवतित्वादतो यदन्तःकरणं साभासं प्रत्यभिज्ञाशब्दितं तदेव ज्ञाना- १५ 
जञानविकल्पाहुमिस्यथंः ॥ ५९. ॥ | 

प्रत्यगात्मनो ज्ञानाज्ञानविकल्पाश्चयत्वं न्यायशून्यमि्युक्तं प्रकटयति--प्रतिस्मत्येति \ अहूकर्ता परिणामी 
साभासो ज्ञातेत्युच्यते स च पूर्ंप्रवत्तप्रत्ययानुभवप्रसूताथंसंस्कारसंस्छृतो विषयद्रष्टृस्वेने प्राप्तं पारिणामिक रूपं 
प्रतिस्मृत्य तदनुस्मरणपुवंकं सोऽयमिति वा सोऽहमिति वा प्रत्यभिजानाति । ततश्च साभासान्तःकरणगत्ाचु- 
सन्धानप्रत्ययवदज्ञानादेरपि तद्गतत्वेन कूटस्थानुभवनिष्ठत्वाभावात्तत्र कल्पनया प्रतौतिरिस्यथंः ।| ६० ॥ २० 

केचितु प्रत्यगात्मेव ज्ञातेव्याचक्षते तान्प्रत्याह्-बुदधेरिति। विषयाकारेणाऽऽत्माकारेण च परिणामो बुद्धेरेव 
सिध्यति । न त्वात्मनि परिणामो युज्यते | तस्य कूटस्थत्वादित्यथः ॥ ६१ ॥ 

प्रत्यगात्मनो नियोगगम्यत्वनिराकरणेन केवखशचब्दगम्यत्वप्रतिपादनार्थं स्वयंप्रकाशत्वं निविरोषत्वं 
कूटस्थत्वं ज्ञेयादिद्रैतस्य कल्पित्तत्वेनाद्वितीयत्वं चोक्तम् । इदानीं केवलशब्दगम्यत्वं प्रतीचः साधयत्ि--अन्वयेत्यादिना। 
मननसब्दितान्वयग्यतिरेकाख्यश्रौतयुक्त्यवष्टम्भादबुद्धग्राह्यं बुद्धयाकारं बाह्यं सवंमनात्मजातमवस्थात्रये व्यभि- २५ 
चारित्वान्तिराकृत्य चिन्मात्रस्य सदैवाव्यमिचारित्वाक्केवलचिदाकारज्ञानेनावाक्या्थात्मिक वाक्यार्थान्वयायोग्यं 
तदेव चिन्मात्रं स्वंपदाथंरूपं गृहीत्वा व्यवस्थितस्य मुमक्षोस्तत्वमस्यादिवाक्योत्था ब्रह्याहमित्येवंरूपा बृद्धिवृत्ति- 
रात्मगतमन्ञानं तत्कायं च स्वोदयनान्तरीयकत्वेन दहन्ती त्वमथंस्थ बह्यत्वं ब्रह्मणश्चाऽऽत्मत्वं सकरूविशेषशुन्यं 
बोधयत्येवेत्यङ्खीकासादुक्तं ब्रह्मणः शब्दकगम्यत्वमित्य्थः ॥ ६२-६३ ॥ 

ब्रह्मात्मनोरन्योन्यान्वयः शब्दनोध्यश्चेन्न शब्दादवाक्याथंधीरित्याशङ्कवाऽऽह--सामानाधिकरण्यादेरपि ! ३० 
यथा घटाकाशो महाकाश इत्यत्र विरुद्धाशनिराकरणेनाऽऽकाशमात्रं बोध्यते तथा तत्तवमसीत्यत्र तत्तवंपदयोः 
सामानाधिकरण्यात्तदथंयोश्च वाच्ययोषिशेषणविशेष्यभावात्पदतदथंयोश्च लक्ष्यलक्षणभावात्तच्वमथं योविरुदांश- 

` व्यावृत्तेः जवाक्यार्थोऽखण्डैकरसलक्षणो वाक्यादेव साक्षास्रतिपन्नः स्याद्त्यर्थः ॥ ६४ ॥ ` | 

१. आत्माकारेण परिणामित्वमित्यथंः | 

२, केवछ्चिदाकारक्ञानेन गृहीत्वा । | ३५ 





५८८ | सटोकेवातिकोपेता [ श्रह्म० अनुसर, भा० वा०-६५-७ 

वाक्यादेवमवाक्षयार्थो यस्मास्साक्षासरसिष्यति । अन्यदेषेदमित्यादि सवं स्यात्तुषकण्डनम् ॥६५॥ 

जज्ञानमन्यथाज्ञाने संशयज्ञानमेव च । पटादाषेव तदृर्ष्टं न ज्ञातृज्ञानसाक्षिषु ॥६६॥ 

अज्ञानादि त्रयं तावस्प्त्ययेऽपि न विते | तस्य दयव्यवधानेन प्रत्यक्षान्नान्यमानता ॥६७॥ 

ज्ञातुरव्यवधानेन संशयो निधयोऽपि वा । प्रत्ययः प्रथते यस्मान्न मानान्तस्काद्छ््यतः ॥६२॥ 

५ अज्ञानादि त्रयं तावल्ज्ञातयेपि न शिदयते। किमङ्ग सवदाश्टुतचश्ुष्यार्मनि केवले ॥६६॥ 

निधृताशेषमेदोऽयमवाकयार्थात्मकस्तथा । सुपृप्ते मम्यतेऽस्माभिनानृतं भरुरिगौखात् ॥७०॥ 

सवेदा चाऽऽत्मरपत्वादयभिवारादनात्मनः ) बक्षारमनि स्वतः सिद्धं ज्ञानं मोहापनोदि यत् ॥७\॥। 
ज्ञाताज्ञातविभागोऽस्मिजज्ञानाज्ञानात्मता तथा । जञात्ज्ञावृतवमप्येवं स्वतः सिद्धेनं साक्िणः ॥७२॥ 

स्वव्यापारे नियोगोऽपि निगुङ्क्ते रुपं बलात् । यथाभूताथेता वबुदधर्वास्तवी न तु पौरी ॥७३। 
१० इदभेवमदो नेति यथेवाथमृते विधिम् । वेत्ति त्वमसीतयेवं करं न वे्यमिधाभरतेः ॥७४। 

राब्दादेव वाक्याथेप्रतिपत्तावित्थं सम्भवन्त्यां ज्ञानान्तरस्य श्चाब्दन्ञानातिरिक्तस्य विधेयत्ववचनमनुचितमिंति 
फल्ितमाह-- वाक्यादिति । ६५ ॥ 

शाब्दज्ञानदेवावाक्याथंसिद्धावपि ज्ञानन्तरमन्ञानादिनिवृत्त्यर्थं विधेयमित्याशङ्ुयाऽश्ह॒--अन्ञानमिति।६६॥ 

अज्ञानादि तितयं ज्ञाने नस्तीव्येतदादौ सक्षेपविस्तराभ्यां वात्तिकटयेन दरंयति-अन्ञानादिति। 

१५ वक्ष्यमाणकंमुतिकेन्याययोतनार्थोऽपि शब्दः ॥ ६७-६८ ॥ 

प्रमातयंपि न त्रितयमस्ति तस्याप्यन्यवधानेन साक्षिप्रत्यक्षत्वादित्याहु--अन्ञानादि तयमिति । यत् 
साक्षिणि त्रयं नारतीति प्रतिज्ञातं तदिदानीं कौमुतिकन्यायेन साघयत्ति-किमङ्कंति । प्रमाव्रादेरप्यात्मप्रसादादेव 
सिद्धत्वात्तत्रापि नाज्ञानादि त्रयं सम्भाव्यते किमुत साक्षिण्यात्मनीति ततो नाज्ञानादिनिवत्यर्थं ज्ञानान्तरं विधेयं 
दाग्दादेव प्रमाणज्ञानादात्मनि प्रातिभासिकाज्ञानादिनिवृहिरिव्यथंः | ६९ ॥ 

२० निविशेषस्यावाक्यार्थात्मकस्य ब्रह्मात्मनः सुषुप्त्यवस्थायामनुमूयमानत्वाच्च तत्सिद्धये ज्ञानान्तरं त 
विधेयमित्याह-निधृतेति। न च सौषुप्तं यथोक्तं वस्तु प्रतिज्ञातं मिथ्येति वक्तव्यं तसपरतीतेः “यद्रे तन्न परश्यती"व्यादि- 
शरृतिमूखत्वादित्याहू--नानुतमिति ॥ ७० ॥ 

यत्तु ज्ञानान्तरमन्ञानादिनिवुच्यथंमात्मनि विवेयमित्याशद्कु्य निराकृतं तत्रैव हेत्वन्तरमाह सवदा चेति। 
आत्मस्वरूपचैतन्यस्यव वाक्योत्थबुद्धिवृत्यभिव्यक्तस्यान्ञानादिनिवत्तंकत्वात्कुतो ज्ञानान्तरे विष्यपेक्षेत्यथंः ॥ ७१॥ 

२५ ननु जगतो ज्ञाताज्ञातज्ञानाज्ञानात्मकस्याऽऽत्मनि वस्तुतो विद्यमानत्वात्तन्निवृ्य्थं वैधज्ञानापिक्षेति 
चे्नत्याहु-्ञातेति । ज्ञाताज्ञातज्ञानाज्ञानात्मकस्य जगतः स्वतः साक्षिणः सकाशदेव सिद्धः सत्तवोपरब््यो 

साक्ष्यघीनत्वेन तस्य कल्पितत्वाच्च तव परमाथतो द्वैतं सिध्यति । तथैव साक्षिणः साकषित्वमपि वस्तुभूतं नास्ति । 

तथा च वस्तुतो जगतः साध्यसाधनात्मकस्य निवृत्यर्थं ज्ञानविधिनं सम्भवतीत्यथंः ।। ७२ ॥ | 

प्रमाणज्ञाने नास्ति विधिरित्यत्र हेखन्तरमाह्--स्वग्यापार इति \ विधिहि पुरुषस्य व्यापारे स्वसाम्यात् 
२० पुरुषं प्रवतंयत्ति। प्रमाणज्ञानं तु प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वान्न विधियोग्यमतोऽपि न विधेयमित्यथः। स्ानस्य 

यथाथंबोघकत्वाथं विधेयत्वमेष्टन्यमित्यार द्य निराचष्टे--यथाभूतेति ॥ ७३ ॥ 

किञ्च कसंकाण्डाद्िधिव्यतिरेकेण कर्मवाक्यायंज्ञानवदुब्रहमकाण्डादपि विधिव्यतिरेकेण ब्रहयजञानं सम्भवति 
अविशेषादित्याह्-इदमिति ॥ ७४।। | | 





ब्रह्म ° अनु०-९., भा० का०~७५.८२ ] तततियेयोपनिषत् [ ५८९ 

क्रियायां विधिप्म्पातः कत्रादिषु न सिद्धितः" | न॒ चनेकाथेतेकस्य वाक्यस्य भवतेष्यते ॥७१५॥ 
्रक्षदेव मेदोऽयमभिधाननियोगयोः । तस्य वेदयभिवार्तं व्यर्थं सवेज्ञ भाषितम्" ॥७६॥ 
कतः क्रियायां स्वातन्त्यं वस्तुवरृत्ते ह्यनीश्वरः । बस्तुदत्तं च नो युक्तिः क्रियातस्वेदनिस्यता ॥७७॥ 
यथावस्तु हि या वृद्धिः सम्यग्ज्ञानं तदेव नः। पौरुषायासमात्रोत्थमन्ञानं रजतादिषत् ॥७८॥ 
वस्तुमात्राजुरोधितवार्सम्यगज्ञानस्य दृष्करम् । नियोगानुप्रषेशेन वस्तुतस्तावबोधनम् ।७६॥ \ 
नियोगालुश्रवेश वा हेतो्व्यापिः प्रदर्यताम् । गमफलमूते व्याति नैव हेतोः प्रसिध्यति ॥८०॥ 
विधिशून्यस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं प्रस्यगात्मनि । येषां प्रकाश्यत इति न तेषां मतिरीद्शी ॥८१॥ 
प्रकार्यत्वाश्रयश्रायं व्यापारः सवे एव च । तस्मिन्नसति तन्मिथ्या यदेतद्धवतेरितम् ॥८२॥ 

 भआत्मतज्ज्ञानयो विधेयत्वाभावे हैव्वन्तरमाहु--क्रियायामिति । किञ्च ज्ञानस्य विधेयत्वे वाक्यस्य 
ज्ञानविधिपरत्वात्तस्मादेव वस्तुसिद्धेरयोग्यत्वाद्वाक्यान्तरं वस्तुबोधकमेषटव्यमित्याहू-न चेति ॥ ७५॥। १० 

विघायकमेव सर्वं वाक्यं न वस्तुबोधकमस्तीव्यार ङ्घाऽऽह्--प्रव्यक्षदेवेति ! नियोगशब्देन विघायक 
वाक्यं गृह्यते । तत्त्वमस्यादेरभिधानवाक्यस्य विधायकवाक्यस्य च श्रोतरेन्दरियेण मेदग्रहणाद्भिधायकमेव स्वं वाक्य- 
मिति न शक्यं वक्तुम् । केवलवस्तुबोधिनोऽपि तत्वमस्यादिवाक्यस्य प्रत्यक्नत्वादित्यथः । प्रत्यक्षं व्यभिचारि 
भ्रान्तमिव्याशद्धुय इ“सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तस्प्यक्नमि'ति भ्रत्यक्षलन्षणसूत्रस्य तदधाष्यस्य च 
यद्वयमभिचरति न तस्प्रव्यन्नं यन्न व्यभिचरति तत्प्त्यक्षमित्यस्य विरोधान्नेवमित्याह-तस्य चेदिति ।। ७६॥ १५ 

वस्तूनि तज्ज्ञाने च विधिर्नास्तीद्युक्तम् । इदानीं वस्तुनि विध्यभावे हेतवन्तरमाह--कतुंरिति । क्रियायां 
पुरुषस्य स्वातन्त्रयात्तत्र युक्तो विधिः । वस्तुस्वरूप तु पुरुषस्यानैश्वर्यान्ति तत्र विधिः सम्भवतोत्यथंः । वस्तुनि 
विध्यभावेऽपि मुक्तर्वेधक्रियासाध्यत्वमित्यशङ्कच तस्या वस्तुस्वरूपत्वान्नंवमित्याह--बस्तुवृत्तं चेति \ वस्तुत्वेऽपि 
क्रियासाध्यत्वे तस्या विवक्षिते निव्यत्वानूुपपत्िरिव्याहु--क्रियात्पेदिति ॥ ७७ ॥ 

वस्तुनि विधेयत्वं निराकृत्य तज्ज्ञानस्य विधेयत्वे दुषणान्तरमाहु--ययावस्त्विति । प्रमाणवस्तुतन्त्रं ज्ञानं २० 
न विधेयम् । विधेयत्वे तु पुरुषतन्त्रतवेन रजतादिज्ञानवदय्रमाणमेव स्यादित्यथंः ॥ ७८ ॥ 

सम्यग्ज्ञानस्य मानवस्त्वनुरोधिस्वान्नियोगानुप्रवेशद्धारा वस्तुस्वरूपवोधनं वेदान्तानां दुष्करमित्युप- 
संहरति--वस्तुमान्रेति ॥ ७९ ॥ | 

किञ्च वेदान्तेषु नियोगानुप्रवेशे वाक्यत्वं प्रमाणत्वं वा हतु कर्तुं न शक्यते । परपक्षे प्रत्यक्षादौ च व्याप्त्य- 
भावादित्याहू--नियोगेति ! यद्यपि परपक्षरूपे वाक्ये नियोगानुप्रवेशाभावाद्वाक्यत्वस्य न व्याप्षिः प्रत्यक्षादौ च २५ 
प्रमाणत्वेऽपि नियोगानुप्रवेशाभावास्रमाणत्वस्य न व्याप्तिरस्ति तथाऽपि हेतुद्टयस्य गमकत्वे का क्षतिरित्याश्ङ्कय 

व्याप्तिमन्तरेण गमकल्वस्याप्रसिद्धत्वान्मैवमित्याहु-गमकच्वमिति ॥ ८० ॥ 

वेदान्तेष् त्वयाऽपि क्वचित्ववचिन्नियोगाद्धीका रान्नियोगनिराकरणमस्थाने सम्ध्रममात्रमित्याशङ्कयाऽऽह्-- 

विधिून्यस्येति । उपनिषद्ाक्यस्य विधिविधुरस्य प्रत्यगात्म विषये प्रकाश्यते प्रतिपाद्यते प्रामाण्यमिति येषां मत्तं वेषां 

वेदान्तेषु नियोगोऽस्तील्येवंप्रकारा मतिनं भवति । तत्र कंवचित्ववचिन्तियोगाङ्खीकारस्तु श्रवणादिक्रियाविषयो ३० 
स्ञानविषयनियोगनिषेधाविरोधीत्यर्थः ॥ ८१ ॥ ध 

किद्च शाब्दज्ञाने वा तदभ्यासे वा तदुत्थे ज्ञानान्तरे वा विधिव्यापारो बरह्मणो ज्ञानगस्यत्वसापेक्षतात् 

तदभावे न सम्भवतीत्याह-प्रकाष्यत्वेति ॥ ८२ ॥ 

१. तदसिद्धित इत्यथः । २. स्वंज्ञः = मीमां साभाष्यकारदाबरस्वामी | 

३. मी° सू० १.१.४। २५ 
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५ 

१० 

१५ 

२९० 

२५ 

२० 

'अस्थृराशब्दतावादिप्रकाश्यस्रादि इष्यति । नियोगालुभ्रवेशेन यदि वस्तु प्रकाश्यते ॥८३। 
न चाभ्रमाणता तस्य नियोगोत्सङ्गसंग्रयात् । एवमध्यप्रमाणं चेन्नियोगोऽविषयो भवेत् ॥८४॥ 
अद्यं परय इत्येवं नियुक्तोऽपि न शक्लुयात् । शक्लुयात्नियोगाच्चेपडर्यात्तस्रकन्दुवत् ॥२५॥ 
विदितेतरातिरेक्ितादत्रह्मरूपायुवादिमिः । नियोगगमंवचनेः पश्येदिति विरुध्यते ॥ ६॥ 
यविज्ञातारमरे फेन विजानीयादिति श्रुतिः । "न दृष्टेरिति दृश्यत्वं नियोगेरेव वार्यते ॥२७॥ 
सदावगतिरूपस्य  ज्योतिश्क्रावभापिनः । स्वयंज्योतिःस्वभावस्य न्याय्यं तस्मान्न दनम् ॥८८॥ 
द्रष्ट्रा चेदह्दयते दृश्यं प्रतयक्षाविषयः कथम् । कमेकवतवमेकस्य दोषो बरहमात्मद्धने ॥८६॥ 
अष्टं तदृकमेलात्कौरस्थाननापि दष्ि्त् । जन्यादिविक्रि याषट्ूकनिषेधोऽप्येवमथवान् ॥६०॥ 
प्रमातृत्वादिमेदेन यत्स्रूपं प्रतीयते | ततप्रकाश्यत् इत्याहुरयरका्चस्सूपतः ॥६१॥ 
परमातेव प्रमेयं चेसरमाणं प्रमितिस्तथा | ससूपाच्चेकसूपत्वान्न तदेभिर्निरूष्यते ॥६२॥ 

किञ्चास्थूलाश्ञन्दतावादिना वाक्येन ब्रह्मणः सवं विशेषनिषेधद्रारेण प्रतिपाद्यत्वं तत्फलं च विधेयन्ञान- 
गम्यत्वे विरुध्येत तस्मादस्थू छादिवाक्यवि रोधो ब्रह्मात्मनो विधेयज्ञानबोध्यत्वे स्यादित्याहू-अस्थरेति । ८३॥ 

किञ्चास्थुलादिवाक्ये नियोगानुध्रवेशे तस्य नियोगतिष्ठत्वेन स्वरूपे प्रामाण्यं न स्यान्न च प्रमाणस्य 

सततोऽन्यसंश्रयादप्रामाण्यं युक्तमित्याह -न चेति । नियोगाननुप्रवेशेऽपि वक्यं विधिरद्ितिवाक्यत्वादनाप्तवाक्यवत् 
अप्रामाण्यमेवेत्याश्ञङ्कामनूुच दूषयति-एवमपीति ! विधिरहितवक्यस्याप्रमाणव्वे ब्रह्मणस्तदगम्यत्वाभावादल्यस्य च 
तत्र प्रमाणस्यानिष्टत्वात्तदसिद्धौ तद्विषयज्ञानासिद्धे्लनिनियोगौ निविषयो निरवकाशः स्यादिति दूषणभागस्याथंः।|८४॥ 

अविषयत्वेऽपि ब्रह्मणस्तज्जञाने नियोगः स्यादिव्याशद्कय वस्त्वन्यथाकरणे पूरुषस्यासामथ्यन्निवमित्याह- 
अदृषयमिति । नियोगसामर््यादविषयमपि विषयीकतु पुरुषः रक्ष्यतीत्याश _्गुयाशक्येऽ्थे प्रवृत्तस्य प्रयासवेफल्य- 
मिद्युक्तं स्मारयति-न ज्क्नुयादिति ॥ ८५ ॥ 

यत्तु नियोगसहितवचनंन्रंह्य प्येदित्युच्यते तद् "अन्यदेव तद्विदितादि'"त्यादिवाक्ये ्ह्यणोऽविषयत्ववादिभि. 
विरुध्यते । तत्तोऽपि न ब्रह्मज्ञानस्य विधेयत्वमित्याह्--विवितेति ।। ८६ ॥, 

नियोगसहितवाक्ये ्रंह्यणो विषयत्वनिषेधाच्च तज्ज्ञानस्य विधेयत्वासिद्धिरित्याहु--विन्ञातारमिति ॥ ८७॥ 

इतश्च ब्रह्मणो हृ्यत्वानुपपत्तेनं तज्ज्ञानस्य विधेयत्वसिद्धिरित्याहू-सदेति 1 ८८ ॥ 

्रष्ात्मना रूपादिजगतो हृश्यत्वात्तस्य चाहमिति प्रत्यक्षविषयत्वादविषयत्वस्थैवाभावादात्मन्ञाने विधिः 
सम्भवतीति शङ्धते-दरष्टरा चेदिति \ ब्रह्मात्मनो द्शनकमंत्वे कवंन्तराभावात्कमंकतंविरोधः स्यादिति दुषयति- 
कर्मेति । ८९ । 

ब्रह्यात्मनश्वेदेकस्योभयरूपत्वमयुक्तं तहि कमंत्वं करतुत्वमेव वा स्यादित्याशङ्कयाऽऽह--अदृष्टमिति । 
ब्रह्मात्मनो न कर्मत्वं नापि कतुत्वमित्यत्र हेत्वन्तरमाह--जन्यादीति ।। ९० ॥ 

आत्मनो दशंनकमत्वाभावे कस्य दंनकमंत्वमित्याशङ्धुयाऽऽह्--प्रमातृत्वादिति । अप्रकाशस्वरूपत्व 
जडत्वम् ।। ९१ ॥ | 

यत्तु पूवंवादिना प्रमेयत्वं द्रष्टु रुपदिष्टं तदनु दूषणान्तरमाहु--प्रमातैवेति । प्रमेयस्य प्रमातत्व प्रमाणः 
तत्फक्योरपि साक्षिमात्रतवं स्यादित्यथेः । यदि साक्षिस्वरूपाच्चैतन्यमाच्रान्मेयत्वादेरेकत्वं तदा मेयत्वादिः 
चिन्माच्त्वेनाद्रयत्वादेभिमेयत्वादिशब्दै्मेयत्वादिर्नौच्यते । मेयत्वादेदचेतन्यातिरिक्तस्यामावादतो न॑ मेयत्वादि 
साक्षिणो युक्तमिति फल्ितमाह--स्वरूपादिति ॥ ९२॥। 

२३५ १. अस्थूखमनणु """“““"बृ° ३.८.८, अराब्दमस्पदं “क ० १,३.१५ । 
२. बु° ४.५.१५ । २. बू° ३.४.२९ । 
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प्रामाण्यमनुवादार्ना न चेत्स्विषयेः मतम् | पयोगुणस्य सम्बन्धो न प्राप्नोति जुहोतिना ।६२॥ 

सर्भणेवामिसम्बन्धः पयसशवेदुत्रम् । खगस्य सिद्धये नालं द्रव्यमात्रं षयो यतः ॥६४॥ 
णयः साधनत्वं च प्राप्तं तस्मादनुधते | विशिष्टोपाश्रयं द्रभ्यमतोऽलं पञ्ुसिद्धये ॥६५॥ 
गोदोहनस्य भिन्नत्वाद्धिन्ं चेतसाधनं मतम् । प्राप्न प्रणयतीत्यस्य साध्यभेदादिमभिनता ॥६६॥ 
हानोपादानशुन्यस्रादग्रामाण्यं मतं यदि । जह्लास्मीति परिज्ञानमप्रमाणं प्रसज्यते ।।६७।॥ ५ 
आत्मत्वादनुपादेयमनन्यत्वादहेयता  । अमिधाशुतश्वेदेतक्किमन्यसराथ्येते विधेः ॥६८॥ 
अनूक्तेरपि' मानत्वं नैव ॒प्वाडक्चैबिटुप्यते । नियोगाचुप्रविष्टस्वा्थेवेहा मिधाथुतेः ॥६६॥ 

किञ्च पदानामथंवादानां चानुवादश्ञब्दित्तानां स्वाथे प्रामाण्यमेष्टन्यमन्यथा पयोद्रव्यस्य दधिद्रव्यस्य च 
जुहोतिना सम्बन्धो न सिध्येत्तत्तत्पदेन तत्तदथंस्यासिद्धत्वात्तथा च "पयसा जुहोति” “दध्ना जुहोती"त्यादिवाक्यम् 
अप्रमाणमापद्येतातश्व पदप्रामाण्ये विधिरहितवाक्यस्य किमु वक्तव्यं प्रामाण्यमित्यमिप्रेत्याऽऽ्ह--प्रासाण्यमिति।\९२।) १० 

 पयोदध्यादेजृहोत्तिना सम्बन्धो न भवति किन्तु स्वरगेणेति शङ्धुते--स्वर्गेणेवेति । भनुवादाप्रामाण्ये 
दध्यादिगुणस्य जुहौतिना सम्बन्धो न सिध्यतीति मच्चोद्यस्य स्वर्गेण सम्बन्धो दध्यादेरिव्युत्तरं न भवति | 
अनुवादाध्रामाण्ये स्वगेणापि दध्यादिगुणस्य सम्बन्धासिद्धेरिदुत्तरमाह--अनुत्तरमिति । पयोदध्यादेः स्वगेण 
सम्बन्धमङ्खीकृव्यानुत्तरमिद्युक्तं न च तस्य क्रियाद्वा रमन्तरेण सम्बन्धोऽस्तौत्याहू--स्वगंस्येति ।1 ९४ ॥ 

पदानां पदार्थ॑स्मारकत्वेऽपि पदार्थस्मृतीनामधिगत्तपदार्थसाधारण्येन तत्र प्रामाण्योपपत्तस्तद्धेतुनां तेषामपि १५ 
प्रामाण्यं दुरपह्ववमित्यमिग्रेत्य द्रव्यस्य त्रियाद्वारेणैव पुमथंसाधनत्वमित्येतत्प्रसङ्गेन “चमसेनापः प्रणयेदि'द्यत्त 
विवक्षितं विशेषं द्शंयत्ति--प्रणय इति । अतःशम्दो यस्मादर्थे । यस्माद्गोदोहनद्रग्यं स्वगंसाधनीम्तदरपणंमास- 
व्रत्व्थ॑विशिष्टमपां प्रणयनमुपाश्ित्य पशुकामस्य पशुसिद्धये समर्थीभवति तस्माहशंपुणमासप्रकरणे चमतेनापः 
प्रणयेदिव्यत्र प्रणयनस्यापु्व॑साधनत्वं च प्राप्तमेव पञुकामवाक्येऽनूद्यते । तच्चौभयमाश्ित्य गोदोहुनद्रव्यं पवथ 
विधीयते | क्रियोपरागमन्तरेण द्रव्यस्य पूमथंसाधनत्वानुपपत्तेरित्यथंः।॥ ९५॥  । २० 

चमसातप्रणयत्तिकारकात्तथाविधस्य गोदोहनस्य भिन्नत्वास्रणयनास्यमपि साधनं भिद्येतेति शङ्ुते-- 
गोदोहुनस्येति \ यदि गोदोहनचमसमेदास्रणयतिमेदस्तदा स्वगंपञुसाध्यभेदादपि प्रणयतिभेदः स्याज्ज्योतिष्टोमदन्ं- 
पूण॑मासवदुभयथाऽप्याभ्िव्य विधानघरक्रिया बध्येतेति दूषयति--ग्राप्तेति ॥ ९६ ॥ | | 

अनुवादप्रामाग्यं प्रस ङ्खप्राप्तमेवं परिसमाप्याभिधाश्नुतिप्रामाण्यं प्रकृतं प्रतिपादयितुं पुवंपक्चयत्ति--हानेति। 
परवत्त॑कं निवंतकं वाक्यं प्रमाणं हृष्टमुभयरूपतवविरहै नास्ति प्रामाण्यं वाक्यस्येत्यभ्युपगमेऽपि कि स्यादित्या्ञङ्कय २५ 
वेदान्तानां प्रवतंकत्वविरहितत्वात्तेभ्यो जातमहु ब्रह्मास्मीति ज्ञानमप्रमाणं स्यादित्याहू--ज्रह्येति 11 ९७॥। 

वेदान्तेभ्यो ब्रह्मात्मेकलत्वज्ञाने सति कतंव्यप्रवृत्तिनिवृत्योरभावे सवंकरततव्यतानिवृत््या ृतङ्ृत्यत्वसिद्धेविध्य- 

पेक्षामन्तरेण तत््वमस्यादिभरुतेरनतिश्षयपुरुषाथहेतुज्ञानजनकत्वास्रामाण्यसिद्धिरिप्यत्तरमाह-आत्मत्वादिति ।।९८॥ 

अभिधाशरुतेविध्यपेक्षामन्तरेणेत्थं प्रामाण्येऽपि यदनुवादशञब्दिततानां च स्वार्थे प्रामाण्यमुक्तं तच्च सिध्यत्ति 
तेषां नियोगानुप्रविष्ठत्वादित्याशद्धयाऽऽह--अनूक्तेरिति । यथाऽभिधाश्ुतेः स्वाथे प्रामाण्यं नियोगातुप्रवेशमन्तरेण ३० 
सम्भवतीप्ुषतं तथेवानूक्तिशब्दितानां पदानामरथंवादानां च स्वार्थे मानत्वं नियोगानूघ्रविषठत्वावष्टम्भेन काकोपमैः 
मीमांसकेन निवारयितुं शक्यते । पदानाम्थंवादानां च नियोगनि रपैक्षमेव स्वार्थं प्रतिपाद्य पश्चात्कंमथंक्यवरेन 
नियोगानुप्रवेशाम्युपगमादित्यथं; ॥ ९९॥ 

१. ममुवादस्यापीत्यथंः | 
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एवं च सति दृष्टान्तो भवतां नोपपद्यते । नियोगादेव विज्ञानभिस्येवं नियमः इतः ॥१००॥ 
वादायुबादयोर्थो यदि भिन्नः प्रतीयते| अगता्थाधिगन्वत्वादस्त्वन्क्तेः प्रमाणता ॥१०१॥ 
अन्वक्षं" भिन्नरूपा धीरिह बादानुवादयोः । अपूरवाधिगतिः पूेमिह वृद्धावबोधनम् ॥१०२॥ 

मृगतोया दिवन्मिभ्या य्यद्यनकतेमेवेन्मतिः । पिष्निरविंषयत्वं वः सवेत्रेबव प्रसज्यते ॥१०३॥ 
५९ स्वाभिधेय निराकाट्क्षो ह्यसुबादः प्रबोधयेत् । तत्र चेदप्रमाणं स्यास्स्यात्तदुच्चारणं ब्रथा ॥१०४॥ 

साकाइक्षत्वालुवादत्वे इतश्रावगते तया । अप्रामाण्यान्न चेत्ताभ्यां विधेयप्रक्षयादिभेः ॥१०१॥ 
स्वशब्दानभिधेयं यत्तदेव पेक्षते पदप । स्वायं तदद्रमाणं चेदाक्याथंस्यान्धयः डतः ॥१०६॥ 
अप्रमाणमिति ज्ञानं कस्मादज्नायि कथ्यताम् । विघमानोपरम्भानि न छ्यभावं प्रमिण्वते ॥१०७॥ 

परस्वमावविष्वंसबत्मेनेवाऽऽत्मवस्तुनः | वष््यत्यवगतिं चोध्वं विधिनेषेति दुःस्थितम् ॥१०८॥ 

१०  अनुवादस्यापि नियोगात्तिरेकेण प्रामाण्ये सिद्धे नियोगानुप्रविष्टमेव वाक्यं प्रमाणमित्यत हष्टन्तो 
नास्तीति फकितमाह्--एवं चेति । दृष्टान्ताभावे च नियोगनिष्ठादेव वाक्यास्प्रमा भवतीतिनियमासिदिरित्याह- 
नियोगादिति ॥ १००॥ 

किञ्च वादानुवादयोरर्थेक्ये वादवदनुवादस्यापि प्रामाण्याभ्युपगमध्रौव्यादथंभेदे वक्तव्ये प्रामाण्यमविरिष्ट 
मेष्टं शक्यमित्याहू--वादेति ।। १०१॥ | 

१५ अनुक्तिशब्देच पदान्यथंवादवाक्यानि च गृहीतानीत्यङ्गीक्ृत्योक्तमेव प्रपञ्चयति--अच्वक्षमिति ॥ १०२॥ ` 

किञ्च पदोत्था बुद्धिमिथ्या चेन्नियोगस्य निविषयत्वं स्या्यागा्यनुकादेन तस्मिन्नियोगाभ्युपगमात्पदजन्य 
बुद्धमिथ्यातवे च तदयोगादित्याह--मृगतोयेति ॥ १०२ ॥ 

अन्यापेक्षामन्तरेण स्वाथेबोधकत्वाच्च पदस्य प्रामाण्यमप्रत्याख्येयमिव्याह--स्वाभिधेयमिति । विपक्षे 
दोषमाह-तन्न चेदिति ॥ १०४॥ 

२० किञ्च पदस्य साकाङ्क्षत्वमनुवादत्वं चेष्यते तच्चोभयं पदादा विर्वा ज्ञातव्यमिति पृच्छति- 
साकाडङक्षत्वेति \ ताभ्यां साकाङक्षत्वानुवादत्वाभ्यां विरिष्टात्पदादेव तद्गतमुमय ज्ञायते चेत्तन्न युक्तं पदप्रामाण्या- 
नद्खीका रादन्यथा तत्प्रामाण्यप्रसङ्खादित्याहु--अप्रामाण्यादिति \ न च विधिवशादेव साकाड्क्षत्वमनुवादत्वं च 
पदगतं ज्ञातव्यं तस्य विधेयाथंप्रतिपादनोपक्षीणत्वादित्याह--विधेपरेति । नञ्पदमचत्राप्यनुषञ्यते ॥ १०५ ॥ 

“स्वायिधेयं निराकाड्न्नो ह्यनुवादः प्रबोधयेदि"त्यत्र पदस्य निराकाडक्षत्वमुक्तं साधयत्ि-स्वशब्देति । 
२५ वाक्याथप्रतिपत्तिजननार्थं पदं स्वश्ब्दानमिधेयं पदार्थान्तरमपेक्षते । स्वाथ तु पदं निराकाङक्षमेवेत्यततः स्वाभिषेयं 

निराकाङ्श्लो बोधयेदिति युक्तमेवेत्यथैः । पदस्य पदार्थे निराकाङक्षप्रामाण्याभावे वाक्या्थंग्रततिपत्तिरयुक्ता 
स्यादित्याहु--स्वाथं इति. | १०६ ॥ 

पदमप्रमाणमिति पदस्य भरमाणत्वाभावज्ञानं प्रत्यक्ञादिभ्यो वा पदादेव वा सिध्यतीति पृच्छति- 
अप्रमाणमितीति । प्रथमं प्रत्याह--विद्यमानेति । १०७ ॥ 

२३० हवितीये पदप्रामाण्यमप्रतिहूतमित्यमिप्रत्याभिधाभ्रतेविध्यनपक्षं प्रामाण्यमित्यत्र हेतन्तरमाह-- 
परस्वभाविति । अन्नप्राणमनोविज्ञानानामनामस्वभावानां प्रतिषेधद्वारेणैवाऽऽत्मवस्तुनो ब्रह्मणोऽवगतिमूत्तख 
भगुवल्ल्यां श्रुततिवंक्ष्यति । अतोऽपि विधि विनेवावगतिरित्यस्याथंस्य स्थितत्वादभिधावाक्यमेवात्र प्रमाण 
मित्यथंः । १०८ ॥ 

१. प्रत्यक्षम् | 

२५ २. अनक्तेरिति--सोमादिपदा्थंस्येत्यथंः | 
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ठयावृत्तिः परतोऽभागो न च तस्येन्दरियेण हि । सम्बन्थोऽस्ति ततो मेदः प्रम्णेर्नोपरम्यते ॥१०६।॥। 
प्रमाभावस्वरूपसान्नाप्यभावा द्धिःदेष्यते | संविच्यमभाषो नैवेह प्रकाशयति कश्चन ।॥११०। 
इति स्वाभिमतं सवं तेन चास्य विशुद्धता | वस्तुृत्तानुरोषेन व्यापारः एटवानिद ॥ १११ 
न॒ इलार्वशाद्व्योम रशरागायाप्यक यतः । आलसज्ञानं प्रसिद्धं चेद्धिधेर षिधिः इतः ॥ 

अथाग्रसिद्धं नितरां विधिनेधोपपद्यते ॥११२॥ ५ 
केवल्यकारिता बद्धनियोगादेव चेद्धयेत् | नियोगा्थावगतये नियोगोऽन्योऽपि मृग्यताम् 
तन्वमस्यादिवाक्योस्थं विज्ञानं स्वफटं स्यतः । अततोऽवगम्यतेऽस्माभिस्तरप्त्याख्यफ़लयद्भुजेः।।११५॥ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति विष्यन्परमृते यथा । विष्यथावगमस्तद्रदस्तिहाप्यभिधाध्रतेः ।॥१११५॥ 
नियोगविरदादस्य यद्यर्थावगमो मृषा 1 इहापि तदमानतममिधानभ्रतैखि ।॥११६॥ 

मवेद्धिष्युक्का वा अभिधा यदिवा विधिः | अभिधावत्मेयायी स्यात्तत्र दोषगुणाविमौ ।११७॥। ९० 
स्यादद्यलोक्षागिनिवन्क्ञानं यदि पिभ्यवुभेधिनी । अभिधाश्रुतिट्टाथां सम्यग्ज्ञानं तु दरम् ॥११८॥ 

अन्नप्राणादिनिरकरणेन वस्तुसिद्धिविधिवादिना नेष्यते किन्तु ततौ भिच्चतेन तत्सिद्धिरिषटेति चेत्तत्राच्चादे 

वस्तुनो भेदो व्यावत्तिभावोऽमावो वा ? भावश्चेत्पृथक्तवादिरूपस्य तस्य परस्पराश्रयत्वादिषुष्टत्वादप्रामाणिकेत्व- 
मित्यभिप्रेत्य द्वितयं प्रत्याहु--व्यावुत्तिरिति ! अभवस्येद्धियसंयोगाभवे तद्पुवंकस्य^ प्रमाणान्तरस्यापि तत्र न 
प्रवत्तिरिस्याह्--तत इति । १०९ । १५ 

अभावात्मनो मेदस्याभावप्रमाणादेवर सिद्धिरित्याक्चद्कय प्रमाणाभावाद्रा संविदभावाद्रा तत्सिद्धिरिति 
विकल्प्याऽऽ्यं दूषयति--प्रमेति । प्रमाणाभावस्य प्रमाणत्वं व्याहृतमित्यथः । न द्ितीयः । प्रकाशाभावस्य 
प्रकाशकत्ववि रोधादिव्याह्--संवित्तीति ।। ११० ॥ 

किञ्च प्रमाणाभावः संविदभावो मेयाभावश्चेत्यभावमावमेव प्राभाकरेनाम्युपगम्यते । तथा चाभावात् 
ञभावात्मनो भेदस्य सिद्धिरिति स्वोक्तविरुदधमित्याहू--इति स्वाभिमतमिति! अन्नप्राणादिभ्यो भित्नत्वेनाऽऽत्मवस्तुनो २० 
बोधनं यतः श्रुत्या नोपपद्यतेऽस्तन्निषेधेनैवामिघायकवाक्यस्याऽऽत्मबोधने व्यापारः स्यादित्याह--वस्तुवुसंति॥ १११ 

जभिधाश्नुतिजनितस्य ज्ञानस्य स्वतोऽप्रनाणल्वात्ततप्रामाण्याय ज्ञाने विधिरित्याशद्कुयाऽऽकाशं स्वतः 
शरावभवनायोगयं कुरालवलान्न शरावो भवतति तथा स्वतोऽप्रमाण्यस्य विधिवश्चास्रामाण्यायोगान्नेवमिलययाह-- 
नेत्यादिना । किञ्चाऽऽत्मनज्ञानस्य प्रसिदत्वेऽप्रसिद्धतवे च न तत्र विधिः सम्भवतीत्याहु--आत्मनज्ञानमिति ॥ ११२ ॥ 

ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वसिद्धये ज्ञाने विधिः स्यादिति शङ्कते-कैवल्येति ! तहि नियोगस्यापि पुमथं- २५ 
साधनत्वाभ्युपगमाधियोगास्पुमथंसिद्धये नियोगे नियो गान्तरमत्वेषटव्यमिति निराचष्ट-नियोगाथेति ॥ ११२ ॥ 

अतिप्रसद्धपरिहाय्थं वाक्योत्थं ज्ञानं स्वारस्येनैव पुमर्थं साधयतीति फलितमाह्--तच्वमस्यादीति ॥ ११५ 
अभिधाश्रतैः स्वाथंबोधकत्वं विधिग्यतिरेकेण नास्तीत्याशङ्धयाध्ययनविधिषष्टान्तेन परिहररति- 

स्वाध्याय इति । ११५॥ 
| नियोगमन्तरेणाभिधावाक्यादर्थावगमो मिथ्येव्याक्चद्ुयाध्ययनविधिवाक्यादपि तहि विध्यन्तरमन्तरेण ३० 
वाक्याथंप्रतिपत्तिमिथ्या स्यादिव्याह--नियोगेति ।। ११६ ॥ 

वेदान्तवाक्ये विध्यभ्युपगमेऽपि कि विघेरभिघानुगुणत्वं कि वाऽभिधाया विध्यनुगुणल्वमिति विकल्पयति-- 
भवेदिति ! तत्राभिधाश्रुतेविध्यनुगुणत्वे त्वद्पक्षसिद्धिमंसपक्षासिद्धिस्व विधेरमिधाश्नुलयनुगुणत्वे त्व्पक्षासिद्धिमत्पक्च 
सिद्धिश्चेव्यभिप्रव्याऽऽह-- तत्रेति । ११७॥ | | 

अभिधाया विध्यनुगुणत्वे सूचितं दोषं विशदयति--स्यादिति ॥ ११८ ॥ ३५ 

१. प्रत्यक्षपूवेकत्वादितरेषां प्रमाणानाम् | २. अनुपरन्धिप्रमाणादेव | 
७५ | 



५ 
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अथाभिधायुरोधी स्यान्नियोगोऽयं तथाऽपि च । अभिधासुविधायिलाद्धिष्यर्थोज्र सुदुरंभः ॥११६। 
्राक्त॒ वक्याथैविज्ञानात्न्निविष्टपदाथेयोः । अन्वयन्यतिरेकाख्यविवेकाय विधिमेषेत् ॥१२०। 
बाक्याथंप्रतिपत्तौ दि पदार्था्ञानमेव च| प्रतिबन्धो यतस्तस्मादन्धयाचवरलोकनम् ॥१२१॥ 
वाक्यार्थज्ञानकाले यः पदार्थो नैव विते । कतेव्यः कारषापेक्षो विधेयः स न संशयः ॥१२२॥ 

५ विपरीतस्ततो यस्तु वाक्यादेवावगम्यते | निस्योऽकमे वियुक्तः सन्न विधेयः कथश्चन ॥१२३। 
स्वसिद्धेः कारणं नान्यज्ज्ञानमज्ञानहानये | यस्मादपेक्षते तस्मान्न निदिष्यासनाय तत् ॥१२४॥ 
सिद्धमप्यात्मकायेस्य कारणं सिद्धये न चेत् । विष्यं तदेव स्यान्न खसिद्धिभरकारकम्।॥१२५॥ 
तस्मा्कूटस्थविज्ञानं प्रत्याख्याताखिलदयम् । आनन्दं ब्रह्मणो बिदान्न विभेति इुतकश्चन ॥१२६।॥ 
जह्मणो धराहभस्येति मेदश्चाघ्रौपचारिकः ¦ राहोः दिरोषन्धुरुयस्तु नेव स्याननिगणततः ॥१२७॥ 

९० महिमा ब्राह्मणस्यैष हानिद्द्धिषिवजितः | स्वतः सिद्धेविजानंस्तं न बिभेति इुतदवन ॥१२८॥ 
विद्रान्सन्न बिभेतीति विदयाकालं मवेत्फरम् । न तु स्वगादिवल्पाप्यं भुञ्ञानस्तृप्यतीतिवत् ॥१२६॥ 
यतोऽविद्यातिरेकेण प्रतिबन्धो न विधते । तन्नाशानन्तरां युक्ति विद्वानिति ततोऽवदत् ॥१३०॥ 

विधेरभिधानुरोधित्वेऽपि सूचितं दोषं प्रकटयति--अथेति ।॥ ११९॥ 
आत्मज्ञाने विध्यभावेऽपि वेदान्तेषु विध्यभावे मुमुक्षुणा प्रवृत्तिर्याहिच्छिकी स्यादित्याशङ्क्य पदाथ॑विवेके 

१५ विध्यभ्युपगमान्मवमिव्याह्-प्राप्त्विति ।। १२०1 | 
वाकपायज्ञानस्यपिक्षितत्वात्तस्रतिबन्धनिवृत्यथं पिधावथ्यंमाने किमिति पदव्यथंपरिशोधने विधिरित्या- 

राद्धुयाऽऽह्--वाक्यार्थेति ।। १२१ ॥ 
के मंकाण्डं विधेयमंशं यागादिकं दशंयति--वाक्याथन्ञानेति ॥ १२२ ॥ 
क म॑काण्डवज्ज्ञानकाण्डेऽपि किच्िद्िधेयं भविष्यतीव्याशङ्कय ज्ञानं वा तद्विषयो वा निदिध्यासनं वाज 

२० विधेयमिति विकल्प्य ज्ञाने विघेनिरस्तत्वात्तद्विषये च ब्रह्मात्मभावे नित्यसिद्धं विघेरसम्भवान्न कल्पद्रयमित्याह- 
विपरीत इति ॥ १२३॥ 

ज्ञानस्य निदिध्याप्तनापेक्षस्याज्ञाननिवत्तकत्वात्तस्य तच्छेषस्वाविदिध्यासनं निधेयमितिकल्पान्तरं प्रत्याह 
स्वसिद्धेरिति । ज्ञानस्य स्वोत्पत्तिमातरेणाज्ञाननिवत्तंकत्वा्निदिध्यासनकशेषत्वाभावानच्च तस्य विधेयस्वमित्य्थः ॥१२४॥ 

उक्तमेव प्रपञ्चयत्ति-सिद्धमपीति । कारणमन्ञाननिवृत्तौ ज्ञानं तद्यदि छब्धात्मकमपि स्वफरस्याज्ञन 
२५ निवृत्तिलणक्षस्य प्राप्तये न भवत्ति तर्हिं तदेव निदिध्यासनविष्यपेक्षं स्वसिद्धेः स्वफलस्य प्रागुक्तस्य प्रकाशकं 

साघधकमि्येतन्न स्यात् । *"“न हि स्वतोऽपती शक्तिः कतुंमन्येन शक्यते" इतिन्यायादित्यथंः । १२५ ॥ 
व्रिधेयन्ञ।नास्ुरुषाथंसिद्धिरिति वक्तुमशक्यत्वाद्राक्योत्थज्ञानादेव परिपू्णपुरुषा्थंसिद्धिरिति वाक्याष्टयोपा- 

दानपुवक विचारफलमुपसंहरति- तस्मादिति ॥ १२६॥ 

“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानि"तिभेदतिर्देशादानन्दत्रह्मणोर्गणगुणीमावः स्यादिलयाचद्कुयाऽऽह्-ब्रह्मण इति । 
३० ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य ब्रह्मीभूतस्य स्वरूपभूतमानन्दं साक्षाकुव॑तो भयहेत्वभावान्तास्ति भयमित्यस्यार्थस्यात्र विवक्षि 

तत्वादुब्रह्मणि गुणगुणिभावस्याभावाद्धदस्यात्र राहोः शिरोवक्स्पितत्वादरस्तुतोऽमावाद्थंसून्या षष्ठीद्थंः ॥१२७॥ 
विद्रानित्यादेरर्थ विवृणोति--महिमेति ॥ १२८ ॥ 
विद्वान्न बिभेतीति विद्यातत्पलय।ः समानकालत्वनिर्देशस्य तात्पयंमाह-- विद्वानिति । १२९॥ 
जञानोदयनान्तरीयकत्वेन मुक्तिव्यवघानस्याज्ञानस्य निवृत्तेश्व ज्ञानसमानकाला मुक्तिवंक्तव्ये्याह-- 

२५ यत इति । १२३० ॥ 

१. रको० वा० चोदनासूत्रै-४७। 
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मयरैतद्रेयं यस्मात्तच्चाविचासणदधवम् । प्टु्टायां विया तस्यां न इत्यन भीभवेत् ।१२१॥ 
एरमात्मधियेतस्मनप्रस्यमात्मनि केवटे । निरस्तायामविचायां भयं नास्वि इरन ।१३२॥ 
निथूतपद्वाक्याथेमित्यवं प्रतिपत्तये । यतौ वाचो निवतेन्त इत्येवं वचनं भतः ॥१३३॥ 
तथा मनोविषल्पानां निषेधाय परास्मति | धिया खषेत्यतो उक्ति रुिर्यथासम्ययोधिनी ॥ १३४॥ 
निषिध्य ` नायमात्सेति भिन्नमातरोपरम्भनम् । अनन्याजुभवं जह्य च्यमेवेत्याइ न शरुतिः ॥१३५॥ ५ 
्रयग्बहमावस।वितयाद्धेदानां सज्जु्पेषत् । उदाहारः ततः भरत्या हयं दोठो मनोमये ॥१३६॥ 
विद्वानेव परं ब्रह्म आत्मनाऽऽत्मानमहयम् । न विभेस्येकरोऽदरन्द्ो भयहेरोरसम्भवात् ॥ १३७॥ 
ननु साधवक्रियाहेतः पापाबुष्ठानमेव च । इत्येतस्य निषेधाथेमेतं देस्युच्यतेऽधुना ॥१३८॥ 
नेपमेवं चिदं यस्माद्रावेदीहावधारणे । न तपस्यन्तङाले तमकतेत्वास्मेदिनम् ।॥१३६॥ 

क्रियाफलस्य सर्वस्य कतेगामि्वकारणात् ॥१४०॥ १० 
धिडमां योऽ शुभं कमं जीवनाकरयं क्वचित् । अकां च सदा पापं ह्यतो भयघुपर्थितम् ॥१४१॥ 
असमाद्धेतोर्मदांस्तापोऽ्िध्रासंवीतवेतसाम् । जायते मृत्िकारे हि हिविककावशवतिनाम् ॥१४२॥ 
फए़रस्यायं स्वभावो हि यस्स्वकत्रैलुगामिता | अतो न तपतो ज्ञोत्थावकर्तारं शुभाशुभौ ॥१४३॥ 
कस्मान्न तपतस्तौ वचेदध्माधर्भो बिपधितम् ; कौटस्थ्यादद्रयत्वाच प्टुष्यत्येव शुमाश्जुमे ॥१४४॥ 

इतोऽपि ज्ञाततत्पफलयोरेककारत्वं युक्तमित्याह्- भयेति ॥ १३१॥] १५ 

उक्तमेवार्थं विवृणोति- परमात्मेति ॥ १३२॥ 

एवं मन्तरं व्याख्याय तदीयपूर्वाधंस्य ता्पर्थाथंमाह- निवत ॥ १३२-१२४ ॥ 

प्रत्यगात्मा न पदार्थो न वाक्यार्थो नापि विकल्पन्ञानानां विषयो भवतीत्यस्मिन्नेवाथे “नायमात्मा प्रवचनेन 

रभ्य" इत्यादिभ्रुत्यन्तरसम्बादं दशंयति--निषिध्येति । १२३५ ॥ 

यदि कोशपञ्चकातिरि्प्रतयश््रह्मविषयोऽयं श्लोकस्वहिं किमिति मनोमयकोरे यथोक्तश्लोकस्योदाह्रणम् २० 

इत्याशङ्कय कोशपञ्चकस्य प्रत्यगात्मातिरेको नास्तीति प्रतिपादनायेत्याह् -्रत्यमिति ॥ १२६ ॥। 

रेतस्य भयकारणत्वात्तस्य चावि्याफा्॑तलाद्िचयाऽविद्यानिवृत्तौ भहतो स्मावष्िद्रानभयं ब्रह्मैव भवतीति 

मन्वार्थमुषसंहरत्ि--विद्टानिति \ अदयमात्मानमक्गच्छतीति शेषः ॥ १३७ ॥\ 

एतं हेत्यादिवाक्यस्य व्यावर््यामलङ्धामाह- नन्विति \ हैतुविदुषोऽपि भयस्येति शेषः| तत्रोत्तरत्वेन 

ववेयमवतारयत्ति--इत्येतस्येति ॥ १३८ ॥ | 

भवतारिततस्य वाक्यस्याथंमाह्-चैतमिति \ यस्मादेवंविदमकतुत्वाभोक्तृतोपरक्षितब्रह्यात्मवेदितं निषिद्ध 

सेवनं विहिताकरणं चान्तकाठे नैव तपति प्रृते वाक्ये “व वितिनिपातस्ावधारणे रयुक्तत्वात्तस्मान्तिषिद्धसेवनादि 

विदुषोऽपि भयकारणमस्तीत्येवं न शङ्कितभ्यमित्यथंः ॥ १२३९1 

विहितानन्ठानं निषिद्धानुष्ठानं च विदूपोऽकतुंरपि किमित्ति भयक्रारणं न भवतीव्याशद्धुयाऽऽह-- क्रियेति । 

किमहमित्यादिवाक्यद्रयं योजयति-- धिगिति ।; १४०-१४१ ॥ 

पष्य्रस्याकरणात्पापस्य करणाच्च मह्दूयं कदा कषां चेत्येक्ष(यामाहु--अस्मादिति ।। १४२ ॥ 

पण्यपापयोमंरणकारे तापकत्वं दिेषाभावाद्दुषोऽपि भवि पतीत्याश्चङ्धुयाऽश्--फरस्येति ॥। १४२ ॥। 

विदुषोऽपि पुण्यपापयोरतापकत्वै हिव्वन्तरं ववतुं पृच्छति -कस्मादिति । विवक्षितं हेलवन्तरमुदाहरति-- 

| कोटस्थ्यादिति। वस्तुसामथ्यदिव सवंप्रकारविक्रियावि रटविततवाद्रैताभावोपलक्लितपूणस्वभावत्वाच्च विद्योदय- 

१. क० १.२.२३ | २. क० १.२.२३ ३. त° २.४। ३५ 

९५ 

२० 
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सय एवं यथोक्ताथं विद्वानेते हमाशुमे ॥१४५॥ 
साधुकमाोक्रिया या च पाषानुष्ानमेव च| अकसऽस्मीतिरिक्ञानहुवाश्चेनाञ्जपा दरत् ॥१४६॥ 

द्गध्वा निरत्यये खा द्यात्यानं स्पृणुते यतः । स्पृणोतिबेलकर्माऽयमात्मानं बरयत्यतः ॥ १४७॥ 
अव्रियासंधयादात्मा बलीयानपि दुवः | अदिधा राजयक्ष्माऽस्य काश्येमेति तया यतः॥। 

५ ध्वस्तायां विद्यया तस्यामात्मानं बलयस्यतः ॥१४८॥ 
बोधने निरस्तायां निद्रायां स्वप्नदशेनम् । बृद्धात्मशेषतायेति तथेह शरशेषताम् ॥१४६॥ 
अथवा एष एवोभे पत्यादश्यादिरक्षणः । स॒भाशभे यतस्वस्मादात्मानं बखयस्ययम् १५०॥ 
लिङ्गदेहाधितं कार्यं तच्च कमेनिवम्धनम् । कमं कवरादिसम्भूतं कत्रावज्ञानहेतुकम् ॥१५१॥ 
अहं अह्येटरतो ज्ञनाद्ध्वस्तायां प्रत्यगात्मनि । कष्टयदहेतावपिवायामेकलाद्बरयस्ययम्र् ॥१५२॥ 

१० स्वतो बुद्धं स्वतः द्धं स्वतो शुक्तं यथोदितम् । वेदेवं यः स्वमात्मानं फएरं तस्येदशं स्मृतम् ॥१५२॥ 
इती्युक्तपराधर्श तर्णोऽद्रयरूषिणः । साक्षात्तद्बोधहतुलाद्रन्यी हयपनिषदह्धषेत् ॥१५४॥ 
विधेधोपनिषञ्ज्ञसण तयंवोपेत्य निद्यम् | बिन्दते निमेयात्मानं तस्मादुपनिषरत्स्रता ॥१५१५॥ 
हमां बन्टीं तु तादस्यौत्पर्रहमविदो गुणात् । सदोपनिषदित्युनुस्त्यक्तसरवेपणाः शुभाम् ॥ १५६॥ 

इति नवमोऽनुवाकः 

१५ नान्तरीयकव्वेन विद्वानविद्यया सह् पुण्यपापे दग्ध्वा स्वस्थोऽवतिष्ठते । तथा च पृण्यपापयोर्नास्ति विदूषि तापकत्व- 
मित्यथंः ॥ १८४ 

उक्तेऽर्थे स॒ य इत्यादिवाक्यं योजयत्ि-स य इति। यथोक्तार्थं स्यज्ञानादिलक्षणमेवमुक्तेन प्रकारेण 
प्रत्यगात्मतया यो विद्वानवतिष्ठते स पुनरविद्याकार्ये शुभागुमे दण्ध्व्राऽऽत्मानं स्पृणुते बल्यतीत्यथंः । शुभागुभं 
दग्ध्वेदयुक्तमेव व्यनक्ति-साधुक्मेति \ यस्मादात्मानं विद्वानुक्तरीत्या स्पृणुते तस्मान 1स्ति तस्मिन्धमदिस्तापकत्व- 

२० मिति शेषः | स्पृणुते इत्ति क्रियापदस्य विवक्षितमयंमाह् -स्पृभोतिरिति । अत इत्यहं ब्रह्मं तज्ञाना- 
दित्यथंः ।। १४५-१४६-१४७ ॥ 

आत्मनो बलस्य स्वाभाविकरत्वाछ्कि विदाक्रृतेन वलेनेव्याशङ्कयाऽऽह् --अविदयेति । आत्मबलस्य स्व्राभावि- 
कतवेऽप्यविद्याकृतदौवैल्यस्य विद्यया निरसने स्वाभाविकबराभिव्यक्तविद्याधीनमस्य बल्मभीषटमिद्यथः ॥ १४८ ॥ 

अविद्यातत्कायंयोविद्या निरस्तयोरात्मनः सक्राशादधदेनावस्थानमाशङ्खवय दृष्टान्तेन = निराचशे-- 

२५ वोधेनेति ॥ १४९॥।। 

एते पुण्यपापे विद्यया दण्ध्वाऽऽत्मानं बलयतीत्िपुवैवाक्थस्यार्थो व्याख्यातः । सम्प्रति “उभे हो''्यादि 
समनन्तरवाक्यस्याथं कथयति--अथवेति ! उक्तलक्षणो विद्वान्विद्याबकादुभे पुण्यपापे स्वात्मानमेव करोतीति 

कुततस्तयोस्तापकत्वाश द्धव्यः 11 १५० ॥ 

वाक्यद्रयाथमुपसंह् रति-लिद्धदेहैति ॥ १५१-१५२ ॥ 

२० य एवं वेदेत्यस्याथंमाहू-स्वत इति ! ईहशमविद्यानिरासद्रारेण वरात्मकमिति यावत् ॥ १५३ ॥ 

“इत्युपनिषदि"त्यतरेत्तिरब्दाथंमाह्-इतीत्युक्तेति। उपनिषच्छब्दस्यौपचारिकम्थं कथयति-साक्षादिति।॥१५२॥ 

मुख्यमुपनिषच्छन्दाथं कथयत्ति--विद्यवेति ॥ १५५ ॥ 

वल्ल्यामुपनिषच्छन्दप्रवृत्तिमौपचारिकीमुक्तामुपसंहरति--इमामिति ॥ १५६ ॥ 

इति नवमोऽनुवाकः 

२५ इति ब्रह्मवल्छीवातिकटीका समाप्ता 





अथ श्छच्युच्रल्ल्यां प्नथस्नो <्त॒व्वाच्छः 

सह नाववतु । सह नौ मुनक्त । सह वीयं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

भृगुरवे बारुणिः। वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो तक्षति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं 
चुः शरोत्रं मनो वाचमिति | त~ होषाच। "यतो वा इमानि मताति जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति} यसखयन्त्यभिसंबिन्लन्ति ) तद्विजिज्ञासस्व । तद्बरस्येति । स तपोऽतप्यत । स वपस्तप्त्ा | ५ 

इति प्रथमोऽनुवाकः 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्माऽऽकान्ञादिका्यमन्नमयान्तं सृष्ट्वा तदेवानुप्रविष्टं विद्गेषवदिवोपङभ्यमानं 
यस्मात्तस्मात्सवंकायंविलक्षणमदुहयादिधमंकमेवाऽऽनन्दं तदेवाहुमिति विजानोादनुप्रवेशस्य त्तद्थत्वात्तस्थेवं विजानतः 
शुभाशुभे कमंणी जन्मान्तरारम्भके न भवत इत्येवमानन्दवल्त्यां विवक्षितोऽ्थंः ! परिसमाप्रा च ब्रह्मविद्या ! अतः 
परं ब्ह्मविचासाधन तपो वक्तव्यमन्नादि विषयाणि चोपासनान्यनुक्तानीत्यत इदमारमभ्यते-- 

आनन्दगिरिटीका 

वृत्तानुवादपुवंकमुत्तरवल्लीसम्बन्धमाह्-सत्यं ज्ञानमित्यादिना । तप इति \ पदाथंविवरणं वक्याथन्ञान- 

सनमाटा 

वृत्तानुवादपुवंकमुत्तरवल्लीमवतारयति--सत्यं ज्ञानमित्यादिना । अनुप्रविष्टराब्देन विवल्षितमथंमाह्-- 
विकञेषवदिवेति ।! सांसारिकधमंजातं विशेषः, तस्यावास्तवत्वज्ञापनाथं इवकारः, तथा च श्रतिः---““ध्यावत्तीव 
लेलायतीव” इति । प्रवेशवाक्येन ब्रह्मणो जीवभावोक्तस्तात्पयंमाहु-- यस्मादिति \ यस्माद्ब्रहैव संसारिस्वेनोपरुभ्यत 
इत्युक्तं तस्मादहं यथोक्तं ब्रह्यंवेति विजानीयादिति तात्पर्यतः प्रदशित्तं भवति । जीवभावेनानुप्रवेशकथनस्य अहु 
ब्रहेति ज्ञानेकपयोजनकत्वादित्यथंः | न हि ब्रह्मैव संसारित्वं प्राप्तमिति ज्ञानाक्िञ्चिस्रयोजनं लभ्यते प्रतीयमान. 
संसारितनिरसनपूवंकमह् ब्रह्मेति ज्ञानविवक्षायां तु मुक्तिः प्रयोजनं लभ्यत्त इति जौवस्य ब्र्मत्वज्ञान एव प्रवेश- 
वाक्यस्य तात्पयंम् । एतेनमेदबोधकवाक्यामावादव्राहुं ब्रह्यास्मीति ज्ञानमविवक्षितमिति शङ्कापि निरस्ता 
वेदितन्या, तात्पयंतो गुहानिहितवाक्यस्य प्रवेश्चवाक्यस्य चामेदज्ञानपरत्वात् । अभेदज्ञानफलमप्युक्तमनुवदति- 
तस्थैवमिति । "इत्युपनिषत्" इ्युपसंहा रवाक्याथंमप्यनुवदति--परिसमाप्रा च ब्रह्यविखेति । नन्वेवं वक्तव्यानव- 

रेषणादृत्तरवल्छी व्यर्था; नेत्याह्--अतः परमिति । विद्योकत्यनन्तरमित्यथंः । न च कारपञ्चकविवेचनरूपस्य 

१. अत्र॒ “यतो वा इमानि भूतानि" इत्यादिवाक्येन जगज्जन्मस्थितिल्यकारणत्वं लक्षणमुक्तम्, 
तेनोपादानत्वं रक्ष्यते । अव जन्माद्यधिकरणे “जन्माद्यस्य यत्त" इत्यनेन सूत्रेण सूचितम्, तथा हि-- 
जगज्जन्मस्थितिमङ्कस्य ब्रह्यस्वरूपलक्षणत्वायोगात् तस्य मिथ्यात्वेन सत्यब्रहयप्रतिपत्तिनं सम्भवतीति 
प्राप्ते यथा शाखाग्रं चन्द्रः प्रकृषटप्रकाशरचन्दर इति वाक्याभ्यां सक्षणद्वयप्रततिपत्तिस्तथा यज्जगज्जन्मादु- 
पादाननिमित्तकारणं तद््रह्येति मिथ्याभूतेनापि यद्रजतं सा शुक्तरितिवत् सत्यन्रह्मलक्षणं सम्भवति | 
यतो वा इमाति भूताना^त्यादिवाक्यं ब्रह्य न लक्षयति उत रक्ष्रति ? इति संशये एकस्योपाद- 
निमित्तोभयकारणत्वस्य हृष्टान्तामवेनानुमातुं शक््त्वात्। जगमस्याननुपुणत्वम्। एककारणत्वमाजोक्तौ 
वस्तुपरिच्छेदादलक्षणत्वमिति प्राप्ते पौरषेयतया शङ्धितदोषमनुमानं तस्यापौरषेयततया निरस्ता- 
प्रामाण्यशञङ्कतया प्राबल्यात् च तेनोभयकारणत्वं सुखादिदृष्टस्तेन सक्षणत्वमुच्यते । ततश्च वस्तु- 

परिच्छेदाभावाल्लक्षस्य ब्रह्यत्वसम्भवः । ` 

९० 
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आद्यायिका विद्यास्तुतये, प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तेति--भृगूवे वारुणिः! वैशब्दः प्रसिद्धानुस्मारको भुगुरित्येवं 
नामा प्रसिद्धोऽनुस्मयते \ वारुणिवंरुणस्यापत्थं व।रणिवंरणं पितरं ब्रह्य विलिज्लासुरुपससारोपगतवान् \ अधीहि भगवो 
बहोत्यनेन मन्त्रेण । स च पिता विधिवदुपसन्नाय तस्मै पुत्रायेतद्रचनं प्रौवाच। अच्च प्राणं चक्षुः श्नोच्नं मनो 
वाचमिति \ अचं शरीरं तदभ्यन्तरं च प्राणमत्तारमुपरन्धिसाधनानि चक्षुः श्रोत्रं मनो वायमित्येतानि ब्रह्मौपलन्धौ 

५ दाराण्युक्तवान् । उक्त्वा च इारभुतान्येताव्यन्नादीनि तं भृगुं होवाच म्रद्यणो क्षणस् । कि तत् ? यतो यस्मा 
इमानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति प्राभान्धारयन्ति वर्धन्ते । विनाक्नकाले 
स यत्प्रयन्ति यदुब्रह्य प्रतिगच्छन्ति, अभिसंविशन्ति तादा्म्यमेव भ्रतिपखन्ते । उत्पससिस्थितिलयकालेषु यदात्मतां 
न जहति भूतानि, तदेतदृन्रह्यणो लक्षणम् ¦ तद्ब्रह्म विजिनल्षासस्व विश्षेषेण ज्ातुिच्छस्व \ यदेवंलक्षणं ब्रह्य 

आनन्दगिरिटीका 

१० साधनमित्यथः । अधीहीति ! अध्यापय स्मारय । “इक् स्मरणे'' इति धातुपाठार्दिव्यथंः । ज्ह्योयलञ्धाविति । 
लक्ष्यत्वमथंविवेकाय ह्ाराणि क्षरीयदिचेष्ठान्यथानुपपच्या हि साक्षिभूतश्चद्धातुविदिच्यत इति भावः। 

वनमाा 

वक्ष्यमाणस्य तपसोऽपि प्रागभिहितत्वात्पुनस्तदक्तिव्यंथेति वच्यम्, तस्यैव तपसो ब्रह्मलक्षणमुखेन कर्तव्यत्वरूप- 
विरोषकथनपवेकसुत्तरवल्ल्याः प्रपञ्चार्थत्वेन पौनसूवत्याभावात् । इतस्व न पौनसक््यमित्याश्चयेनाह--अक्चादीति । 

१५ ननु तहि तपञादिकमेव वक्तव्यं न स्वास्यायिकापः; तत्राहु-- आद्यायिकेति । नन्वाद्यायिकया कथं 
स्तुतिखाभः ? तच्राहू--श्रियायेति । पिता प्रियाय पुत्राय प्रशस्तामेव विद्यामुपदिशेन्नान्यामिति रीत्या विद्यायाः 
प्रकर्षो लभ्यत इत्यर्थः । हे भगवन् ! ब्रह्माधीहि स्मर उपदिदोति यावदिति मन्त्राथंः । अत्तारमिति \ शरीरेऽन्नशब्द- 
प्रयोगात्तदभ्यन्तरस्य प्राणस्यात्तृत्वमुपचारेणोक्तमिति मन्तव्यम् । यद्वा अन्नक्षब्देन वि राडात्मकं शरीरं विवक्षितम्, 
तदभ्यन्तरः प्राणङ्च सूत्रात्मरूपो हिरण्यगर्भो विवक्षित इति कृत्वा प्राणस्थात्तत्वमुक्तमिति मन्तव्यम् । ननु अघ 

२० प्राणयोरूक्तिः “अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्" “प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्" इत्ति करिष्पमाणे विचार उपयुज्यते, रूपायुप- 
रच्धिक्ताधनानां चक्षुरादीनामुक्तिः क्वोपयुज्यते ? तत्राह -ज्रह्योपकभ्धौ द्वाराणीति \ अत्र मनःशब्देन “मनो ब्रहेति 
ग्यजानात्'" इत्यत्र वक्ष्यमाणमाधिदेविकं मनो गृह्यते। एतच्च “विन्धानं ब्रह्मेति व्यजानात्" इत्यत्र वक्षयमाणस्याधि- 
दविकविज्ञानस्याप्युपलक्षणम् । वागादीःं च्ुरादीनां च यथायथं प्राण।दिकोशेष्वन्तर्मूता न ब्रह्मोपलन्धिद्वारत्वं 
विवक्षितमिति न चक्षुसादिकथनवैयथ्यमित्ति भावः । उक्तानुवाद्पुर्वकम् "यत्ते वै" इद्यादेस्ताद्पयं माह--उक्त्वा 

२५ चेत्यादिना । तिविरोषस्य ब्रह्मणो धर्मरूपं ठक्षणं नं सम्भवतीतयाक्षिपति--फ्ि तदिति । काल्पनिकं घम॑रूपं 
जगत्कारणत्वं तस्य लक्षणं विवक्षितम्, अतो नासम्भव इति श्रुत्या परिहुरति-यत इति । प्रयन्तीत्यस्य विवरणं 
अभिसंविशन्तीति । तवाभी्युपसर्गाथंमाभिमुख्यं विवुणोति-तादात्म्यपेवेति । ब्रह्मणि रोयन्त इत्येव विवक्षितताथंः। 
त्र ब्रह्मणो भूतलयाधारत्वश्चरवणाल््रकृतित्वरूपं कारणत्वं विवक्षित मित्याशयेनाहू--उत्पत्तीति । प्रकृतिरेव हि 
विकाराणामात्मा स्वरूपमिति स्थापितमारम्भणाधिकरणे, अतो यदासमकतामियुक्तम् । यद्यपि ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानां 

२० भूतानां स्वत्त उत्पयादयो न सन्ति, तथापि स्थूलसुक्ष्मोपाधिवििष्ठत्वाकारेण तेषामपि ते सन्तीति भावः। 
नन्वत्र महामूतानामाकाशादीनां ग्रहणं कुतो न क्रियते प्राणिष्विवाकाडादिष्व्रपि भूतशब्दस्य प्रसिद्धत्वात् ! अत एव 
“सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते" इत्यत्र भूत्तरब्देन महाभूतानां प्रहुणमाचार्यरेव कतष्, तथा 
जन्मादिसूत्रे द्विविघान्यपि भूतानि गृहीतानि; तथा च कथमत्र प्राणिनयेव ग्रहणमिति चेत्, उच्यतै-मूतशन्दस्ोभयत्र 
रूदत्वेऽपि प्राणघारणकतुंवाचिजीवन्तील्युपपदानुसारेण प्राणिह्ढेरेवोन्मेषो न महामूतविषथरुटेरिति नाव्रकाशादि- 

३५ ग्रहणप्रसक्तिः “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि” इत्यत्र च॒ “धस्य छोकस्य का मतिः इति पृथिवीलोकाद्कारण 
प्रदनानुसारेण मह भूतरूटेरेवोन्मेषो न प्राणिष्ढेः, जन्मादिसूत्रे च जगत्कारणवाक्यानां स्॒वषामेवोदाह् रणत्वाद् 
वाक्यान्तरानूसारेण द्विविधान्यपि भूतानि गुहीतानीति न किञ्िदवद्यम् । भत्र विवक्षितं लक्षणमाह्- तदेतदिति \ 
भूतकारणत्वमिद्यथः । श्रुतौ तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्वेव्यथंक्रमो बोध्यः । यद्वा, ननु ब्रह्य जिन्नासवे कथं जगत्कारणं 

जिन्न स्यत्वेनोपदिर्यते ? तत्राह श्रुतिः-त्ब्रह्येति \ अस्मिन्पक्षे यथाश्रुत एवाथक्रमः । ननु विजिज्ञासस्वेत्ि पित्रा 
४० न वक्तव्यम्, स्वरूपविरोषजिन्चासायाः प्रागेव सिद्धत्वादित्याश्ञङ्खयाह--षदेवंलक्षणमिति । अन्नादेव्रंहोपरम्धि- 
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तदच्नादिष्टारेण प्रतिपद्यस्वेत्यथंः \ शरुत्यन्तरं च-- “प्राणस्य प्राणमुत चक्षुक्षुरतं भोन्नस्य श्रो्नमन्नस्यान्नं मनसो 
ये मनो विदुस्ते निचिक्युब्रह्य पुराणमग्रचम्" इति ब्रह्मोपलब्धौ द्वाराण्येतानीति क्श्ंयति । 

स मुगुब्रह्योपलन्धिद्रसयणि ब्रह्मलक्षणं च श्रुत्वा पिवुस्तपो ब्रह्योपरष्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्रवान् । कतः 
पुनरनुपदिष्टस्येव तपसः साधनत्वप्रतिपत्तिभृगोः ? सावशेषोक्तेः । अल्नादिन्रह्मणः प्रतिपन्तौ हारं लक्षणं च यतो वा 
इमानीत्यादुक्तवान् । सावशेषं हि तत्साक्षाद्नह्यणोऽनिर्देशात् । अन्यथा हि स्वरूपेणैव ब्रह्य निर्देष्टव्यं निज्ञासवे ५ 
पु्रयेदमित्थंरूपं ब्रह्मेति ! न चवं निरदिक्षत्कि ताहि सावक्ेषमेवोक्तवान् । अतोऽवगम्यते नूनं साधनान्तरमप्यपेक्षते 
पिता ब्रह्मविज्ञानं प्रतीति । तपोविलेषप्रतिपत्तिस्तु सवंसाधकतमत्वात्, सर्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां साधनानां 

आसन्दशिरिटीका 

त केवरं त्वमथज्ञानं वाक्याथंज्ञानसाघनं किन्तु तत्पदाथंज्ञानमपौत्यमिप्रेस्य तद्थंस्य ब्रह्मणो लक्षण- 
मुक्तवानित्यथंः । सावश्ञेषोक्तेरिति \ पदार्थापलक्षणस्यवाभिधानादखण्डवक्याथंस्याप्रतिपादनात्पदाथंभेदज्ञानाच्च १० 
पुरषार्थासम्मवात् “उदरमन्तरं कुरुत” इति निन्दितत्वादतो वाक्यार्थावगतिपयंन्तं तात्पर्येण लक्ष्यपदाथं विचा रणं 
मावृच्याश्ुष्ठितवानित्यथंः | 

इति श्रीमत्परमह सपरित्राजकाचायंश्चीमच्छद्धानन्दपुज्यपादर्षिष्यानम्दज्ञानविरचितायां तं त्तिरीयोपनिषच्छाङद्धुरभाष्यटीकायां 

तृतीयभरगुवल्ल्यां प्रथमो ऽनुवाकः 

वनमाला | १५ 

टा रत्वमन्यत्रापि प्रसिदढधमि्याह्--श्रुत्यन्तरमिति । षष्ठयन्तप्राणादिशब्दोपात्तस्य कायंकरणसद्भातजात्तस्थाधिष्ठान- 
तया सत्तास्फतिप्रदं द्वितीयान्तप्राणादिशब्दोपात्तं प्रत्यगात्मानं ये श्रुतिन्यायाभ्यां विदुः ते सृष्टेः पूर्वकालेऽपि स्थितं 
कूटस्थं ब्रह्म आत्मत्वेन निचिव्युर्नानीयुः नेतरे प्रत्यगात्मस्वरूपज्ञानरहिता इति श्रुत्यन्तराथः । योऽन्नादेरधिष्टानतया 
सत्ताप्रकाशरूपः प्रत्यगात्मा स ब्रह वेव्येवंप्रकारेण ब्रह्मोपन्धिह्ारत्वं तत्रावगस्यत इति भावः । पितुरिति पञ्चमी । 
तस्मच्छुत्वेति योजना । ननु पित्रा तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्वेत्यनुक्तत्वात्कथं तपसि ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वं भृगुणा २० 

विनिश्चितम् ? न हि तन्निश्वयं विना तवर प्रवृत्तिस्तस्य सम्भवतीति शङ्खुते--कुतः पुनरिति । परिह्रति- 
साव्ञेषोक्तेरिति ! सावशेषोक्तेस्तपसि ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वप्रतिपत्तिभगोरमूदित्यथेः । गुरूक्तार्थानु वादपूवेक तदुक्तेः 
सावशेषत्वं साधयति--अन्नादीत्यादिना 1 ब्रह्मणः प्रतिपत्तौ द्वारभूतमन्नादिकम् “अन्तं प्राणम्" इत्यादिनोक्तवान् 
इत्यथः । सावजञेषं हि तदिति ! यद्भूतजन्मादिकारणं तद्ब्रह्म, ततपरतिपत्तौ चान्नादिद्रारमित्येताहशमुपदेशनं 
सावशेषमिति । अत्र दिशब्दोक्तं हेतुमाह--साक्नादिति ! त्वं ब्रद्येत्यपरोक्षतया ब्रह्मणो निर्देशाभावादिद्यथंः । २५ 
नन्वेतावता कथं गुरूक्तेः सावशेषत्वं सिध्यति तच्राहु-अन्यथा हीति । सावशेषत्वाभावे हीत्यर्थः । स्वरूपेणेवे।त । 
म्रत्यक्तवेनैवेत्य्थः । वस्तुतः प्रत्यगात्मस्वरूपस्वादन्रह्यण इति भावः । भृगो्वस्तिवस्वरूपन्ञाने ताटस्थ्यं वारयति-- 
जिज्ञासव इति । गुरोर्वस्तिवस्वरूपबोधने उपेक्षां वारयति--स्वपुत्रायेति \ निदंशस्वरूपमेव दशयति--इदमित्यं- 
रूपमिति । इदं त्वया पृष्टं ब्रह्म इत्थ॑रूपं तव देह बुद्धयादिसाक्षितयोपलभ्यमानचेतन्यरूपमिति निर्देष्टव्यमिति 
योजना । ननु तथेव पित्रा निर्दिष्टं ब्रह्य; नेत्याह--न चैवमिति ! अनुपलम्भादित्ति भावः। नयु रतताहि कोहशं ३० 
्ह्मोक्तवानिति पृच्छति--क तर्हीति \ परोक्षतयैव ब्रह्मोक्तवानिस्याह -सावशेषमेवेति ! इत्थं सावरेषोक्तेरिति हेतु 
प्रसाध्य तेन तपसि ब्रह्ा्ञानसाधनव्वप्रतिपत्तिप्रकारमाह--अत इति ! सावशेषोक्तेरि्यथंः । साधनान्तरमिति । 
स्वस्मिन्विधिवदुपसदनादिलक्षणं यत्साधनमस्ति तद्पेक्षयान्यत्साघनमिव्यथः । नच परोक्षतया ब्रह्मोपदेदस्य वस्तुतः 
सावकशेषत्वेऽपि तस्य तत्सावशेषत्वं शिष्येण कथं ज्ञातम्; प्रत्यगात्मैव ब्रहोति त्ञानं विना तदुपदेशस्य सावल्ेव्वन्ञाना- 

सम्भवादिति चेत्; नैवम्, ब्रह्मविव्सभायां तदीयन्यवहारादिना सामान्यतो जीवो ब्रह्मेति जात्वा तदेक्यापरोक्ष्याय ३५ 
गुरूपसदनसम्भवेन परोक्षोपदेशस्य सावशेषत्वलानसम्भवात् । ननु ब्रह्मात्मैक्यसाक्नात्कारं प्रति चित्तगतप्रतिबन्ध- 

निवृत्तिद्राया तत्सम्पादनसमर्थं साधनान्तरं ममपिक्षते पिता नूनं निश्चय इत्यनेन प्रकारेण स्वस्यानृष्ेयं सामान्यतः 

साधनान्तरं निष्चिततमिव्यस्तु, तच्च साधनान्तरं तप एव पितुराशयस्थमिति कथं निरिचितमित्याशङ्कय योग्यता- 

विशेषादित्याह-तपोविक्षेषेति । तपोरूपसाधनविरेषेदयथंः । सर्वेति ! सर्वेषां ज्ञानसाघनानां मध्ये तपसो ज्ञानं 
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१० 

१५ 

९० 

तप एव साधकतमं साधनमिति हि प्रसिद्धं छोक्े ! तस्मात्पि्नाऽनुपदिष्टमपि ब्रह्मदिललानसाधनत्वेन तपः प्रतिपेदे 
भृगुः ! तच्च तपो बाह्यान्तःकरणसमाधानं तद्हारकत्वादुब्रह्यप्रतिपत्तः 

“सनश्चे न्दरियाणां च दयैकाग्रचं परमं तपः ! तज्ज्यायः सदधर्मभ्यः स धमः पर उच्यते 1" इति स्पते: 
च तपस्तप्त्वा । 

दति श्रीमत्परमहुसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवप्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्धुरभगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीयभुगुवल्छीभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः 

वनमाला 

प्रव्यतिशयितसाधनत्वेन ब्रह्मविद्रयवहारे प्रसिद्धत्वादिव्यथः । संग्रहुवाक्यं विवणोति--सर्देषां हीति! साध्यपदं 
ज्ञानपरम्, तस्य नियतत्वमेकान्तिकफटत्वम्; तेन नियतक्षाध्येन सहु साधनतया सम्बद्धानामित्यर्थः । तस्मादिति । 
सावरोषोक्ल्यादिलि द्धादित्यथंः । तपसः स्वरूपं दशंयति-तच्चेति । समाधानमिति । उदाह्रिष्यमाणस्मृति- 
गतस्यकाग्रचपदस्य व्याद्यानं समाधानमिति । तत्र बाह्यकरणानां समाधानं विषयेभ्यो व्यावत्तत्वरूपं विवल्लितम्, 
मन्तःकरणस्य समाधानं तच्तवे स्थापनमिति विभागः । स्मृतौ तपसः परमत्वविवरणमृत्तरारधंम् । तपः सवंधर्माणां 
मध्ये वस्तुगत्या ज्यायो मवति; स च तपोरूपो घमः पर इति विद्वद्भि रप्युच्यत इति तदथः । परमायंस्तु श्रुतौ 
स्मृतौ च तपःपदं भाष्यगतसमाधानपदं च तत्तवचिन्तापरम्, न समाधिपरम्, “तप आलोचने" इति स्मरणात् 
महावाक्याथंज्ञानं प्रति त्वंपदाथशोघनरूपस्यारोचनस्यैव साधकतमत्वाच्च, अत्र गुरुपदिष्टस्य ब्रह्मलक्षणस्थापि 
क्रमेण कोशेभ्यः सकाशादात्मतत्त्वस्य विवेचन एवोपयोगाच्च ब्रह्म जिज्ञासोभृगोरजज्ञासिते ब्रह्मणि विचारं विना 
जिज्ञासानिवतंकनिणयायोगाच्च । अत एवं “तद्विजिज्ञासस्व इति श्रतिम्रके जिन्ञासासत्रे ब्रह्म जिज्ञासोत्रिचार 
एव कर्तग्यत्वेनोपदिष्टः। अत एव चात्र भाष्यवात्तिके प्रथमं यथाश्रुतमाष्यादिकमनुरुध्य पदचात्तपःशन्दो विचार- 
परत्वेनोपपत्तिपुवंकं योजितः । तथा च वात्तिकम्- 

“अन्वयन्यतिरेकादिचिन्तनं वा तपो भवेत् । अहु ब्रहेति वाक्यार्थबोधयालमिदं यतः 1९ इति | 

सूतसंहितायां परमेश्वरेणाप्युक्तम्- 

'कोऽहुं मुक्तिः कथं केन संसारं प्रतिपन्नवान् । इत्यालोचनमथंज्ञास्तपः शंसन्ति पण्डिताः ।*२ इति । 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्धाष्यन्यास्यायां वनमालास्यायां भृगुव्त्यां प्रथमोऽनुवाकः 

१. तं० वा०--२ भृगु°, अनु० १, श्छो० १९। २. सू° सं०--२ ज्ञान०, अध्या० १४, इरो० ४-५। 





अथय व्वासिक्क श्छन्दं प्नथस्नो ऽसतुव्ाव्छः 

सस्यं ज्ञानमनन्तं यद्ल्रहमोक्तं प्रत्यगात्मनि । तदभिन्ने परं ज्ञानशक्तं मोहापनोदि यत् ॥ १॥ 
अभिधि्सुरथेदानीं यथोक्तज्ञानसिद्धये । यत्स्ाधकतमं तस्य प्राप्त्य प्रववृते श्रुतिः।२॥ 

गुशुद्रारेव पिघेयमाचा्याद्धेति नः श्रुतिः । शिष्योपाध्यायकूपेयमत आख्यायिकोय्यते ॥ २}; 

अधीहि मगप्ौ ब्रह्मव्येतन्मन्त्राभिशब्दितम् | अन्व्णतिणिजथस्य दधीति मवेद्यतः॥४॥ 

जिन्नासुः परमं ब्रह्म शद्धाभक्तिषुरःसरः उपसीदेदगरीयांसं मन्त्रेणानेन रुद्रधीः॥ ५॥। 
मोक्षादर्बाक्ष भोगेषु व्याघृच्तकरणो भृगुः) अध्यापय परं बहमेर्यप्च्छद्रुणं गुरुम् ॥ ६॥ 
अन्नं प्राणमितीस्यादि वरूणो भृगवेऽवदत् । देहकारणमन्नं स्यास्राणः प्राणादिकारणम् ॥ 

| चश्च: श्रोत्रं मनो वाक्च करणान्युपलन्धये ॥ ७॥ 
अन्वयव्यतिरेकोक्तितरहयणो पोपटृब्धये ॥ ८ ॥ 

अनिर्देश्यस्य वा मम्नो रक्षणस्य प्रवृत्तये | अन्नं प्राणमितीत्यादि प्रस्यग्धर्मापदिश्यते॥ £ ॥ 
प्राणस्य प्राणभिव्येवं भ्रुतिरप्याभिता भवेत् । कमंश्रुतिश्च ब्रह्मत्वे वाचमित्यादि युन्यते ॥१०॥ 

र्वोत्तिरवल्ल्योः सङ्कतिकीर्त॑नारथं वृत्तं सङ्कीततंयति- सत्यमिति ! यद्ब्रह्म सव्यन्नानायात्मकं तत्प्रत्यगात्मनि 
स्वरूपभूतं "यो वेद निहितं गृहायामि"व्यत्रोक्तं तेन च ब्रह्मणा प्रत्यग्भूतेनाभिन्नमेकोभूतं यत्परं ज्ञानं तदेव मोह् 
निवतंकमिति चोक्तम् । स्वरूपन्नानस्यैव वाक्योत्थवुद्धिवुच्यवच्छिच्नस्याज्ञाननिवततेकत्वादित्यथेः ॥ १ ॥ 

आनन्दवल्ीतासर्याथंमनूद्य भुगुवल्लीतात्पर्याथंमाह-अमिधित्सुरिति। सकार्याज्नाननिवतंकस्य ब्रह्यात्मैकत्व- 
ज्ञानस्य साधनोपन्यासाथं भृगुवल्ली प्रवृत्तिरित्यथंः ।। २॥ 

्रिमित्येषा वल्छी शिष्याचायंक्रमेणोपन्यस्यते तत्राऽऽह्--गुरुट्ारेति ॥ ३ ॥ 
आद्यायिकातात्पर्यं दशंयिल्ा वक्यद्रयासिप्रायमुक्त्वा तृतीयं वाक्यमुपसदनमन्वप्रदशंनाथमित्याह्- 

अधीहीति \ अध्यापयेत्यस्पिन्र्थं भवव्यवीहीति पदम् । यथाश्रुतायंस्यात्रासम्भवादित्याहु--अन्तर्मतिति ॥ ४ ॥ 

` उक्ताथे मन्त्रस्य विनियोगं दशंयति-जिक्ञापुरिति ।। ५॥। 
यथोपसदने बद्धिद्धिरधिकारिविशेषणं तथा वै राग्यमपोव्याह-मोक्षादिति ! अध्यापय स्मारय ज्ञापयेत्ति 

यावत् ॥ ६॥ 

तस्मा एतदित्यादिवाक्यद्वयमुत्थापयत्ति-अन्नमिति । अन्नप्राणचक्षुरादिशब्दानामसद्खीणमथं कथयति-- 
देहेति । प्राणादोन्पञ्च वृत्तिमेदान्क रोत्तीति प्राणादिकारणो वृत्िमात्वायुरेवेद्यथंः ।॥ ७॥ 

ब्रह्म॒ मां ज्ञापयेति प्रषटे भृगवे किमित्यन्नादिसङ्कीतंनमित्याशङ्कुयान्नप्राणादि व्यभिचारित्वादनासमा 
सखगादिवदात्मा तब्यभिचा रीव्येवंविधान्वयव्यत्तिरेकयो््जयज्ञानोपायत्वेन कथनाथंमन्नादिसङ्कौत्तनं क्रियते । नहि 
तदन्नादिना विनाऽन्वयव्यत्तिरेकवचनमुचितमित्याहू--अन्वयेति । वाशब्दो वक्ष्यमाणविवक्षमा प्रयुज्यते । ८ ॥ 

अन्तप्राणादिसङ्कोतंनं ब्रह्मस्वरूपविवक्षयेति पक्नान्तरमाहु--अनिरदेश्यस्थेति ।। ९। 

परत्यगात्मस्वरूपलक्षणाथंत्वेन प्राणादिसङ्कीतने श्रुत्यन्तरमपि संगुहीततं भवत्तीत्याह- प्राणस्येति । प्राणादि 
शब्देन प्रत्यग्भूततब्रहूग्रहणे प्राणं वाचमिल्यादिद्वितीयाश्रवणमन्यश्ेषत्वमन्तरेण मृश्यार्थं सिध्यतीति दहितीयपक्षस्य 
गमकमाह--कमति । १५॥ 

0 

१. छा० ४.९३ । २. प्रत्यग्धर्मा = प्रत्यगात्मा । ३. श० १४.७.२.२१। 
५७६ 
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अन्नादयः पदार्था वा अन्बयन्यतिरेक्योः । इहोच्यन्ते प्रवृच्यथं सौकयं स्यात्कथं निति ॥११॥ 
उत्पत्तिस्थितिनशेषु बरह्मादिस्थावरावधि । नास्येति वबह्मरूपं यत्तदूलरह्मेति प्रतीयताम् ॥१२॥ 
विजिज्ञासस्व तदुब्रह्म यदेवं रक्षणं भवेत् । अनुत्पन्नमहीनं च जगदृत्पत्तिहानिमिः॥१२॥ 
तपथचार तच्छरता भूगुतरहोपरुन्धये | प्रतिपेदे तपोऽनुक्तं सप्रशेषोक्तिकारणात् ॥१४॥ 

५ शृङ्खग्राहिकयोक्त्वाऽपि द्यत ब्रह्मेति रक्षणम् । पितोघाच यतस्तस्मात्तयो भेजे स्वयं युगुः ॥१५॥ 
ब्रह्म साक्षान्न निर्दिष्टं लक्षणोक्तेरतो भृगुः | ननमाकादक्षते योग्यं साधनं ब्रह्मवित्तये ॥१६॥ 
तपोपिशेषादिस्सा स्यात्तत्साधनतमखतः। यदू दुस्तरं यद्दुरापमिति स्म्रस्यसुश्चासनाद् ॥१७॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणां चेत्येवमाध्यास्मिकं तपः | इह न्याय्यं प्रसिद्धं तु द्यारादुषकारोति नः ॥१८॥ 
अन्वयन्यतिरेादिचिन्तनं बा तपो मवेत् | अहं बरक्षेतिवाक्याथेबोधायालमिदं यतः ॥१६॥ 

९० कोऽहं कस्य ङुतो वेति कः कथं वा भवेदिति । प्रयोजनमतिनिंत्यमेवं सोक्षाश्रमी भवेत् ॥ 
व्यासः ग्राहात एवेदं भयक्षोक्तये तपः ॥२०॥ 

यतो वा इति चेवं स्यादुक्तमेवं परं तपः ॥२१॥ 

प्रथमपक्षमुपसंहरति--अन्नादथ इति ।। ११॥ | 
तं होवाचेत्यादिवाक्यतात्पयमाह्ू--उत्पत्तीति ! यप्पृ्टं ब्रह्य तस्य लक्षणं “यतो वा” इत्यादिनोच्यते | 

१५ जगदत्पत्तिस्थितिल्यकारणं ब्रह्योति ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणमित्यथं; ।। १२॥ 
तद्विजिन्ञासस्वेव्यादेविवक्षितमाह् -बिजिज्ञासस्वेति । १३ ॥ 
स॒तपोऽतप्यतेव्यस्या्थंमाह- तष इति । पित्राजनुक्तस्य तपसो ज्ञानसाधनत्वेन ग्रहणे कारणमाह- 

प्रतिपेद इति । १४॥ 
साचशेषोक्तिकारणादिव्ुक्तं प्रकटयति-श्यद्धति। “अन्नं प्राणमित्यादिना ब्रह्य प्रत्यक्त्वेन साक्ादुक्त्वाऽपि 

“यतो वा इमानीः' "ति ब्रह्मलक्षणं तटस्थत्वेन दयोतकमुक्तवान् । अतस्तस्य प्रत्यक्तया प्रतिपत्तिसाधनमनुक्तमपि तप 
स्वयमेव भुगुरवगतवानित्य्थः ।। १५॥ 

यद्यन्तं प्राणमित्यादिना साक्षादेव ब्रह प्रत्यक्त्वेन पित्रा निर्दिष्टं तहि “यत्तो वा इमानीः"त्यादिना लक्षणोक्ति 
अविवक्षिता स्यात् । अतो ब्रह्मणः प्रत्यक्त्वेन साक्षातप्रतिपत्तिसिद्धये योग्यं साधनं प्रायेण काडक्षते पितेति तपश्चरणं 
कस्पितवान्मृगुरिव्याहू-- ब्रह्मेति ॥ १६॥। 

२५  ब्रह्मप्रतिपत्तौ योग्यं साधनं ` पितुराकाडक्षितमस्तु तथाऽपि भृगोस्तपोविरेषान्वेषणा कुतः स्यात् ? 
इत्याशङ्कयाऽऽह्-तपोविशेषेति । तपसः साधकतमत्वं सप्रमाणं प्रकटयति -यद्दुस्तरमिति ॥ १७॥ 

तपःशब्दाथंमाह्-मनसश्चेति । इहैत्यध्यात्माधिकारो गृह्यते । कृच्छुचान्द्रायणादेरनुपयोगं व्यावत्तंयति-- 
प्रसिद्धं त्विति ॥ १८ ॥ 

तपःशब्दस्य प्रकृतोपयोगित्वेनार्थान्त रमाहू--अन्वयेति । वाक्यतात्पयंपर्यालोचनं साधनविशेषानुसन्धानं 
२० फट विशेषचिन्तनं चाऽऽदिशब्देन गृ ह्यते ।॥ १९॥ | 

अन्वयव्यतिरेकम्यापारस्य वाक्याथंबोधं प्रत्यन्तरद्धसाधनत्वे प्रमाणमाह -कोऽहुमिति ॥ २० ॥ 
उत्पत््यादिभाक्त्वाद्भूतानामनात्मत्वं ब्रह्मणस्तु तद्राहित्यादात्मत्वमित्येवमन्वयन्यतिरेकरूपं तपो 

विवल्षितत्वाल्लक्षणवाक्यमपि प्रवृत्तमित्याह्--यत इति ॥ २१॥ 
ट्तिं प्रथमोऽनुवाक 

२५ १. मनु° ११.२३८ । 

अहु कस्य कुतो वाहं (वापि) कः कोमे ह भवेदिति । 
भरसोजनमतिनित्यमेवं मोक्षाश्रमी भवेत् ॥ (म° भा० शा० ३४७.२) 





अजथ च्छ्गुव्ल्ख््यां दिती खो ऽस्तृव्वाच्कः 

अन्नं बरे व्यजानात् । अन्रादयेव खल्विमानि मृतानि जायन्ते । अभनेन जातानि जीवन्ति । अन्न 
प्रयन्त्यमिसंिश्चन्तीति । तद्विज्ञाय । पनरव बर्णं पितरघुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 

त“ होवाच । तपसा बह्म भिजि्गासस्व । स तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्ठा। 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

अघं ब्रह्मेति व्यजानाद्रिज्ञातवान् । तद्धि यथोक्तलक्षणोपेतम् । कथम् ? अघ्नाद्धयेव खल्विमानि भूत'नि ५ 
जायन्ते । अघेन जातानि जीवन्ति । अश्च प्रथन्त्यभिसं विशन्तीति । तत्माद्यक्तमन्न्य ब्रहयत्वमित्यभमिप्रायः! स एवं 
तपस्तप्त्वाऽन्नं ब्रह्मेति विज्ञाय लक्षणेनोपपतत्या च पुनरेव संश्यमापन्चो वरुणं पितरमुपससार । अधोहि भगवो 
ब्रह्मेति) कः पुनः संशयहैतुरस्येव्युच्यते ! अश्न्योत्पत्तिद्शंनात्। तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधनातिशशयत्वावधारणाथेः 
यावदुब्रह्मणो लक्षणं निरतिश्चथं न भवति यावच्च जिन्नासा न निवतंते तावत्तप एव ते साधनम् । तपसैव ब्रह्य 

 विजिज्ञासस्वेत्यथंः । ऋस्वन्यत् । | ।  .१९ 

इति श्रीमत्रमहसपरित्राजकाचायंगो विन्दभगवद्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवतः कृती 
तैत्तिरीयोपनिषदि तुतीयभृगुवल्छीभाष्ये द्वितीयोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

स॒च तपस्तप्त्वेति! कुतेदं पित्रोक्तं लक्षणं क्वेदं लक्षणं वतते पृरपणं भवतीघ्येकाग्रेण चेतसां 
पर्याङोच्यान्नं ब्रहयतति व्यजानात् । अश्यते भज्यत उपलभ्यते सर्वेरिति सवं प्रतिपत्तुसाधारणं स्थूलदेहुकारणं भूतपञ्चकं १५ 

वनमाखा 

तद्धोति । अन्नं हीत्यर्थः । अन्नाद्धचेवेति । इदं वाक्यमानन्दवल्छीगतेन “अन्नादं प्रजाः प्रजायन्ते" इति 
वाक्येन समानाथंमिति नास्य व्याख्याने व्याप्रियते । तस्मादिति ! ब्रह्मलक्षणोपेतत्वादित्यथंः । "तद्विज्ञाय" 
इत्यस्याथेमाह्--स्त एवमिति । उपपच्या चेति \ अन्नश्ञन्दितस्य विराजः भ्रुततिषूपास्यत्वश्रवणादन्रह्यण उपास्यत्वा- 
योगादित्याचुपपत्त्या चेत्यर्थः । उपपत्या चान्तं ब्रह्मेति विन्ञायेति योजना । उत्पत्तिदश्ंनादिति ! ब्रह्मणस्तावत् ९ 
उत्पत्तिर्नास्ति तस्य निव्यव्वश्रवणात् अन्नस्य च हिरण्यगमर्दत्पततैः श्रुतिषु दशंनात्पथिव्यादिस्थु लमूतात्मकस्थान्नस्य 
भूतकारणत्वस्यापि दशंनाच्चेव्यादिकमालोचयतस्तस्यान्नं ब्रह्य न वेति संशय उत्पन्न इत्यथः । असकृत् तपसा 

ब्रहम विजिज्ञासस्व" इत्युपदेशध्य तात्पयंप्रदशेनपु्व॑कमाह--तपस इत्यादिना । निरतिक्षयमिति \ सम्पुणंमित्यथंः। 
तावत्तप एवेति विचारं विना जिन्ञासानिवृत्ययोगादिति भावः। श्रुतौ “तपो ब्रह्म” इति वाक्यं विधित्सितस्यत्तप्तौ 
ब्रहत्वेन स्तुत्यथंमिति मन्तव्यम् । प्रथमपर्यायस्थम् “तद्विज्ञाय इत्यादिवाक्यनव्याख्यानमन्यत्राप्यिदिति--एवं २५ 
सवेत्रेति। “प्राणो ब्रहि व्यजानात् इद्यादिवाक्यमयिप्रेव्याहू--ऋञ्वन्यदिति। स एव कऋज्वर्थंः प्रदश्यंते, तथा हि- 

स तपः अत्तप्यत, अन्नस्य सूत्रात्मरूपप्राणपरतन्त्रस्य न ब्रह्मरक्षणं निरपेक्षं सम्भाव्यते प्राणस्य तु स्वातन्त्यादि 
सत्वात्तत्सम्भवतीत्यादिलक्षणं विचारं कृतवान् । एवं तपः कत्वा प्राणो ज्रह्येत्ति निरिचतवान्, तन्तिस्चयोपगोगित्वेन 
प्राणे ब्रह्मलक्षणं च योजित्तवानित्याशयेनाह्--श्रुत्तिः 'शध्राणाद्धयेवे"द्यादिना । अन्नस्य प्राणाधीनत्वादन्ताज्जाय- 
मानानि भूतानि प्राणदेव जायन्त इत्ययमर्थो युक्त एवेति द्योतनार्थं हिशब्दः । तद्विज्ञाय लक्षणोपपत्तिभ्यां २३० 





६०४ ] सटीकवात्िकयुक्तसटीकरशा द्ुरमाध्योपेता [ मृगु° अनुभ 

१० 

भानस्दगिरिटीका 

विराटुसं्ञकमन्तशब्देनोच्यते। तस्य स्थूलभौतिककारणत्वात् । “यतो वा इमानि मूतानी"तिलक्षणस्य यत्र योजयित 
शव्यव्वात्तद्ब्रह्येति प्रतिपन्नवानित्यथंः | 

इति श्रीमत्परमहंसपरितव्राजकाचार्यश्रीमन्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तंत्तिरोयोपनिषच्छा द्कुरमाष्यटीकायां 
भृगुवर्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः 

वनमाला 

प्राणो ब्रहेति विज्ञाय पुनरेष प्राणन्रह्मणि संशयमापन्नो वरुणं पितुरमुपगतवान् । संशकारणं तु प्राणस्यापि मनः 
पारतन्त्यं ज्ञानशक्तिराहित्यादिकमूहूनीयम् । इत्थं प्राणब्रह्मणि संशयमपन्नो मुख्यं ब्रह्यान्यदन्वेषमाणो भृगुः 

पुनविचारं कृतवान्-प्राणस्य मना निरोधदशंनेन प्राणपेक्षया मनसः स्वातन्त्याञ्जानशक्तिमत्वात्, भत एव 
मनसि ब्रह्मलक्षणसम्भवाच्च आधिदेविकं समष्टयन्तःकरणमेव ब्रहोति निस्वितवात् । एवं “मन ब्रह्ये'"ति विज्ञाय 
पुनस्तत्रापि संशयमापन्नो वरुणमुपगत्तवानित्यादि समानस् । संशयकारणं त्वस्मदादिमनोवदाधिदेविकेमनोऽपि 
करणकोटिग्रविष्टतवाद्वज्ञनशब्दितकततुपरतन्तरं भवति । न हि परतन्त्रस्य ब्रह्मलक्षणं म्यं सम्भवतीत्यादिदोष- 
दशंनमिति बोध्यम् । एवं मनसि ब्रह्मलक्षणायोगात्कततरि च स्वातन्त्रेण तद्योगादित्यादिकिचारं कृत्वा विज्ञानमाधि- 
दविक महत्त ब्रह्मेति निरिचतवानित्यादि समानम् । पुनरच विन्ञानव्रह्मण्यपि तस्य॒ जन्मनाज्ादिश्रवणलिङ्खेन 

१५ संशयमापन्नो वरुणमुपगतवानित्यादूहूनीयम् । 

इति तंत्तिरीयोपनिषन्ष्यव्याख्यायां वनमालाख्यायां भृगुचत्व्यां द्वितीयोऽनुवाकः 





श्य तालिके च्ुरएल्छया द्भिलीयोऽन व्याः 

उक्तरक्षणसम्पन्न तपस्तप्तरा प्रयत्नवान् । अन्नं ब्रहेति भृतानाभुस्पच्यादिश्मन्वयात् ॥ १ 
उक्तान्यन्नमयादीनि यानि यपा तु कारणम् | अन्नादि प्रतिपत्तव्यं न हि कार्येऽस्ति लक्षणम् 
शुङ्धं दयन्नमयाधेतदन्नादैरुपजायते । कायप्रविरयश्रस्या* कारणानन्दमेत्यतः ॥ २॥ 
कार्याणि कारणेष्वेवं तानि वचेवोत्तरोत्तरम् | प्रविलाप्य परानन्दं यायाद्राचामभोचरम् ॥ ४ 
अन्नं ब्रह्मति विज्ञाय कायेखं तस्य वीक्ष्य सः | संशयोच्छित्तये मयो गखाऽपृच्छद्गुरं भुः ॥ ५ ॥ ५ 
अन्नादेबरडणश्चेवं दोपं दृष्ट्रा सकायेताम् । भूयो मृयः प्रं जह पप्रच्छाऽऽवृण्णिवतेनात् ॥ & ॥ 

यपत्साक्षार्परं तरह करथिन्यस्तथिलषत् । न वेत्ति निवंभृन्सुः सन्न तावद्विनिवतते॥७॥ 
विजिज्ञासस्व तदूब्रह्म तपसेति पनः पनः व्रवञ्ज्ञाषयरीहास्मांस्तपसैवाऽऽत्मवीश्णम् ॥८॥ 

ति दितीयोऽनुवाकः 

स तपस्तयप्त्वेत्यादरर्थं कथयति--उक्तेति । अन्वयन्यत्तिरेकास्यं तपो ब्रहज्ञानसाधनत्वेन निर्धायं गृरुणोक्तं 
लक्षणमन्तस्यास्तीति सम्भाव्य “अन्नं ब्रह्म" इति प्रतिपन्नवान्भगर्त्यिथंः । अन्ने ब्रह्मरक्षणसम्पत्तिमेव साधयति- 
भूतानामिति । १॥ [र 

आनन्दवल्ल्यामुक्तानां मयडर्थानां कारणान्यन्नादिशब्दवाच्यानीत्याहु--उक्तानीति ! कायत्वादन्नमयादेः 
सव भूतोत्पच्यादिहेतुत्वासम्भवादिघ्युक्तेऽ्थं हेतुमाह-न हीति ॥ २॥ 

कार्यंत्वमन्तमयादेरूपपादयति--शुङ्कमिति । अग्रं कार्यं शुङ्गमिति पर्यायाः | अन्नमयादेरुक्तकायंत्वे 
फलितमाह-कारयेति । ३ ॥। 

कार्याणां प्रविलछयद्रारेण कारणभतमानन्दमेति विद्वानिति वदता कायंकारणविलक्षणं तत्त्वं मुक्तोपसुत्य- 

मित्येतदुपेक्षितमिव्याशङ्कयाऽऽह- कार्याणीति । अन्नमयादीन्मडर्थान्नादिषु प्रकृतिषु प्रविलप्यान्तं प्राणे प्राण 
मनसि मनो विज्ञाने विज्ञानं समस्तजगत्कारणे ब्रह्मप्यानन्दे तच्चाज्ञातं कारणं कायंकारणविलक्षणे नित्यशुदधत्वादि- 
लक्षणे ब्रह्मणि प्रत्यगात्मनि ज्ञानब्छाल्रविदप्य तद्रूपेण विद्वान्पयंवस्यत्तीत्यथः | ४॥। 

तद्विज्ञायेव्यादेस्तात्पयंमाहू--अन्नमिति ॥ ५ ॥ 

यथाऽन्नस्य ब्रह्मत्वविज्ञानानन्तरमपि तस्य कायंत्वौपलम्भाचचै राकाङक्ष्यामावा्पुनरपि वरणं प्राप्याधीदहि 

भगवो बरहि पभगरप्राक्षीत्तथंव प्राणस्य मनसी विज्ञानस्य च ब्रहूात्व ज्ञात्वाऽपि ततर तत्र कायत्व प्रतीत्या 

निराकाद्क्नत्वासम्भवात्युनरपि गुर गत्वा भृगुराकाडक्षालान्त्यथं पृष्वानेव ब्रहमत्याह--अन्नादेरिति । प्राणद 

इत्यथः । एवमित्याद्यं पर्यायं दृष्टान्तयति ॥ 

तहि प्रश्नस्यापयंवसानमित्याशङ्ुय तत्वसाक्षाक्ारानन्तरमाकाडक्षोपरमास्प्ररनपरिसमाप्िरित्याह- 

 यावदिति।। ७॥ 

भगराकाडक्लोपश्चान्तिपरथन्तं प्र्नाभ्यासेऽपि “तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्वे"ति पचः पूनवचनं वरुणस्य 

केनाभिप्रायेणेव्याक्शङ्ुवाऽऽह--विजिन्ञासस्वेति ॥ ८ ॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 

१. कायंप्रविखयस्मृत्या इत्यपि पाठः| 

१० 

१५ 

२५ 

२० 





जथ स्रवद चली उच्छुव्जाच्कः 

प्राणो ब्रहेति व्यजानात् । प्राणाद्भयेव खल्विमानिभृतानि जायन्ते | प्राणेन जातानि जीवन्ति) 
णं प्रयन्त्यमिसंषिशन्वीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरघुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 

त~ होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञास । तपो ब्रहमेति। स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्रा 
इति त॒तीयोऽनुवाकः 

५ | अथ च्॒ग्नुच्ल्ल्यां चतर्थोङच्तरव्वाच्छः 

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो द्येव खल्विमानि भृतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीषन्ति। 
मनः प्रयन्त्यभिंविश्न्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो बरह्मति | 
त _ हावाच। तपसा बह्म विजिक्ञाससर तपो व्रह्मति। स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्ता | 

* 

इति चतुर्थोऽनुवाकः 

१० जथ स्छुगाच्रट्टयां प्नञ्स्नो ऽच्तुव्वाच्छः 

विज्ञानं ब्रह्मि व्यजानात् । विज्ञनाद्धथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन नातानि जीवन्ति । 
विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । वष्िज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरशुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 

, त ~ होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तमे ब्रहमेति। ख तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
इति पच्चमोऽनुवाक 

१५ आनन्दगिरिटीका 

विराज उत्पत्तिदक्षंनाच्छरुत्िस्मृतिषु क्षणं तत्र सम्पूर्णं न भवतीति पुनस्तपोऽतप्यत । विचायं च तत्कारणं 
क्रियाशक्तिविरिष्टतया प्राणशब्दलक्षयं हिरण्यगर्भं सङ्कुल्याध्यवसायशक्तिविशिष्टतया च मनोविज्ञानशब्दृ्षयं 
ब्रह्मेति व्यजानात् । | 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुज्यपादशिष्यानस्दज्ञानविर चितायां तत्तिरीयोपनिषच्छा द्कुरमाष्यटीकायां 
९० त `  भूगुवल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकं 





अथ भनगाव्वदलयां प्नष्टटो <स्त॒व्जा्कः 

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दाद्रथेव खन्विमानि भृतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसं विशन्तीति । सेषा भार्गी वारुणी विदा । परमे व्योमन्प्रतिष्ठिता । 
य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति। महान्भवति प्रजया पञरुमित्रह्षवचेसेन महान्कीर्यां । 

इति षष्ठोऽनुवाकः 

एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षणमपक्यञ्छानैः शनेरन्तरनुप्रवियान्तरतममानन्दं ५ 
ब्रहम विज्ञातवांस्तपसेव साधनेन भगुस्तस्मादुत्रह्य विजिन्ञासुना बाह्यान्तःकरणसमाधानलक्षणं परमं तपःसाधन- 
मनुध्रेयमिति प्रकरणाथः । 

अधु नाऽऽस्यायिकातोऽपसृत्य भुतिः स्वेन वचनेनाऽऽस्यायिकानिवृत्तमथंमाचष्टे-सेषा भागवी मृगणा 
विदिता वरुणेन प्रोक्ता वारुणो विद्या परमे व्योमन्हुदयाकाशगहायां परम आनन्देऽरेते प्रतिष्ठिता परिसमाप्राऽ्नमयात् 
आत्मनोऽधिप्रवृत्ता । य एवमन्योऽपि तपसेव साधनेनानेनैव क्मेणानुप्रविह्याऽऽनन्दं ब्रह्म वेद स एवं विद्या- 
प्रतिष्ठानात्प्रतितिष्ठत्यानन्दे परमे ब्रह्मणि, ब्रह्येव भवतीत्यथंः । 

आनन्दगिरिटीका 

तस्यापि कायंत्वाल्लक्षणं परिपूर्णं न भवतीति विचायं तत्कारणं स्वातन्त्येण निश्चित्य स्वः प्राथ्यंमान- 
तयाऽऽनन्दशब्दवाच्यं मायाविशिष्टं ब्रह्येति विज्ञाय विशिष्टस्य विशिष्टन्तरात्मत्वानुपपत्तेः कारणत्वोपलक्षितं 
विशुद्धानन्दं ब्रहेति विज्ञातवानित्यथंः । 

 चनमाटरा 

(आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात्” इत्यादि व्याख्यातुमुपक्रमते--एवं तपसेत्यादिना। विशुदधात्मेति। विसुद्धान्त- 

१०५ 

१५ 

करण इत्यथ; । भत्र विशुद्धिरस्प्राणादिषु ब्रह्मलक्षणस्य साकल्येन ददंनविरोधिदोषदशंनरूपा विवक्षिता प्रकृतत्वात्. ` 
इति बोध्यम् । शनैः शानैरन्तरनुप्रविष्येति । आध्यात्मिककोशानामिवाधिदेविकानामन्नप्राणादिकोशाना- 
मप्यत्तरोत्तरस्य पूवंपुवपिक्षया क्रमेणान्तरत्वं निष्िचत्येत्यथंः । आन्तरतममिति । स्वन्तिरतममित्यथंः । स्थूलसूष्ष्म- 
कारणात्मकस्य सवस्य हश्यजातस्य विचारेणैव मिथ्यात्वं तदविष्ठानभूतस्य प्रत्यगानन्दस्य सर्वान्त रत्वं सवंकारणत्वं 

निरिचत्य तदेवानन्दरूपं ब्रह्माहमिति साक्षाकृतवानित्यथेः। भृगोस्तपसेव ज्ञानमुतन्नमिति वदन्त्याः भुतेस्तातयं~ 

९०५ 

माहू- तस्मादिति । तपसैव ज्ञानोदयदशंनादित्ययंः । समाधानपदं विचारपरमिति प्रागुक्तमत्राप्यनुसन्धेयम् । 
प्रकरणाथं इति । तपसा भृगोर्ञानमुत्पन्षमिति थथाभरुताथे प्रयोजनाभावेन प्रकरणस्य तत्र तात्पर्पायोगादिति भावः| 
शरूतौ-“भानन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति", तस्मादुक्तमानन्दस्येदं लक्षणमित्यभिप्रायः। “सषा भागवी” इत्यादिवचनं 
न पितुनं वा पुत्रस्थेत्यसङ्गतिमाशङ्कयाह्--अधुनेति ! आख्यायिकातोऽपसूत्येति ! कथारूपत्वं परित्यज्ये्यथंः । 
सा धुवंवल्त्यां प्रकृता । एषा अस्यां वल्ल्यां सन्निहिता । विदिता भ्राप्ता। ग्योमस्वरूपमाह्-हृदयाकाश इति । 
हृदयाकाशाख्ये परमे व्योम्नि या गहा बुद्धिः तस्यां य भानन्दः तस्य कारणत्वादद्रेतत्वम; तस्मिन््रतिष्ठितत्यथः । 
ननु कस्मादारभ्य प्रवृत्ताया विद्यायाः प्रत्यगानन्दे परिसमापिरन्यते ? तत्राहु--अघ्नमयादिति । “अन्नं ब्रह्म" 
इत्यारभ्य पूर्॑पुवंप्रहाणेनोपरि प्रवृत्तत्यथंः । तथा चान्नमयादिकोशजातादान्तरतममानन्दरूपमद्वितौयं वस्तु 
ब्रहोत्ययमथं आख्यायिकायां निष्पन्न इत्यनया श्रुत्या दशितं भवतीति भावः। “य एवं वेद'' इत्यादेरथंमाह्- 
यं एवमन्योऽपीत्यादिना । अनेनैव क्रमेणेति । अन्नादिषु ब्रह्मलक्षणयोजनासरूपेणेव प्रकारेणेत्यथः । अनुप्रविष्येति । 

२५ 

भन्नादिषु ब्रहमतवबुद्धिपरित्यागपूवंकं सर्वान्तरमानन्दं कारणत्वेन सम्भाव्य तमानन्दं ब्रह्मभूतमात्मत्वेन यो वेदेत्यथंः । 
विदषो ब्रह्मानन्दे प्रतिष्ठारूपफटकीतंने तत्कतुन्थायं सूचयति --विद्याप्रतिष्ठानादिति । विद्याया ब्रह्मानन्दे 
प्रतिष्ठितत्वात्ताहशमानन्दं विद्वानपि तच प्रतितिष्ठतीति धुक्ूमित्यथं; । विवक्षितमर्थं दशंयत्ति-ब्रह्येवेति । नन्वशरुतं ३५ 





६०८ 1 सटीकवातिकयुक्तसटीकशाङ्धुरभाष्योपेता [ भुगु ° अनु०-\ 

दृष्टं च फलं तस्योच्यते--अल्नवासप्रभुतमन्नमस्य विद्यत इत्यन्चवान् । सत्तामात्रेण तु सर्वो ह्यच्वानिति 
विद्याया विक्षेषो न स्थात् । एवमच्रमत्तीत्यत्नादो दीप्राग्निभेवतीत्यथेः । महान्भवति ! केन महृत्वमित्यत आह- 
प्रजया पुत्रादिना पश्युभिगंवाश्वादिभिब्रह्यवचेसेन शमदमन्नानादिनिमित्तेन तेजसा । महान्भवति कर्त्या ख्यात्या 
शुभप्रचारनिमित्तया । 

५ इति श्चोमत्परमहंसपरित्राजका चा यंगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तंत्तिरीयोपनिषदि तृतीयभुग् वल्टी माध्ये षष्ठोऽनुवाकः 

आनन्दगिरिटीका 

प्रभूतत्वविरोषणध्रुतं कथं निक्षिःयत इत्याशङ्क्राऽश्--सत्तामात्रेणेति ! अत्र सत्तामात्रे विवक्षिते 
दवसूकरादिरपि शरीरस्थित्याक्लिपतालचेनान्नवानित्ति विद्यायाः फलविरेषो नोक्तः स्थादतस्तद्रेलल्प्रभूतत्वविेषणं 

१० निक्षिप्तमित्यथं: । एतच्च हृटफलं ब्रह्मविदो जीवन्मुक्तप्याप्यविद्याटेशवशाद्रेताभासं पश्यतो नानुपपन्चं 
यस्येश्वरस्यानुग्रहमदविदुषामप्यन्नादिसमृदधिश्यते किमुत तदात्मतत्तवं साक्षादनुभवतामिति । 

इति श्रीमत्परमहुं सपरिव्राजकाचायंश्नीमच्छरद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दन्नानविरचितायां तेत्तिरीयोपनिषच्छा द्धुरमाष्यटीकायां 

भृगुवल््यां षष्टोऽनुवाकः 

वचमलखा 

१५ प्रभूतत्वविशेषणं कथं निक्षिप्यते ? तत्राह --अन्थथेति । प्रभूतत्वविशेषणं विना अच्नसामान्यमात्रेणेवान्नवच्वे 
विवक्षिते सत्ति सर्वोऽपि जन्तुः शरीरस्थित्याक्षिप्तेनान्नेनाच्नवानेवेति कृत्वा विद्यावकाद्टिदुषोऽन्ते विहोषौ न स्यात्, 
अतः प्रभूृतत्वविरोषणमावश्यकमित्यथंः । ननु सर्वोऽपि जन्तुरन्नमच्येव; तत्राह --दोप्राग्निरिति । भन्नवत्वं 
दीप्ताग्नित्व विना ग्यथंमिति भावः। ननु कृतकृत्यस्य ब्रह्मविदो नेदं फक भवितुमहंति, न वा ब्रह्मविद इदं फलं 

नियमेन हर्यते, न वा चित्रायागफटन्यापरेनास्मिञ्जन्मन्यनुपलमभ्यमानस्यामुष्िकत्व कल्पयितुं शक्यते तस्य 
२० पुनजेन्माभावात्, तस्मादसङ्खतमिदं फलवचनमिति चेत्; उच्यते-यथा भूमविद्यायां “स एकधा भवतति" 

इत्यादिना सगुणविद्याफरं भूमविद्याफलर्तवेन सद्धत्यतते मूमविद्यास्तुत्य्थंम्, तथा वक्ष्यमाणान्नान्नादत्वोपासनफलं 
प्रकृतब्रह्यवि्याफरववेन स द्धीत्यंते तत्रतुत्यथंमित्यदोषः । एतच्च ब्रतोपदेशस्यान्नस्तुत्यथंत्ववणनेन भाष्ये वणित- 
प्रायमेवेति मन्तन्यम् । 

इति तंत्तिरीयोपनिषद्धयष्यव्याद्यायां वनमालाष्यायां भृगुवल्ल्यां षष्टोऽनुवाकः 





अथ जासिक्के श्च॒र्दुजल्ट्यां ष्नष्टो उच्तुव्याच्छः 

अ बयव्यरिरेकषाभ्यामेव स शनकेभैयुः | तपसैव परं तरह षिजज्ञौ प्रस्यमात्मनि ॥ १॥ 
यस्मदेवमतः कायं संसारं प्रजिदासुभिः । प्रस्यग्ब्रह्मावबोधाय सदा निष्कल्मषं तपः॥ २॥ 
्युतंयायाऽऽरूयापिकारूपात्तनिग्रेतमथाधुना । श्रुतिः स्वेनैव स्पेण व्याचष्टेऽथं प्रयत्नतः ॥ ३॥ 
भृगुणा विदिता यस्माद्धागेवीयं भवेदतः । वारुणी वस्णोक्तत्वाढि्या स्यादुत्रहमरेदनात् ॥ ४॥ 
यष्पदस्मद्विमागोऽयं यत्र॒ व्यावतेतेऽन्जसा । स आत्मा तत्परं व्योम तत्र विचा प्रतिष्ठिता ॥ ५॥ ५ 
आत्मता ब्रह्मणो यत्र आत्मनो ब्रह्मता तथा । अहं ब्रहमत्यवाक्याथमेवं* वाक्यास्रपते ॥ ६ ॥ 

अन्योऽपि भृगुवत्तप्त्वा तप एेकाग्रथटक्षणम् ) कोशाननिरस्य पश्चापि प्रतिष्ठं रुमते पराम् ॥ ७॥ 

नरह पृच्छ प्रतिष्ठेति, वल्ल्योक्तं पूया तु यत् । तस्यामेव प्रतिष्ठायां बिदरान्सम्प्रतितिष्ठति ॥ ८ ॥ 
अन्नादयुपा्कानां वा एकमेतदिहोच्यते | न्याय्यं नावाप्तकामानामन्नादिष्तरकीतेनम् ॥ & ॥ 
भयोऽन्नवान्दीक्वदिमेहांध॒स्यासरनादिभिः । शन्तिदान्त्यादिदेतुस्तिडजहमवचं च्यते ॥१०॥ १० 

दति षष्ठोऽनुवाकः 

आनन्दो ब्रहि व्यजानादित्यादेस्तात्पयंमाहु- अन्वयेति ॥ १॥ 

अन्वयव्यतिरेकास्येन तपसा प्रत्यगात्मनि प्रतिष्ठितं ब्रह्म वाक्येन ज्ञातुं शक्यमिति स्थिते फखितमाह-- 
यस्मादिति ॥ २॥ 

संषेत्यादि वाक्यद्यमवतारयति--व्युत्थायेति । २ ॥ १५ 
भागंवीत्यादि पदत्रयं व्याचष्टे भगरुणेति ॥ ४॥ 

आनन्दाद्धयेवेत्यादिदशंनादानन्दशब्दस्य कारणविषयत्वात्कायंकारणविखक्षणब्रह्मविषयत्वासिद्धिरित्या- 

शङ्क्य “परमे व्योमन्प्रतिष्ठिते"त्यत्र व्योमशब्दस्य कायंकारणविनिमुंकतप्र्यगात्मविषयत्वान्मैवमित्याहू-युष्मदिति।\५॥ 

यथोक्तस्य ब्रह्मात्मैकत्वस्यालौकिकत्वादसिद्धिरित्याशद्कयाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वं ब्रह्मणङ्चाऽऽत्मत्वं वेदान्त- 

वाक्यादेव सिध्यतीव्याहु--आत्मतेति ॥ ६॥ २० 

य एवं वेद प्रतितिष्ठतीव्यस्याथंमाह्--अन्योऽपीति ॥ ७ ॥ | 

कायंकारणविलक्षणन्नह्यत्वेन परां प्रति्ठामेव प्रकटयति--श्रह्येति।। ८ ॥ 

अन्नवानित्यादिना प्रकृतस्यैव विज्ञानस्य स्तुत्यथं सगणविद्याफलकीतंनम द्खीकृत्य फरान्तर्माह्-- 

अघ्नादीति । यदेतदत्नाुपासकानामन्नवत्वादिफलं तदिह् ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थमुच्यते । सगुणविद्याफलेन निगुण 
विद्यायाः स्तुतिसम्भवादित्य्थः । मुर्यभेव ब्रह्मविदोऽन्नादिफलकीरततंनं किं न स्यादिटाश्च ङ्याऽह्-न्याय्यमिति॥९॥ २५ 

अन्तवानित्यादि व्याचष्टे--भूयोऽन्नवानिति ।॥ १०॥ 

दति षष्ठोऽनुवाकः 

१. अवाक्याथम् = सं सगं रूपवाक्याथंभिन्नम् । २, तं° २.५ । 
७७ 





जथ च्छगुच्र्टयां स्तघ्तस्नो ऽच्तुव्याच्कः 

अन्नं न निन्धात | तद्व्रतम् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्टितम् । 
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नसन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं षेद 
प्रतितिष्ठति । अन्भवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पञचुभितरेबाधरचसेन । महान्क । 

“' \, इति सप्रमोऽनुवाकः 

५ ` किञ्चन द्ारभूतेन ब्रह्म विज्ञातं यस्मात्, तस्माद्गुरुमिवाच्चं न निन्द्यात्; तदस्यैव ब्रह्मविदये व्रतमुपदिष्यते। 
व्रतोपदेशोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभाक्स्वं चान्नस्य ब्रह्मोपरब्ध्युपायत्वात् । प्राणो वा अन्नम्, शरीरान्तर्मावास्राणस्य । 
यद्यस्यान्तःप्रतिष्टितं भवति, तत्तस्यान्नं भवतीति । शरीरे च प्राणः प्रतिष्ठितस्तस्मातप्राणोऽच्नं शरीरमन्नादम् । तथा 
शरीरमप्यन्नं प्राणोऽन्नादः। कस्मात्प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्, तल्िमित्तव्वाच्छरीरस्थितेः । तस्मात्तदेतदृभयं श्षरीरं 
प्राणश्चान्नमन्नादश्च । येनान्योन्यस्मिन्ध्रतिषठितं तेनान्नम् । येनान्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनात्नादः । तस्मास्प्राणः शरीरं 

१० आनन्दगिरिटीका 

अन्नमपछृष्टं प्राप्तं न निन्यात् । “यदृच्छया चोपपन्नमद्याच्ुष्ठमुतावरम्"' इ्युक्तत्वात् । ब्रह्मविदो 
नियमाभिधानं साघकस्यानुष्ठानाथंम् । एवं वाक्या्थंज्ञाने रुक्ष्यपदार्थानुसन्धानं मुख्यं साधनं तत्फलं चोपसंहू्याधुना 
विचारासमथंस्य मन्दाधिकारिणोऽचान्नादरूपेण प्राणादयुपासनं गौणं साधनं विधत्ते-्राणो वा अन्नमिस्यादिना । 

इति श्रीमत्प रमहुसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुजञ्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायां तत्तिरीयोपनिषच्छा क्ुरमाष्यटीकायां 
१५ भृगूवह्ल्यां सक्तमोऽनुवाकः 

वनमाला 

न निन्यादिति । अपक्रष्टमचं प्राप्तं न निन्ादित्यथेः, “यहच्छया चोपपन्नमदयच्छ्रष्ठमुतावरम्” इति स्मुति- 
दशनात् । ननु ब्रह्मविदः कतेव्याभावात्कथं तस्यानुष्ठेयतया व्रतमुपदि्यते ? तत्राहु--व्रतोपदेश्च इति । ननु विदुषा 
निरसनीयस्यान्नस्य कथं स्तुत्यथ॑त्वम् ? तत्राह -स्तुतिभाक्त्वं चेति । शरीरमनञदिरूपेण परिणतिद्वारा अन्नस्य 

२० विद्यासाधनत्वादित्यथेः | प्रसङ्कात्काम्यान्युपासनान्याहू-ग्राणो वा इत्यादिना । तेषां सकामानां प्रजादिफ़कसम्पाद- 
कत्वेऽपि निष्कामनयननृष्ठितानां चित्तैकाग्रयद्वा स॒ विद्यासाधनव्वाष्विदयाप्रकरणे सङ्गतिरिति वा मन्तव्यम् । ननु 
प्राणस्य कथमन्नत्वमित्याशङ्कुय प्रसिद्धान्नसादश्यादित्याशयेनाह-शरीरेऽन्तर्भावादिति । एतदेव विवृणोति-- 
यद्यस्येति । तत्तस्यान्नमितीह् विवक्षितमिव्यथंः । “प्राणो वा अन्नम्” इत्यत्र हैतृप्रतिपादकव्वेन शरीरे प्राणः 
प्रतिष्ठितः” इति वाक्यमाकरृष्य योजयति--श्षरीरे चेति ! तस्मादिति \ प्राणस्य शरीरे प्रतिष्ठितत्वादिव्यथः | 

२५ “प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्” इति वाक्यसङद्घव्यर्थ श्रुतावपेक्षितं पूरयति--तथेति ! प्राणे शरीरस्यान्त्मावाभावेऽपि 
प्राणाधीनस्थितिकत्वमात्रेणान्नत्वविवक्षेत्ति भावः । “प्राणो वा अन्नम्” इत्यादेः फलिताथंकथनपरम् ('तदेतदन्नम्” 
इति वाक्यं व्याचष्टे--तत्तस्मादिति । उभयमिति । प्रकृतत्वाविशेषादिति भावः । श्रुतावपेक्षित्तं परयति--अन्नादं 
चेति । यत उभयमप्यन्नमन्नादं च तस्मादन्नमन्ने प्रतिष्ठितस् अन्नादश्चान्नादे प्रतिष्ठित इति पयंवसिताथं इति 
भावः। उभयोरप्यन्नत्वे भन्नादतवे च श्रुद्युक्तं नियामकं विशशदयति-येनेति। फलितं स्वयमुपसंहरति-तस्मादिति। 

र ८. ॥ 





६११ ] सटीकवातिकयुक्तसटीकशाङ्कुरभाष्योषैता [ भृग् ° अनु०~७ 

चोभयमन्नमनघ्नादं च । स य एवमेतदत्नतमन्ने प्रतिष्ठितं वेद् प्रतितिष्ठत्यच्नान्नादात्मनेव ¦ किच्चान्नवानन्नादो भवतीत्यादि 
पुवंवत् 1 

इति श्रोमत्परमहसपखिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यभ्रोमच्छङ्करभगवत्तः कृतौ 
तत्तिरीयोपनिषदि तुतीयमगवल्लछी भाष्ये सप्मोनूुवाक 

वनमाला | ५ 

उभयोरन्नान्नादस्वगोच रमुपासनं विधत्ते --स थ इति \ अन्नान्नादात्समेवेति \ शरीरग्राणात्मनेवेत्यथः । प्रतितिष्ठति, 
चिरं जीवतीति यावत् । 

इति तेत्तिरीयोपनिषद्धाप्यव्याख्यायां वनमालाल्यायां भरुगुवल््यां सक्षमोऽनुवाकः 

जथ तालिके ्॒रण्रलष्ट यां स्तघ्नस्नो ऽन्न॒व्वाव्कः 

अन्नमेष गुटन्याय्यदत्तरज्ञानहेतदः । अन्नं न निन्यात्तेनाऽऽदौ व्रतं स्यात्त दुासितुः ॥ १॥ १० 

अन्योन्यस्थितिदहेतुखादनान्नादत्वधुच्यते | शरीरप्रणयोरवञयत्तरेष्वपि निणेयः ॥ २॥ 

इति सप्रमोऽनुवाकः 

अन्नं न निच्यादित्यादेरथंमाहू--अक्चमिति । ̀  अन्नस्योपमुक्तस्योक्तवकष्यमाणज्ञानहेतुत्वेन गृ रुवदनिन्दनम् 
अन्नोपासकस्याऽऽवश्यकमित्यथंः । १ ॥ 

प्राणो वा अल्नमित्यादेस्थं संक्षिपत्ति-- अन्योन्येति ! “प्राणो वा अन्नम्” । “शरोरमस्नादमि"त् प्राण- १५ 

दारीरयोरन्नान्नादत्वमुक्तस् ! तत्र “प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितमि"व्यादिना हेतुरुच्यते ।! अन्नवत््वादिसङ्कोतिन तु सवत्र 

पूववन्तेत्तव्यमित्य्थंः । आपो वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । पृथिवी वा अन्नम् | आकाशोऽन्नादः । इति पर्याय- 

द्रयेऽपि यथोक्तन्यायमतिदिशति--एवमिति । अन्ज्योतिःपृथिष्याकाशेष्वन्तान्नादत्वमन्योन्यस्थि तिहेतुत्वादिति 

निर्णेतव्यम् । अन्नवत्वादिफलसङ्कीतंनं तु पूववदेव तत्रापि नेतव्यमित्यथः। २॥ | | 

इति सप्तमो ऽनुवाक २५ 





अथ चऋ्छचनुद्टयास्नष्टयस्नो उक्त॒व्वाच्कः 

अन्नं न परिचक्षीत । तद्व्रतम् । आपो वा अन्नम् ! ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । 
ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्टितम् | स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुमिर्हयव चैसेन । महान्कीत्या । 

इत्यष्टमोऽनुवाकः 

५, अन्नं न परिचक्षीत न च परिहरेत् । तद्व्रतं पुवेवत्स्तुव्यथंम् । तदेवं जुभादुभकलत्पनयाऽपरिदहियमाणं 
स्तुतं महीक्ृतमच्चं स्यात् ! एवं यथोक्तसुत्तरेष्वप्यापो वा अन्नमित्यादिषुं योजयेत् \ अप्तु ज्योतिः । 

इति श्रीमत्पर पहुसपरिव्राजकाचा्यंगोविन्दभगवप्पूज्यपादशिष्यश्ची मच्छङ्कुरभगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तुतीयभृगुवल्लीभाष्येऽष्टमोऽनुवाकः 

वनमल्ला 

१० दरीरप्राणोभयमन्नात्नादत्वगुणकमुपासीनस्यान्नापरिहारास्ये ब्रते विवक्षिते सत्यर्थादश्नस्तुतिरपि पूवंवल्लभ्यत 
इध्याशयेनाह--पु्ववत्स्तुत्यथंमिति \! आधिकस्तुतिलाभप्रकारमेव दशंयति- तदेवेति । तदेवान्नमपरिद्धियमाणं 
सत्स्तृतं स्यादिति सम्बन्धः । स्तुतमित्यस्य विवरणम्-महीकृतमिति । लोको ह्यत्र शुभागुभशब्दितौ गुणदोषौ 
कल्पयित्वा गुणवदन्नमुपादत्ते दोपवदन्नं परिहरति, तथा न परिह्रेदिति व्रतोपदेशः । मत्राशुभपदमन्नगतावरत्व- 
रूपदोषपरं न चास्त्रीयदोषपरम्, तस्मिन्सति परिहारावश्यम्भावादिति मन्तव्यम् । “प्राणो वा अन्नम्” इत्यादि- 

१५ वाक्यन्याख्यानप्रकारमन्यत्रातिदिरति--एवं यथोक्तमिति । “भापो वा अन्नम्, ज्योतिरत्नादम्'* इत्यत्र रारीरादि- 
सद्खातान्तःप्रविष्टमेव जरं तेजद्च गद्यते प्राणश्च रीरसमभिव्याहारात्। एवम् “पृथिवी वा अन्नम्, आकाशोऽन्नादः! 
इत्त्रापि पुथिव्याकारायोः सारीरादिसङ्घातान्तःप्रविष्टयोरेव ग्रहणं विवक्षितमिति मन्तव्यम् । 

इति तत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्यास्यायां वनमाङाख्यारयां भृगुवल््यामष्टमोऽनुवाकः 

जथ ्रात्तिव्क ग्वर्ुचटल्यास्नष् स्तो ऽन्न ्ाच्छः 

२० प्राप्तं न परिचक्षीत त्वननव्रतमिदं भवेत् ॥ १॥ 
इत्यष्टमोऽनुवाकः 

ररीरप्राणयोरन्नान्नादच्वोपासकस्य पराप्तान्ताप्रत्याख्यानं व्रतमिति “अन्नं न परिचक्षीते'त्यादिवाक्य- 
दयस्याथंमाहू-प्राप्रमिति ॥ १॥ 

इत्यष्टमोऽनुवाकः 





नथ चन गाव्ल्ठयां लच्वस्नो उस्त्॒वाच्ः 
@& «^> 

अन्नं बहु इुर्बीति । दद्त्रतम् | परथिवी बा अन्नम्। आकाश्चोऽन्नादः | परथिन्यामाकाश्चः प्रतिष्ठितः | 
अकाशे परथिवी प्रतिष्टिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं ेद 
परतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो मवति। महान्भवति प्रजया पशुभित्रहवचेसेन । महान्कीर्त्या | 

इति नवमोऽनुवाकः 

अञ्ज्योतिषः अच्नान्नादगरुणत्वेनोपासकस्य अन्नस्य बहूकरणं व्रतम् \ 

इति श्रीमत्परमहुंसपरितव्राजका चाय गोविन्दभगव्पूज्यपादलिष्यश्रीमच्छङ्कुरमगवतः कृत्तौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तृत्तीयभृगुवल्छीभाष्ये नवमोऽनुवाकः 

अथय जासि ्य्युद्ल्यां ल्स्नो उच्तुव्वाक्छः 

अन्नं सुबहु दुर्बात तथेवेहोत्तरं वतम् ॥ १ ॥ 

अपां ज्योतिषर्चान्नान्तादत्वोपासकस्पान्नवहुकरणं व्रतमिति “अन्नं बहु कुर्वति"'त्यादेरथमाह्-- १० 
अच्रमिति।। १॥। 

इति नवमोऽनुवाकः 





जथ स्छ॒च्ुव्ठ्टयां ब्डडास्नो उच्तरव्जाच्ः 

न कश्चन वसतो प्रत्याचक्षीत । तदव्रतम्। तस्माद्यया कया च विधया बहन्नं प्राप्तु थात् । अराध्यस्मा 
अन्नमित्याचक्षते । एतदव ुखतोऽन्नं . राद्धम् । ु खतोऽस्मा अन्नं राध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्नं 
राद्धम्। मध्यतोऽस्मा अन्नं . राभ्यते। एतद्वा अन्ततोऽन्नं . राद्धम् । अन्ततोऽस्मा अन्नं . राध्यते ॥१॥ 
य एवं वेद् । क्षेम इति बाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः ¦ गतिरिति पादयोः । 

५ विथुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ देवीः । व्रपतिरिति वृष्टौ 1 बलमिति विद्युति ॥२॥ 

तथा पृथिव्याकाक्लोपासकस्य वसतो वसतिनिमितच्तं कञ्चन कञ्िदपि न प्रत्याचक्षीत, वस्षध्यभमागतं त 
निवारथेदित्यथंः । वासे च दत्तेऽवश्यं ह्यशनं दातव्यम् । तस्माद्या कथया च विधया येन केन च प्रकारेण बहुं 
प्राप्नुयाद्रहुत्रसंग्रहं कर्थादित्यथंः । यस्माद्रवन्तो विद्वसोऽभ्यागतायान्नाधिक्वेऽयचि संसिद्धसध्मा अन्नमित्याचक्षते, 
न नास्तोति प्रत्याख्यानं कुवन्ति, तस्माच्च हैतोबंह्ुचं प्राप्नुयादिति पूर्वेण सम्बन्धः ! अपि चान्नदानध्य माहात्म्य 

१० मुच्यते \ यथा यत्कालं प्रयच्छत्यन्नं, तथा तत्कालमेव प्रव्युपनमते । 

कथमिति तदेतदाह--एतद्वा अन्नं सुखतो मुख्ये प्रथमे वयति, सुख्यया वा व्या पूजापुरःसरमभ्यागताय 
अन्नाथिने राद्धं संसिद्धं प्रयच्छतीति दाक्यशेषः। तस्य कि फलं स्यादित्युच्यते--मुखतः पूर्वे वयत्ति मुख्यया वा 
वृत्याऽस्मा अन्नदाय अन्तं राध्यते यथाद्तसुपतिष्ठत इत्यथः । एवं मध्यतो मध्थमे वयसि मध्यमेन चोपचारेण । 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयति जघन्येन चोपचचारेण परिभवेन तथेवास्मे राध्यते संसिध्यत्यस्तम् । 

१५ थ एवं वेद थ एवमन्नस्य यक्तोक्तं माहात्म्यं वेद तहानस्य यथोक्तं फएलमुपनयेत् । इदानीं ब्रह्मण 
उपासनप्रकार उच्यते- क्षेम इति वाचि । क्षेमो नामोपात्तपरिरक्षणम् ! ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित- 
मित्युपास्यम् \ योगक्षेम इति, योगोऽनुपात्तस्योपादानम् । तौ हि योगक्षेमौ प्राणापानयोः सतोभेवतो यद्यपि, 
तथाऽपि न प्राणापाननिसित्तावेव क तहि ब्रह्मनिमित्तौ । तस्माद्ब्रह्म योगक्षेमात्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठित- 
मित्युपास्यम् । एवमृत्तरेष्वन्येषु तेन तेनात्मना ब्रह्येवोपाध्यम् ।! कमणो ब्रह्मनिवेत्यत्वाद्धस्तयोः कर्मत्मिना ब्रह्म 

५० प्रतिष्ठितमित्युपास्यम् । गतिरिति पादयोः \ विमूक्तिरिति पायो \ इत्येता मानुषीसनुष्येषु भवा मानुष्यः समाज्ञाः, 
आध्यात्मिक्यः समाज्ञा ज्ञानानि विनज्ञानान्धुपासनानीत्यथंः । 

वनमाला 

तथेति । अन्नान्नादत्वगुणकत्वेन पुथिव्याकाशद्योपासकस्य स्वगृहे वासाथंमागत्तं न निवारयदित्यतदुत्रत- 
मित्यथंः । बह्ुन्नसंग्रहे वसत्यथंमागतानामप्रत्याख्यानरूपं ब्रतमेको हेतुरुक्तः, तत्रैव विद्दाचाररूपं हेतवन्तरमाहू- 

२५ यस्मादिति \ एवं संगुहीतमन्नं सवद पूजापुरःसरमेवार्थिभ्यो देयं नान्यथा शश्वद्धया देयम्” इत्यादिदयंनादित्या- 
रयेनाह--अपि चान्नदानस्येति ! तत्र मानं पृच्छति--कथमितीति । श्रुत्योत्तरमाह--तदेतदाहैति \ मुख्यामेव वुत्ति 
विवृणोति-पुजेति । 

थथोक्तमिति । कायंकरणसद्घातोपचयादिद्रार ब्रह्यविद्यासाघनत्वरूपमित्यथं; । फलं च वेदेति सम्बन्धः| 
श्रुत} “य एवं वेद” इत्यस्यपेक्षितं पूरयति- तस्येति \ यथोक्तम् अन्नदानादिफलमित्य्थंः | 'श्राणो वा अत्तम्" 

३० इत्यारभ्याब्रह्यौपासनान्युक्तानीति सूचयति-इदानीभिति \ उपात्तपरिरक्षणमिति । स्थितपरिपारख्नमित्यथंः । 
योगक्षेम इतीति ! प्राणे योगसूपेण अपाने क्षेमकूपेण च ब्रह्य प्रतिष्ठितमिद्युपास्यमित्ति विभागः । प्राणापानयोर्योग- 
्षेमरूपेण ब्रहमहश्टयारम्वनत्वे हैतूमाह्-तौ हीति । ननु यदि प्राणपानाधीनौ योगक्षेमौ तहि तावेव प्राणापानयो- 
्रष्व्यौ न तु ब्रह्येत्याक्षद्ुवाह्- तथापीति । प्राणपाननिमित्तकव्वेऽपीव्यथः। ब्रह्मनिमित्तादिति । ब्रह्मनिमित्ताव- 
पत्यर्थः । ब्रह्मणः स॒वफर्दातृत्वस्य शास्तरसिद्धत्वादिति भावः । ब्रह्मनिवैत्यंस्वादिति । ब्रह्मणः कारयितृत्वादिति 

२५ भावः । विमुक्तिविसगंः । मानुष्यं इत्यस्य पयंवसानमाह्-आध्यात्मिक्य इति । 





भृगु अनु०-१० | तंत्तिरौयीपनिषत् [ ६१५ 

यश्च इति पदुषु। ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरपृतमानन्द् इत्युपस्थे। सवेमिस्याकाशे। तत्प्रतिष्ठे- 
स्युपारीत। प्रतिष्ठावान्भवति। तन्मह इत्युपासीत । महान्भनति। तन्मन इद्युपासीत। मानवान्भवति ॥३॥। 

तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मे कामाः । तदुत्रह्ेदुपासीत । व्रह्मदान्भवति ] तद्ह्मणः. 
परिमर इच्युपाष्ठीत पर्येणं भ्रियन्ते द्िषन्तः सपत्नाः। परि येऽ्ग्रिया अआव्रन्याः| 

अथानन्तरं देवीरदेव्यो देवेषु मदाः समाज्ञा उच्यन्ते \ तुपिरिति वृष्टौ ! वृष्टेरन्नादिद्रारेण तुत्नि्ैवुस्वाद्- ५ 
ब्ह्मव तुप्त्यात्मना वृष्टौ व्यवस्थितमिल्युपास्यम् । तथाऽन्येषु तेन तेनाऽऽत्मना ब्रह्येवोपास्यम् । तथा वरस्पेण 
विद्युति \ यश्षेखूपेण पशुषु \ ज्योतीरूपेण नक्षत्रेषु । प्रजातिरमतमसृतत्वप्राप्निः पुत्रेण ऋऋणविसोक्षदरारेणाऽऽनन्दः 
सुखमिध्येतस्सवमुपस्थनिमित्तं ब्रह्यवानेनाऽऽत्मनोपस्थे प्रतिष्ठितभिल्युपास्यम् । सर्वं ह्याकाल्ञे प्रतिष्ठितमतो यत्सर्व- 
माकालञे तद्ब्रह्येवेत्युपास्यम् । तच्चाऽऽकाक्षं ब्रहमोव । तस्मात्तत्सवंस्य प्रतिष्ेत्युपासीत । प्रतिष्ठागुणोपासनासप्रतिष्ठा- 
वान्भवति \ एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं फलं तदुब्रह्यीव तदुपासनात्तद्वान्भवतीति उष्टव्यम् । शुत्यन्तराच्च-- १० 
“तं यथा यथोपासते तदेव मवति" इति ¦ तन्मह इत्युपासीत । महो महत्वगुणवत्तदुपासीत ! महान्भवति । 
न्मन इत्युपासीत । मननं मनः । मानवार्भवति मननसमर्थो भवति । तस्म इत्युपासोत । नमनं नमो नमन- 

गुणवत्तदुपासीत । नम्घन्ते प्रह्वी भवन्त्यस्मा उपासित कामाः कीमस्यन्त इति कामा भोग्या विषया इत्यथः । 
तदुब्रहयत्युपासीत \ ब्रह्म परिवुढतमम््युपासीत ! ब्रह्यवास्तद्गुणो भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । 
ब्रह्मणः परिमरः परिश्ियन्तेऽस्मिन्पच्च देवता विदुद्ष्टिश्वन््रमा आदित्थोऽग्निरिव्येताः ! अतो वायुः परिमरः १५ 
शुत्यन्तरप्रसिद्धेः । स एष एवायं वायुराकारेनानन्य इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरस्तमाकाशं वाय्वात्मानं ब्रह्मणः 

आनन्दभिरिटीका 

उपासनमपि फलरनभिसन्धिनाऽनुष्ठितं बुद्धिलुद्धिद्रारेण ब्रह्यज्ञानायोपकरोतीद्युक्तं॑मुख्याधिकारिणस्तु 
अपवादायोपकरिष्यति । यत्र वागादौ यत्फरं कार्य क्षेमादीत्यथंः । 

महानिति । प्रजादिभिः । ब्रह्मवानिति । स्थूरुभोगसाघनवान्विराडिवेव्यथंः । भरुत्यन्तरघ्रसिद्धेरिति । २० 
य एवमेताः पञ्च देवता “वायुर्वाव संवग" इत्यादिश्रुत्यन्तराद्ब्रह्मणः संहतृ्वं वायुद्रारकमिति वायुत्रंह्यणः परिमरः । 

संहारसाधनमित्यथंः । तत्कथं परिमरगुणतयाऽऽकाशोपासनं स्िध्यतीत्यत्त आह--स एष इति । 
वनमाखा 

पुत्रेणेति । पूत्रजन्मना पितृणमोकषद्रारेण या पितुरमृतत्वप्राप्षिः सा अत्रामृतपदेन विवक्षितत्यर्थः । 
उपस्थनिमित्तमिति । यस्मादेतत्स्वंमुपस्थहेतुकं तस्मादनेनैव रूपेण ब्रह्य तत्र स्थितमिदयुपास्यमिष्यथः। इदमुपासनम् २५ 

“विमुक्तिरिति पाणौ इत्यवैव द्रष्टव्यम् । आध्यात्मिकत्वात् । सर्वं हीति । हि यस्मात्सवं माकोशे प्रतिष्ठितं 
तस्माद्यत्सवंमाकारो वतते तत्सवंरूपेणाकारे ब्रह्मैव प्रतिष्ठितमिल्युपास्यमित्यथः । “तस्परतिष्ठा'” इत्यत्र ब्रह्याभिन्न- 

माकाशमुपास्यं केवलस्याकाशस्योपाध्यत्वायोगादित्याश्चयेन तस्य ब्रह्मामिनच्नत्वमाह्--तच्चेति । स्वाश्रयत्वेन प्रकृत- 
मित्यर्थः । तस्मात्तदिति। व्यापकल्वनिर्छेपत्वनि रवयवत्वसूक्ष्मखसर्वाश्रयत्वादिरूपलक्षणसाम्येनाकाशस्य ब्रह्याभिच्चत्व- 

सम्भवात्तद्ब्रह्यभूतमाकाक्षमिव्यथंः । प्रतिष्ठावानिति । अन्नपानादिभिः स्थितिमानित्यथः । ननु शश्लेम इति वाचि” ३० 
इत्यादौ फलाश्रवणा्रथं तदुपासनेषु प्रवृत्तिरि्याशद्कुयाहु--यद्त्रेति \! यत्र॒ वागादौ यत्फलं कार्य क्षेमादिकं शरुतं 

तद्रूपेण ब्रह्मैवोपास्यमि्युक्तमिव्यर्थ; । ततः किम् ? अत आहु--तदुपासनादिति । क्षेमादिगुणेन ब्रह्मोपासनात्क्षेमादि- 
मानेव भवत्यौचित्यादिति द्रष्टव्यमित्यर्थः । भत्राथं श्रुतिमप्याहु-शरुत्यम्तरास्चेति । तदेवेति ! तदनुरूपमेव फलं 
मवतीत्यथंः । (तन्मह: इत्यादय तत्पदं ब्रह्मपरमु; तथा च वात्तिकम्--“"तदुत्रह्य मह॒ इत्येवमुपासोत ततः 

फलम्” इत्यादि ] | ३५ 
परिवुदतममिति । विराडात्मकमित्यथः । ब्रह्यवानिति । ब्रह्मणो विराजो यो गुणो भोगः तद्रान्भवतीत्यथः। 

परस्येति । परस्य मायोपाधिकस्य ब्रह्मणः स्वरूपतयोक्तं यदाकालं तदाकारं परिमरत्वगुणकरमुपासीतेत्यथंः । 
आकाशस्य परिमरत्वगुणोपपादनाय प्रथमं वायोः परिमरत्वमाहु--परिमर इत्यादिना । भुस्यन्तरेति । वायुं प्रकृतय 
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परिमर इत्युपासीत । पर्यनमेवंविदं प्रतिस्पधिनो द्विषन्तोऽद्विषन्तोऽपि सपत्ना यतो भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः 
सपत्ना इति । य एनं द्विषन्तः सपत्नास्ते परिन्रिधन्ते प्राणाञ्जहति । किच्च ये चाग्रिया अस्य चातृव्या अद्विषन्तोऽपि 
ते च परिन्रियन्ते) 

“प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादमि"'त्यारम्पाऽऽकाश्चान्तस्य कायंस्थेवान्नान्नादत्वसुक्तम् । उक्तं नामः; कि तेन ? 
तेनेतत्सिद्धं भवति- कांविषय एव भोज्यभोक्तृत्वकरृतः संसारो न त्वात्मनीति \ आत्मनि तु भरान्त्योपचयंते । 

नन्वात्माऽपि परमात्मनः कायं ततो युक्तस्तस्य संप्रार इति \ न \ असंसारिण एव प्रवेकञश्तेः । “तत्सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्" इत्याकाश्ादिकारणस्य ह्यसंसारिण एव परमात्मनः कार्येऽनुप्रवेशः श्रूयते ¦! तस्मात्कार्यानुप्रविषशो 
जीव आत्मा पर एवासंसारी । चृष्ट्वाऽनुप्राविश्चदिति समानकत क [स्वोपपततेश्च । सगेप्रवेशक्रिपयोश्चेकश्चत्कर्ता ततः 
क्त्वाप्रत्ययो युक्तः \ प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्तिरिति चेत् ! न \ प्रवेशस्यान्याथंत्वेन प्रव्थाष्यातत्वात् । “अनेन 

आनन्दगिरिटीका 

एवं मन्दाधिकारिगौचरमुपासनजाततमध्यारोपावस्थायामुपदिश्यापवादहष्टिममिप्र्याऽऽहु-प्राणो वा 
स्नमित्यादिना । भोक्तुत्वादिलक्षणः संसारः कायंगोचर इति वदतेव जीवस्यानौपाचिकं संसारित्वमिष्टं तस्थापि 

कायत्वात् इत्ति भागवतानां मतमुद्धान्य दूषयति-नन्बात्माऽपीत्यादिना \ छान्दोग्यश्रुत्यनुसारेण विकारात्मना 
परवेशमाशङ्कुय वाक्यरेषवि रोधमाह--अनेन जीवेनेत्यादिना । चरन्त्या देहादिभावम पन्नस्य जीवस्य ब्रह्म 

वनमाढठा 

“तमेताः पञ्च देवता अपियन्ति" इत्यादिशरुत्यन्तरप्रसिद्धेरिव्यथंः । इदानीमाकाश्चस्य परिमरत्वं साघयति-- 
स एवायमिति । वायुं प्रत्याकाशस्य कारणत्वाद्वाय्वनत्यत्वमित्यथंः । तं वाय्वात्मानमाकाशं ब्रह्मणः स्वरूपभूतं 
परिमरत्वगुणकमुपासीतेव्य्थः । सपत्ना द्विविधाः-द्विषन्तोऽद्विषन्तस्च; ततः सपत्नानां द्विषन्त इति विशेषण. 
मित्याहु- द्विषन्त इत्यादिना । अद्विषन्तोऽपि चेति ! एनमद्विषन्तोऽ्पीत्यथंः । 

प्राणज्ञरीरादेरन्नाच्चादत्वनिरूपणस्य विवक्षितं तात्पर्यं कथयितुं व्यवहितं तदनुवदति--प्राणो वा अ 
मित्यादिना--अआपो वा अन्नम्, ज्योतिरन्नादम्" इत्यत्र आपः शरीरारम्भिका विवक्षिताः, ज्योतिङ्व जाठरं 
शरीरारम्भकं वा विवक्षितम् । एवं पृथिव्याकाश्ावपि शरीरारम्भकावेव विवक्षितौ, प्राणशरीरसमभिन्याहारेण 
अबादीनामाध्य्ात्मिकत्वावगमात्; ततश्च श रीरप्राणादीनां प्रत्यगात्मोपाधिभूतानामेव "प्राणो वा अन्नम्” इत्यादिना 
भोगसाधनत्वरूपमन्नत्वं भोक्तृत्वरूपमन्नादत्वं चोक्तमित्यथंः । उक्तं नाम, {क तेनेति । उक्तमस्तु नाम, तेनोक्तंन 
कि तव प्रयोजनं सिध्यति यदथं तदिह्।नूदितमित्यथंः । तदुक्तिसिद्धं प्रयोजनं कथयति - तेनैतदिति । भोक्तुभोग्य- 
भावादिरूपः सर्वोऽपि संसारः कार्याल्मकोपाधिधमं एव नात्मधमं इत्यात्मनो नित्यमुक्तत्वं सिध्यतीव्यथं; । ननु यदि 
संसारस्य कायंनिष्ठतवं श्रूत्यभिमतं तदा जीवात्मापि शरो रप्राणादिवत्कायंविदोष एवेति तस्य स्वाभाविकः संसारो 
न भ्रान्तिसिद्ध इति शङ्कुते--नन्वात्मापीति । आत्मा कार्थं विभक्तत्वादाकाशादिवदित्यथंः । अगमवबाधितमनुमानम् 
इत्याशयेन निराकरोति--नेति । असंसारिणः परस्यैव जीवरूपेण प्रवेशश्चव णात्परजीवयोरेकत्वमवगम्यते, ततो 
नात्मनः कायत्वमित्यथंः । संग्रहं विवृणोति--तस्मृष्ट्वेस्थादिना \ न केवलमसंसारिणो जीवरूपेण प्रवेशश्रत्रणात् 
लि द्खात्परेतरात्मनोरेकत्वनिश्चयः, कि तु कत्वाश्रुतिबलादपीत्याहु--ृष्ट् वेति \ खषा तावत्प रमात्मेति निविवादमू; 
प्रविष्टस्य च "“परयञ्गण्वन्मन्वानः' इत्यादौ संसारित्वश्रवणास््वेक्षे जीवः कर्तां सिद्धः, तथा च क्त्वाश्रुत्या 
तयोरेकत्वं निश्चीयते, इतरथा कर्तरक्याभावेन क्त्वाभ्रुतिविरोध्रसङ्घादित्यथंः । यदुक्तमसंसारिण एव प्रवेश- 
श्रवणात्परेतरत्मनोरेकत्वमित्ि, तत्र श द्ुते--प्रविष्स्येति । प्रविष्टस्य बुद्धवादिकार्येषूपादानत्तया सृष्टिसमय एव 
सिद्धस्य परस्य जावरूपभावान्तरात्मना परिणतिरेव प्रतरेशो विवक्षितः, भतो न प्रवेशलि ङ्गात्तयोरेकत्वसिद्धिरित्यथः। 
अस्य चोद्यस्य प्रागेव नरासपूवकं प्रवेशपदस्ार्थान्त परत्वेन व्याख्यातत्वान्नैवमिति परिहरति--न, प्रवेशस्येति 1 
ननु जीवहूपेण परिणामं विनेव परस्य बुद्धिसम्बन्धात्संसारितेन भानमेव प्रवेशपदाथं इति पुर्वन्याल्यानमयुक्तमिति 
दङ्धुने--अनेनेति । धममन्तिरेणेति ! जीवलूपविक्रा रान्तरात्मनेव प्रवेशो न तविक्रृतस्यैव परस्य, अन्यथा जीवेनेति 
विशेषणवेयर्यापतेरित्यर्थः | यदि जीवेनेति विशेषणवबलाज्जीवस्य ब्रह्मविकरारत्वं तत्राभिप्रेतं स्यात्तदा वाक्यदेष- 
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स॒ यश्चायं परप । यश्चासावादित्ये | स एकः ॥४॥ 

जीवेनेति विद्ोषभुतेधं्मान्तरेणानुप्रवेश्ष इति चेत् । न । “तत्वमसी''ति पुनस्तडावोक्तः । भावान्तरापन्नस्येव 
तदपोहार्था सम्पदिति चेत्। न। “तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसी"ति सामानाधिकरण्यात् दृष्टं जीवस्य संसारित्वमिति 
चेत् । न । उपखब्धुरनुषलभ्यत्वात्र। संसारधमंविशिष्ट आत्मोपलभ्यत इति चेत् । न \ धर्माणां घर्मिणोऽव्यतिरेकात् 

आनन्दभिरिटीका 

व्यतिरिक्तस्यैव ब्रह्मदृष्टिः उपदिश्यते संसारित्वापोहार्था। मातुबुद्धिरिव परयोषिति रागापोहार्था। अतस्तत्तवमसीत्युप- 
देशस्यान्या्थैत्वान्न जीवस्य पारमाधथिकमसंसारित्रह्यात्मस्वमित्याशङ्कय तद्दूषयति-भावान्तरापन्नस्येत्याद्धिनि । 
अवाधित्ततत्पदमुख्यसामानाधिकरण्यवि रोधादनरह्यणि जीवे ब्रह्मलसम्पादनाथंत्वं कल्पयितुं न शक्यत इत्यथ: । 
संसारितवग्राहकप्रत्यक्षविरोधादबाधित्वमसिद्धमित्याह--दष्टमिति। सवप्रमाणानामनृग्राहुकस्तके इष्यते । आत्मनश्च 
संमारघमवच्वस्य तर्कापरिशुद्धस्वात्तसपत्यक्षस्य श्रान्तत्वान्न शास्वज्ञाननाधकत्वं सम्भवतीत्याह्-नेति । सुखादेरुप- 
खभ्यखान्नोपरब्धुधमंतवं सम्भवति रूपादिवदिव्यथंः । संसारितवम्राहकं यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाणं न भवति तथाऽपि 
संसारधम॑विरिष्ट आत्मा स्वचेतन्येनोपरभ्यत्त इति स्वानुभववि रोधान्न शाब्दमसंसारित्वज्ञानं प्रमाणमिति चेन्नैतदपि 

तनमासा 

विरोधः प्रसज्येतेति दूषयति--न, तस्वमसीतीति । जीवस्याकाश्चादिवद्विकारत्वे तस्य ब्रहक्योपदेशवि रोध इत्यथंः 1 
अमेदोपदेशस्यान्यथासिद्धिमाशङ्खते--भावान्तरेति । जीवलक्षणं भावान्तरं विकारान्तरमापन्नस्येव सतः परस्य 
संसारित्वप्राप्तौ तद्पोहार्था जीवपरयोरभेदध्यानलक्षणा सम्पत् (तत्वमसि इ्युपदिदयते, न पुनर्जविस्य ब्रह्य 
विक्रारत्वविरुद्धमैक्यमुपदिश्यते, अत्तो न वाक्यशेषविरोध इत्यर्थः । "तत्वमसि" इति वाक्यस्य सम्पदुपासनापरत्वे 
मानाभावान्जीवस्य विकारते ना्ाप्या “न॒ जीवो ध्रियते इति वाक्यरेषविरोधाद्वास्तवस्य संसारस्य 
सम्पदापोहासम्भवाच्च "तत्वमसि" इत्यैक्थोपदेश एव “सोऽयं देवदत्त-” इतिवदिति परिहरति--न, तत्सत्यमिति । 
ननु जीवस्य ब्रह्मत्वं संस्ारित्वानुभवविरशुद्धम्, अत्तो जीवस्य विकारत्वाभवेऽपि ब्रह्मभिन्नत्वात्सम्पत्यसमेव "तत्वमसि" 
इति वाक्यमित्याश्येन शङ्कुते--दृष्टमिति । आत्मनः संसारोपलब्धुत्वान्न संसारधमकत्वमुपलभ्यमानस्य नीख- 
पीतादेसपलन्धुघमंत्वादशशंनादिव्य्थंः । संसारस्य रूपादिवेलक्षणं श ङ्खुते--संसारधर्मति । “अहं सुखदुःखादिमान्"' 
इति संसारस्यात्मधमंत्वमनुभूयते; स चानुभवो बाधकाभावास्प्रमेव; "गौरोऽटम्" “'नीलोऽहुम्” इत्यायनुभवस्तु 
जीवस्य देहव्यतिरिक्तत्वसाधकशुतियुक्तिबाधितः, अतो न रूपादितुल्यत्वं संसारस्येत्यथंः । आत्मनि संसारस्थापि 
अस ङ्कुत्वादिशरुतिबाधितत्वस्य समानतव्वान्नात्मनः संसारित्वं परमाथंम्; अतो नामेदश्रुत्यनुपपत्तिरित्यारशयेन-- 
परिहुरति--नेति ! कि चात्मघमंत्वेनाभिमतस्य सुखदुःखादेरात्मना सहाभेदो भेदो वा ? आद्ये न संसारस्याट्मधमं- 
तयोपलभ्यमानता सिध्यतोत्याह--धर्माणामिति । अब्यतिरेकादिति । भव्यत्तिरेकाभ्युपगमादिद्यथंः । अभेदपक्षे 
धर्माणामुपन्धिकतृकोरिप्रविष्टत्वादुपन्धिकमंत्वानुपपत्तिरिव्यथंः । भेदपक्षे न संसारस्यालधमंत्वं सिध्यति 1 तयो 
सम्बन्धानिरूपणात् समवायस्य सूत्रकारेणैव निरस्तत्वादित्यन्यत्र विस्तरः । भभेदे कतुंकमंभावानुपपत्तिरित्यत्र 

१. अत्र परैः ““स यश्चायं पुरूषे यश्चासावादित्ये स एक” इत्यत्र यो नारायणः स्वरव जौवसमूहै अस्ति 
यश्चादित्योपरक्षितदेवेषु स एक इत्यथं इत्युक्तम् । तदपि नियाम्यभेदेन नियामकभेदस्याप्रसक्तत्वात् 
अप्राप्तप्रतिषेधरूपं वाक्यवैयथ्यंमापादयत्ि । एतन्मते “एतत्साम गायन्नास्त' इति गानकर्ता जह्या । 
अत एव “भहुमस्मि प्रथमजा ऋतस्य” इ्युक्तमित्याहुः--''महमन्नमदन्तमद्धि'" इति अन्नात्तुच 
जीवान् संह रामीत्यथंः । अद्वैते तु जीवन्मुक्तस्य गानमिति बहु शोभते ब्रह्मणः स्वरूपमुपदिश्य तज्ज्ञातुः 
एताहृश सर्वात्मानुभवो भवतीव्यर्थकरणे प्रकृतोपयोगोऽस्माकमपीदशानि मन्त्रदशंनानिभ वन्तीति स्तुत्ति- 
सम्भवात् प्रकृतानुगुण्यञ्च ब्रह्मा गायतीत्युक्त ब्रह्मविदां न तेनोपयोगः न वा स्तुतिः ब्रह्मवेदनस्य भवेत् । 

२. इदानीमेव ब्रह्मासीति तदर्थात् । ३. कतुंकमंवि रोधात् उपलन्धृधमंतवेनानुपलम्भात् | 
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सय एवंवित् अस्माल्लोकासेत्य | एतमन्नमयमात्मानशपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानञ्ुपसं क्रम्य । 
एतं मनोमयमालानुपसंकरम्य | एतं विज्ञानमयमात्मानयुपसंकरम्य । एतमानन्दमयमात्मानुप- 
संकरम्य। ?इमोँल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसश्चरन्। -एतत्साम मायन्नास्ते । हाऽ हाऽब् हाव् ॥५॥ 

कमेत्वानुपपत्तेः । उष्णघ्रकाशयोर्दाह्यप्रकाश्यत्वानुपपत्तिवत् । जासादिदज्ञंनाददुःखित्वा्यनुमीयत इति चेत् ! न। 
त्रासादेरदुःखस्य चोपरभ्यमानत्वान्नोपरबग्धुधमंत्वम् । कापिलकाणादादितकशास्नविरोघर इति चेत् । न। तेषां 
मूलाभवे वेदविरोधे च आान्तत्वोपपत्तेः ! शरुव्युपपत्तिभ्यां च सिद्धमात्मनोऽसंसारित्वमेकत्वाच्च । कथमेकत्व- 
मित्युच्यते-- “स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक” इत्येवमादि पुववत्सवम् । 

अद्चमयाद्क्रिमेणाऽऽनन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्थेतत्साम गायन्नास्ते । सत्यं ज्ञानमि'"त्यस्या ऋऋचोऽर्थो व्याख्यातो 
आनन्दगिरिटीका 

युक्त कमंत्वकतुंत्वविरोधादित्यथं; । प्रव्यक्षविरोधाभवेऽप्यनुमानविरोधो भविष्यत्तीव्याहु--त्रासादिति ! चासादि 
साश्रयं कायंत्वाद्घटवदस्यस्याऽऽश्रयस्यासम्भवादात्मेव तदाश्रयोऽनूमीयतत इति न वाच्यमुपलभ्यो नोपलन्धुं्मो 
रूपादिवदित्ति व्याप्त्यन्तरवि रोधादध्यासादपि कायंदशंनसम्भवादिव्यथंः। जीवस्य ब्रहात्मत्वं प्रतिपादयतः शास्त्रस्य 
तकंडास्त्रविरोधादप्रामाण्यमाकङ्कय दूषयत्ि--कापिङेत्यादिना । तकंशास्स्य श्रुतेर्च विरुद्धाव्यभिचारि तेन" 
प्रामाण्यसंशयोऽपि नाऽऽशङ्कुनीय इत्याह्--श्रु्युपपत्तिभ्यां चेति । किञ्च ताकिकेणापीश्व राधीनं जीवस्य सुखित्व 
दुःखत्वं च निरूपणोयं न तन्तिरूपयितुं शक्यते । स्वात्मनीश्वरस्य सुखदुःखहेतुत्वासम्भवादित्यमिग्रेत्याऽ्ट- 
एकत्वाच्चेति । “स य" इत्यादिपदव्या्यानमुपेक्ष्योपसंक्रमणसामगानयोरेककत्ं (क ]त्वमन्वयप्रदशंनेन दशितमिदानीं 

वल्लीसमाप्तिपयंन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यं वृत्तकीतंनेनाऽऽह - सत्यं ज्ञानमित्यादिना । अविद्यारेरावशेन देतावभासमनु- 

वनमाला 

हृष्टान्तमाह--उष्णेति। (ततत्वमसि"” इत्यभेदोपदेशस्यात्मनि संसारित्वग्राहकपत्यक्षवि रोधं परिहूुत्य तव तदग्राहकानु- 
मानविरोधमाशद्कुय परिहुरति--त्रासादिक्शंनादित्यादिना । वासदेस्तदनुमेयदुःखादेश्व दृश्यत्वेन वस्तुतो द्रष्ट् 
धमंत्वासम्भवस्य प्रगेवोक्तस्वादिव्याशयेनाह्- न, चासादेरिति । ^तततवमसि” इत्यभेदोपदेशस्य शास्त्रान्तरविरोध- 
माशङ्खय निराकरोति-कापिकेत्यादिना । कापिलादिशास्तरे हि प्रतिशरीरं वस्तुत आत्मभेदः, तेषां च परमाथं एव 
ब्रह्मभेदः, संसारित्वं च तेषां वास्तवमित्यादिप्रक्रिया दृश्यते; ततो निष्प्रपञ्चब्रह्यात्मैक्यं प्र्तिपादयत्त आगमस्य 
तकशस्त्रविरोधादप्रामाण्यं स्यादिति शद्काथः । कापिलादितकंशास्त्राणां मूलप्रमाणशुन्यत्वस्य तकंपादे प्रपिष्ठा- 
पित्तत्वात्पौरुषेयाणां तेषां वेदवत्स्वतःप्रामाण्यायोगाच्चेत्याशयेनाह--मुलाभाव इति । श्रृत्तिविरोधे स्म॒त्यप्रामाण्यस्य 
पृवतत्त्रे ग्यवस्थापितत्वाच्च न तद्विरोधाच्छुत्यप्रामाण्यप्रसद्ध इत्याशयेनाह्-वेदविरोधे चेति । श्र।न्तत्वम् 
प्रामाण्यम् | उपपादितम्थंमुपसंह रति--श्ुत्युपपत्तिभ्यां चेति । एवमविक्रतस्यैव ब्रह्मणो जौवभावेन प्रवेशादश्ुत्या 
हश्यत्वाद॒पपत्त्या च निश्चितमसंसारित्वमात्पन इत्यथः । एकत्वाच्चेति । आत्मनः परेणंकत्वाच्चासंसारित्वं 
परस्यासंसारितवादित्यथंः । एकतवे मानं पुच्छत्ति--कथमिति । उत्तरश्नुत्तिरेव मानमित्याशयेनाह्--उच्यत इति । 

उपसंक्रम्येति । विद्यया कोशेष्वात्मत्वभ्रममपोद्येति यावत् । उपसंक्रम्येव्यस्य व्यवहितेन सम्बन्धमाह्-- 
एतत्सामेति । "दर्माल्लोकान्'” इत्यादेः स ङ्घतिकथनाय व्यवहितमनुवदति - सत्यमित्यादिना । “सव्यं ज्ञानम्" इति 

२५ 

१. उपसंक्रमणेन ब्रह्मसाक्षात्कारस्तेन जीवन्मुक्तिस्ततश्च सवत्मिकत्वानुभवशचर्माल्लोकानित्यादिना प्रपञ्च्यते। 
२. “एतत् साम गाथन्नास्त"' इत्येतत् सर्वेषां कामानामानन्दानां युगपदनुभवस्य प्रथमखण्डप्रोक्तस्योपपादन- 

मिति भाष्यकाराः, मतान्तरे तु तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेवाहमादिशब्दानां तत्तच्छरीरकपरमात्मपरत्वम ङ्गीकृतं 
तस्तथा च नेयं मुक्तप्रभावोक्तिः अपि तु परमेश्वरस्येति स्थितम्। तथा च “एतत् साम गायन्नास्त'' इति 
वाक्यं विरुद्धयेत । इदं गानं परमात्मन इत्ययुक्तम् “उपसंक्रम्य अनुसच्चरनु गायन्नास्त” इति 
उपसंक्रमणसमानकतुकत्ववि रोधात् । 

३. तन्मते दुःखादेरात्मधमंत्वोपगमात् । ४. परस्परविरुद्धाथंब्याप्यहैतुप्रतिपादकत्वेन । 
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विस्तरेण तद्िवरणभूतयाऽऽनन्दवत्ल्या “ सोऽइनुते सर्वान्कामान्सह् बरह्मणा विपश्चिते""ति। तस्य फलवचनस्याथंविस्तारो 
नोक्तः । के ते क्रिविषया वा सवं कामाः कथं वा ब्रह्मणा सह समश्नुत इत्येतद्रक्तव्यमितीदमिदानीमारभ्यते- तत्र 

पितायुत्रास्यायिकायां पवविद्याञेषभूतायां तपो ब्रह्मविद्यासाधनमुक्तम् । प्राणदेराकाशान्तस्य च कायंस्यान्नान्नादत्वेन 
विनियोगश्चोक्तः । ब्रह्मविषयोपासनानि च! ये च सर्वे कामाः परतिनियतानेकसाधनसाध्या आकाश्चादिकायेमेद- 
विषया एते दशिता: \ एकत्वे पुनः कामकामित्वानुपपत्तिः ! भेदजातस्य सवंस्याऽऽत्मभूतत्वात् । तत्र कथं * युगपदू- ५ 
ब्रह्मस्वरूपेण सर्वान्कामान् एवंवित्समदनुत इत्युच्यते \ सर्वात्मत्वापत्तेः ।! कथं सर्वत्मित्वापत्तिरित्याहू--पुरुषादित्य- 

स्थात्मेकत्वविज्ञानेन अपोद्योत्कर्षापकर्षादन्नमयाद्यात्मनोऽविद्याकत्पितान्करमेण संक्रस्याऽऽनन्दमयान्तान्त्यं ज्ञानमनन्तं 

आनन्दगिरिटीका 

भवन्विद्रास्सवंस्याऽऽस्माऽहमित्ति मन्यमानोऽणिमाद्यंश्वयंमुजां योगिनां यत्कामान्नघ्वं कामरूपरत्वं च ममैवेत्ति 
परयन्युगपत्सर्वान्विषयानन्दानशनुते इत्युपचयत इत्याहू--सर्वात्मत्वापत्तेरिति । प्रथमनौ हिरण्यगर्भोऽप्यहम् । १० 

वनमाला 

मन्त्रस्य पूर्वाधर्थो विस्तरेण ग्याख्यात इत्यथः । “स य एवंवित्" इत्यादिना विदुषो वागाद्यगोच रब्रह्मानन्दप्राप्त 
रुक्तत्वादर्थादब्रह्मवल्ल्यामपि सवह्मिकत्रह्मभावापत्तिष्रयुक्ता सवंकामाप्तिः संग्रहेणोक्तवेति मत्वाऽऽहु-- विस्तरेणेति । 
इत्यं वृत्तमनूद्याकाङक्लापूव॑कम् ““इर्माल्लोकान्"' इत्यादिकमवतारयति--के त इत्यादिना ! तत्र कामानां स्वरूपे 
आकाङ्क्षां दलंयति-के त इति \ कामानां कारणे तां दशंयति--किविषया इति ! साहित्ये कामानामशने च तां १५ 
दशंयत्ति-कथं वेति । इत्याकाङ्क्षायां सत्यामेतद्वि्याफरं विस्तरेण वक्तव्यमित्याशयेनोत्तरं वाक्यजात्तं पठ्यत 
इत्यथ; । एवमुत्तरग्रन्थध्य व्यवहितया आनन्दवल्ल्या सङ्गतिमुक्ट्वा अभ्यवदहितभृगुवल्ल्यापि सद्घति वक्तुम् “भगुवं 
वारुणिः" इत्यादौ वृत्तं कोतंरति- तत्रेत्यादिना \ अच्नाचचादत्वेनेति । अन्नाच्चादभावेनोपासने उपयोगदचौक्त इत्यथः । 
“्षेम इति वाचि” इत्यादावृक्तमनुव दत्ति-ज्रह्य विषयेति । तेषूपासनेषु विवक्षितान्फक्विशेषानपि कामरब्देनानु 
वदति--ये चेति, प्रतिनियता इति ! तत्तदुपासनमेदेन व्यवस्थिता इत्यथंः। तेषां मुक्ति क्षण्यं सूचयति--अनेकैति । २० 
तानाविधोपायसाध्या इत्यथ; | अत एव तेषामविद्याकालिकत्वमाहु--आकाशादीति । आकान्ञादयो ये अविद्याया 
कार्यंमेदास्तद्िषयास्तत्साध्या एव ते अविद्यावस्थायां दर्शिताः, न तु विद्यावस्थायाम्, विद्याचस्थायां त्वत्रापि 
वल्ल्याम् “स एकः, स य एवंवित्” इत्यादौ पूर्वोक्तमेव "सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह्" इति फलं तात्पयंतो दशितमिति 

भावः ] इत्यमस्यामपि वल्ल्यां वृत्तानुवादेन फल व्रचनानुवृत्ति सूचयित्वा तत्रानुपपत्तिमुद्धावयत्ति-एक्वे पुनरिति! ` 
स्वस्य ब्रह्मणा एकत्वे साक्षत्करते सति कामयितन्यस्याकाशादिमेदजातस्य तत्साध्यकामजातस्य च सवस्यात्म- २५ 
व्यतिरेकेणामावाघ्पूर्वावस्थायामिव पुनः कामान्प्रति कामित्वानुपपत्तेरिव्यथं; । एवमेकव्वे कामित्वातुपपत्तौ स्पा 

फलित माह॒-तत्र कथमिति । एकत्वं कामित्वानुपपत्तिविद्यावस्था वा तत्ररब्दाथंः । अविद्यालेश्शवरोन प्रपश्चाभास- 
मनुभवन्विद्रान् 'सवंस्यात्माहम्” इत्ति मन्यमानोऽणिमाचैश्वयं भुजां योगिनां यत्कामान्नित्वं कामरूपित्वं चास्ति 
तन्ममेवेति पद्यन्युगपत्सर्वान्विषयानन्दानदनुत इत्युपचयंते । विवक्षितं तु विद्याफलं सर्वात्मकव्रह्मभावमात्रम् । 
अत एव श्रुत्यन्तरम्--श्रह्मैव भवतति” इति} अत्तो न फर्वचने वदुक्तानुपपत्तिर्दोष इत्युत्तरग्रन्थतात्प्यण समाधत्ते-- ३० 
उच्यत इति । तच्राहेति ! श्रुतिरिति शेषः । पूर्ेग्रन्थेऽपि विदुषः सार्वाल्म्यमथंसिद्धमिति दशयन् (स यश्चायम् 
इत्यादौ वृत्तं कोतंयत्ति-पुरषेत्यादिना \ पुरुषस्थस्य जीवातमन आदित्यस्थस्य परमात्मनश्चौतकर्षापकर्षो 
तस्प्रयोजकोपाधी च निरस्यैकल्वविज्ञानेनाविद्याकल्पितानन्नमयादीनानन्दमयान्ताननात्मनः क्रमेगोपसंक्रम्य सत्य- 
्लानादिलक्षण फलमूतमद्रैतमापत्नः सर्वात्मा सिति योजना । अद्वैतस्य ब्रह्मणः फलभूतत्वसिद्धमे सुखहूपत्वमाह्- 
आनस्दमिति । तस्य तदथंमेवानर्थास्पृष्टत्वमाह् --अजममृतमभयमिति \ त्स्य परमार्थ॑त्वमाहू--स्वाभाविकमिति ! ३५ 
तदर्थं निविश्षेषत्वमाहू--अदृक्यादीति । सविशेषस्य हश्यत्वनियमेन मिथ्यात्वादिति भावः । तस्य विकारत्वजडत्व- 

परिच्छेद ल्व्यावतंयति--सत्यं ज्ञानमनन्तमिति। ननु विदुषः सवंलोकसच्चारो न नियत इत्याश द्याह --आत्मत्वेनानु 
भवन्निति । एतस्परकृतं ब्रह्म समत्वात्साम । समत्वमेवाहु--सर्वानन्यत्वरूपमिति ! सवंव्यापिस्वरूपमूतमित्यथः | 

१. “सर्वच कामान् सहे" इत्येतन्निरूप्यते इत्यथः। 
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अहमन्नमदमनमहमनम्। अहमन्नादो रेऽहमन्नादो २ऽहमश्नाद; । अहं _ इलोककृदह 
रलोककृदहं . ररोकटरत् । अहमस्मि प्रथमजा ऋतारेस्य । पृषं देवेभ्यो अमृतस्य 
नारेभायि। योमा ददाति स दइृदेव मारऽऽवाः। अहमन्नमन्नमदन्तमारेब्न। 
अहं विदं भुबनमम्यभवाइ३म् । सुवनं व्योतीः । य एवं वेद् । इत्युपनिषत् ॥६॥ 

५ भृगुस्तस्मै यतो विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व चयोदशान्न प्राणो मनो विज्ञान द्वादश द्वादशाऽऽनन्दो दशाननं 
न निच्यादन्नं न परिचक्षीता्ं बहु कर्वीतिकाददोकाददा न कन्चनेकषष्टिदेश 

इति कृष्णयनुवेदीयतेत्तिरीयोपनिषदि तृतीयायां भृगुवरहयां दशमोऽनुवाकः 

्रह्यादृहयादिधर्मकं स्वाभाविकमानन्दमजममूृतमभयमदतं फलमूतमापन्न इमाल्लोकार्मु रादोननुसच्चरन्िति व्यवहितेन 
सम्बन्धः) कथमनुसच्चरन् ? कामान्नी कामतोऽन्तमस्येति कामान्नी । तथा कामतो रूपाण्यस्येति कामरूपी । अनुसञ्चरन् 

१० सर्वात्मनेमाँल्खोकानात्मत्वेनानुभवन् \ किम् ? एतत्साम गायन्नास्ते \ समत्वादृब्रह्येव साम सर्वानन्यरूपं गायज्छाब्द- 
नाल्मेकत्वं प्रस्यापयंस्लोकानुग्रहाथं तद्विज्ञानफलं चातीव कृतायंत्वं गायन्नास्ते तिष्ठति । 

कथं? हारेवु हाइवु हारवु! अहो इत्येतसिमिन्न्थेऽत्यन्तविस्मयस्यापना्थम्) कः पुनरसौ विस्मय इत्युच्यते- 
अद्रेत आत्मा निरञ्जनोऽपि सन्नहमेवान्नमन्नादश्च । किच्चाहमेव इलोकङ्रत् । इखोको नामान्नान्नादयोः सङ्खातस्तस्य 
कर्ता चेतनावान् ! अन्नस्येव वा पराथस्यान्नादायंस्य सतोऽनेकात्मकस्य पारार्थ्येन हेतुना सद्धगतक़ृत् ! चिरक्ति 

१५ विस्मयख्यापनार्था । अंहमस्मि भवामि ! प्रथमजाः प्रथमजः प्रथमोत्पन्नः । ऋतस्य सत्यस्य मूर्तामूतंस्यास्य 
जगतो देवेभ्यश्च पूवंममतस्य नामिरभृतत्वस्य नाभिमध्यं मत्संस्थममरतत्वं प्रणिनामित्यथः 

वनमाखा 

स्वानुभवसिद्धस्यात्मेकत्वस्य तज्ज्ञानफलस्य कृताथंत्वस्य च रुयापनं निष्फलमित्याशङ्कयाह्- लोकानुग्रहाथंमिति । 
भत्मैकत्वन्ञानं विना त संप्तारदावानरशान्तिः, अतो यतनतस्तत्सम्पादनीयं सर्वेरिति ज्ञापनं लोकानुग्रहुः | 

२० गानप्रकारमेव प्रष्नपूवंकमाहू--कथमित्थादिना । हावुरब्दो विस्मया्थः अभ्यासस्तु तत्रातिशयाथं इति मत्वाऽऽह- 
अत्यन्तेति । 

क इति । किक्रृत इत्यथः । सार्व्म्यप्राप्निकृतो विदुषो विस्मय इत्याह--उच्यत इति । ननु निव्यशुद्धादि- 
रूपस्य विदुषः कथमन्नान्नादरूपेण सार्वात्म्यमित्याशङ्भुव विक्षेपशक्तिमदविद्याटेशमहिम्नेत्यारयेनाह्-निरञ्जनोऽपि 
सच्िति । भघ्नं भोग्यजात्तम्, अन्नादो भोक्ता, तयोः सङ्घातो नाम भोक्तुभोग्यभावलक्षणः सम्बन्धः, तत्कर्ता 

२५ सवंकमंफलदातेति यावत् । तत्र सामथ्यं सूचयति-चेतनावानिति । सवंज्ञ इत्यथ: । अथवेति । अथ वा अन्नस्यव् 
स द्खातकरदिति योजना । नन्वनेकेषां मृत्तणकाष्ठादीनां गृहुप्रासादादिरूपेण सङ्खातकरणं दृष्टम्, तत्कथमेकस्यान्नस्य 
जदनोयस्य सङ्खातकरणमिव्याशङ्कुय वि शिनश्टि--अनेकात्मकस्येति। शरीरेन्द्रियादिरूपेण परिणतिद्वारा भनेकाटमकस्य 
तस्य संहुतिकरणमुपपन्नमित्यथंः । शरोरग्राणादीनां मेलनरूपं सङ्घातं किमथंमयं करोति ? तत्राहु-पारार्थ्ेनेति । 
परस्य चेतनस्यार्थो भोगादिः तत्सिद्धयथंतेनेद्यथंः । ननु शरी यादिरूपेण परिणतस्यान्नस्य पराथंसे सिद्धे सति 

३० तादर््येन संहुतिकरणमित्युपपद्यते, तदेव कुतः सिद्धम् ? अत आह्-पराथंस्थेति ! तद्विशदयति--अन्नादाथस्य 
सत इति । भोकत्रथंस्य सत इत्यथः । जडस्य. शरीरप्राणादेरिव काष्ठतृणादेरिव स्वाधंत्वायोगाच्चेतनाथत्वं वक्तव्य 
मिति भावः । सत््यस्येत्ति सच्च त्यच्च सत्त्यम्, सन्मूरतं त्यदमृतंमिति मूर्तामूर्तास्मिकस्य ऋतशब्दितस्य जगत उत्त 
पूवंमेवोत्पन्नो हि रण्यरभंस्चाहमस्मीत्यथंः । देवेभ्यश्च पुमिति \ हिरण्यगर्भो्पत्त्यनन्तरमिनद्रादिदैवेभ्यः पुवंमुत्पन्नो 
विराट्पुरुषश्चाहुमस्मीस्यथंः । अमृतस्य नाभिदचाहुमस्मीति श्रुतौ योजनां मत्वा विवृणोति--अमूतत्वस्येति । सवषा 

३५ मुमृ्षृणां प्राप्तव्यं यदमृतत्वं तन्मत्संस्थं मत्स्वरूपमेव मम परमानन्दस्वरूपत्वादित्यथंः । ननु मां ददातीत्यनुपपन्तम्, 
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यः कश्िन्मा मासन्तमन्ताथिभ्यो ददाति प्रथच्छत्यन्तात्मना ब्रवीति स इदिव्थमेवमविनष्टं यथाभूतमावा 
अचतीत्यथंः \ यः पुनरन्यो मामदक््वाथिभ्यः काले प्राप्तेऽन्नमत्ति तमन्नमदन्तं भक्षयन्तं पुरुषमहुमन्नमेव सम्प्रत्यद्ि 
भक्षयामि । अत्राऽऽहचं ताहि बिभेमि सर्वात्मत्वश्राप्तर्मोक्षात् । अस्तु संसार एव यतो मुक्तोऽप्यहुमन्नभूत अचय: 
स्यामस्तस्य । 

एवं मा भैषीः संग्यवहारविषयत्वात् सवंकामाश्चनस्थ । अतीत्यायं संव्यवहारविषयमन्ना्तादादिलक्षणम् 
अविद्याकृतं विद्यया ब्रह्मत्वमापन्नो विद्रस्तस्य नैव हिवोयं वस्त्वन्तरमस्ति यतो बिभेत्यतो न मेतव्यं सक्षात् । 

एवं ताहि किमिदमाह--अहमन्नमहमन्नाद इत्युच्यते -योऽयमन्नार्नादादिलक्षणः संव्यवहारः कायंभूतः 
स संव्यवहारमात्रमेव न परमार्थवस्तु \ स एवंभूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो ब्रह्यव्यतिरेकेणासन्तिति कृत्वा ब्रह्यविद्याकायंस्थ 
ब्रह्मभावस्य स्तुत्यथंमुच्यते ! अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् \ अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नाद इत्यादि । अतो भयादि- 
दोषगन्धोऽप्यविद्यानिमित्तः अविद्योच्छेदादुब्रह्मभूतस्य नास्तीत्यहं विश्वं समस्तं भुवनं भूतेः सम्भजनोयं ब्रह्मादि 

भिर्भवन्तीति वाऽस्मिन्भूतानीति भुवनसभ्यभवामभिभवानि परेणेश्वरेण स्वरूपेण । 

आनन्दगिरिटीका 

प्टुततिस्तावद्गाार्था । देवेभ्यः स्वव्यष्टिूपेभ्यः पूर्वं वि राद्रूपमेवेत्यथंः । भावा इति । छोण्मध्यमपुरषेकवचनम् । 

तनमाला 

चिदेकरसस्य विदुषो देयत्वायोगादिव्याक्षङ्कां वारयत्ति--अन्नात्मनेति । “जहमन्नम्"' इत्ति प्रागुक्तत्वादन्तात्मना 

स्थित्वा तथाञ्रवीदित्यथं; । इत्थमित्यस्य ग्याख्यानम्--यथाभूतसिति । अन्नमूतमित्यथंः । अन्नभूतं मा यो ददाति 

स एवं ददत्सन्मामविनष्टं यथा भवतति तथाऽवतोव्य्थः । दातुर्न वर्धत इत्यभिप्रायः । अदत्वेति ! रोभादिनेति 
रोषः । प्रव्यद्यीति । भक्षयामीव्यथंः । वेदवदेवावसाने प्राप्तेभ्योऽतिथिमभ्यो यथाराक्घ्यन्नमदत्वा मुञ्जानस्य गृहस्थस्य 

नरकपातौ भवेदिति विवक्षिताः, अन्नमूत्तं मामदत्वा भक्षयस्तमहमपि भक्षयामीटयुक्तत्वात् । मुक्तं प्रत्यदनीयतया 

अन्नमृतो यो नास्तिकः तस्थान्तस्यैव सत्तो मुक्तोऽप्यदनीयो भवत्येवान्नभूतत्वात्, तथा च नास्तिके््याघ्रादिभि- 

सिवाच्यस्य मुक्तस्य संसारादपि तीव्रतरं दुःखं प्रसज्येत । तथा च तदपेक्षया संसार एव श्रेयानिति मुमुक्षु 
राद्धुते--अत्राहेति । | | | | 

परिहरति--मा भैषोरिति । स्वंकामाशनशचन्दितस्यान्नान्नादमावलक्षणस्य सर्वात्मभावस्य संष्यवहर्- 

विषयत्वाक्ल्पनामात्रत्वान्त मुक्तस्य भयलेशोऽप्यस्तीत्यथं; । अल्नादिभावस्य संव्यवहारविषयत्वेऽपि कथं मुक्तस्य 
भयाभाव इत्या्ञङ्कव संग्रहवाक्यं विवृणोति--अतीत्यायमित्यादिना । विदद्द्टवा वस्तुतो भयहेतोरभावान्न तस्य 
भयमित्यथंः । अयं विद्रानविदयाह्कतं सर्वं विद्ययाऽतीत्य बाधित्वा ब्रह्यत्वमापत्तो व्त॑त इति योजना । ननु यदि मुक्तो 

ब्रह्मभावमापन्न एवोक्तरौत्या, तर्हीदम् “अहमन्नादः” इत्यादिवचनं केनाभिप्रायेण प्रवृत्तमिति पृच्छति--एवं तहि 

१७ 

९१५ 

२० 

२५ 

किमिति । ब्रह्मभावलक्षणमुक्तिस्तु्यमिप्रायेणेदं वचनं प्रवृत्तमिति परिहरति--उच्यत इति । प्रथममन्नादिभावस्य 
संग्यवहारविषयत्वादिल्युक्तं मिथ्यात्वं साघयत्ति--योऽयमित्यादिना ! न परमार्थेति । वाचारम्भणादिशरुतहश्यत्वादि- 
यक्तश्चेति भावः । इदानीं स्तुत्यभिप्रायकत्वमन्नादिवचनस्य विवृणोत्ति--स एवंभूतोऽपीति । ब्रह्मनिमित्तः ब्रह्य- 
कारणकोऽन्नानादमावलक्षणः प्रपन्नो व्यवह्ियमाणोऽपि बरह्यभ्यतिरेकेण वस्तुगत्याऽन्तिति कृत्वा निर्चित्य स्थितस्य 
विदुषो योऽयं विद्याफरभूतो ब्रह्मभावः तस्य स्तुत्यथंमन्नादिवचनेन सार्वात्म्यं स्वंकामाशनरूपमुच्यते, न त्वन्नादि- 
भावस्तस्य मुख्य इत्ययं; । उपसंहरत्ति--भत इति । विद्याबकादविद्योच्छेदादन्रह्मभूतस्य विदुषो नास्त्यविद्यानिमित्तौ 
भयदुःखादिदोषलेशोऽपोव्यथः । एवं मोक्षस्यापुरुषार्थ॑त्वशङ्कं निराकृत्य पुनविदुषः स्तुत्यथमुपक्षिप्तं सर्वात्मिभाव- 

२० 

मेवानुसरन्नुत्तरवाक्यमादत्ते--अहं विश्वमिति । भुवनमिति । भूरादिलोकजात्तमित्य्थंः । ईश्वरेणेति ॥ सवं- ३५ 
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सुवनं ज्योतीः चुवरादित्यो नकार उपमार्थे । आदित्य इव सकरद्धिभातमस्मदीयं ज्योतीरज्योतिः प्रका 
इत्यथंः । इति वल्लोद्वयविहितोपनिषत्परमात्मज्ञानम् । तामेतां यथोक्तासुपनिषदं शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितो भूत्वा भृगुवत्तपो महुदास्थाय य एवं वेद तस्येदं फलं यथोक्तमोमिति 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतो 
५. | तंत्तिरीयोपनिषदि भृगुवल्लीभाष्ये दशमोऽनुवाकः 

सह् नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह् वीर्यं करवावहै \ तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

आनन्दगिरिटीका 

पौनःुच्येनेत्येवं सर्वाख्यातेषु निपात्यत इत्यवतीति व्याख्यातम् । अभिभवामि, उपसंह॒ रयमीत्यथं; । ई्वरात्मता- 
१० ज्ञानेनाहंबाघेऽैतं ततो नास्ति भयकारणमित्यथंः। नकार इवाथं | 

तंतिरीयकभाष्यस्य शाङद्धुरस्य द्रढीयसः | स्फुटाथंबोधकामेभ्यो निरमायि सुटिप्पणम् ॥ १॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमच्छृद्धानन्दपुञ्यपादरिष्यानन्दन्ञानविरचितायां तंत्तिरीयो पनिषच्छाङ्कुरभाष्यरीकायां 
भृगुवट्ट्यां दशमोऽनुवाकः 

वनमाला 

१५ जगत्संह्तुंखद्ररूपेण अहमेवाभिभवामि संहुरामीत्यथंः । सुवनं इत्यत्र नकार इवार्थ इत्याशयेनाह्--आदित्य इवेति । 
असकृदिति । सदेत्यथंः । ज्योतिःपदं चैतन्यप्रकाशपरम् । “दइत्युपनिषत्'' इत्यस्याधंमाहू--इतीयमिति \ विहिता 
निरूपिता । “य एवं वेद" इत्यत्र एवंशब्दाथमाहू--भुगुवदिति । वेद, सम्पादयतीत्यथंः । यथोक्तमिति । ब्रह्मभाव- 
सक्षणमित्यथेः । मङ्खलाथंम् बओङ्कारमुच्चारयत्ति-ओमितोति । 

| अन्नप्राणमनोनुद्धिसुखैः पञ्चमिरुञ्ज्वला । भगवत्यपिता जीयाद्रनमाला कृतिमंम ॥ १॥ 
२० नारायणपदद्न्द्रं नारदादिभिराहतम् । नमामि रतशो नित्यं नमतां मुक्तिदायकम् ॥ २॥ 

इति श्रौमस्स्वयप्रकाशानन्दसरस्वतीचरणारविन्दसंलग्ननरजो भूतस्याच्युतक्रृष्णानन्दतीथंस्य कृतौ वनमालाख्यायां 

तत्तिरीयोपनिषद्धाष्यव्याख्यायां भृगुवल्छीमाष्यव्याख्या समाक्षा 





जथ वालिके ्वग्युव्लटयं द्दच्यस्नोऽसतुव्वाघ्कः 

बरसत्यथं तथाऽऽयातं प्रत्याचक्षीत नेव तम् । चसते चानदानाथं इर्यादन्नं गृही बहु ॥१॥ 

एतद्रे युखत इति सत्कारोक्तिस्विधा भवेत् । वयोवस्था त्रिधा वा स्यादन्नदानतिवक्षया ॥ २॥ 
राद्धं सिद्धं मवेदन्नं पात्रेभ्यो यस्य तस्य तु| यथासर्काखयसी अन्नदानफलं मवेत् ॥ ३॥ 

गृहिणो हयन्नवन्तोऽपि यत आयक्षते सदा । अराधि सिद्धमेवानमतिथ्यथं न संशयः॥ 
यत॒ एवमतः कायं बहन्नं यत्नतः सदा ॥४॥ ५, 

| अपि चान्नस्य माहात्म्यमिदमन्यद्यथावयः ॥ ५॥ 

यथाधरद्वं यथाकालं यथास॒त्कारमेष च । अन्नं दददवाप्नोति तत्तथैव न संश्चयः॥६॥ 

उपात्तरकषणं क्षेमो ब्रहमतद्ाचि संधिम् । कषेमहेतुयेतो वाक्यं तदुपासीत वाच्यतः॥ ७॥ 

अप्रापप्रापणं योगः क्षेम्ोभयरूपभूत् । प्राणापानाश्रयं रह्म तदुपासीत तौ ह्यतः ॥ ८॥ 
योगक्षेमात्मकं जह्य प्राणापानसमाश्रयम् | कर्मेति हस्तयोस्तद दुपासीताग्रमादबान् ॥ & ॥ १० 

तथा गतिरिति ध्येयं पादयोत्रह्य सवेदा । विषुक्तिरिति पायौ च समाज्ञा माजुषीः स्प्ताः ॥१०॥ 

मुष्ययिषया यस्मादाज्ञा विष्णोरियं ततः | समाज्ञा मानुषीस्स्वेवं सदेवाऽऽचक्षते बुधाः ॥११॥ 

पुथिव्याक्राशयोरन्नान्नादत्वोपासकस्य वसत्यथंमागतस्याप्रत्याख्यानं ब्रत्तमिति “न कञ्चन वसतावि""त्या- 
देरथंमाहू--वसत्यथंमिति । तस्मादिव्यादिवाक्यस्य तात्पर्याथंमाह-- वसते चेति ॥ १॥ 

उत्तममध्यमाधममेदेनान्नसत्का रोक्तिस्तविधा भवति । तत्कथनाथेमेतद्रे मुखतोऽन्नमित्यादिवाक्यमिस्याह्-- १५ 
एतदिति ! अन्नदानविवक्षवा सत्काराक्तस्त्रेविध्यमुक्लवा तद्विवक्षयैव बाल्ययौवनवाधंकरूपा वयसोऽरस्था त्रिविधा 
विवक्षितेति पक्षान्तरमाह-वयोवस्थेति ॥ २॥ 

तेष्वेव वाक्येष्वक्ष राथं संगृह्णाति--साद्धमिति ॥ ३ ॥ 

तस्मादिव्यादिवाक्येनात्नस्य बहुकं रणमिटयुक्तम् । तत्र हेतुतेनाराधीत्यादिवाकंयं सम्बध्यते । तथा च 
हेतुहेतुमद्भावेन वाक्यद्वयं नेतव्यमिव्याह्--गुहिणो हीति ।। ४ ॥ | २० 

एतद्वै मुखतोऽन्नमिव्यादिवाक्यषट्कस्य पूर्वोक्तमेवा्थं संक्षिप्यानुवदत्ति--अपि चेति ॥ ५.६ ॥ 
क्षेम इति वाचीव्यस्याथंमाहु-उपात्तेति । ७॥ । 
योगक्षेम इति प्राणापानयोरिव्यस्याथंमाह्--अप्राप्तेति । ८ ॥ 

कथं प्राणापानाश्रयत्वं यथोक्तस्य ब्रह्मणः सिद्धमित्याशद्कुयाऽऽहु--योगेति । जीवतो योगक्षेमाविति कृत्वा 
प्राणापानाश्रयौ योगक्षेमौ विवक्ष्येते । तस्पास्प्रणापानात्मचा व्यवस्यितब्रह्मद्टया योगक्षेमावुपास्यावित्यथेः । कमेति २५ 
हस्तयोरिव्यस्याथ सुचयति-कमेति । ९॥ 

` . गतिरिति पादयोरि्यस्याथंमाहु--तथेति । विमुक्तिरिति पायाविव्यस्यार्थं सूचयति--विमूक्तिरिति । 
मूत्रपु योषविसर्गो विमुक्तिः । तद्रूपेण ब्रह्य पायौ व्यवस्थितमिति ध्येयमित्यथंः। इति मानुषीरिव्यादेरथं वक्तु 

वक्यमुपादत्ते- समाज्ञा इति ।॥ १०॥ | 
तदेव व्याचष्ट--मनुष्येति । ११॥  . _ ३० 
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अथ देवीः समाज्ञास्तु उपासीत यथाक्रमम् । बृषटौ ठृपिरिति ध्येयं ठप्त्टि्मन्वयात् ॥१२॥ 
तेन तेनाऽऽत्मना तद्वदत्तरेष्वपि चिन्तयेत् । ब्रह्मोपस्थ उपासीत प्रजार्यादिगुणात्कम् ॥१३२॥ 
प्रजातिः पूत्रपौत्रादिरमृतत्वं ततः पितुः । आनन्दः पुरुषार्थो सोऽप्युपस्थाश्रयो मवेत् ॥१४॥ 
आकाशे सवेमित्येवं ब्रह्मोपास्यं समाहितैः । सर्वाश्रयं तदाकाश्च उपासीनस्य शिष्यते ।॥१५। 

५ तसप्रतिष्टेदयुपासीत प्रतिष्ठावानसम मवेत् । उपासनाचुषूपं स्यात्फलं यामिदं तथा ॥१६॥ 
 तेदुत्रह्म मह इ्येथमुपासीत ततः फम् । प्रजादिभिमंहान्स् स्यात्तं यथेति रतिस्तथा ॥१७।। 

तन्मन इृस्युपासीत मनस्वी मानवान्भवेत् । प्रह्ीभावो नमोथेः स्यात्फलं तस्येदगुष्यते ॥ 

नम्यन्तेऽस्य यथाकाम विषया भोगकारिणः ॥१८॥ 
यस्तु ब्रह्मेति तदून्रह्म द्यपासीत यथोदितम् ॥१६॥ 

१० फं तस्य तदेव स्यादिति पूषेमबादिषम् | बरह्मणो ब्राह्मणस्येव परिभरं ब्रह्म तत्तदा ॥२०॥। 

विदयुदृदृष्टिः शशी भायुरभ्निश्चेति यतः रुतः । बायौ भ्रियन्त इत्याह परिमरस्तेन कीप्यते ।२१॥ 

अनन्यश्वायमाकाश्चो वायुना ब्रह्मणा च खम् | दिषन्तश्चाद्विषन्तश्च मियन्ते तस्य शत्रवः ॥२२। 

अथ दैवीरित्यस्याथंमाहु-- अथेति । तृप्तिरिति वृष्टावित्यस्याथंमाह्--वृष्टाविति ॥ १२॥ 
बलमिति विद्युतीव्यादिवाक्येषुक्तन्यायमतिदिशति--तेनेति । बलरूपेण विद्युति यशोरूपेण पलुषु ञ्योती- 

१५ रूपेण नक्षत्रेषु व्यवस्थितं त्रह्येवयुपासनानि कतंव्यानीत्यथैः । प्रजापत्िरित्यादि व्याचष्ट--ब्रह्येति । १२३ ॥ 

आदिशब्दार्थं कथयति--प्रजातिरिति । सन्तानार्विच्छत्या शुद्धयादिद्रारेण पितुर्चानोत्पत्या भवत्य- 
मुत्तत्वम् । आनन्दश्च वंषयिकं सुखमुपस्थबलादिति प्रसिद्धम् । तथा च प्रजात्यादिगृणवि रिषं ब्रह्मोपस्ये व्यवस्थित- 
मिति ध्यातन्यमित्यथंः ।। १४॥। 

 सवंमित्याकाश्च ₹इत्यस्याथंमाह--आकाक्च इति । स्वश्चियत्वादाकारस्य सवप्रपश्चात्मना ब्रह्माऽकाशे 
२० व्यवस्थितमिव्युपासौनस्य सर्वास्मत्वमेव फलं "तं यथा यथे '"त्यादिश्नुतिसिद्धमित्याह्--सर्वाश्चयमिति ॥ १५॥ 

आकाशात्मना व्यवस्थितं ब्रह्म प्रतिष्ठागुणविरिष्टमित्युपासकस्य प्रतिष्ठैव फलमिति तसप्रतिष्ठेत्यादेरथं- 
माह- तस्प्रतिष्ठेतीति \ प्रतिष्ठागुणकब्रह्मयोपासने दरितन्यायं सर्वोपासकेषु दशंयति--उपासनेति ॥ १६॥ 

तन्मह इत्यादेरथं कथयति--तदृन्रह्येति । १७॥ 

| तन्मन इत्यादेरथंमाह्--तन्मन इति । आकाशात्मकं ब्रह्म मनोगुणविशिष्टमिव्युपापस्तकस्य मनस्वित्वं 
२५ फलमित्यथः । तन्नम इत्यादेरथंमाहू-प्रह्लीभाव इति ।॥ १८॥ 

तद्ब्रह्येत्यादेरथंमाहू-यस्त्विति ॥ १९॥ 

यथोदितमित्याकाशात्मत्वं ब्रह्मणो निदिश्यते। "तं यथा यथे"ति श्रुतिमाश्चित्य फलश्च ति व्याचष्टे-फलमिति। 
पूवत्र महु्वं प्रजादिभिरक्तम् । इहं तु विद्ययेति विशेषः । तद्ब्रह्यण इल्यादिवाक्यस्या्थं दशंयति--ब्रह्मण इति । 
तदाकाशात्मक ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य परिमरगुणविरिटमुपासकस्य तस्यामुपासनायां वक्ष्यमाणं सिष्यतीव्यथं; ॥ २०॥ 

३०  कथमाकाङ्स्य परिमरत्वमित्याशङ्कव वायोरादौ संवर्श्रुत्यवष्टम्भेन परिमरत्वं दशंयति--विद्युदिति।२१॥ 

वायोरेव परिमरत्वेऽपि किमायातमाकाशस्येव्याशङ्कुयाऽऽहू--अनन्यश्चेति ! भयमाकाशो वायुना सहानन्यो 
भवति । तत्कारणत्वेन तदात्मत्वात् | आकाशश्च ब्रह्मणो न भिद्यते तत्कायंत्वेन ततोऽतिरेकाभावात् । तेनाऽऽकाशौो 

` ब्रह्मणः परिमर इति ब्रह्य परिमरगुणकमिव्यर्थः । तथागुणकं ब्रहय्युपासकस्य फरमाह्--द्िषन्तश्चेति ॥ २२॥ 
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राणो वा अन्नमिस्यादिवियदन्तस्य पूवंया | अन्नान्नादववं भुत्योक्तं का्यखास्संदतस्य हि ॥ 
अन्नान्नादस्वमस्येैव कथं नाम॒ प्रतीयते ।॥२३॥ 
मा भुदत्रह्मणि ततसक्तिमंनोवाचामगोचरे ॥२४॥ 

अविघ्ाविषयस्तस्माद्धोकतभोज्यादिरक्षणः | व्यवहारोऽवसेयः स्यान्न तु सत्यादिरक्षणे ॥२५॥ 
अतिो्थं द्वयाभासं भोन्यमोक्तृखरक्षणम् । यत्र हि दैतमित्याद्या शुततिमेः प्रत्यपीपदत् ।२६॥ ५ 

+यत्र॒ स्वस्येति विध्वस्तपर्वाविधादिलक्षणे । निषेधति सदाऽविचाध्यस्तं दैतमिह।ऽऽत्मनि ॥२७।। 

एकत्वाच्च न संसारः क्रियाकारकलक्षणः । इुतस्तदिति वेत्तत्र म॒ यश्वायमितीयंते ॥२८॥ 
सह ब्रह्मणेति यच्चोक्तं निणेयस्तस्य साम्प्रतम् । कथं तु सवरान्कामानश्तुते युगपदूबुधः ॥ 

प्रतिपत्तयेऽस्यार्थस्य शरुतिः प्रथध्ृते परा ॥२६॥ 
न सहार्थे तृतीयेयं न्यायोऽत्र प्राक्समीरितः । यतोऽतोऽ्॒दतीयेयं ग्राह्यरधम्भूतसक्षणा ॥३०॥ १९ 
हेतवर्था वा भवेदेषा तृतीया ब्रह्मणेति या | स॒वेकामाश्नं यस्माद्त्रहमणेबोपपदयते ॥२१॥ 
निशत्मकस्य सस्य ब्रह्माऽऽत्मा येन तत्परम् । सत्यज्ञानादिस्पलात्तदेतदधुनोच्यते ॥२२॥ 

“पर्येणमि"्त्यादिवाक्यद्रयस्याथंमुक्तवा दच्प्राणो वा अन्नमिव्यारभ्य इ“जकाशोऽन्नाद इत्यन्तेन 
प्रन्थनान्नान्नादन्यवहारस्य प्राणादिगतत्वदशंनस्यामिप्रायं प्रकेटयति-प्राणो वा इति ॥ २३)) 

अस्येवेत्यवधारणाथं कथयति--मा भूदिति । २४॥। १५ 

व्यवहा रविशेषस्याविद्याक्रतत्वं न वास्तवत्वमिघ्युपसंहरति--अविद्येति। प्रत्यगविद्याविरुसित्तत्वेनानात्मगत 
संसारो नाऽऽत्मनि सम्भवति । आत्मन्यविद्ययाऽ्ध्यस्तो भातीत्यथंः ॥ २५॥ 

यदविद्योत्थत्वं संसारस्योक्तं तच्च प्रमाणमाह-अविद्योत्थमिति ।! २६॥ 
अविद्यामन्तरेण वस्तुतरत्वात्मनि संसारो नास्तीत्यत्रापि श्रुतिमुदाहुरति--यत्र त्विति ।। २७ ॥ 

आत्मनि संमारस्याविद्याकल्पिततवे श्रुतिमुक्सवा तत्रैवोपपत्तिमुपन्यस्यति--एकत्वाच्चेति 1 आत्मनो २० 
ब्रह्मामिन्नत्वेन तत्र भातसंसारस्य स्यादेव कल्पितत्वं न चाऽऽत्मनो ब्रह्माभिन्तत्वं मानाभावादिति शद्धुते-कुत 
इति । आत्मनो बरहाणा सहैकत्वे प्रमाणत्वेन वाक्यमवतारयत्ति- तत्रेति \। २८ ॥ 

वाक्यत्रयमात्रस्य तात्पयंमुक्ता समनन्तरसन्दभंस्य समस्तस्यैव तात्पयंमाह--सहेति ¦! “सोऽश्नृते सर्वान् 
कामान्सहे"ति यदुक्तं तन्निणंयार्थं “स य्चायमि'त्यादिरतरो ग्रन्थः “र्वोऽपी "त्यथः | तदेव प्रश्नद्वारा 
प्रकटयति--कथमिति ।। २९॥। २५ 

सर्व॑कामावाप्तिविदुषो ब्रह्मरूपेणोक्ता तत्प्रपञ्चनाथंः “स यद्चायमि"त्यादिरु्तयो ग्रन्थ इत्युक्तमेव व्यक्तीकतु 
'श्रह्मणा विपदिचते"'ति तृतीयाथंमविवक्षितमपाङृत्य विवलितं केथयति- नेत्यादिना । विदुषो ब्रह्मणदच भदा 
सम्भवो न्यायः । ३० ॥ 

अर्थान्तरं तृतीयाया दशंयत्ति--हैत्व्थेति । तमेव हैतुखूपमर्थं रफोरयति-- सवंकामेति \ सवस्य ब्रह्म- 
मात्रत्वादुब्रह्यणा हेतुना ब्रह्मविदः सवंकामाशनमुपपन्नमित्यथः ।। ३१] २०५ 

सवेस्य ब्रहममात्रत्वं साधयति--निरात्मकस्येति \ सवस्य प्रपञ्चस्य ब्रहमाऽूत्मा स्वरूपं यस्मादिष्यते 
तस्मात्तस्य स्वतो रूपहीनस्य ब्रह्य मात्रत्वं युक्तमित्यर्थः । सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकत्वेन परमाथंत्वं ब्रह्मणो यस्मादिष्टं 

१. मा० बृ० २.४.१९६ | २. त° ३.७५ | ३. त० ३१९ | 
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१५ 

९५ 

२०५ 

९५ 

२० 

नि ाणनाकागतवााताताताकाय 

स यश्चायमिति दयक्तिरन्नान्नादादिकस्य हि । ग्रन्थस्य ग्रषनाथांय ब्रह्मविद्यापरस्य तु ॥३३॥ 
संक्रम्य विद्यया सर्यानविद्योस्थाननारमनः । आस्मनाऽऽस्मानमापन्नः सस्याद्टयादिलक्षणम् ॥ 

उत्छरष्टीतरदहीनः सन्निरमन्लोकान्करियोद्धवान । कामान्नी कामखूपी सन्नुपाधीननुसश्वरच् ।॥२१॥ 

न हि सश्चरणं साक्षाद्घ्रहणोऽस्स्यविकारिणः । यत्र हि ̀  भ्यायतीषेति तथा च श्रुतिशासनम् ॥२६॥ 
सर्वारमतस्वादिमौँन्लोकान्परयन्नात्मतया बुधः । एतदुव्रह्म समं साम गायन्नास्ते कृता्थतः ॥३७॥ 

ठेधा भिन्नमिदं सर्वमन्नमन्नाद एव च| सस्यादृश्यादिरूपास्मा अहमेषैतदीक्ष्यताम् ॥३८॥ 
तयोः शलोक सम्बन्धो भोल्यमोक्तस्वरक्षणः । अहमेव यथोक्तात्मा न मत्तोऽन्यस्ततोऽस्ति हि ॥३६॥ 
क्रियाकारकनिुक्तं पदयन्नासमानमास्मनि । िरदयो इति भवेस्स्तोमो विस्मयाथे स स्मृतः ॥४०॥ 
व्रिरुक्तिथाऽऽ्द्राथेयमहमन्नमितीष्यते | अश्रदधानलोकस्य प्रतिपत्यथंमुच्यते ॥४१॥। 
मूतामूतात्मकस्यास्य द्यन्नान्नादलरूपिणः । अतद्वानग्रनोऽदं वै °न तदुर॑नाति हि भिः ।४२॥ 

तस्मादुतब्रह्माऽ््मा सवस्य प्रपञ्चस्येत्येतदुपपादयति--सत्येति । सवंस्य प्रपञ्चस्याऽऽत्मा ब्रह्येत्यत्र वाक्यमवत्तारयति-- 
तदेतदिति ।। ३२॥ | 

स यर्चायमित्यादेरुहरस्य प्रस्थस्य तात्पर्यान्तरमाह--स यश्चेति । अन्नान्नादत्वेन प्रस्तुतस्य समस्तस्य 
प्रपञ्चस्य ग्रसनं स्लानवलेन बाधनम् । तदर्थं च "स यक्ष्वायमि"दव्यादिकस्योत्तरग्रन्थस्य ब्रह्मवि्यापरस्योक्तिरत् क्रियते 
तस्माज्जानवाध्यं द्ैतमद॑तं पारमाधथिकमितव्यथंः । ३२ ॥ 

एवं तापय प्रदर्याक्षरा्थं कथयति--संक्ृम्येति \! “स यश्चायमि""त्यादिवाक्योत्थब्रह्मात्मैकत्वन्ञानात्कोश्च- 
पञ्चकमनात्मभूतमुपमुद्याऽऽत्मनाऽतत्मानमदितीयं सव्यज्ञानादिरूपमप्रपच्च ब्रह्य प्रतिपन्नो विद्वानास्ते कृताथंतयेत्यथंः।।२४॥ 

दर्मल्लोकान्कामान्नीत्यादेरक्ष राथंमाह--उक्कृष्ठीति । भकरेतो हि विद्रान्त्रह्मभृतः सन्नुत्कषपिकषंहीनो 
बाधितानुवृच्या प्रतिभासमानानूपाघीननुसच्चरन्नास्त इति सम्बन्धः ।। ३५ ॥ 

परमाथंत्तोऽनुसञ्चरणमित्याश्षङ्कय श्रुतियुक्तिवि रोधान्मेवमित्याह्--न हीति । ३६॥ 
विदुषोऽक्रियस्य कथं लोकानुसञ्चरणमित्याश द्य गत्यर्थ बुद्धवर्था इतिन्यायादनुसच्चरणमनुभवमात्र- 

मित्यद्धीकृत्य “एतत्सामे "व्यादि व्याचष्ट--सर्वात्मत्वादिति ।। ३७ ॥ 

अहुमन्नमहमन्नाद इदयादि सामद्रयं तस्याथंमाह्--देधेति । अस्नान्नादविभक्तं समस्तं जगत्सत्या- 
हर्याद्यात्मकमात्मरूपमेवेति द्रष्टव्यमिति विदुषो वचनमित्यथं; ।। ३८ ॥ 

अहु श्लोककरदिति सामान्तरं व्याकरोति-- तयोरिति! भोक्ता भोज्यं तयोः सम्बन्धश्चाहुमेवेत्यर्थः ॥३९।। 

यथोक्तं जगदात्मत्वेन कोऽनुभवतीत्यपेक्षा्यां विद्वानेवेति ववतं तं विरिनष्टि--क्रियेति ! हाऽरेवु हाऽेवु 
हाऽ३वु । इति स्तोभवत्रयम् । तस्याथमाह्--चिरिति ॥ ४०॥ 

अहुमन्तमित्यादावभ्यासत्रितयमस्ति तस्य तात्पयं॑माहु--्रिरक्तिरिति । अन्नग्रहुणमन्तादशटोककृतोरूप- 
लक्षणम् || ४१॥ 

भहूमस्मीव्यादिवाक्यस्याथंमाह्--मूर्तेति । ऋतं सत्यं भूतपञ्चकं तस्य मूर्तामूतंरूपस्यान्नान्नादात्मकस्य 
प्रसिद्धस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्य प्रथमजोऽगे वि्यमानोऽहं वस्तुतस्तद्िरक्षणोऽस्मीत्यत्र प्रमाणमाहु--न तदिति । 
कार्यात्कारणाच्च ब्रह्यभूतर॑य विदुषो विलक्षणत्वादस्य च तद्वयतिरेकेणाभावायुक्तं विदुषो द्विधाभूतास्प्रपन्चात्तद- 
स्परित्वेनाग्रे स्थितत्वमित्यथः ।॥ ४२॥ 

१. वृ० ४.३.७। २. बृ० ३.८.८। 
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देषेभ्यः पूवमेवाहं नाभिरस्म्यमूतस्य च। कारणताद्धयेन्नामिभन्निष्डा बाऽश्रतात्मता ॥४३२॥ 
अदखाऽन्नं तु पात्रेभ्यो यो मामदनाति पस्मरः | अहमन्नमदन्तं तं प्रस्यश्रीदान्नवन्नरम् ॥४४॥ 

यो मां ददाति पत्रेभ्यो देल्कालस्षमन्वितप् ¦ दददित्थमसाषन्नं मामवस्येव सवेदा ॥४५॥ 
सत्यज्ञानादिरूपोऽहमविद्योत्थमशेषतः | अहं ह्यमिभवाम्येको दिनद्रच्छावेरं यथा ॥४६॥ 

ध्यानेकताननिषिडाहितचेतसोऽजं  प्रध्वस्तदृस्स्ननिजमोहसमस्तदोषम् । 

प्रत्यक्तया शुभधियो यतयोऽभ्युपेस्य यं देवमेकममलं प्रविश्चनति सोऽव्यात् ॥४७।॥। 

पूवं देवेभ्य इत्यस्यार्थं कथयति--देवेभ्य इति । ऋतशब्देनोपाधीनां गृहीत्वाहेवशब्देन चैतन्याभासार्नां 
जोवानां ग्रहणात्तेभ्योऽहुमाभासाभासिविभागविककः शुद्धः सन्ने स्थितोऽस्मीत्यथः । अमृतस्येत्यदेरथंमाह-- 
लाभिरिति। प्रसिद्धममृतं गृहीत्वा प्रव्यगात्मनस्तदाश्रयत्वं नाभित्वं साघयत्ति--कारणत्वादिति । अमृतशाब्दस्य 
कंवल्याथेत्वं गृहीत्वा कैवल्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपं प्रत्यगास्मैवेत्यर्थान्तरमाहू--म्रिष्टेति । ४३ ॥ 

अहुमन्नमन्नमदन्तमिल्यादेर्थं कथयति--अद्वेति । ४४॥। 

देशकालपात्रानूरूपमन्नदानमकुवन्प्रत्यवायीव्युक्त्वा तदनुसारेणान्नदानं कुवन्भ्युदयभागो भवतीत्येत- 
दाहू--यो मामिति ॥ ४५ ॥। 

यो मां ददातीत्यादिना सविशेषरूपस्योक्तत्वादुत्रह्य सप्रपञ्चं प्रप्तमित्याशङ्धुय तन्निवुत्यथम् “अहु विश्वम्" 
इत्यादे रथंमाहू--सस्येति । काय॑कारणविरह प्रत्यगात्माहुमिप्युच्यते । स चाविद्यामविद्याका्यं च सर्वं वाक्योत्य- 
तुद्धिवृत््यभिव्यक्तः सन्नभिमवति बाधत इत्यं; । वाक्योत्थवुद्धिवृत्यभिग्यक्तोऽपि प्रत्यगात्मा कमं ज्ञानाभ्यासं वा 
सहकारित्वेनोपादायाज्ञानमज्ञानकाययं वा परिहुरिष्यत्ति न स्वातन्त्येणेत्याशङ्कुय “सुवरि"त्यादिवाक्यस्य तात्पयं- 

माह--अहं हीति । एषा तावदुपनिषदेवं प्रवृत्ता । यश्चैततामुपनिषदमुक्तेन प्रकारेण प्रतिपद्यते स विद्रान्यथोक्त 
परमानन्दे निर्भये ब्रह्मणि तन्मात्रतेन प्रतिष्ठितो निवृणोतीत्यथंः ॥ ४९६ ॥ 

इदानीं वल्छोदयस्यार्थं संक्षिप्य रक्षणन्याजेन दर्शायन्तुपसंहरति--ध्यानेति । परमात्मनि प्रत्यय प्रवाहो 
ध्यानं तस्येकतानं नामेकविस्तारः सजातीयप्रत्ययनिष्ठत्वं ततस्य च निबिडत्वं विजातीयप्रल्ययानन्तरितत्वेन नैरन्तर्यं 
ततर ध्यानस्यैकताने निबिडे विशेषणत्रयवति विषयेभ्यः सर्वेभ्यो व्यावर्व्याऽऽहितं तदेकनिष्ठमापादितं चेतो येषां ते 

ध्यानैकताननिबिडाहितचेतसः श्रवणमनननिदिध्यासनाभ्यासवन्तो यतयो मुख्याः संन्यासिनो यं प्रविन्लन्ति 

सोऽव्यादिति सम्बन्धः । सुक्तोपसुप्यं परमात्मानं जन्मादिसमस्तविक्रियाशून्यत्वेन कूटस्थं दर्दायति-अजमिति ! 

तस्यैव निराक्तस्वाविद्यातत्कायंतेन निव्यशुद्धत्वमाहू-्रध्वस्तेति । पुनरत्मज्जनायोग्यतेन ध्वंसगतो विशेषौ 

वावयोत्थवद्धिवृत्तिवशादखण्डो दण्डायमानो निजे स्वात्मन्याश्रयविषये च वतमानो मोहौ नैसगिकस्तज्जन्यदोषश्च 

कतुत्वादिः समस्तः संसारो यत्र तं परमात्मानमिति योजना । तस्यैव शास्व्युक्तिसिद्धं स्ववंप्रभत्वमाह्--दवमिति । 
तस्यैव सवंप्रकारमेदशृन्यतवेनाद्ितीयत्वमाह--एकमिति । प्रध्वस्तैत्यादिना नित्यञुद्त्वस्यो क्तत्वान्नित्यमुक्तत्वं 

कथयति--अमङमिति \ केन मार्गेण संन्यासिनो यथोक्तं परमात्मानं प्रविक्षन्तीव्यपेक्षायां पदाथपरिश्ोधनह्ारेण 

परकृतपरमात्मानमभ्युपेव्याऽऽभिसुस्येन प्रत्यगात्मव्वेन वाक्याज्ज्ञात्वा तेन ज्ञानमागेण तं प्रविशन्तीत्याह--प्रव्यमिति। 

येषां यत्तीनां ज्ञानप्राप्षिद्रारा परमात्मप्रवेशस्तान्यथोक्तज्ञानप्रा्ियोग्यान्विचिनष्टि--श्युभेति । वर्णाश्रमानुरोधिशुभ- 

कर्मानुष्ठान पिक्षया निमंलान्तःक रणविवेकव राग्यद्वारेण सवंकमसंन्यासिनो भूत्वा दामदमादित्ताधनतामग्रीसम्पन्ना 

मोक्षमेवापेक्षमाणा यथोक्ततच्वनज्ञानद्ारा यं प्रविशन्ति सोऽव्यात् । आत्मप्रदानेन मुमु्षन्बह्यनिष्टान्पररश्चता- 
दित्यथेः ॥ ४७ ॥ | 

९० 

९५ 

२० 

२० 
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तेत्तिरीयकसारस्य वार्विकामृतयुक्तमम् । मस्करीन्द्रमरणीतस्य भाष्य स्यैतद्िषेचनम् ॥४८॥ 

एरयशसाथप्राहस्य  मवनामभृतो यतेः । क्िप्यश्चकार तद्धत्या सुरेक्ाख्यो महाथवित् ॥४६॥ 
इति दज्ञमोऽनुवाकः 

आङीर्वादन्याजेन वल्छीद्रयार्थं संक्षिप्योपसंहूव्य प्रकृत्तं वातिकमिदानीमुपसंह रत्ति- तेत्तिरीयकेति। मस्करो 
५ वेणवो दण्डः । तदुपेतानां संन्यासिनां श्रेष्ठो मगवान्भाष्यकारः | तेन प्रणीतं यत्तेत्तिरीयकशाखासारस्योपनिषदो 

भाष्यं तस्यैतद्विवेचनम् । वातिकामुतं सवंदोषरहितं निरतिशयपुरुषाथंसाघनम् । सुरेशाख्यो यतिर्चकारेति 
सम्बन्धः ॥ ४८ ॥ 

स॒म्प्रदायपू्वंकत्वेनास्य वात्तिकस्य विद्वदुपादेयत्वं सूचयत्ति--मुमृक्षुसाथवाहुस्येति ! मुमुक्षवो मोक्षमेव 
अवेक्षमाणाः साधनचतुष््यविशिष्टाः संन्यासिनस्तेषां साथः समूहृस्तं वहति तत्र निर्वाहकत्वेन वत्तते भगवन्माष्य- 

१० कारस्तस्य यतीनामग्रेसरस्य भवस्य भगवतो महादेवस्य नाम शङ्कराख्यं बिश्रतस्तेनेव नाम्ना सर्वत्र प्रख्यातस्य 
सुरेश्वरसंज्ञया छोके विख्यातो यतिः रिष्योऽमूत् । स च तस्यैवाऽऽ्चायंस्याऽञां परिपाल्यन्नाचायंभक्तिमेव 
पुरस्कृत्य यथोक्तं वातिकं चकारेति योजना । भक्तिमात्रेण कृतस्य वातिकस्य कथं विदद्धिस्पादेयत्वं तत्राऽऽह-- 
महाथंविदिति । महान्तं बहुप्रकारमबाधिततं चाथ वेत्तीति तथोच्यते । तथा च तेन प्रणौतमिदं वातिकामृततं वृद्धः 
श्रद्धेयमेवेत्यथः | ४९॥। 

१९५ परापरगुरून्नत्वा  सम्प्रदायानुसारतः । व्याक्रतं संग्रहेणेव तेत्तिरीयकवातिकम् । १॥ 
सा चेयं व्याक्रिया प्रीति भगवत्येव कुवती । चिराय वत्ततां कृष्णे तृष्णां त्यक्त्वाऽन्यगामिनीम् ॥ २॥। 

इति दशमोऽनुवाकः 

इति श्रीमत्परमह् सपरित्राजकःचायंश्रीमन्हृद्धानन्दपुज्यपाददिष्यमगवदानन्दज्ञानविरचिता 

तत्तिरीयकवातिकटीका समाक्षा 

२० | समाक्षेयं कृष्णयजुवंदीया 
तैत्तिरीयोपनिषत् 

सटोकवातिकयुक्तटीकाद्रययुक्तशा दुर माप्यभूषिता 





६ 

ॐ 

ऋग्ब्राह्मणारण्यकान्तगंतद्िितीयारण्यकस्था 

ठ भ  एतरेयोर्पानिषत् 
नथ प्नथस्नो <छ्यायः 

श्रोमच्छद्धुरभगवत्पादाचायंविरचितं भाष्यम् 

उपोद्घातः 

परिसमाप्रं कम सहापरब्रहविषयविन्लानेन् \ सैषा कममणो ज्ञानसहितस्य परा गतिरक्यविन्ञानट्ारेणोपसंहूता। 
“एतस्सप्यं ब्रह्य प्रणाख्यम्'* (एष एको देवः'' “एतस्यैव प्राणस्य सवे देवा विभूतयः” “तस्य प्राणस्याऽऽत्मभावं 

श्रमदानन्दगिर्याचायकृता दीका 

+आत्मा वा इदमि्य।दिना कैवलात्मविद्यारम्मस्यावसरं वक्तुं वुत्तं कीतेयति-परिसमाप्तभिति \ तत्परि- 
समाप्षिः कथं गम्यत इत्याशङ्खच तत्फलोपसंहा रादित्याहु-सेषेति । परा गतिः परं गन्तव्यं प्राप्तव्यं फकमिव्यथंः । 

उपसंहारमेव वाक्योदाहरणेन ददांयति-एतदिति \ तत्र सह् सर्वेण भोज्येन संयुक्तोऽध्यात्माधिदेवलक्षणः प्राणः 

सत्येकशब्दवाच्यो भवतीति प्राणस्वरूपमनेनं वाव्येनीपसंहूतमिव्यथंः। मनेन प्राण एक एवेत्युक्तमित्याह्-एष इति , 
तह वागरन्यादयो देवाः क इत्याशङ्य ““ र्तस्य वाक्तन्तिरथातो विभूतयोऽस्य पुरुषस्य" इत्यादिना प्राणस्यैव 
विभूतयो विस्तारा इत्युक्तमित्याह --एतस्थेवेति! एवं सर्वात्मकभ्राणस्याऽऽत्मत्वेन विन्ञानात्कमं सहितात्सवंदेवतात्मक- 
प्राणप्रा्तिलक्षणं फर “श्रज्ञामयो देवतामयो ब्रह्ममयोऽमृतमयः सम्भूय देवता अप्येत्ति य एवं वेद” इत्यनेन 
वक्येनोपसंहूतमि्याह--एतस्येत्ति । तथा च ज्ञानसहितेन कर्म॑णा केवरात्मस्वरूपावस्थानलक्षणमोक्षस्य 

१. घमंकोशग्रन्थमालायां “वायी” इति प्रसिद्धक्षेत्रस्य विद्याख्यमुद्रितायामेतरेयोपनिषदमधिक्रत्य 
तत्सम्पादकः श्रीलक्ष्मणल्ाल्िजोश्छीत्येतैः टिप्पण्यामुच्यते--एेतरेयोपनिषत् न केवलम् (जामा वा 
इत्यारभ्य “अमृतः समभवद् इत्येदन्ता परन्तु एेतरेयारण्यकस्थद्वितीयतृतीयारण्यकावपि उपनिषन्वेन 
सग्राह्यौ । व्यास्यात्तौ च श्रीशङ्कुरभगवत्पादैः "तथा च एष पन्था एतत्कमं एतत्सव्यम् ” इत्या रम्पेवोप- 

निषसप्रारभ्यते इत्युक्तम् । 
परन्तु विविच्यमाने “आत्मा वा"' इल्यारभ्येव भगवत्पाद: व्याख्यात्ता इत्यकामेनाद्गीकततव्यं भवति 

यतः--“तस्यास्यकमंकाण्डेन सम्बन्धोऽभिधीयते" इत्यारभ्य “ब्रह्मविदाप्रतिप्रत्यथा उपनिषदारम्यते" 
इत्यन्तं बृहुदारण्यकोपनिषन्ाष्यादौ स्थितम् । न हि तदेवात्रप्युक्तं तेरिति युज्यते उपनिषदे 
भिच्भिन्नरोत्येवोपोदूघाततरचनादशंनात् | 

अपि च आनन्दाश्रममुद्रिते एेतरेयभाष्ये स्थितः (कथं पुनरकमंसम्बन्धिकेवरात्मविन्ञानविधानायं- 
मुत्तरो ग्रन्थ इत्ति गम्यते” इत्यारभ्य “जतः केवलनिष्करियब्रह्यातमेकत्वविद्याप्रदशंना्थमुत्तरो अरन्य 
आरभ्यते" इ्येदन्तः “आत्मा वा” इत्यतः पूवंमुपरभ्यमानः ग्रल्थभागः धमंकोषसम्पादितपुस्तके 
दूरनिरस्त एव । न चायं भागः अप्रामाणिक इति शङ्कयम् । श्रीमदानन्दभिर्याचायेग्यष्यिातत्वात् । 

अपिच “त्रय आत्मानः इत्यारभ्य “यावदयस्"" इत्यादिवाक्यात् पृवंभावि सर्वं भाष्यं त्रिचतुरपुट- 

परिमितमानस्दगिरिदीकोपष्टब्धं व्यक्तमेवानेन महाभागेन । तस्मात् धमंकोशस्थभाष्यमसम्पूणं मेवेति 
निर्णीयास्मािः आनन्दाश्रमपाठः भारते सवंत प्रसिद्ध एव स्वीकृतः । 

२. तस्य वाक्तन्तिः प्रसारितरञ्जुवत् सवंसामान्या वाक् सा दीवंरञ्जुस्थानीया । प्र्येकपनुषन्यनपाश्चवत् 
नामानि दामस्थानीयानि । तया वाचा सवं जगत् सितम् = बद्धम् । 

१०५ 

१५ 

२०५ 

९५ 



। | 
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गच्छन्देवता अप्येति” इत्युक्तम् । सोऽयं देवताप्ययलक्षणः परः पुरुषाः । एष मोक्षः । स चायं यथोक्तेन सानकमं- 
समुच्चयसाधनेन प्राप्तव्य नातः परमस्तोत्येके प्रतिपन्नास्ताचिराचिकोषुंरुतरं केवलात्मन्ञानविधानाथं “सात्मा वा 
इदमित्याह । कथं पुनरकमंसम्बन्धिकेवरात्मनिन्ञानविधानाथं उत्तरो ग्रन्थ इति गम्यते ? अन्धार्थानवगमपत् ! तथा च 
पूवेक्तानां देवतानासग््धादीनां संसारित्वं दशंयिष्यत्यशनायादिरोषवत्वेन तमशनापिपासाभ्यामन्ववानंदि "त्यादिना! 
अश्वानायादिमत्स्वं संसार एव परस्य तु ब्रह्मणोऽशनायाद्यत्ययश्चुतेः ! भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्षसाधन; 

असिद्धेस्त त्सि्धर्थं केवलात्मविद्या रम्भस्येदानीमवसर इति भावः। अत्रान्तरे सर्वात्मकसूत्रात्मप्रा्तिव्यत्तिरिक्तमोक्षस्या- 
भावात्तद्थं केवलात्मविद्यारम्भो न युक्त इति केषाञ्चिन्मतमुत्थापयत्ि--सोऽयमिति \! एतस्यैव विषयादिमत 
सुखरूपत्वेन पुरुषाथंत्वान्मोक्षत्वं न निविषयस्य केवलात्मस्वरूपावस्थानस्येत्याहु--एष इति \! अयमपि चेन्मोक्ष 
केवलात्मज्ञानेन साध्यते तदा तदारम्भोऽथंवानित्याशङ्कय सविशेषणैव साधनेन सिद्धियक्तेत्याह--स चेति । आत्मन 
सविशेषत्वेन केवरात्मविद्याया अभावादपि न तस्या हेतुत्वमित्याह--नातः फएरसिति ! तन्मतं प्रदश्यं तन्निरा- 
रणाथत्वेन केवरत्मविद्यावाक्यमवतारयति--तानिति | केवरात्मज्ञानेति निविदोषात्सविषयत्वमकसिनिष्ठ्वं 

कमनिद्धत्वलक्षणं कर्मासम्बन्धित्वं च कंवल्यमिह् विवक्षितमित्यथंः | 

ननु “आत्मा वा इदम्" इत्यादि कथं केवलात्मविषयं “स इर्माँल्टोकानसजत' इति खोकस॒शप्रतीतेः। 
तस्यार्च सविशेषहिरण्यगभादिकतुंकव्वेन पुराणेषु प्रसिद्धेः । ताभ्यो गामानयदित्यादिव्यवहमरणां लोके सविशेष- 
विषयत्वश्रसिद्धेः । पवेत्र “जथात्तौ रेतसः सृष्टिः" “प्रजापते रेतो देवाः" इत्यत्र प्रजापतिशब्दितस्य हिरण्यमस्य 
प्रस्तुतत्वाच्च तस्य तद्विषयत्वस्यौचित्यादित्यात्मगृहोतिरिः ` यधिकरणपुवंपक्षन्यायेन शङ्ते--कथभिति । सविशेष- 
विषयत्वे सत्यात्मविद्यायाः कर्मासिम्बन्धोऽप्यसिद्ध इत्यभिप्रेत्य क्तमकमंसम्बन्धीति । “ `आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसोत्” इत्यद्धितीयात्मोपक्रमात् । "एष ब्रह्यष इन्द्र.” इत्याद्यनूक्रम्य “सर्वं तस्पज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्" 
इति प्रज्ञानरब्दितप्रत्यगात्माधिष्ठानत्वेन तद्व्यतिरेकेण ब्रह्यशब्दितहि रण्यगभदिश्रपच्चस्याभावमुक्त्वा प्रज्ञानं 
ब्रहमत्यद्वितोयात्मनोपसंहारात् "स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपर्यत्" इति मध्ये परामर्शाद्ब्रह्मात्मादितीयत्वस्य 
मानान्त रागम्यत्वेनापुवत्वादमुष्मिन्स्वगे कोके सर्वान्कामानाप्ताऽमृतः समभवदिति स्वगंशब्दितनिरत्तिराययुखात्मक- 
बरह्मणेक्येन स्थितस्य तद॑ंशभूतवेषयिकसर्वानिन्दप्राप्तिलक्षणफलोक्तेः । सृुषटयाद्यथंवादात् । “स एतमेव सीमानं 
विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत'' इति प्रवेशोक्तः । “तस्य तरय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः" इति जाग्रदाद्यवस्थात्रयस्य 
स्वप्नत्वेन मिथ्यरात्वोक्त्युपपत्तेश्च निविशेषाद्वितीयात्मपरत्वावगमनेन ग्रन्थस्यार्थान्तरशङ्ानवकाश्चाल्छोकादि- 
सुष्युक्तेश्चाध्या रोपापवादाभ्यामुक्तात्मप्रतिपच्यथंमात्मन्यध्यारोपात्परमात्मेवेहाऽत्मशब्देन गृह्यत इतरवत् } यथेत्तरेषु 
सृष्िश्रवणेषु “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इत्येवमादिषु परस्याऽऽ्मनो ग्रहणं यथा वेतरस्मिल्लोकिक 
आलत्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव मुख्य मात्मशब्देन गृह्यते तथेहापि भवितुम्हुंत्ति । कुतः । वाक्यां दनात् । 
आत्मगृहौतिरितखदुत्तरादित्यधिकरणसिद्धान्तन्यायेन केवलात्मपरत्वनिङ्वयान्न सविशेषपरत्वमुत्तसख्रन्थस्येव्याह-- 
अन्धार्थेति ! यच्चंष एव मोक्न इत्युक्तं तत्राऽऽह-तथा चेति ¦! तथा संसारित्वं च दशंयिष्यतोत्यन्वयः | तं 
हिरण्यगर्भस्य स्थूरं रूपं वै राजं पिण्डमशनायापिपासाभ्यां संयोजितवानीर्वर इति श्रुव्यथंः । आशनायादिमचत्वेऽपि 
निरतिश्शयसुखवत्तवेन देवताभावस्य मोक्षत्वं स्यादित्यत भाह--अशनाया्ीति। अरानायादेदुःलनियत्तत्वान्निरतिशय-. 

` सुखवत्त्वं तध्यासिद्धमिति संसारित्वमित्यथः । यच्च निविशेषाठमस्वरूपावस्थानस्य विषधादिरदिततत्वेन न मोक्ष 
मिति तदसत् । तस्य योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमव्येतोत्यशनायाद्यत्ययश्नुतेस्तन्नियत्तदु :खाप्रसक्तेः । 
स्वतश्च “आनन्दो ब्रहेति व्यजानात्” इति श्नुत्यन्तरादमुष्मिन्स्वगे लोक इतीहाप्यानन्दरूपतावगमात्स्वगं शब्दस्य 

२३५ १. आत्मगुहीतिरित रवदुत्तरात् ( ज्र° सू०° ३-३-१६ ) | 
२. “आत्मा वा इदमग्र आसीदि"त्यनेन दहिरण्यगभं इह प्रतिपद्यते न शुद्धं ब्रह्म लोकसुष्टिमाम्नानात् 

तत्सुष्टः प्रजापतिकतुंकत्वात् इति पूवंपक्षः तन्न्यायेनेत्यथः । एतरेयकस्य शुद्धमरह्यतात्पयंकत्वे 
षड्विधतात्पयंलिङ्कान्याह् --भात्मा वेति । आत्मगृहीत्यधिकरणसिद्धान्तन्यायः--उक्ततात्पयं रि द्धवच्वं 
च निगुण एव न सविशेषे | 
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न त्वत्राकर्म्येवाधिन्ियते । विज्ेषाश्चवणात् \ अर्कासिण आगश्रस्यन्तर स्येहाश्रवणात् । कमं च ब्रहतीषहुललक्षणं प्रस्तुत्य 
अनन्तरमेवाऽऽट्यज्ञानं प्रारभ्यते \ तस्साव्कम्येवाधिक्गियते । 

न च कर्माषम्बन्ध्यात्मविज्ञानं पुव्वदन्त उपसंहारात् । यथा क्मंसम्बन्धिनः पुरुषस्य सूर्यात्मिनः स्थावर- 
जङ्खमादिसनंपरण्णात्सत्वसुक्तं ब्राह्मणेन सन्त्रेण च “सुं अत्सि" त्यादिना, तथेव “एष ब्रहंष इन्द्रः" इत्याद्युपक्रभ्य 
सवेप्राण्यात्मत्वम् \ “यश्च स्थावरं सवं तत्परज्ञानेत्रमि'"व्युपसंहुरिष्यति । तथा च संहितोपनिषंडि- “एतं दयेव 

बहुवच महत्युक्थे मीमांसन्ते" इत्यादिना कमंसम्बन्धित्वमुक्सवा “सर्वेषु भूतेष्वेतमेव ब्रह्योत्याचक्षते' इत्युपसंहरति । 
तथा तस्येव "योऽयसमश्नरीरः प्रज्ञास्मे"'त्युक्तस्य यश्चासावादित्य एकमेव तदिति विद्यादि"व्येकत्वमुक्तम् । इहापि 
कोऽथमात्पे"व्युपङ्रम्य प्रजञात्मत्वमेव "पर्ता ब्रह" 'ति इशयिष्यति । तेस्मान्नाकमंसम्बन्ध्यात्मन्नानम् । 

पुनरक्त्यानयक्यसिति चेत् कथं श्राणो वा अहूमस्स्यषे'" इत्यादिन्नाह्यणेन “सूयं आत्मा" इति मन्त्रेण च 
निर्धारितस्याऽऽत्मम “अत्मा वा इदम्" इत्यादिन्राह्यणेन “कोऽयमात्मेति प्रहनयुवंकं पुननिर्धारणं पुनरक्तमनथंकमिति 
चेत्, न \ तस्येव धर्मान्तरविरेषनि्धारणाथेत्वान्न पुनरुक्ततादोषः ! कथम्, तस्येव कमंसम्बन्धिनो जगत्सृष्िस्थिति- 
संहारादिधमविश्ेषनिर्घारणा्ंत्वात् । केवलोपास्त्यथेत्वाद्वा । अथवाऽऽत्मेत्यादिपरो ग्रन्थसन्दभं आत्मनः कर्मिणः 
कमंणोऽन्य्नोपासनाप्राप्ौ कमंप्रस्तावेऽविहितत्वाच्केवलोप्यात्मोपास्य इत्येवमथंः \ भेदाभेदोपास्यत्वाटेक एवाऽऽत्मा 
कसंविषये मेददृष्टिभाक् \ स एवाकमंकाकरेऽभेदेनाप्युवास्य इत्येवमपुनसक्तता । 

सुखसामान्यवावित्वात् । “अनन्ते स्वगे लोके” "ब्रह्म विदः स्वगं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः" इत्यादिश्रुतिषु ब्रह्मानन्दे 
स््रगंशब्दपरयोगाच्च । तस्य विषधाभावेऽपि पुरुषाथंत्वान्मोश्षत्वमित्याह्--परस्य त्विति । एवं निविशेषात्मविद्याया 
मोक्षसाघनत्वमद्घोकृत्य तस्या अकमिनिष्ठत्वनियमहूपं कंवत्यं न सम्भवतोति वदन्संन्यासमाक्षिपति- भवत्विति । 
विरोषाश्रवणमेव स्फोटयति--अक{मिण इति । संन्यासिन इ्यथेः । न केवरं विशेषाश्रवणं किन्तु सन्निधानात्कमिणः 
प्रतीतेः कमंसम्बन्धित्वनियमश्रवणं चास्तीत्याहू--कमं चेति । तथा च तदूद्रारा कर्मी सन्निहित इत्यथः | 
तस्मादिति । ततो त कमेत्यागरूपरसंन्यासाश्चमोऽस्तीत्यथः | 

एवमात्मविद्यां केवलां कर्मासिम्बन्धिनीमङ्खोकृल्य तस्या अकमिनिष्ठत्वनियमो निराकृतः | इदयनीमङद्खीकार 
परित्यजति--च चेति । पूवंत्र कमंसम्बन्धिज्ञानविषयस्य सर्वात्मत्वोक्तेरेष ब्रह्येत्यादिनाऽचापि सर्वात्मत्वोक्तेस्तेनेव 
लिद्धेनास्याप्यांलन्ञानस्य कमंसम्बन्धित्वाचुमानाद्रक्ष्यमाणस्याऽऽत्मज्ञानस्य न कर्मासस्बन्धित्वमित्यथः | संग्रहवाक्यं 
विवृणोति--ययेत्यादिना । कमंसम्बन्धिन इति ! तस्य “एषं हीमं लोकमभ्याचंत् पुरुषरूपेण य एष तपति" 

इत्यादिना सूर्यात्मत्वमुक्लवा तस्य सर्वात्मत्वं "(तस्पाच्छत विन इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्” इत्यादिना प्राणक्र्व 
इत्येवं विद्यात्” इत्यन्तेन “प्राणो वे सर्वाणि भुतानि च" इत्यनेन चोक्तमित्यथंः । जगतौ जङ्धमस्य तस्थुषः 
स्थावरस्य सूयं आत्मेति मन्त्राः । प्रज्नानेत्रसिति । प्रज्ञारशब्दितब्रह्यतेतृकमित्यथं: | °सन्दंदन्यायेनाप्यस्य कमं 
सम्बन्ध्यात्मविषयत्वमिति वदन्सर्वास्मत्वलि ङ्ख्य कमंसम्बन्ध्यात्मनियतत्वमाह--तथा चेति । तथा संहितोपनिषदि 
चेति चकारल्वयः। महव्युक्थे बृहतीसहस्रस्ये शस्व एतं प्रकरृेतमात्मानमश्वेदिनो विचासरयन्तीति शरुत्यथंः । 
संहितोपनिषदि प्रज्ञात्मेदयुक्तस्याऽऽ्मनो “यो यन्ञस्योल्वणं पश्येदि"त्यादिवाक् {पर्यालोचनया कमंसम्बन्धप्रतीतेरस्यापि 
प्र्ञात्मत्वोक्त्या च कमंसम्बधावगमात्तज्ज्ञानस्य कसेसम्बन्धितमित्याहू--तथा तस्येति। श द्भामुपसंह रति-तस्मादिति। 

शङ्कावायेव सिद्धान्व्याशङ्कामाशङ्ुते--पुनरुक्तोति \ संग्रह्वाक्यं विवुणोति-प्राणो वा इत्यादिना) 
पू्वोत्तिरत्राह्यणयोरेकाथंत्वे वक्ष्यमाणमपि प्राणात्मविषपं स्यात्तच्च निर्धारितमिति पुनस्क्तमित्यथंः । स एवाऽऽशङ्कु 
परिहुरत्ति-न तस्येति ! तमेव प्रश्नपूवंकं विवृणोति--कथमित्यादिना \! जगत्यृष्टीति । “स इ्मल्लिकानसुजत" 
इ्त्यादिश्रवणादिदप्रथेः । प्रकारान्तरेण पुनरूक्ति परिहरति-- केवलेति । एतं परिहारं वाशब्दा्थं वदन्विवृणोत्ति- 
अथवेति । क्मंणोऽन्धत्रेति । कर्माङ्गत्वं तद द्ोक्थ्याद्यश्चयत्वं च विनेत्यथः । अप्राप्तावित्ि च्छेदः । अप्राप्तौ 
हेतुमाह--कमंप्रस्ताव इति । अविहितत्वादिति च्छेद उत्तरत्र हेतुः । न चैवं स्वोक्तकमंसम्बन्धित्वनियमत्यागापत्तिः। 

१. सन्द॑शन्यायेन-एकाङ्गानुवादेन विधीयमानयोः दयोरन्त रालपतित्वं सन्दंशः तैन अभिक्रमणादीनां 
प्रयाजा द्गत्वसिद्धिः 
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“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय _ सह । अवि्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽऽमृतमश्नुते ।1” इति । “कुर्वन्नेवेह 
कर्माणि जिजीनिषेच्छत _ समाः” इति च वाजिनाम् । न च वषंशतात्परमायुमंत्यानाम् । येन कभंपरित्यागेनात्मान- 
मुपासीत 1 दितं च “तावन्ति पृरुषायुषोऽह्वां सहस्राणि भवन्ति" इति । वषशतं चाऽप्युः द्मणेव व्थाप्रम् \ दश्चितश्च 
मन्त्रः “कुकेवेह् कर्माणि" इत्यादिः । तथा “धावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति “पावञ्जीवं दशंपुणेलासाभ्यां यजेत" 
इत्याद्याश्च । “कतं यज्ञपा्रेदंहन्ति'' इति च  "ऋणत्रयनुतेश्च । तन्न पारित्राज्यादिलाश्चं “व्युत्थायाथ भिक्षाचयं 
चरन्ती"त्यात्मन्ञानस्तुतिपरोऽथंवादोऽनधिक्रतार्थो वा | 

न। परमथेविज्ञाने फलादशने क्रियानुपपत्तेः। यदुक्तं “कर्मिण एव चाऽऽत्मज्ञानं कमंसम्बन्धि च” इत्यादि । त्च! परं 
ह्याप्रकामं सव॑संसारदोषर्वाजतं ब्रह्माहमस्मीद्यास्मत्वेन विज्ञाने कृतेन कतेत्येन वा प्रयोजनमार्मनोऽपयतः फलाद 
क्रिया नोपवद्यते । फलादशोनेऽपि नियुक्तत्वएकरोतीति चेत् । न । नियोगाविषथात्मदशंनादिष्टयोगमनिष्टवियोगं 

कर्माङ्धाधितत्यमात्रस्य व्यागेऽपि कमं्म्बन्धित्वस्य सविरोषविषयत्वलक्षणस्य कमंसमुच्चितत्वलक्षणस्य वाऽत्यागा- 
द्खीकारवादेनास्य पक्षस्योक्तर्वाऽस्मिन्नपि पक्षे कमिनिष्ठत्वं नियतमिति भावः । अव्रैव पक्षे विशेषान्तरमाह-- 
भेदेति \ भेदद्ष्टीति \ इदन्तयोपास्य इत्यं: । अभेदेनेति । अह॒न्तयेत्यथं; । 

आत्मा वा इदमिल्यादिषट््कस्य स्वपक्षेऽथंवत्तवमुक्त्वा तस्य कमंत्यागेनाऽऽत्मन्ञानाथंत्वपक्षे बहुश्रुतिवियेघ- 
माह--विद्यामित्यादिना। अविद्याक्शब्देनात्र तत्कार्यं कर्मोच्यते । ननु "कृूवंन्नेवे"'ति मन्त्रे वषंशतस्य क्म नियतत्वोक्तावपि 
तदनन्तरं संन्यासः स्यादित्यत माह--न चेति ! ! रत्तायुवं पुरुषः” इति भ्रुतेरित्यथेः । इहापि बृहुतीसहुस्राख्यस्य 
शस्त्रस्य षटुतरिरातमक्षराणां सहखाणीष्युक्त्वा तावन्ति पुरुषायुषोऽह्नां सहस्राणीद्ुक्तत्वाद्रत्सरतमेवाऽप्युरित्याह-- 
दितं चेति \ भवन्तीत्यनन्तरमितिशन्दौ द्रष्यः। पुरुषायुषस्याह्लामिति पाठः साधुः । पुरषायुषोऽल्लवामिति तु 
समासान्तविधेरनित्यत्वाभिप्रायेण कथच्चिन्नेयः | पुरूषायुष चैद्रषं शताधिकं नास्ति तहि तन्मध्य एव कमसंन्यासः 
स्यादत आहू--वषं शतं चेति । तत्र मानमाह्--दशितश्चेति । ननु पुराणेषु शताधिकस्याऽप्युषो दशस्थादैः 
भरतत्वाच्छतवर्षानन्तरं कमंसंन्यासः स्यादित्याशङ्कव शतायुः श्रुतिविरोधेन तस्याथंवादत्वात्तथाऽद्गीकारेऽपि जीवन- 
कालस्य सवंस्यापि कमणा व्याप्तत्वश्रुतेन वमित्याहु--तथा यावस्जीवमिति ! “जीर्णो वा विरमेदिःति वचनाज्जरा- 
नन्तरं संन्यासः स्यादिध्याशङ्कुय यज्ञपात्रेदंहनविधानाच्रेव्याह--तं यनज्ञपात्रैरिति ! ननु यावज्जीवादिवाक्यानां 
प्रतिपच्चगाहुस्थ्यविषयत्वं वक्तव्यम् । अन्यथा ब्रह्मचारिणोऽपि तद्विधिप्रस द्गत्ततश्च गाहुस्थ्याद्पूवं कमत्यागः स्यादत 
आहु--ऋणेति | “जाग्रमानो वे ब्राह्मणस्तिभिक्छणवा जयते" इति श्रुतेः । “ऋणानि चरीण्यपारत्य मनो मोक्षे 
निवेदयेत्" इति स्मृतेश्चेत्यथः । तत्तश्च तदपाक रणार्थं तेनापि गाहुस्थ्यमेव प्रतिपत्तव्यं न सन्यास इत्यथैः | 

“यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्” ' व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" “ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्" इत्यादि- 
श्रुतिस्पृत्योः का गतिरित्यत आह्- तत्रेति । ज्ञानस्तुतीति ! सवंसन्यासेनाप्यातमा ज्ञातव्य इति ज्ञानस्तुत्तिः प्रतीयत 
इति तत्पर इत्यथः । विवित्वेऽपि कर्मानधिक्ृतान्धपडग्वादिविषयत्वमेवेत्याह-अनधिक्रृतेति । तस्मान्नाकमिनिष्ठा 
विद्या कितु कर्मनिष्ठा तत्सम्बन्धिनी चेतति स्थितम् । तदेतस्सिद्धान्ती परिहरति-नेति । एवं हि कर्मिनिष्ठा विद्या 
स्यात् । यदि विदुषोऽपि कर्मानुष्ठानं स्यात्तदपि प्रयोजनाथितया वा स्यात्ताम्य इव नियोगबलाद्रा स्प्राभाकरमत इव 
नित्यकर्माणि । तत्र नाऽऽ इद्याहु-परमा्थेति ! संग्रह्वाक्यं विवृण्वत्निषेध्याध्याहारपुवकं ननर्थं विवृणाति-- 
यदुक्तमित्यादिना । कमंसम्बन्ध चेति \ कर्माङ्घोक्थ्यायाश्चयमित्यथैः । परमार्थेति वावयांशं विवुणोत्ति--परमिति । 
अरथप्राप्त्यथेमनथंनिवृत्त्थं वा कमं स्याच्नोभयमपीति वक्तुं विशेषणद्रयस् । दोषपदेन रागद्रेवाभावेनापि प्रवृत्यभावं 
सूचयति । प्रागनुष्ठितकमणाऽप्यसम्बन्धे कतंन्येन दुरापास्त इत्ति वक्तुं कृतेनेव्युक्तम् । दितीयं शद्धुते-फरादशंनेऽ- 
पीति \ ममेदं कायंमिति बोद्धा हि नियोगस्य विषयो नियोज्यः । कार्ये स्वकीयत्वज्ञानं च तज्जन्यफलाधथिनो ने 

१. ऋणव्रयश्रुतिः-- “जायमानो वै ब्राह्मणस्तरिमिऋणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितुभ्यः' इत्युक्ता | | 

२. प्रभाकरमत इवेति । नित्यानां एलं नास्ति तथापि “यावज्जीवमग्निहों जुहुयादि"'व्यादिनियोगबलात् 
भकरणे प्रत्यवायः करणें पण्डापूर्वं जायते ननु फलमिति प्रभाकरमतम् | 
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चाऽऽत्मनः प्रयोजनं हयंस्तद्पायार्थी यो भवति स नियोगस्य विषयो दष्टो रोके न तु तद्धिपरीतनियोगाविषय- 

ब्ह्मात्मत्वदक्षी । ब्रह्मात्मत्वदषषयंपि संशेचियुन्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न कश्चिन्न नियुक्त इति सर्वं कमं सवेण 
सव॑दा कर्तव्यं प्राप्नोति ! तच्चानिष्टम् \ न च स नियोक्तुं शक्यते केनचित् । 

आस्नायस्यापि तस्मभवत्वात् \ न हि स्वविज्ञानोत्थेन वचसा स्वयं निथुज्यते नापि वहुवित्स्वास्यविवेकिना 
भृत्येन । अगम्नायस्थ नित्यत्वे सति स्वातन्त्यात्सर्वन्प्रति नियोक्तृत्वसामथ्यंमिति चेत्, न । उक्तदोषात् । तथाऽपि 
सर्वेण सवंडा सवंमवििषटं कमं कतंव्यभित्थुक्तो दोषोऽप्यपरिहायं एव । तदपि शस्त्रेणेव विधोयत इति चेत् ! यथा 
कसंकत॑व्यता इास्ेण कुता तथा तदप्यात्सज्ञानं तस्यैव कमणः शासेण विधीयत इति चेन्न । विरुद्ाथंबोध- 
कत्वानुपपत्तेः! न ॒द्येकसिमिन्छताङ्कतासम्बन्धिघ्वं तद्विपरीतत्वं च बोधयितुं शक्यम् । शीतोष्णतामिवाग्नेः । 
न॒ वेष्टयोगन्िकीर्षाऽऽत्ममोऽनिष्रवियोगधिकीर्ष च शाख्क्ुता सवप्राणिनां तहुशनाच्छाखकरतं रेत्तदुभयं 
गोपाखादीनां न द्दयेताशाशज्ञलवात्तेषाम् ! यद्धि स्वतोऽपराप्रं तच्छाश्रेण बोधयितव्यम् \ तच्चेतछ्कतकलतग्यता- 
विसेध्यात्सज्ञानं शासखेण कृतं कथं तदिरुद्धां कतव्यतां पुनरुत्पादयेच्छीततामिवाग्नोौ तम इवं च भानो! 
न॒ बोधयत्येदेति चेत्, न! "स म आत्मेति विद्यात्" 'प्रज्ञानं ब्रह्ये'"ति चोपसंहारात् । “तदात्मानमेवावेतत्व- 

चाऽऽत्मनोऽसङ्कित्वज्ञानिनो ममेदमिति बुद्धिभ॑वत्ति। अतो न तस्य नियुक्तत्वमित्याह्--न नियोगेति। तदेवोपपादयति-- 

इष्टेति! ममेदं कायंमिति बोधाभावेऽपि चेचचियुज्येत तहि राजसुयादिकि ब्रह्मणादिना क्तैव्यं स्यादगिनिष्टोमादिकं च 
सव॑दा कर्तव्यं स्याल्चिनिमित्तत्वाविशञे षादिव्याहू- ब्रह्यात्मस्वेति \ न कञ्चि नियुक्त इति! नज्छयेन सर्वोऽपि नियुक्त 
एवेत्यर्थ; । किञ्च नियोक्ताऽप्यस्य कि यः कश्चन पुरुषो वेदो वा ? आद्ये विदुष ईश्वरात्मत्वन्ञानात्सवंनियोक्तुत्वेनं 
स्वनियोज्येनान्येनास्य नियोन्यत्वं स्यात्तच्च विरोधाच्च सम्भवतीत्याह--न च स इति\ तस्यैव सवंनियोकतृत्वादित्यथः। 

नन्वन्यस्य नियोज्यलाभवेऽप्याम्नायेन विद्राच्चियोज्यः स्यादिति ह्ितीयमाशङ्कय तस्याऽऽम्नायस्येश्वरता- 
मापन्नस्य स्वविज्ञानपूरवंकत्वास्स्ववचनेन स्वस्य नियोज्यत्वमेकत्र कमकतुत्ववि रोधान्न सम्भवतीत्याह--आस्नायस्या- 
पीति। किञ्च व्याकरणादेस्तत्कतुंपाणिन्यादिजञेयैकदेशा्थंविषयत्वदशंनेन वेदस्यापीश्वरजन्यस्येश्वरनञेयेकदेकाविषयत्वेन 
अत्पज्ञत्वादप्यधिकज्ञेश्व रनियोक्तुस्वमयुक्तमित्याह--चापि बहुविदिति ।॥ अविवेकिनेव्यल्पन्ञेनेत्यरथं; । अचेत्तनत्वादट्रा 
तस्याविवेकित्वम् । भृत्येन न नियुज्यत इत्यनुषङ्गः । ननु वेदस्येश्वरज्ञानपूवंकल्वपक्षे पुरवोक्तदोषानुषङ्गेऽपि तस्य 
नित्यत्वपक्षे नायं दोष इति शङ्कुते--आम्नायस्येति । तस्याचेतनस्य नियोवतृत्वं न सम्भवत्ति तस्य चेतन- 
धमैत्वादिव्युत्तरमाहु- नेति \ नियोक्तुत्वमभ्युपेव्यापि दोषमाहू--उक्तरोषादिति \ तदेव विवृणोत्ति-तथाऽपीति । 
अनियोज्यस्यापि चेक्कतंव्यं विदृषस्तहि सर्वे शिष्टं विहितं सर्वेणापि कतैव्यम् । सङ्कोचे हत्वभावादित्यथंः | 
असद्धिब्रह्मात्मत्वन्ञानस्य कमंकतंव्यताग्राश्च लास्त्रेण कृतत्वादुभयोरपि शास्त्रयोः प्रामाण्याविहशेषाक्रदाचिदात्मज्ञानं 
कदाचित्कर्मातूष्ठानं च स्यादिति शङ्कुते-तदपीति ।! तदेव विवृणोति--यथेति } स्वाभाविकाकर््रात्मिबोधेन 
सकदुस्न्नेनैव कतुतानोधवाधनान्च पुनः शास्त्रेण कतुंत्वबोधः सम्भवतीव्याहु--नेति । कृताकृतेव्यत्र कृतमिदानीम- 
कृतमितः परं कतेव्यं यत्तदुच्यते । | | 

एवं तावन्तियोगाविषयाक्वरत्मिदशित्वाद्विदुषः प्रयोजनाथित्वा भावाच्च विदुषो न कमेद्युक्तस्। इदानीं स्वत 
इष्टानिष्टसंयोगवरियोगरूपप्रयोजनाथितताभवेऽपि विदुषः “स्वगैकामो यजेते" ति शास्त्रेणेव साऽप्याधीयत इत्याश द्धुय 
स्वभावतः प्राप्तप्रयोजनाथितानुवादेन तदुपायमात्रं शास्त्रेण बोध्यते न तु साऽप्याघीयते | अन्यथाऽशास्वरन्ञानां 
तदथिता न स्यादित्याह- न चेष्टेति \ जत्र चिकीर्षाशब्देन फठेच्छामात्रमुच्यते त तु कतुंमिच्छा फरे तदयोगादिति । 
ननु कृताकृतासम्बन्धित्वं तद्विपरीतत्वं च विरुद्धत्वान्न बोधयति चेच्छास्त्रं तहि कृताकरतासम्बन्धित्वमेव मा 
बोधीत्याश् द्य तस्य मानान्तससिद्धतवेनावदश्यं शास्त्रनीध्यत्वे वक्तव्ये तद्विपरीतस्य मानान्तरसिद्धस्यैव न 
दास्रवोध्यत्वं विरुद्धत्वादिव्याहू--यद्धी्ि \ चेदिति निश्चयार्थे । कृतेति ! इदं कृतमिदं कतंव्यमिति ज्ञान- 

विरोधीत्यथंः । कतेव्यतां तज्ज्लानमिव्यथंः | | | 

विध्यभावेन वेदान्तानां न ताहगात्मबोधकस्वमित्याश्चद्कुय पुरुषस्य क्तन्याभिमुंखीक रणायंतवाद्विधेरिहाऽऽत्म- 
ज्ञानाभिमुखीकरणा्थं विधिस्वरूपस्याथंवादस्य सस्वात्स्वरूपबोधकस्य तत्परवाक्यस्यापि सत्त्वाच्च न॑वमिद्युत्तर- 

माह-न बोघयत्येवेत्यादिना। उपसंहारादित्यनेन तस्सहुचरितमात्मा वा इदमित्यादुपक्रमादितात्पयंलिङ्खं सूचयति| 
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मसौ'त्येवमादिवाक्यानां तत्परत्वात् ! उत्पत्तस्य च ब्रह्यात्मविज्ञानस्याबाध्यमानत्वान्नानुत्यत्नं आ्ान्तं वेति शक्यं 

वक्तुम् । त्यागेऽपि प्रथोजनाभावस्थ तुल्यस्वमिति चेत् “नाङ्रतेनेह॒ कश्चन" इतिस्मृतेः ! य आहूविदित्वा ब्रह्म 
व्युस्थानमेव कुर्यादिति तेषामप्येष समानो दोषः प्रयोजनाभाव ईति चेत्, न । अक्रियामात्रत्वाद्व्युत्थानस्य । 

अचिद्यानिमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न वस्तुधमेः । सवंप्राणिनां तह्(दद)शंनात् ! प्रथोजनतष्णया च प्रेयंमाणस्य 
५ वाङ्मनःकायैः प्रवृत्तिदश्ंनात् । “सोऽकामयत जाया मे स्थात्” इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङ्क्तरक्षणं काम्येमेवेति 

“उभे ह्येते साध्यसाधनलक्षणे एषणे एव” इति बाजसनेयिग्राह्यणेऽवधारणात् । | 

अविद्याकामदोषनिमित्ताया वाङ्मनःकायप्रवृत्तः पाडक्तलक्षणाया विदुषोऽविद्यादिदोषाभावादतुपपतते 
क्रियाभावमाचं व्युत्थानं न तु यागादिवदनुष्टेयरूपं भावात्मकं तच्च विद्याव्पुरुषधमं इति न प्रयोजनमस्वेष्व्यम् । 
न हि तमसि प्रविष्टस्योदित आरोक यदुगतेपङ्कण्टकाद्यपतनं तत्कप्रयोजनमिति प्रना्हम् । व्युत्थानं त्ययं 

१० प्राप्रस्वान्न चोदनाहंमिति गाहुस्थ्ये चेव्परब्रहाविज्ञानं जातं तत्रेवास्त्वकुवेत आसनं न ततोऽन्यत्र गमनमिति चेत्, 

ज्ञानोत्पतत्यनुवादिकाण्वश्रुतिबरादप्यनुत्पत्तिशङ्का न कार्य॑त्याहु--तदात्मानमिति । तदिति जीवरूपेणावस्थितं 
ब्रह्मव्यथः। छान्दौग्यबलादप्येवमेवेति वदन्गत्तिसामान्यन्यायं दर्शयत्ि--तच्वमसीति । अनेन “तद्धास्य विजज्ञावि'"ति 
वक्यश्ेषोऽप्युपलक्ष्यते । अयमात्मा ब्रह्येत्यादिरादिशब्दाथः । कवरत्मिनोधककमंकाण्डवि रोधादूत्पन्नमपि ज्ञानं 
भ्रान्तमिस्याशद्ुय तस्य यथाप्राप्तकर्वात्मानुवादेनोपायमात्रपरत्वान्न वस्तुपरवेदान्तजन्यज्ञानबाधकत्वमिव्याह-- 

१५ उत्पन्नस्येति । नानुत्प्नमिति । वाक्यश्रवणानन्तरमकतताऽऽत्माश्हूमिति ज्ञानस्यानुभवसिद्धत्वान्नाहुमकर्तेति विपरीत 
ज्ञानादकनाच्च नोभयं वक्तुं शक्यमित्यथः | 

विदुषः प्रयोजनाभावान्न कमणि प्रवृत्तिरिप्युक्तं तहि त्यागेऽपि प्रयोजनाभावात्तत्रापि न प्रवृत्ति 
स्यादिति शङ्कते -स्यगेऽपीति। तस्य विदुषः कृतेन कमणार््थो नास्ति, अकृतेन कर्माभावेनापीह् लोके नार्थोऽस्तीति 
गीताय स्मरणाच्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुल्यमिति चेदित्यन्वयः। शङ्कामेव विवृणोति--य आहुरिति, 

२० कर्म॑त्यागस्य व्यापारयात्मकत्वे व्यापारस्य क्लेगात्मकत्वात्तदनुष्ठानं प्रयोजनापे्नं स्यात् । न त्वेतदस्ति । किन्तु 
क्रियाभावमात्रमौदसीन्यरूपम् । तस्य च स्वास्थ्यस्वरूपत्वात्स्वत एव प्रयोजनत्वान्न प्रयोजनान्त रापेक्षत्वमिति 
परिहुरति--नेति । स्यागस्यान्यत्र क्लृप्तव्यापारहैतुजल्यत्वाभावान्न व्यापारत्वमिति वक्तुमन्यत्र क्लुप्षव्यापारहेतु- 
माहु--अविदेत्यादिना । यद्वा विदुषः कथं यतनं विना व्युत्थानमौदासीन्यमात्रेण सिध्यतीत्याश्चङ्कुय क्रियाहित्व- 
भावाच्कियाभाव इत्ति वक्तुं तद्धेतुमाह्--अवियेत्यादिना । प्रयोजनस्य भाव इति \ प्रयोजनस्य तुष्णेत्यथः । तस्या 

२५ वस्तुघमंत्वे विदृषोऽपि तुष्णा स्यादिति तन्तिषेधत्ति--न वस्तुधमं इति । न वस्तुस्वभाव इत्यथः । वस्तुधमंतवे हि 
विदुषामविदुषां च सुप्तमूच्छितादीनां सा स्यान्न त्वेतदस्ति । देतुमाह-- स्वेति । तदानादित्ति पाठे वस्तुस्वभावा- 
ज्ञानिनां गोपाखादीनामपि त॒ष्णादर्नान्त वस्तुधमं इति कथञ््चिद्योज्यम् । तुष्णाया अविद्याजन्यत्वमुक्तवा तस्या 
व्यापारहैतुत्वमाह--प्रयोजनेति ! दर्शनादिति पञ्चम्यविद्याकामदोषनिमित्ताया इत्युरत हेतुत्वेन सम्बध्यते । न 
केवरं दर्शनमेव किन्तु श्रुति रप्यस्तीत्याह्--सोऽकामयतेति \ सोऽकामयतेव्यादिना “उभे ह्येते एषणे एवे'*ति वाक्येन 

३० च पुत्रवित्तादि काम्यमेवेति वाजसनेयित्राह्यणेऽवधारणादित्यन्वयः। पाङ्क्तलक्षणमिति । जायापूत्रदेवमानुषवित्त्य- 
कमंभिः पञ्चभिर्योगाताङक्तलक्षणं कर्मेत्यथंः । उमे इत्यस्याथमाह्--साध्यसाधनेति । 

एवं क्रियाहैतुं प्रदर्यं तदभावादेव विदुषः क्रियाभावोऽयत्नसिद्ध इत्याह्-कामेति । पाड क्तलक्षणाया 
इति । जायापत्रदैववित्तमानुषवित्तकमंमिः पच्चमिक्ष्यते साध्यत इति वैदिकी प्रवृत्तिः पाङ्लक्षणेत्युच्यते । 

पञ्चसंस्थायोगेन गौण्या वृत्त्या पङ्क्तिच्छन्दःसम्बन्धोपवारात्। “पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञ इति भ्रुतेरित्यथंः। 

२५ पाडक्तलक्षणाया इत्यनन्तरमनुपपत्तेरित्यनुष ङ्गः । भ्युत्थानमित्यनन्तरमयत्नसिद्धमिति शेषः । एवं च क्रिया- 
भावस्यौदासीन्ात्मकस्य पृरुषस्वभावत्वेनायत्नसिद्धसे सत्ति न प्रयोजनपेक्षेव्याह--तच्चेति । पुरुषधम इति । 
पुरुषस्वभाव इत्यथंः । अज्ञानकायंस्याज्ञाननिवृत्तावयत्नत एव निवृ त्तिरित्यत्र दृष्टान्तमाह्--न हीति । ब्युत्थानस्य 
पुव्यापाराघीनत्वाभावे विधेरनवकाशाद्विदुषो नियमेन व्युत्थानं न सिध्यतीति शङ्धुते--ग्युत्थानं तर्हीति । ततोऽन्धत्र 
गमनमिति । पारित्राज्यस्वीकार इत्यथ; । कि गाहुस्थ्यशब्देन गृहस्थोऽहमित्यभिमानपुरःसरं पुचवित्ताद्यभिमान 
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न 1 कामप्रथुक्तत्वादृगाहस्थ्यस्य । 'एतावान्वे काम" इति \ “उभे ह्येते एषणे एवे"त्यवधारणात् । कामनिमित्तपुत्न- 
वित्तादिसम्बन्धनियमाभावमात्रं न हि ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थानमुच्यते । ततो न गार्हस्थ्य एवाकुवंत आसनपुस्पन्न- 
विद्यस्य । एतेन गुश्ुश्रूषातपसोरप्यप्रतिपत्तिविदषः सिद्धा \ 

अत्र केचिद्गृहुस्था भिक्षाटनादिमयात्परिभवास्च त्रस्यसानाः सूक्ष्मदृष्टितां दशेयन्त उत्तमाः \ भिक्षोरपि 
भिक्षाटनादिनियमदशनाहेहुधारणसात्राथिनो गृहस्थस्यापि साध्यसाधनेषणोभयविनिमृंक्तस्य देहमात्रधारणा्थंमश- ५ 
नाच्छादनमात्रमुपनीवतो गृह एवास्त्वासनमिति । न स्वगृहविक्षेषपरिग्रहुूनियमस्य कामप्रथुक्तत्वादित्युक्तोत्तर- 
मेतत् । स्वगृहविश्चेषपरिग्रहामावे च शरीरधारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादनर्गथनः स्वपरिग्रहुविज्ञेषाभावेर्थाद्धिक्षुकत्व- 
मेव! शरीरधारणार्थायां भिक्षाटनारिषु प्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षोः शौचादौ च तथा गुहिणोऽपि विदुषोऽकामिनोऽस्तु 
नित्थकमेयु नियमेन प्रवृत्तिरयाविन्जीवादिश्चुतिनियुक्तत्वात्प्रत्यवायपरिहारषेति । एतचियोगाविषयत्वेन विदुषः 
प्रतयुक्तमक्तशक्यनियोगत्वाच्चेति । यावज्जोवादिनित्पचोदनानयंक्यमिति चेत्, न । अविद्रद्विषयत्वेनाथंवस्वात् । १० 
यत्तु भिक्षोः श्चरीरधारणमालप्रवृत्तस्य प्रवुत्तेोनियतत्वं तस्प्रवृत्तेनं "प्रयोजकम् \ आचमनप्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्य- 

उच्यत उत गृहस्थलि क्गधारणप् ? नाऽऽ: । विद्ययाऽविद्याकार्याभिमाननिवृत्तेरित्याह्--न कामेति । न द्वितीयः । 
लि ्खेऽप्यभिमानराहिव्यस्य तुल्यत्वात् । न चेवं पाखिव्राज्यलिङ्खेऽप्यमिमानाभावात्तस्याप्यसिद्धिरिति वाच्यम् । 
सवतोऽप्यभिमान राहिष्येन सव॑सम्बन्धराहित्यं हि परमहंसपरित्राजो लक्षणं न लिङ्गधारणम् । “न खिङ्ख 
धमंकारणम्” इति स्मृतेः । ततश्च किङ्केऽप्यभिमानशून्यस्य पारिव्राज्यं सिद्धमित्याहू--कामनिमित्तेति । गाहुस्य्य १५ 
इति \ अभिमानात्मक इत्यथः । तहि गुखशुश्रूषाद्यवप्यभिमानो न स्यार्दित्याशङ्कुयेष्रापत्तिरिव्याहू-एतेनेति । 

तनु यथा पूत्रादिसम्बन्धनियमरहितस्यापि त्वन्सते देहधारणाथिनो भिक्षोः परिग्रहुव्यावतेनार्थो भिक्षाटनादि- 
रेवेति नियमोऽङ्गीक्रियते तथा गृहस्थस्याप्यसिसानशून्यस्येव सतो देहधारणाथं गृह एवास्त्वासनं न भिक्षुकत्वम- 
विेषादिति शङ्कुते--अन्र केचिद्गृहस्था इति । तां न न्यायो मूर किन्तु ह्टमयादिकमेव मृरमिद्युपहसन्नाह-- 
भिक्षाटनादिति । परिभवः पामरः क्रियमाणस्तिरस्कारः। सूक्ष्तेति । काक्वा व्यतिरेकेण स्थूरृष्टय इत्यथः । २० 
भिक्षाटनादीत्यादिश्षब्देन प्राक्रणोतमयाचितमित्यादयो गृह्यन्ते । देहुवारणमात्राथिनो भिक्षोरिति पूर्व णान्वयः। 
सिद्धान्ती तस्यैवंभूतस्य स्त्रीपरिग्रहऽस्ति वा न वा ? इति विकल्प्याऽऽ्चे दूषणमाह्--न स्वेति \ स्वगहूविशेषरब्देन 

स्वोविरेषो गद्यते । द्वितीये स्त्रीपरिप्रहवत्त एव द्रभ्यपरिग्रहाधिकारात्तदभावेर्थादद्रन्यपरिग्रहुनिवृत्तेस्तदभावे 
प्रकारान्तरेण जोवनसिद्धेरर्थाद्भिक्षाटतादिनियम एव सिध्यतीत्याहू--स्वगृहैति । न च पृत्राद्पिरिगुहीतेन 
जीवनमस्तिति शङ्कयम् । तैरपि स्वस्य स्वत्वेन सम्बन्धाभावे तदीयस्यापि परकोयद्रव्यतुल्यत्वेन तत्रापि भिक्षुत्व- २५ 
नियमादिति । अन्ये तु भिक्षोरपि भिक्नाटनादौ सप्तागारानसंक्लुप्तानित्यादिनियमः शौचादौ च चातुगुण्यादिनियमरच 
प्रत्यवायपरिहारार्थं यथेष्यते त्तथा यावज्जीवादिश्रुततिवलास्प्रत्यवायपरिहा सार्थं नित्यकम॑णि नियमेन प्रवृत्ति 
रित्याहुस्तदनुवदति--शरीरधारमणार्थायामिति \ अवूवंत एव गुहेऽ्वस्थानं पूर्वमते शङ्धत्तिम् । अस्मिन्मते त्वग्नि- 
होत्रा्यनुष्टानमपि कर्तव्यमिति शङ्कुतै । तथा पूवं परिग्रहन्यावृत््यर्थो भिक्षाटनादिविषयो दृष्टशरौ रधारणभ्रयोजनो 
नियमो हष्ान्तत्ेनोक्तः ¦ इह तु स भिक्षाटनादिगतसक्तागारत्वादिविषयोटृषटर्थो इष्टान्तखेनोक्त इति मेदः । दूषयति-- ३० 
एतदिति ! तस्य सवंनियोक्तरीर्वरात्मत्वाच्च न नियोज्यत्वमित्याचुक्तमित्याहु--अशक्थेति । 

तहि तच्छुतेरप्रामाण्ये भिक्षाटनादिनियमविधेरपि तत्स्यादिव्यभिप्रायेण शङुति--यावज्जीवेति । अविदुष 
नियोज्ये तत्प्रामाण्यं घटत इति नोक्तदोष इत्याह--नेति | तदुक्तप्रतिबन्दी परिहुतुंमनुवदत्ति-यत्विति । दूषयति-- 

तस्परवृत्तेरिति\ माचमनविधिनाऽऽचमने प्रवृत्तस्याऽरभथको यः पिपासापगमस्तस्य यथा नान्यप्रयोजनाथंत्व प्रयोजनं 

्रयुक्तस्तदर्थत्वं नाऽऽचमनप्रव्तिप्रयोजकत्वम्। तद्वज्जोवनार्थं भिक्षादौ प्रवृत्तस्य यस्तत्र नियमः स न भिक्नादिप्रवत्तेः ३५ 

प्रयोजक इत्यथ; । एतदुक्तं भवति । नियोज्यत्वामावाक्किल ब्रह्मविदो नियमविध्यनुपपत्तिराशङ्कुते । तन्न् युज्यते । 

कथम् । नियोज्यो हि नियोगसिद्धयथंमपेक्षयते नियोगस्च प्रवृत्तिसिद्धयथंम् । प्रवृत्तिइचेदन्यत्तः सिद्धा कि नियोगेन । 

१. न प्रमोजकमिति--यथा प्रायत्याथंमाचमनं तस्प्रयुक्तं॑तेनाचमनेन पिपासापगमोऽर्थात् भवति न तु 

पिपासाप्गमः माचमनप्रयोजकः तद्वत् क्षुधानिवृत्तये भिक्षाटनं क्रियते। तत्र नियमो यः श्रुतः स आषनुद्खिकः। 





६२३६ ] सटोकशाङ्धुरभाष्योपेत्ता | अ०-१, ख०-! 

प्रयोजनाथेत्वमवगम्यते \ न चाग्निहोत्रादीनां तद्रदथेप्रापप्रवृत्तिनियतत्वोपपत्तिः । अथेप्रापतप्रवुिनियमोऽपि 
प्रयोजनाभावेऽनुपपच्च एवेति चेत्, न । तन्नियमस्थ पुवध्रवृत्ति सिद्धत्वात्तदतिक्ृसे पत्नगौर बादथेप्रप्तस्य व्युत्थानस्य 
पुनवंचनाद्िदषः कतव्यत्वोपपत्तिः । | 

अविदुषाऽपि मूमृष्षुणा पारिव्राज्यं कंतव्यमेव । तथा च शान्तो दान्तः इत्यादिवचनं प्रमाणम् । 
५ शमदमादीनां चाऽऽत्मदशंनसाधनानामन्याश्चमे त्वनुपपत्तेः । “अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्थगुषिसद्खु- 

लुष्टम्” इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते । “न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अम्रृतत्वमानशुः' इति च कैवल्य- 
श्रुतिः 1 'न्ञातवा नैष्कम्यंमाचरेत्"' इवि च स्मृतेः ! “ब्रह्माश्रमपदे वसेत्” इति च ¦ ब्रह्यचचर्यादिविद्यासाघनानां च 
साकल्येनात्याश्चमिषुपपततर्गाहिस्थ्येऽसम्भवात् । न चासम्पन्नं साधनं कस्यचिद्यंस्य साधनायालम् । पदिज्ञानोप- 
योगीनि च गाहंस्थ्याश्रमकर्माणि तेषां परं फलमुपसंहूतं देवतप्ययलक्षणं संसारविषयमेव । 

१० मत एव दशंपूणंमासनियोगादेवावहनने नियमेन प्रवेत्तिसिद्धौ तत्र न पृथङ्नियोगोऽङ्खीक्रियते । तदभावे च न 

नियोज्यपक्षेति ब्रह्मविदो नियोज्यत्वाभवेऽपि न निथमविध््नुपपत्तिरिति । अभििहोत्रादिप्रवृत्तस्त्वन्यतोऽसिद्धत्वेन 
तद्िधित एव तत्र प्रव॒त्तेवक्तव्यत्वेन तस्सिद्धययं तत्र नियोगे वाच्ये तस्य तत्र नियोच्यापेक्षेति वेषम्यमाहू-- 
न चाग्निहौत्रेति। नियमविधौ नियोज्यानपेक्षायामपि तस्य क्छेशात्मकत्वातप्रयोजनपेक्षा वाच्या । तदभावान्न नियमः 
सिध्यतीति शङ्खते--अथप्राप्ेति \ तन्नियमस्यापि पुवव्रासनावश्ञादेव प्राप्तत्वात्तत्रापि न नियमविधेरवकाशो येन 

१५ प्रयोजनापेश्चा स्यादिति परिहरति--न तदिति) यद्यपि नियतेन वाऽनियतैन भिक्षाटनादिना जीवनं सिध्यति तथापि 
विद्योत्पत्तेः पर्वं विद्यासिद्धय्थं नियमस्यानुष्ठितत्वात्तद्रासनाप्रावल्याद्िद्योत्पत्यनन्तरमपि नियम एव प्रवत्तते नानियमे| 

तद्रासनानां नियमवासनाभिरत्यन्तमभिभूतत्वेन पूनस्तदुद्रोधनस्य यत्नदाध्य्रत्वात्ततस्तव न प्रवतत इति नियमोऽप्यथं- 

सिद्ध इत्यर्थः । एतेन प्रत्यवायपरिहाराधंत्वमपि नियमानुष्ठानस्य निरस्तं तस्य विदुषः प्रत्यवायाप्रसक्तेरिति | 
एवमुक्तरोत्या व्युत्थानस्य विधि विना स्वतः प्रा्ततवेऽपि सति तत्कतग्यताविधिमपि “विद्व्वा ब्युत्थाये''त्याद्किमनु- 

२० मोदते विद्रानिदयाहु--अ्प्राप्तस्येति । विधित्तः कततव्यत्वोपपत्तिरिद्यथः। न च पिः प्रयोजनाभावोःऽश्रवत्तकत्वादिति 
वाच्यम्| प्रैषोच्चार्णाभयदानादिवेधमुख्यधम प्राप््यथंत्वेन विधेरथंवत्वात् । न च तस्यापि वैयथ्यं शङ्कयम् । विडपि 
परमहंसे छोकसंग्रहमथंसवात् । तस्य तु संग्रहस्य पूर्वाभ्यस्तमेतरीकरुणादिवासनाप्रा्तव्वेन ब्रह्मविद्योपदेशादाविव 
प्रयोजनानपेक्षणात् । यद्रा प्रारन्वकर्मक्िप्तदेहैन्दरियादिप्रतिभासेनाविचारितयावज्जोवादिश्रुतिजनितकमंकतव्यता- 
श्रान्तौ तन्निवत्त॑नेन वा विदुषो व्युत्थानविधेरथंव्वोपपत्तिरिति भावः। 

५५ एवं विदुषो ब्युत्थानसाधनेन विद्याया अकमिनिष्ठत्वं साधितम् । तेनैव च तस्याः कर्मासम्बन्धोऽप्यर्थात् 
साधितः । इदानीं विविदिषोरपि व्युत्थानं प्रसाधयन्विद्यायाः कमिनिष्ठत्वं क मंसम्बन्वित्वं च दू रापास्तमित्याह्-- 
अविदुषाऽ्पोति । तत्र श्नुत्तिमाहू--तथा चेति ! “उपरतस्तितिक्षुः समाहितौ भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पश्येदिति 
शरुतिशेषः । तत्रौपरतशब्देन संन्यासो विहित इति भावः | शमादिषशाघनानां पौष्कल्येनानुष्ठानस्य गृहस्थादिष्व- 
सम्भवात्तद्िधिनाप्प्यर्थादाक्षिप्यते संन्यास इति भ्रुतार्थाप्तिमप्याहू--शमदमादीनां चेति ! चशब्द उपरम- 

३० समुच्चयाथंः | नेद विद्रद्विषयम् । तस्य साधनविधिवैयर्थ्यात् । किन्तु विविदिषुविषप्रमिति वक्तुमात्मदशंनसाधनाना- 
मिव्युक्तम् । अत्याश्नमिभ्य इति । तब्रह्मचर्यादोन्हंसान्तानाध्मधमंवत आश्वमानतिक्रम्य वत्तते परमहंस इति 
सोऽत्याश्रमिशब्देनोच्यत इति तद्विधिरव प्रतीयत इत्यथः । ऋषिस द्घुजुष्॑ मन्त्र षमूहैर्जानिसमूरैर्वा सेवितं तत्वं 
प्रोवाचेत्यथः । न कमणेत्ति ! त्यागस्य साक्षादमृतत्वसाय्रनत्वाभवेनामृतत्वसाधनं ज्ञानं व्यागेनाऽऽनशुः प्राप्तवन्तः 
इत्यभिधानेन ज्ञानसाधनवेन स्यागोऽत्र विहित्त इत्यथः । ज्ञात्वेति । आपाततो ब्रह्म ज्ञात्वा निश्चयाथं नेष्कम्यं 

२५ कमंट्यागरूपं संन्यास्तमाचरेदिति स्मृत्यथः । ब्रह्मेति । ब्रह्मज्ञानसाघनीभूत आश्वमो ब्रह्माश्रमः । संन्यास इत्यथैः | 
किञ्च “एकाकी यत्तचित्तात्मा इत्याद्युपक्रम्य “ब्रह्मचारिव्रते स्थितः । मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मतरः" 
इत्यन्तेन ब्रह्मचर्यादिसाधनविधिबलादप्यर्थात्संन्यासविधिरित्याह--ज्रह्यचर्यादीति । 

चनु गृहस्थस्याप्यृतुकारमाचगमनलक्षणं ब्रह्मचयं कदाविद्धयानकार एकाकित्वादिकं च सम्भवतीत्या- 
शङ्क्य तस्यापुष्कलसाधनत्वात्ततो ज्लानासिद्धध्यानकाङे पल्नोसम्बन्धाप्रसक्तेस्तद्विधिवेयर्थ्याच्चि नैवमित्याहु-- 
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यदि कमिण एक परमात्मविन्ञानमभविष्यत्छंसारविषयस्यैव फलस्योपसंहासो नोपापत्स्यत । अद्धफलं 

तदिति चेन्न ! तद्िरेष्पाल्मवस्तुविषयत्वादात्सविद्यायाः ! निराङ्कतसवंभामरूपकममंपरमार्थात्सवस्तुविधयं ज्ञानम- 
मुतत्वसाघनम् । "गुणफरसस्बन्धे हि निराकृतसवेविशेषात्सवस्तुविषयत्वं विज्ञानस्य त प्राप्तोति तर्चानिष्टम् । 
“यन्न त्वस्य सवेमलत्सैवाभूत्" इत्यधिङ्कत्य प्रियाकारकफलादिसवव्यवहारनिराकरणाद्विदषः । तद्विपरोतस्याविदषो 
“यत्र हि हेतमिवे' त्युक्त्वा क्रियाक्ारकफलरूपस्येव संसारस्य दहितत्वाच्च वाजसनेधिब्राह्यणे । प्थेहापि देवताप्ययं 
संसारविषयं यस्फलमश्षनायादिमदस्त्वात्मक तत्फरमुपसंहूत्य केवलसर्बात्मकवस्तुविषयं ज्ञानममरतत्वाय वक्ष्यामीति 
प्रवतेते । ऋणप्रतिबन्धश्चाविद्ष एव मनुष्यपितुदेवलोकप्राति प्रति, न विदुषः । “सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव 
दत्यादिरोकषत्रयसाधननियमश्रुतेः । विदुषश्च णंग्रतिबन्धामावो दशित आत्मरोकाथिनः क प्रजया करिष्यामः" 
इत्यादिना । तथा “एतद्ध स्म वें तदिदास अषहुऋषयः कावषेयाः" इव्यादि । “एतद्ध स्म वै तस्व विष्टांसोऽग्निहोघ्रं 
न जुहूवाचक्रः' ' इति च कौषीतकिनाम् 

अविदुषस्तद्यणादपाकरणे पारिन्राञ्यानुपपत्तिरिति चेत् ! न } प्रागाहुस्थ्यप्रतिपत्तेऋंणित्वासम्भवादधि- 

न चेति \ अतो न कमिर्निष्ठत्वं कमंसम्बन्धित्वं चाऽऽत्मन्ञानस्पेत्यथः । यत्तु कमं च बृहुतीसहुललन्षणं प्र स्तुत्याऽऽत्म- 
ज्ञानं प्रारभ्यत इत्यादिना कम॑ सम्बन्धित्वमुक्तं तत्राऽऽहु--यद्विज्ञानेति ! तथा च पूर्वोक्तं कमंसम्बन्धिज्ञानं संसार- 
फरुकमन्यदेव । तच्चोपसंहूतसिति न तत्परमात्मज्ञानमित्यथंः | 

ननु पूर्वोक्तमेव परमात्मज्ञानं तच्च कर्मंसम्बन्ध्येवेत्याशङ्कय तस्य संसारफलकत्वेनोपसंहारात्परमालस- 
ज्ञानस्य च मुक्तिफकत्वाल तत्परमात्मज्ञानमित्याह--पदि कमिण एवेति ! कमिनिष्ठत्वेनोक्तज्ञानमेव परमात्मन्नानं 
चेदित्यथंः । परमात्मन्ञानाङ्भूतपृथिष्यग्न्यादिदेवताज्नानस्य तत्संसारफरं नाङ्खिनः परमात्मन्ञानस्येत्ति न तस्य 
मुतिफलत्वविरोध इति श द्ुते--अङ्खेलि । परमात्मज्ञानस्या द्ग सम्बन्धफलसन्बन्धादिसर्व विशेष रहितनिविश्चेषवस्तु- 
विषयत्वान्न तस्या द्खादिसम्बन्धित्वं येन तदङ्कविषयत्वमुक्तफलस्य स्यादिति परिहरति--न तदिति। तदेव स्पष्टयति-- 
निराञ्घतेत्यादिना । तच्चानिष्टमिति \ “जात्म वा" इस्यादिभिरुपक्रमादिलिङ्गरात्मनो नि्विशेषत्वसिद्धेरित्य्थः | 
वाजसनेयिव्राहमणे च परमात्मविदः सवैसम्बन्धशुन्यत्वमुक्त्वाऽविदुषः संसारफलोक्तेदचेह संसारफर्कस्यातीतस्य 
ज्ञानस्य न परमात्मन्ञानव्वं वक्ष्यमाणस्य नि्विदेषवस्तुविषयस्यैव परमात्मन्नानत्वं मुवितिफल्त्वं वेत्याह- 
यत्रेत्यादिना । तथेहापीति वाक्ये फल्पदद्यपाठ एकं पदं निष्पाद्यत्वाथकं निष्पाद्त्वादपि संसारविषयं 
ससारान्तगंतमिति वक्तुम् | 

एवं कर्मासिम्बन्धित्वं ज्ञानस्योक्तवा यावञ्जीवादिभुतेः कमेत्यागो न सम्भवतीति यल्पूववादिनोक्तं तन्न 

यावज्जीवादिषुतेरविदद्विषयल्वमुक्तम् । ऋणशरुतेरिदानीं गत्तिमाह् --ऋणेति । ऋणस्यानपाङृतस्य मनुष्यादिखोक- 

माप्त प्रति प्रतिबन्धकत्वात्तदथिनोऽविद्ध एवर्णापाकरणं कतंव्यं न मुमुक्षोः । मुक्ति प्रति तथ्याप्रतिबन्धकत्वा- 

दित्यर्थः । नन्वणस्य मुक्ति प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वमस्तु विशेषाभावात् । ` अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः" 
इति स्मृतेश्चेत्यार दुयाऽऽहू--सोऽपमिति \ “ सोऽयं मरुष्यरोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा, कमणा पितृक 

विद्यया देवलोकः" इति श्रुतैः पुत्रादीनां मनुष्यरोकादिहतुत्वाकगमात्पु्ादिमिरपाकत्तव्यानां पूत्रा्यमावरूपाणामृणानां 

पुत्रादिसध्यरोकप्रापि प्रति प्रतिबन्धकत्वमेव युक्तम् । ऋणानपाक्ररणे पूत्रादिसाघनाभावेन साध्यलोकाभावात् | 

न मुक्ति प्रति, तस्थास्तदमावरूपपूव्रादिाध्यत्वाभावात्। स्मूतेदच रागिणं प्रति संन्यासनिन्दाथंवादमात्रत्वादित्यथंः। 

न केवलमुक्तन्यायतो मुक्ति प्रद्यग्रत्तिबन्धकत्वं किन्तु श्रुत्तितोऽपीत्याह--विदुषश्व ति। भ्रुतित्रयेण क्रमेण प्रनाध्ययन- 

कमंणामननुष्ितानामगप्रतिबन्धकलत्वं दश्चितम् । कावषेया इत्यनन्तरं किमर्था वयमध्येष्मामह् इति शेषो द्रष्टव्यः । 

शङ्कते-अविड्रषस्तहीति \ यद्यप्यविदुषोऽपि लोकत्रयं प्रत्येव प्रतिबन्धकत्वान्मुक्ति प्रति प्रतिबन्धकत्वा- 

भावाहणस्यानपाकरणीयत्वान्मुमृक्षोः पारित्राञ्यसम्भवादाशद्धा न सम्भवति तथाऽपि विद्स भाहुरित्युक्रिवण- 

१. गणफरसम्बन्धः--यथाऽग्निहोत्रप्रकरणे ““दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादिति । अत्राग्निहो त्रसाधनं पय- 

भादिकं; दध्ना चेत् तत् क्रियते तदा तत्फलमिन्द्रिथं खभ्यते तद्वत् । | 
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कारानारूढोऽप्यणी चेस्स्यात्सवेस्थणित्वमित्यतिष्ठं प्रसज्येत । भरतिपन्नगाहंस्थ्यस्यापि “गृहाद्वनी भूत्वा प्रब्रजेदयदि 
वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्गुहाद्रा वनाद्वा” इत्यात्मदशंरोपायसाधनत्वेनेष्यत एव पारिव्राज्यम् । यावजञ्जोवादि- 
भशुतीनामविद्रदमुमृक्षुविषये कृताथेता । छान्दोग्ये च केषाच्चिदृहादश्चरात्रमग्निहोत्रं हत्वा तत ऊर्वं परित्यागः 
शरूयते । यत््वनधिह्कृतानां पारिव्राज्यमिति । तन्न । तेषां पुथगे'वोत्सन्नाग्निरनग्निको वे"त्यादिश्रवणात्सर्वस्मृतिषु 

 चाविशेषेणाऽऽश्रमविकत्पः प्रसिद्धः समुच्चयश्च । 

यत्त॒ विदुषोऽथप्राप्रं व्युत्थानमित्यक्नास्राथत्वे गृह वने वा तिष्ठतो न विशेष इति तदसत् ! व्थुत्थानस्यैवाथं- 
पराप्नत्वाच्चान्यत्रावस्थानं स्यात् । अन्यत्रावस्थानस्य कामकमप्रयुक्तत्वं ह्यवोचाम । तदभावमात्रं व्युत्यानमिति च । 

मात्रेणेयं शद्धा । यद्वा परिहारान्तरं वक्तुमियं शङ्का द्रष्टन्या । गृहुस्थस्यैवणप्रतिबन्यकरत्वं तस्यैव तन्निराकरणा- 
धिकारात् । ततश्च गाहुंस्थ्यप्रतिपत्तेः प्राग्ब्रह्मचयं एव मुमुक्षोः पारित्राज्यं सम्मव्रतीति परिहरति - नेति! यद्यप्युप- 
नयनानन्तरमेवष्यु 'णनिवतंनेऽधिकारः सम्भवतीति प्राग्गाहुस्थ्येत्ययुक्तं तथाऽपि विविदिषासंन्यासेऽधीतवेदस्येवा- 
धिकार इत्यधीत्तवेदस्यैव गाहस्थ्यप्रतिपत्तेः प्रागिति द्रष्टव्यम् । ननू “जायमानो वे ब्राह्मणस्तिभि्णवा जायते 
ब्रह्मचर्ये णषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः” इति जायमानमात्रस्यणंवत्वं प्रतीयत इत्याशङ्कुयगित्वोक्तेः 
प्रयोजनं न साक्षाक्किच्चिदस्ति किन्तु ब्रह्मचर्यादिकत्तव्यताज्ञापनम् । न चाधिकारानारूढस्तक्कर्तु शक्नोति जायमान- 
मात्तस्यासामर्थ्ात् । किञ्च ब्राह्मणग्रहुणाल्षत्तियादेक्णाभावप्रसङ्कः । द्विजाद्युपलक्षणव्वेऽयिकायुंपलक्षणत्वमेव 
त्याय्यम् । अतो जायमानपदमधिकारं लक्षयततोति जायमानोऽधिकारी सम्पद्यमान इत्ति तदथं: । ततश्च ततः 
प्राङ्नणसम्बन्ध इद्याहु अधिकारेति । अनिष्टमिति । ब्रह्मचारिणोऽप्यणित्वे ब्रह्मचयं एव मृतस्य चै्ठिकस्य च 
कोकप्रतिवन्धः स्यात्तच्चानिष्म् । “अष्टाज्ीतिसहस्ाणो"'व्यारभ्य “तदेव गुरुवासिनामिःत्यादिपुराणे छोकप्राप्त्युक्ते- 
रिव्यथः । न केवलं गाहुस्थ्यःस्प्रागेव संन्याससिद्धिः किन्तु विधिबलादगृहुस्थस्यापि तदस्तीत्याहु--प्रतिपचचेति । 
आत्मदशनेति । आत्मदशंने य उपायाः श्रवणादयस्तत्साघनव्वेने्यथंः । न च्णशरुत्या प्रव्रज्याविधेवि शोधः । तस्या 
अवदानाथवादमात्रत्वेन स्वां तात्पर्याभावात् । अन्यथा 'त्दवदानैरेवावदयते तदवदानानामवदानत्वमि""त्यवदान- 
मात्रनिरस्यत्वोक्त्या ब्रहू(चर्यदोनामप्यननुष्ठेयत्वप्र्द्धादिति भावः| एवमपि यावज्जीवादिुतिविरोधः संन्यास- 
शुतेरित्यार द्ुयाऽश्--यावनज्जोवेति । विरक्तमुमुक्षुमात्रविषयिण्या संन्यासश्नुत्या यावज्जोवादिसामान्यश्रुतेरमुमुक्षु- 
विषये सङ्कोच इयत्थं; । अग्निहो्नविषयकयावज्जोवादिभूतेर्नानयंव सङ्कोचः किन्तु श्रुव्यन्तरेणैव दादश राचानन्तर- 
मग्निहोत्रत्यागविधायिना सा पूर्वमेव सङ्कुौवितेत्ति न तां विरोद्धुं रक्नोतीत्याहुू--छान्दोग्य इति । केषाचिच्छाखिनां 
-च्रयोदशरात्रमहतवासा यजमानः स्वयमग्निहोत्रं जुहुयादथाप्रवसन् तत्रैव सोमेन पशुना वेष्ट्वाऽगनीनुत्सृजति '” इति 
श्रूयत इत्यथः । 

| ननु पासित्राज्यश्नुत्तिरप्यनधिक्रतविषये सङ्क चितेत्याहु--यत्तविति \ वचनान्तरेणैव तेषां तद्धिधेनस्या 
अनधिक्रारी विषयः किन्त्वधिकायंवति परिहुरति--तन्नेति। उत्सन्नाग्निनंष्टाग्निः निरग्िरपरिगृहौताग्निरिति मेदः। 
स्मृत्युपद् हितत्वादपि पासित्राज्यश्रुतिबंलोयसीत्याहू--सवस्मृतिषु चेति । अत एव ̀  (्रहमचयंवान्प्रत्रजति' ““वुद्ध्वा 
कर्माणि यमिच्छत्तमावसेत्” ' ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः | य इच्छेत्परमं स्थानमुत्तमां 
वृत्तिमाश्रयेत् ।'' इत्यादिषु स्मृत्तिषू विकल्पः प्रसिद्धः । “अघोत्य विधिवेद्रेदान्पुत्रातुत्पाद्य धमंतः। इष्ट्वा च 
दक्तितो यज्ञैमंनो मोक्षे निवेशयेत्" ॥ इत्यादिषु समुच्चयश््च सिद्ध इत्यथंः। 

एवं विविदिषासंन्यासं प्रसाध्य पूरवंप्रसाधितविदरत्संन्यासे शङ्धुामनुवदति--यत्तविति ! पूर्वत्र गृह 
एवास्त्वासनमिति शङ्का निरस्ता । इह तु गृहै वा वने वाऽस्त्वासनमित्यनियमशङ्कां निराकर्तुं सा पुनरन्ते । 
यथेषटचेष्टामधिकां परिहृतं चेति द्रष्टग्यम् । यद्यप्यथप्राप्तस्यापि पुनवंचनादित्यत्र विद्वद्व्युत्थानस्यापि शास्वराथंत्व- 
मुक्तमेव तथाऽप्यश्चास्वाथत्वमुक्तम द्खीकृद्याप्याह--तदसदिति। यदि व्युत्थानवद्गाहंस्थ्यमप्यथं प्राप्तं स्यात्स्यादेवम- 
नियमो न तवेतदस्तीव्याह--ब्धुत्थानस्येवेति । अन्यत्रेति । गाहुस्थ्य इत्यथे; । नन्वन्यतवावस्थानवद्वयुत्थानस्यापि 
कामादिश्रयुक्तत्वमनृष्ठेयत्वादित्याश ङ्कयाऽऽहु--तदभावेति। कामाद्यभावमात्रमेव ब्युत्थानमिद्युक्तत्वात्तस्य नानुष्ठयत्व- 
मित्यथैः 



| | 
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यथाकासित्वं तु विदषोऽत्यन्तमप्राप्नमत्यन्तमरढतिषयत्वेनावगमात् \ तथा श्ाखरचोदितमपि कर्माऽऽत्मविदोऽ- 
प्राप्तं गुरुभारतयाऽवगम्थते किमुताघ्यन्ताविवेकनिमित्तं यथाकामित्वम् ! न हयन्सादतिमिरदृष्टचुपलन्धं वस्तु 
तदपगमेऽपि तथेव स्यादुन्मादतिभिरदृष्टिनिमित्तत्वादेव तस्य । तस्मादात्मविदो व्युत्थानन्यतिरेकेण न यथाकामित्वं 
न चान्यत्कतंव्यमिव्येतत्सिद्धम् । 

य त॒--\ “विद्यां चाविद्यां च पस्तद्रेदोभय _ सह'' इति न विद्यावतो विद्यया सहाविद्याऽपि वतंत इत्यधमर्थंः। 
कस्तर्यकस्मिन्पुरुष एकदेव न संहं सस्वध्येयातामित्यथंः । यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिकाज्ञाने एकस्य पुरुषस्य । 
^“इरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च वियति ज्ञातेति हि काठके) तस्मान्न विद्यायां सत्यामविद्या- 
सम्भवोऽस्ति ! “तपसा ब्रह्म विजिज्ञसस्व'' इत्यादिभुतेः । तपञदिविद्योत्पत्तिसाधनं गुरूपासनादि च कर्मादिद्यात्म- 
कत्वादविद्योच्यते \ तेन विद्यामुत्पाद्य मृत्युं काभमतितरति । ततो निष्कामस्त्यक्तषणो ब्रह्यवि्याऽमूतत्वमनुते 
इत्येतमथं दश्षंयल्नाह---“अविद्या भृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमरनुते'' इति । यत्तु पुरुषाधुः स्वं कमंणेव व्याप 
“करुवंननेवेह कर्माणि निजीविषेच्छत समाः" इत्यविद्रद्विषयत्वेन परिहूतमितसरथाऽसम्भवात् । यत्तु वक्ष्यमाण- 
मपि पूर्वोक्ततुर्यत्वात्करमंणाऽविरद्धमात्मन्ञानमिति तत्सव्रशञेषनिविक्ेषात्मतया प्रत्क्तमृत्तरत्र व्याख्याने च 
दश्षंयिष्यामः ! अतः केवरनिष्क्रियन्रह्यास्सेकत्वविचप्रदशंनाथमृत्तयो ग्रन्थ आरभ्यते! 

एवमनियमनश्ञद्कं निरस्य ब्धुत्थानस्याश्चास्ाथंत्वे यथेश्ठचेष्टामाशङ्कुय निराक रोति--यथाकामित्वमिति । 
चेष्टामात्रमेव कामादिप्रयुक्तम् । निषिद्धचेष्टा तु शास्त्राथज्ञानशून्यत्यन्तमूढविषया । तदुभयं च विदुषो नास्तीति 
चेष्टामात्रमेवाध्रसक्तं निषिद्धचेष्टा तु दू रापास्तेत्यथं; । एतदेव विवृणोत्ति--तथेति ! तथा दीत्यर्थं तथाशब्दः । 
गुरुभारतयाऽतिक्टेशतया यत्तोऽवगम्यतेऽतोऽप्राप्तमित्यन्वयः । अविवेकादिनिमित्तापगमे नैमित्तिकापगम इट्यत्र 
हृष्टान्तमाह--न हीति। उन्माददृष्युपलब्धं गन्धवंनगरादि तिमिरहषटयुपलब्धं द्विचन्द्रादीति विवेकः । न चान्यदिति । 
वैदिकं कर्मेत्यथंः । ननु विद्यप्राऽविद्यायाः सहभावश्चवणाद्िदुषोऽपि तन्मूलकामादिकं स्यादेवेति त्चिमित्ता यथेष्ठचेशा 
स्यादित्यत आाह्-- यत्विति ! यत्तु विद्यां चेति वचनं तस्य नायमथं इति तस्येतिशब्दाध्याहारेण वाक्यं योज्यम् । 
एकस्मिचिति ! कारुभेदेन स्थितयोरप्येकसिमन्पुरुषे साहित्यं तदथं इत्यथः । नन्विदं साहित्यं न स्वरसं 
किन्त्वेककाङे साहिव्यं स्वरसमित्याशङ्कुव श्रुत्यन्तरे विद्याविद्ययोः साक्नात्साहित्यस्यासम्भवोकतेसक्तमेव साहित्यं 
प्राह्यमित्याहु--्ुरमेते इति। विषुची विषवर्गमने विरुद्धे इत्यथः । अस्मिन्नपि मन्त्रे “अविद्यया मृद्यं तीर्वे" त्युत्तराधं- 
पर्यलोचनयाऽविद्याया विद्योत्प्तिहेतुत्वावगमात्तयोः कालमेदे्नंव सदहूत्वमित्याह्--तपसेत्यादिना । यद्रा गुरूपासन- 
तपसी अविदयेत्युच्यते । तयोश्च श्रवणकालेऽनुष्टैयत्वाद्वियोत्पत्तिकाल एकरिमस्तयोः साहित्यमस्तीव्यर्थान्तरमाहु-- 
तपसेति । अस्मिन्नधं मच्तरशेषोऽप्यनुगुण इत्याहु-तेन विद्यामिति । सा्लादविद्याया मृत्युत्वेन मृ्युतरणहेतुखाचुप- 
पत्तेरविद्याशब्देन तपञदिकमेवोच्यते । विद्याव्यवधानं चार्थात्कत्प्यत इत्यथ; । अविद्वद्विषयत्वेनेति । जिजीविषेदिति 
जोवितेच्छारूपाविद्याकार्येण तस्याः सूचनादित्यथंः। परिहृतमिति । यावञ्जीवादिश्रुतिन्यायेन परिहूत प्रायमित्यथंः। 
यद्वा तृतीयस्य चतुथंपादे नाविेषादिति सूत्रेण परिहृतमित्यथैः । असम्भवादिति । विरोधेन विद्यया सहसम्भवा- 
दिव्यथः । उदाहृतशरुतिस्मृत्यसम्भवादित्ति वा । प्रतयुक्तमिति । निविशेषात्मज्ञानस्य कर्वादिकारकोपमरदकत्वेन 
विश्द्धत्वादुपमदं चेति सूत्रेणाविरुढत्वं प्रद्युकूमियथंः । तस्माष्टक्ष्यमाणविद्याया अकमिनिषठत्वं कर्मासिम्बकिधतवं 

केवलात्मविषयत्वं च सिद्धमिति पूर्वौक्तकमंमिविद्या च शुद्धसतत्वस्यात एव केवकत्मस्वरूपावस्थानलक्षणमोक्ष- 
सिद्धघर्थं केवखात्मविद्याऽऽरभ्यत इत्युपसंह् रति - अत इति । 

१. यत्त॒ “विद्यां चाविद्यां चे"ति-ईशभाष्ये यद्यपि उपासनकमंणोः समुच्चयोऽस्याथं इत्युक्तं तथापि 

 विद्यापदमुरयाथंभूतब्रह्मविचाया ग्रहणेऽपि न दोषः, ऋमिकसमुच्चयपरत्वाद्रचनस्य । तैन न ज्ञानकरम- 

समुच्चयावसरः । यद्रा तप आदि अविद्या, तेन ज्ञानसमुच्चये न कापि श्चति;। 

केचित्त--“नम उक्ति विधेम इत्युपसंहारं काण्वशाखोये इष्ट्वा ईशभाष्ये विद्यापदं सगुणविद्या- 
परतया व्याख्यातम् । अत्र तु माध्यन्दिनपाठमनुसृत्य विद्यापदं मुख्यतब्रहाविद्यापरतथा व्याख्यातम् । 
तत्र हि उपनिषदन्ते “योऽपावादित्ये सोऽसावहम् । ओं खं ब्रह्म" इत्युपसंहारात् निर्गृणविद्यापरा इयमुप- 
निषदिति स्पष्टम् | | । 
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ॐ वाडमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमािरावीमं एषि | वेदस्यम 
आणीस्थः अतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोराप्रान्संदधाम्यतं वदिष्यामि । 

सस्यं वदिष्यामि। तन्मामघतु। तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् । 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

५  ॐओआत्मा बा दृदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत्किचन भित् । 

आत्मेति ! आत्माऽऽप्नोतेरत्तेरततेर्बा परः सर्वशक्तिरशनायादिसर्वसंसारधमं्वाजतो नित्यशरुद्धबुदमुक्त- 
स्वभावोऽनरोऽमरोऽमृतोऽभयोऽद्यो वा इदं यदुक्तं नामरूपकमंभेदभिच्चं जगदारमेवेकोऽग्रे जगतः मृष्टः प्रागासीत् । 
कि नेदानीं स एवेकः ? न \ कथं तह्यासीदिव्युच्यते \ यद्यपीदानीं स एवेकस्तथाऽप्यस्ति विेषः 1 प्रागुत्पत्तेरव्याकत- 
तामरूपभेदमात्मभूतमाल्मेकश्न्दप्रत्ययगोचरं जगदिदानीं व्याकृतनामरूपभेदत्वादनेकशब्दभ्रत्ययगोचरमात्मेकराम्द- 

१० प्रत्यधगोचरं चेति विशेषः 

यथा सिलास्पथक्फननामरूपव्याकरणास्राक्सकिकेकन्ञ्द्रत्ययगोचरमेव फेनं यदा सकिलाल्पुथङ्नामरूप- 
भेदेन व्याकृतं भवति तदा सलि फेनं चेत्यनेकश्ाब्दभ्रत्ययभाक्सलिलमेवेति चकशथ्यध्रत्ययभाक् च फेनं भवति तदत्। 

नन्वात्मनः सविशेषव्वप्रतीतेस्तद्विरोधात्कथं कंवव्यमित्याशङ्कय विरोषस्य सवंस्याऽऽत्मनि मायया 
कल्पितत्वाच्च वास्तवनिविलेषत्वविरोध इति तदथं माययाऽऽत्मनः सकाशात्सृष्ट वक्तुं सृष्टेः पुवंमात्मनो निविरेषरूपं 

१५ दकशंयितुमात्मा वा इत्यादि वाक्यम् । तत्राऽऽत्मशब्दाथंमाह्-आत्मेति । भात्मेत्ति पदेन सवंज्ञादिरूप आत्मोच्यत 
इत्यन्वयः । अद्रय इत्यनन्त रमुच्यत इति शेषः । नन्वात्मकशब्देन कथमुक्तलक्षण आत्मोच्यत इत्याशङ्धुयाऽऽत्मश्चब्दस्य 
स्मृदयुक्तव्युत्पत्तिबराद्रूढश्रा चेव्याह् --अआगप्नोतेरिति । वाशब्ददचाथं आदानं च समुच्चिनोति । तथा च स्मृतिः 

 “यच्चाऽऽप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीत्य॑ते ॥" इति । 

अत्राऽऽिर्ञानं व्याप्तिरचोच्यते । सत्तास्फरणाभ्यां सर्वं व्याप्नोतीति सवंज्ञत्वं सवंशकितित्वं चोच्यते । 
२० सत्ताप्रदानेनोपादानत्वसुचनात्सवंश क्तित्वमत्तोद्यनेन सहतंत्वमततीत्यनेन त्रिविधपरिच्छेद यहित्यमुच्यत इति । 

अशनायादिवजितत्वादिति विषयादानेन रूढ्या च प्रत्यगभेदश्चोच्यत इत्युक्तरूप आत्मपदेनोच्यत इत्यथ, । 
अभिव्यक्तनामरूपव्यावतंनेनाऽऽत्ममात्रवधारणार्थो वशब्द इत्याह्-वा इति । यदुक्तमिति \ पूर्वत्र प्राणशब्दिति- ` 
प्रजापतिरूपत्वेन यदुक्तमित्यथः । यदुतेति पाठः साधुः । तत्रोतेति पदेन प्रत्यक्षादिप्रसिद्धमुच्यते । नन्वग्र इति 
विशेषणादापीदिति भूतत्वोक्तेश्च पूवंमेवाऽऽत्ममात्रमिदानीं त्वात्ममात्रं न भवति किन्तु ततः पृथक्सदिति प्रतीयत 

२५ इति नाद्विताय आत्मेति शङ्धुते--कि नेदानोमिति । जडस्य मायिकेस्य कदाचिदपि स्वतः सत्वायोगादात्मनोऽ- 
द्वितीयत्वस्य न विरोध इत्याहु-नेति ! तद्यात्ममात्रत्वस्येदानीमपि सत्वे भूतत्वोक्तेः का गतिरिति पुच्छति- 
कथ तह्यासीदिति ! इदमुपखक्षणमग्र इत्यपि कथमिति द्रष्टव्यम् । जगतः काल्त्रयेऽप्यात्मव्यतिरेकेणाभावो यद्यपि 
तथाऽपि तथा बोधने बोध्यस्य प्रत्यक्नादिवि रोधशद्कुधोक्तमात्मतत्त्वं बुद्धौ नाऽऽरोहत् । अत प्रागुत्पत्तेरासीदित्युच्यते 
बोध्यस्य चित्तभचुसृत्य तदपि जगतो तामरूपाभिन्यक्त्यभावमपेक्षयैव न त्विदानीमात्ममात्रत्वाभावाभिप्रायेणेव्युत्तर- 

२३० माह--यद्यपीत्यादिना । अव्यक्तो नामरूपमेदो यस्मिन्नात्मनि तथाविधात्मभूतमित्यथं; । आतत्मैकरब्दप्रत्यय- 
गोचरमिति \ यद्यपि प्रागुत्पत्तेवग्बुद्धयो रभावेन शब्दप्रत्ययौ तावपि न स्तस्तथाऽपीदानीं तदानींतनात्मतक्वं ` 
सुप्तादृत्थितः सुप्षिकालीनात्मततत्वमिव प्रमाणान्तरेण ज्ञात्वा तदानीमात्मेक एवाऽऽसीदित्ति वदति प्रत्येति चेति । 
तथोक्तेश्वरस्य वाऽऽत्मकशब्दप्रत्ययौ स्त इति द्रष्टव्यम् । अनेकश्चब्देति । अविवेकिनां घटादिशब्दभरत्ययमोचरं घट 
सन्नित्यात्मशब्दपर्यायसच्छञ्दगोचरं चेत्यथं: । गोचरशब्दस्य भावप्रधानत्वमङद्खीकृत्य गोचरत्वं यस्येति बहुत्रीहिणा 

३५ नपृसकत्वं द्रष्टव्यम् । आत्मेकशब्देति । विवेकिनामित्यथंः | ̀  | 
उक्तमथ दृष्टान्तेन विशदयति-- ययेति । अच्राऽऽत्मशब्दव्युत्पत्तिबरात्सवंज्ञादिशन्दोपलक्षितः सत्य- ` 

जानानन्तरूपोऽखण्डैकरसं आत्मोपक्षिप्ः । तस्यैवार्थस्य इठीकरणाथैमेकादिपदानि । तत्रैक इत्यात्मान्तराभाव ` 
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नान्यत्किञ्चन न किचिदपि मिषल्चिमिषद्रयापारवदितरहा\ यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति स्वतन्त्र प्रधानम्! 
यथा च काणादानामणवो न तद्रदिहान्यदात्मनः किच्चदपि वस्तु विद्यते! कि तह्यात्मिवेक असीदित्यभिप्रायः। 

उच्यते । एवेत्यनेन वृक्षादावेकत्वेऽपि शाखादिभिर्नानात्मल्ववदेकस्याप्यात्मनो नानात्मल्वाभाव उच्यत इति । 
स्वसजात्तीयमेदस्वगतमेदनिराकरणाथेत्वेन पदद्रयमित्यभिग्रेत्य विजातीयमेदति यक रणाथंत्वेन नान्यत् किञ्चनेति 
पदं व्याचष्ट- नान्यदिति । ननु जडप्रपन्चस्य कारणीभूता जडा माया वततत इति कथं विजातीयभेदनिषेव इत्यत 
आहु-मिषदिति । मायायाः सत्वेऽपि तदानीं व्यापाराभावाद्व्यापारवतोऽन्यस्य निषेधः सम्भवतीत्ययं; । 
ननु निर्व्यापाराया अपि तस्या अन्यस्याः सत्व आत्मशब्दोक्तं तस्याखण्डंकरसत्वं न सिध्येदित्यत आह्-- 

इतरेति ! निर्व्यापारं वेत्यथ; । ननु माया तथाविधाऽस्तीति पूनः पूर्वोक्तदोषः स्यादित्याशङ्धुय मिपदित्यनेन 
स्वतन्त्रं स्वतःसत्ताकमुच्यते । तथाविधस्य च निषेध इति व्यत्तिरेकदृष्टान्तेनाऽऽह्--यथेति । अनात्मपक्षपातीति । 
भात्मशक्तितथाऽऽत्मन्येवान्तर्भूतमात्मपक्षपातीव्युच्यते । तद्धि्मित्यथैः । शक्तित्वेऽपि प्राभाकराणामिव तस्याः 
स्वतः सत्त्वं स्याच्रेत्याह्--स्वतन्त्रमिति । यथा सांख्यानां प्रधानमल्ञक्तिभूतं स्वतःसत्ताकमस्ति, काणादानां च 
तथाविधा अणवः सन्ति, तथाविधमात्मव्यत्तिरिक्तं मिषदित्यनेनानृद्य निषिध्यते ] माया तु न तथाभूतेति नोक्तदोष 
इत्यथः । दीपिकायां तु घतूुनासनेकाथंत्वेन मिषदिति घातोरासीदित्यथंमुक्तवा नान्यत्किञ्धिनाऽऽपीदित्ति वाक्याथं 
उक्तः । तदयं वाक्याथंः--इदं जगदग्रे सजातीयविजातीयस्वगतभेदरहितात्मेवाऽऽसीद्रिति । अनेनात्मनोऽद्वितीयत्वं 
जगतस्तथाविधात्ममात्रतया मृषात्वं च सूचितम् । अनेनाग्रे जगत भत्ममावत्वोक्तेनं किच्चित्प्रयोजनमात्मक 

 एवाऽऽसीन्नान्यत्किञ्चनेत्येतावत्तंवाखण्डत्वसिद्धेरित्याश्ङ्का निरस्ता । जगन्मृषात्वसुचनस्येव प्रयोजनत्वात् | न 
चेव सर्थ॑भेदे वाक्यभेदः स्यादिति वाच्यम् । अखण्डत्वसम्भावनाथंमेव जगदनिवंचनीयत्वस्थेदं जगदखण्डात्मैवेत्ति 
विशिष्टवेषेणोक्तत्वात् । विशेषणानां चार्थत्सिद्धेः “सोमेन यजेते"द्यत्रेवेत्ि । भवाथेद्रयस्यापि सूचितत्वादेवान्तेऽपि 
तस्य वरय आवसथास्त्रयः स्वप्ना इत्ति जाग्रदादेः स्वग्नतेन मृषात्वमुक्त्वा स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदित्यात्म- 
शब्दोक्तं तततमत्वं त्रिविधपरिच्छेदराहित्यलक्षणमखण्डत्वं वक्ष्यति । न चेदमात्मेवाऽऽसीदिति सामानाधिकरण्ये- 
नाऽऽत्मनो जगद्वैरिष्यमेव प्रतीयते न तु जगतो मृषात्वमिति वाच्यप्् । आत्मैक एवेति पदैरक्तेऽखण्डेकरसे 
तद्विपरीतजगत्प्रतीतेरतस्मिस्तदबुद्धिरूपत्वेन मृषात्वसिदधेज॑गदरैशिष्टयस्य घटः सन्षित्यादिरूपेण प्रत्यक्षसिद्धत्वेन 
प्रयोजनाभावेन च तत्प्रतिपादनस्यानुपपत्तेश्च मृषात्वमेव तदथः । मिषदित्यनेन स्वातन्त्यनिषेधेन स्वतःसत्ता- 
निषेधादपि मृषात्वसिद्धेदव । स्वतःसत्तावच्वे स्वभ्यापारे स्वातन्त्यमेव स्यात् । न चानेन प्रकारेणेदानीमपि 
मुषात्वस्याऽऽत्माखण्डत्वस्य च वक्तुं शक्यत्वादग्र इति विशेषणं व्यथेमित्ति वाच्यम् । इदानीमात्मभिन्नतया 
पुथकंसत्तवेन च प्रतीयमानत्वेन तस्य सहस्राऽऽत्ममात्रत्वे बोधिते विरोधिप्र्तीत्या तस्य बुद्धयनारोहः स्यादिति 
गु डजिह्धिकान्यायेनाऽऽदौ पुथङ्नामरूपानभिव्यक्तिदशायामात्ममात्रत्वं बोध्यते। तस्मिन्बोधिते पश्चात्तन्त्यायेनेदानी- 
मपि स्वयमेवाऽऽत्ममात्रत्वं ज्ञास्यतीत्यभिप्रायेणाग्र इतति विदोषणोपपत्तेः | यद्वा वाजसनेयके --'"तद्धेदं तद्येव्याकृत- 
मासीत्” इति सृष्टः प्राक्कायंस्यानभि्यक्तनामरूपावस्थबीजभूताग्याकृत्तात्मतोच्यते, इह त्वात्ममात्रता । तत्र 
शरुत्योविरोधपरिहारायोपसंहारे कतंव्य इहान्याकृतपदमुपसंहियते । तत्र चाऽऽत्मपदमितीदमग्रेऽग्याकृतमासीत्तच्च 
सदाऽऽत्मवाऽसीदिति वाक्यं सिध्यति । तत्राव्याकृतशब्देन “तम भासीत्तमसा गूढमग्र"" “मायां तु प्रकृति विद्यात् 

इत्यादिषु जगद्रीजावस्थायां तमभदिशब्दप्रयोगात्तमोरूपा मायोच्यते, तेन कायंस्याग्रेऽनमिव्यक्तनामरूपात्मक- 
मायात्मकत्वं सिध्यति। तस्याश्ष्चाऽत्मतादात्म्योत्वया सांस्यमतवस्स्वतन्त्रत्वनिरासेन तत्र कल्पितत्वं सिध्यति। तयोः 
कायक्रारणमावाद्यभविन प्रकारान्तरेण तादात्म्यानिर्वाहुत्तत्तश्चाऽत्मनोऽखण्डत्वं तद्ध न्नस्य मुषात्वं चाऽऽत्मनः 
परिणममानाविद्याधिष्ठानत्वेन विवर्तोपादानत्वं तस्याश्च परिणामित्वं च सूचितं भविष्यति । कायस्य च मृषात्वाथ- 
मेवाग्याकृतात्मत्वमुच्यते | तस्याव्याकृतस्याऽऽत्मतादास्म्येनं मायात्वेन च मृषात्वादिदानीं तु नानभिग्यक्तनामरूप- 
बीजात्मत्वमित्यग्र इति विशेषणमप्यथंवत् । तदभि प्रत्येव भाष्ये प्रागत्पत्तेरनभिव्यक्तनामरूपभेदात्मभूतमात्मेकशब्द- 
प्रत्ययगोचरं जगद्िदानीं तु व्याक्ृतनामरूपमेदवत्वादनेकशब्दप्रत्ययगोचरमात्मैकशब्दप्रत्ययगोचरं चेति विशेष 
इतीदानींतनाभिन्यक्तनामहूपवीजात्मत्वभेवाभ्रशब्दस्य व्यावस्य॑मुक्तम् । न च साक्षादिदानीमेव मायात्मत्वेन मुषात्व- 
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स॒शक्षतं टोकान्यु सजा इति।*१॥ 

स॒ स्व॑ज्ञस्वाभाव्यादात्मेकः सन्नीक्षत लोकन्तु सजा इति । ननु प्रागुत्पत्तेरकायंकरणसत्वात्कथमीक्षितवान् ! 
नायं दोषः । सवन्ञस्वाभाव्यात्! तथा च मन्त्रव्णः- “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” इत्यादिः! केनामिप्रयेणेत्याह-- 
लोकानम्भःप्रभतीन्प्राणिकमंफरोपभोगस्थानभूतान्तु सृज सजेऽहमिति \॥ १॥ ` 

मुच्यतामिति वच्यम् | इदानीं प्रत्यक्नादिविरोधेन तथा बोधयितुमश्चक्यत्वादित्युक्तत्वान्नामरूपाभिव्यक्तेः सट 
पूवंमभावेनेदानीमेव विद्यमानत्वेन कादाचित्कत्वादपि रज्जुसर्पादिवन्मृषात्वमिति वक्तुमपि प्रागव्याकृतत्वोक्ति- 
रथंवतीति न कि च्चदवद्यम् । अथवा जगदधिष्ठानं किञ्चित्सदूपं सम्भावयितुमिदमग्र आसीदिल्युच्यते । असम्भाविते 
तस्मिच्चखण्डत्वोक्त निविषयत्वप्रसद्खात् । अनेनासतः शशविषाणादेरिव सदरपेणोत्पत्यसम्भवात्कायंस्य प्रागवस्था 
सदात्मिका काचित्सम्भाविता । तस्याश्चाचेतनत्वे कार्याकारेण स्वतोऽवत्तरर्ति रक्तचेतनाधिष्ठानाद्खीकारे च 
गौरवात् उपादानाधिष्ठानत्वयोरेकस्मिन्नेवाऽऽत्मनि घटस्योगादाविव सम्भवाच्च चेतनत्वमात्मेवेत्यनेन सम्भाव्यते। 
एवं सम्भाविते ह्यधिष्ठानामिन्च उपादानकारण आल्मन्यखण्डंकरसत्वं तस्य वक्तुमेक एव नान्यत्किञ्चनेति पदानि । 
सस्मिन्पक्षे चेदमग्र आत्मेवाऽऽसीदि्यंशेन सम्भावित्तं कायस्य प्राग्रपमनूद्य यदात्मकमिदमासीत्स एक एव 
नान्यक्किञ्चनेत्यखण्डेकरसत्वं विधीयत इति न कस्यचिदप्यानथंक्यम् । अत्त एव छन्दोग्ये “सदेव सोम्येदमग्र 

आसीत्" इत्यस्य सद्रूपकारणसम्भावनाथत्वादेव तत्सिद्धं तद्धेक अआहरिव्यादिनाऽसत्कारणवादो निरस्तः । 
अन्यथाऽसिद्धस्य सतोऽ्ितीयत्वमात्रविवन्षायां तस्याप्रस्तुतत्वप्रसङ्धात् । अस्मिन्नपि व्याख्याने कारणस्याद्वितीयत्वादेव 
च तदन्यस्य मषात्वमपि सिध्यत्ति } कायस्य मुषाप्वे तन्निरूपितं कारणत्वमपि तथेति तथाविधात्मज्ञानान्सृक्तिरपि 
वक्ष्यमाणा सिध्यतीति न किञ्िदवद्यम् । दीपिकायां त्विदमात्मेवाऽऽसीदित्ि सामानाधिकरण्यं बाधायां यश्चौर 

स स्थाणुरिततिवदिदानीं जगद्िश्िष्टात्मप्रतिभासेन तत्र बाधानुपपत्त्या स्थित्तिकारं परित्यज्याग्रशब्देन सष्टः प्राचीन 
कार उपादीयते । स॒ष्प्रपञ्चबाधया सिद्धस्याखण्डंकरसत्वस्य स्पष्टीकरणाथंमेकादिक्षन्दा इत्ति न कस्याप्यानथंक्य- 
मिद्यक्तम् । तताग्रशब्दस्य न प्रयोजनमारोप्यप्रतीतिदशायामेव यश्चोरः स स्थाणुरित्यादौ बाधदशंनेनेहापि 
जगस्प्रतीतिदजशायामेव तद्राधनस्य न्पाय्यत्वास्सष्टः प्रागप्रतीतस्य बाधानुपपत्तेर्च । किञ्च कालत्रयनिषेधो हि बाधः 
प्राक्काल एव निषेधे बाध एव न स्यात् । न हि पाकरक्ते घटे पूर्वं न रक्तो घट इति प्रत्ययं बाधं मन्यन्ते | 
अत एव भाष्ये प्रागुत्पत्तेर्याकृतनामरूपभेदात्मभूत्ं जगदासीदिति जगतः कारणात्मना सत्तैवोक्ता न तु बाध इति। 
न च सृष्टेः प्राव्कालाभावेनाग्र इति कथं कारसम्बन्धयोग इति वाच्यम् । प्राक्काङे धटशरावादिकं मदेवाऽऽसी 

२५ दियादिवाक्येषु कालपसम्बन्धेनैव बोधनस्य व्युत्पन्नेनेहापि तथेव बोधयितुं काटसम्बन्धारोपोपपत्तेः। यथा देवदत्तस्य 
शिर इत्यादाववयवावयविमेदेन बोधनस्य दृष्टत्वेन यहोः शिर इत्यादावपि तत्कल्पनम् । यथा वा पूवंकालेऽपि काक 

आसीदिव्यादौ कालान्तरसम्बन्धारोपणं तद्वत् । दीपिकायां तु पररोत्या परो बोधनीय इति न्यायेन परमते कारस्य 
नित्यत्वेन प्रागपि स्वात्तद्रोत्या कारसम्बन्ध उक्त इत्युक्तम् । न चाऽऽट्मा वा आसीदिति सत्तावंरिषछ्यमेव प्रतीयते 
कतुः क्रियाश्रयत्वादिति वाच्यम् । सविता प्रकारत इत्याद कतुंवाचिघ्रत्ययस्य साधुत्वमात्राथंत्वेन सवितुः प्रकाश- 

२० रूपत्वप्रत्ययवदात्मन एव सद्रपत्वप्रतीतेः। अत्तिरिक्तसत्ताजात्यभावाच्च । अन्यथा सत्ताऽऽसीदित्यादावगतेरिति 

२५ 

सवं सुस्थम् । 

एवं सूत्रितमात्मनोऽखण्डेकरसत्वं साधयितुमुपक्षिप्तं प्रपञ्चस्य मृषात्वं तदध्यारोपापवादाभ्यां हटीकतुंम- 
ध्यायज्ेषः | तत्राप्यध्यारोपार्थं स जातो मूतानीर्यतः पराक्तनस्तदादिरपवादा्थंः । तत्रापि वाचारम्भणन्यायेनाऽऽ्त्मा- 

तिरिक्तस्य विकारतवेन मृषात्वं वक्तुं सुष्टिवाक्यम् । तत्र खष्टु रात्मनः सम्भावितं चेतनत्वं दढीकतुमीक्षणमाह- 
स सर्वजनेति । नन्वेकस्याखण्डस्य कथमीक्षणं साधनाभावादित्याशङ्कय न तस्य साधनापिक्षेत्यभिप्रत्यकः सन्नपि 

सरवजञस्वाभाव्यादीक्षतेव्युक्तम् । अच्राऽऽडागमाभावश्छान्दसः । इममेवाभिप्रायं शङ्कापरिहाराभ्या स्पष्टोकरोति-- 

नन्विति । तत्र करणानीन्दरिथाणि कार्यं शरीरमिति विवेकः । तद्रहितस्यापि सावंश्ये श्रुतिमाह-तथा चेति \ अपादो 

जवनोऽपाणिग्रहीतेस्यन्वयः । पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकणः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रथ पुरुषं 

न्तमिति मन््ररोषः। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समर्चाभ्यधिकदच हर्यते । पराऽस्य शक्तिविविधेव 
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स॒हर्मोल्छोकानघजत । अम्भो मरोचीमेरमापोऽदोऽम्भः 

एवमीक्षित्वाऽऽखोच्य स आस्मे्मल्छोकानसृजत युष्टवान् ! यथेह बरुदिमास्तक्षादिरेवप्ररारान्प्रासादादीन्सूजे 
इतीक्षित्वेक्षानन्तरं प्रासादादीन्य॒जति तदत् । ननु सोपादानस्तक्नादिः प्रासादादीन्पनतीति युक्त; निरपादानस्त्वात्मा 
कथं लोकान्सृजतीति ? नेष दोषः \ सलिरुफेनस्थानीये आत्मभूते नामरूपे अव्याक्रुते आतत्मेकशब्दवाच्ये व्याकृत- 
फेनस्थानोयस्य जगत उपादानभूते सम्भवतः । तस्मादात्सभूतनामरूपोपादानभूतः सन्सक्ज्ञो जगर्छिमिमीत 
इत्यविरुद्धम् \! अथवा, यथा विज्ञानवान्मायावी निर्पादान अआत्मानमेवाऽऽत्मान्तरत्वेनाऽऽकाशेन गच्छन्तमिव 
निरमिमत तथा सवेज्ञो देवः सवंशक्तिमंहामाय आत्मानमेवाऽऽत्मन्तरत्वेन जगद्रपेण निमिमीत इति पुक्ततरम् । 
एवं च सति कायंकारणोभयासदहा्ादिपक्षाश्च न प्रसज्यन्ते सुनिराकरताश्च भवन्ति। 

शरूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेत्यादि रादिक्चन्दाथः | ननु स्कवाभाविकनित्यचेतन्थेन कथं कादाचिक्ेक्षणमिति । 
भत्र केचित्सर्गादौ प्राणिकमंभिरेका सुज्याकाराऽविद्यावुत्तिरुत्पद्यते । तस्यामात्मचेतन्यं प्रतिबिम्बते तदेवेक्षणं 
तच्चाऽऽदिकायंत्वात्स्वपरनिरवहकमिति न तत्रापौक्षणान्त रपेक्षा सर्वँरपि प्रथमकार्येऽनवस्थापरिहारा्थेवमेव वक्तव्यं 
मिल्याहुः । अपरे तु प्राणिक्मवशात्सुष्ठिकाकेऽभिव्यक्लयुन्मुखीमूतानमिव्यक्तनामरूपावच्छिघ्नं॑ससस्वल्पचतन्य- 
मेवौन्मुख्यस्य कादाचिक्त्वात्कादाचित्कमीक्षणमित्याहुः । अन्ये त्वीक्षणवाक्यस्य कारणस्याचततन्यव्यावृत्तिपरत्वा- 
दौक्षणे तास्पर्याभावाच्च न तत्र भूयानाग्रहुः कत्तव्य इत्याहुः । नुशब्दो वितर्काथं इति मनसि निधायाऽऽह्--न्विति । 
रोडथंस्य विध्यादेः स्वात्मन्यसम्भवाल्छोटो छ्डथंत्वमाहु-- सूज इति । अहमितीत्यस्येक्षतेति पूर्वणान्वयः । 

ईक्षणस्य पुवंकारीनत्वं वदन्सृ्िहेतुत्वमाह--एवमिति ! अवेक्षणपूवंकसृष्ठयुक्तेः प्रयोजनं छष्टुर्चेतनत्व- 
सिद्धिरेवेत्यमिप्रेत्य तथाविधस्य तक्ष्णस्चेतनत्वमुदाह्रति--यभेति \ 

नन्वीक्षितुस्तक्षदेरदा्वादयपादानकारणसदहितत्वात्प्रासादादिखष्टृ्वं युक्तम् । इह त्वात्मा वा इदमेक 
एवेद्युक्तस्याद्धितोयतेनोपादानकारणान्तराभावात्छष्टुत्वं न युक्तमिति शद्धुते- नन्विति \ न च बहु स्यां प्रजायेय 

तदाऽत्मान" स्वयमकुरतेति श्रत्याऽऽत्मन एवोपादानत्वा्नोपादानान्तरपिक्षेति वाच्यम् । वियदादेव्यविहाख्ित्वेन 
घटादिवत्परिणामतात्तस्य परिणाम्युपादानं वक्तव्यम् । न चाऽऽत्मा तथा भवितुमहुत्ि । तस्य निरवयवत्वेना- 

परिणामिस्वादित्ति भावः। तत्र वियदादेः परिणामत्वमङ्कीक्रत्य तत्रानमिव्यक्तनामरूपावस्थं बीजभूतमव्याक्ृतं 

तद्धेदं तद्य॑व्याकृतमासीत्तम ञआसीत्, मायां तु प्रकृति विद्यादिव्यादिधरुतिसिद्धं परिणाम्युपादानमस्तीव्याह्-- 
नैष इति । आत्मभूत इर्यनेनानभिव्यक्तनामरूपश्षब्दित्ताव्याकृतस्याऽपःमन्यध्यस्तत्वेन परिणममानाविद्याषिष्ठान- 

त्वेनाऽऽत्मनो विवर्तोपादानत्वं तथोरात्ममात्रत्वेन मृषात्वादात्मनोऽद्वितीयत्वं च न विरुध्यत इति दश्शयति-- 

नासरूपे इति । तदाश्रयमन्याङ्रतमिस्यथंः | 

इदानीं घटादिष्वपि विवततंतैव परिणामो नाम विवर्तादन्यो नास्त्येव विवत्तं इति परिणाम इति च पर्याय 

इत्यारम्भणाधिकरणन्यायेन विवतंतया सिद्धे विकारेऽप्यासमङृतेः परिणामादिति सूत्रकारेण परिणामश्दप्रयोगाच्च 

सिद्धं तत्र च सत एवोपादानत्वम् । माया तु सहायमात्रमिव्यसिः्ेव्याऽपत्मनि चेवं विचिताश्च हीति सूतरावषटम्भेन 

परिहारान्तरमाहु-अथवेति। विज्ञानवानिति। आकादोन गच्छन्तमिव स्थित्तमात्मन्तरं सक्ष्यामीति ज्ञानवानित्यथंः। 

इदं च विरोषणमीक्षणस्य खष्टृत्वस्य च शुक्तिरजतादौ विवर्तेऽदश॑नातकायंस्य तत्तुल्यत्वेन तदुभयं न स्यादिति 

शङ्कानिरासार्थं तन्निरासस्व मायाविर्निमिते विवत्ते तदुभयदशंनादिति । निरपादान इति । स्वव्यततिरिक्तोपादान- 

रहित इत्यथ; । सव॑शक्तितवे हेतुमाह- महामाय इति \ भात्मान्तरतवेनेति । आत्मभिन्नतवेनेलयथंः । गुक्ततरमिति । 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, मायया ह्यन्यद्वि भवति बहु स्यां प्रजायेय वाचाऽऽरम्भणं विकारः अपागादर्तेररिनत्व- 

मित्यादिबहुशरुतिसम्मतत्वादित्यथं; । एवं च सतीति 1 सत एवाऽऽ्त्मनः कायंकारणरूपेणावस्थानाङ्खीका राह तुकः 

मेव कायंमुत्पद्यत इति यदृच्छावादिनाम्, असदेव कारय॑मुत्प्यत इति नैयायिकानाम् । उभयमप्यसदिति शुन्धवादिनां 

पक्षः । बादिशब्देन सदेव कायंमुत्पद्यत इति सांख्यादीनां परिणामपक्ष उक्तः । अत्र पक्षशब्देन तत्त्पक्ोक्तदोषा 

रक्ष्यन्ते । तत्रासत्कारणपक्षे दध्याद्यथिनां दुग्धाद्यन्वेषणं न स्यादिति दोषः | असत्काय॑पक्चे व्व्तः सतत्वापत्तिः 

शरविषाणादेरप्यु्पत्तिप्रस ङ्कश्चं दोष; । परिणामवादे च तस्य पूर्व॑मेव कारणे सत्पालकुलालादिकारकग्यापासादि- 

१० 

२५ 

२५ 

२५ 
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परेण दिवं चयौ; प्रतिष्ठाऽन्तरिशं मरीचयः परथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः॥२॥ 
स॒ ईषतेमे चु रोका ोकपालानु खजा इति । सोऽद्भय एव पुरुषं समुद्भ्यामृष्धयत् ॥३॥ 

अम्भो मरीचीभेरमाप इति। आकाशादिक्रमेणाण्डमृत्पाद्याम्मःप्रभृती ल्लोकानयुजत। तच्राम्भःध्रभतीन्स्वयमेव 
ठवाचष्टे श्रुतिः । अदस्तदम्भःशब्दवाच्यो लोकः परेण दिवं द्यलोकात्परेण परस्तात्सोऽम्मःशब्दवाच्योऽम्भोभरणात् । 
दोः प्रति्ठाऽऽश्रयस्तस्याम्भसो लोकस्य । द्यरोकादधस्तादन्तरिक्षं यत्तन्मरोचयः । एकोऽप्यनेकस्थ!नमेदत्वाद्रहुवचन्- 
भाङ्मरीचय इति मरी चिभिर्वा रहिमभिः सम्बन्धात् पृथिवी मरो च्िधन्तेऽस्मिन्भूतानोति या अधघस्तात्पुथिव्यास्ता 
आप उच्यन्त अप्नोतेर्लोकाः । यद्यपि पञ्चभूतात्मकत्वं लोकानां तथाऽप्यञ्बाहल्यादन्नामभिरेवाम्भो मरीचीमंरमाप 
इत्युच्यन्ते ॥ २।। 

सवेप्राणिकमंफरोपादानाधिष्ठानभूतांच्चतुरो लोकान्सृष्ट्वा स ईश्वरः पुनरेवेक्षत-इमे न्वम्भेःप्रभतयो 

वेधरथ्यं पुरवंमसत्त्वे कारणस्येवावस्थान्तरापत्तिलक्षणपरिणामत्वानुपपत्तिः । उत्पत्यनन्तरमस्त्े ततो व्यवहा रा- 
सिद्धिरपरोक्षत्वानुपपत्तिश्वेत्ति दोषः । उभयासत्वे चोभयपक्षोक्तदोषास्ते विवत्तंवादे न प्रसज्यन्त इत्यथः । 
यद्ाऽस्मामिविवत्तंवादस्याङ्खीकारात्परिणामादिपक्षाङ्गीकारे परपक्चाङ्खीकारलक्षणो दोषो भवेदिति यच्छद्धुते 
तच्च सम्भवतीत्याहु--एवं च सतीति । सुनिराक्रृतादचेति । विव्तवादस्यव परिग्रहेण पक्षान्तरेपु दौषसूचनादः- 
द्वितीयात्मनस्तद्धिपरीतप्रपञ्चाकारताभिधायिन्या बहु स्यामिति श्रुत्या विवत्तवादस्येव परिगृहीतत्वेन पक्षान्तराणां 
श्रु तिबाह्यत्वाच्च ते निरक्रता भवन्तोव्यथंः | 

खोकानां मौतिकत्वादण्डान्तवंतित्वाच्च भूतसृुषितसच्चीकरणाण्डसुष्यनन्तरं तत्सुषटिरित्ति गुणोपसंहा रन्याय- 
माध्रित्याऽऽहू--आक्रा्चादीति । स्वयमेव व्याचष्ट इति । तेषां रकेष्वप्रिद्धव्वादित्यथंः । दयुोकात्परस्तादे 
महुरादयो रोका यश्च तस्याम्भसो खोकस्याऽशऽश्रयो दयुलोकस्ते सर्वेऽम्भःशब्देनोच्यन्ते। वृष्यम्भसस्तत्र विद्यमानत्वा- 
दिव्याहू--अद इत्यादिना । अन्तरिक्षं मरोचय इत्यस्याथेमाह्--द्युलोकादिति । मरीचिब्देन सूरयंकिरणसम्बन्धा- 
दन्तरिक्चलोकं लक्षयित्वा तस्यकत्वेऽपि प्रदेशभेदाद्रहुवचनमिव्युक्तम् । इनी बहुनां मरीचीनां लक्षकत्वात्तच््ृतं 
बाहुल्यं गङ्गायां घोष इत्यत्र लक्षकगतस्त्रीत्वमिवेत्याहु-मरीचिभि्वेति । न तु मरीचिशब्देनान्तरिक्षलोकस्वीकारे 
मरीचिसम्बन्यो निमित्तान्तरमुच्यत इति भ्रमितव्यम् । एतद्धत्चस्य नि्ित्तान्तरस्य पूवंमनुक्तत्वेन विकल्पाथंकवा- 
शब्दायोगात्। अप उच्यन्त इति। अधोलोकवासिभिर्जवि राप्यमानव्वाद्ाप्नौतेघतिरथंयोगात्ते लोका आपि इत्युच्यन्त 
इत्यन्वयः । ननुक्तानां लोकानां पञ्चमूतसम्बन्धाविरोषादुमूतान्तरेण पथिव्यादिनोपरितनलोका लक्षयन्तामन्तरिन्नस्य 
मरीचिव्यतिरिक्तपदार्थान्तरेण मेघादिनाऽपि सम्बन्धात्तेन स लोकः पुथिव्यास्ततोऽधोलोकानां च मरणाप्षिव्यततिरिक्त 
गमनादिक्रियान्तरेणापि योगाक्क्रियान्तरेण ते रुक्ष्यन्तामिति श द्धुते-यद्यपीति। भूताद्मकत्वमिति ! भूतसम्बन्धिरव- 
मित्यथं: । इदमुपलक्षणं मेघादिपदार्थान्तरसम्बन्धोर्भप वततत इत्यपि द्रष्ठव्यम् । भम्भादोनामेव तेषु रकेषु 
प्राचुर्यात्तिरेव ते छोका लक्षणीया: प्राचुर्येण व्यपदेरा भवन्तीति च्यायादिति परिहुरति-तथाऽपीति! अब्बाहुल्यादिष्युप- 
लक्षणं मरीच्यादीनामपि बाहल्यादित्यपि द्रष्टम्यम् । अन्तामभिरित्यत्रापि मरीच्यादिनामभिरित्यपि व्रष््पस् । 
यथाश्नुतेऽबात्मकववेनाम्भमादिशम्दलक्षकत्वानुक्तेरकिानां शङ्कानुपपत्तेमं रीच्यादीनामन्नामत्वाभावादप्लान्दस्या- 
प्याप्तिक्रियाथेत्वोक्तेरब्नामत्वाभावेनाब्नामभिरित्ति परिहारयानुपपत्तेश्चेति । उपरितनलोकादुवृष्टिद्रारेणाऽऽगतमम्म 
एवास्माभिः साक्षादुपलम्यते न तु मूतान्त रमित्यस्मद्हृष्टवाऽम्बाहुल्यमुपरितनरोकानामृध्वंलोकगामिप्राण्पपेक्षयाऽ्घो ` 

लोकगामिनां प्राणिनां पुराणेषु बाहुल्योक्तेबंहुभिरप्यन्तेऽधोलोका इत्यधोरूोकेषु तत्कतुंकाप्तेरपि बाहुल्यं पुथिव्यामति- 
दीघं प्राणिनां मरणात्तस्यापि तत्र बाहुल्यमन्तरिक्षस्य तु मरीचिबाहूल्यं प्रसिद्धमेवेति ज्ञेयम् । अम्भो सरीचोमरमाप 
इत्युच्यन्त इति \ एतंर्नामभिरुच्यन्त इत्यन्वयः | 

अत्र “आत्मा वा” इतयुक्तात्मन्ञानेन संसारी मोचयितव्यत्वेन विवक्षितः । असंसारिणो मोक्षानुपपत्तेः। 
संसारद्च संसरणाधिकरणलोकास्तदुपाधिभूतं छिद्खंशरीरं तदभिमानिनो देवांस्तदधिष्ठानं स्थूलशरीरं संसाररूपा- 
शनायादींस्तदभिमानिनं तद्धोक्तारमन्तरेण नोपपद्यत इति तस्य सवस्य सुष्टिम् “अयमावसथ'' इत्यन्तेन ग्रन्थेन 
क्रमेण वक्षयन्संसरणाधिष्ठानलोकसृष्टिमुक्त्वा तत्पाङयितुदेवतासृष्टवुक्तिव्याजेन समष्टस्थूलशरीरस्य समषटिलिङ्ञ- 
शरीरस्य तदभिमानिनां देवानां च सृष्ट वक्तुमारभते--स ईक्षतेति। तद्रवाचष्टे-सवंश्राणोति। फलस्य तदुपादानस्य 
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तमस्यतपत्तस्याभितप्तसय अखं निरभिद्यत यथाऽ्डम् । पखाद्राग्बाचोऽगनिरनासिके 
निरभिद्येतां नासिकाम्यां प्राणः प्राणाद्ाधुरक्षिणी निरमिघेतामक्षीम्यां चक्षुथक्षुष 
आदित्यः कर्णौ निरमिघेतां कर्णाम्यां शरोत्रं भरोत्रादिशस्डनिरभिधत तचो 
लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसधन्द्रमा 
नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अषानोऽपानान्मस्युः शिशनं निरभिद्यत श्िष्नाद्रेरोरेतप अपः ॥४॥ ५. 

इति प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 

मया सृष्टा लोकाः परिपारयितु्बजिता विनहयेयुः । तस्मादेषां रक्षणाथं रोकपारस्लोकानां पालयितुन्नु सृजे 
मृजेऽहमिति । सोऽदूच एवाप्प्रधानेभ्य एव पच्चभूतेभ्यो येभ्योऽम्मश्रभृतीन्सृष्टवान्स्तेभ्य एवेत्यथंः । पुरषं पुरुषाकारं 
दिरःपाण्यादिमन्तं समृद्घुत्याटूयः समुपाद्यय, मृत्पिण्डमिव कुलालः पुथिव्या, अमूदयन्मितवान् संपिण्डितान् 
स्वावयवसंयोजनेनेत्यथंः । २ ॥ १० 

तं पिण्डं पुरुषविधमुद््िाभ्यतपत् । तदभिध्यानं सङ्धुत्पं कृतवानित्यथेः \ “यस्य ज्ञानमयं तपः” इत्यादि- ` 
भते: । तस्याभितप्नस्येश्वरसङ्ल्पेन तपसाऽभितप्रस्य पिण्डस्य सुखं निरभिद्यत मुखाकारं सुषिरमजायत । यथा 
पक्षिणोऽण्डं निरभिद्यतेवम् । तस्मा्धिभिन्नान्मुखाद्राक्करणमिन्छियं निरवतंत तदधिष्छाताऽग्निस्ततो वाचो सोकपारः। 
तथा नासिके निरभिचेताम् । नासिकाभ्यां प्राणः प्राणद्रायुरिति स्वत्राधिष्ठानं करणं देवता च चयं क्रमेण निभिन्न- 
मिति । अक्षिणी कर्णौ त्वग्धुदयमन्तःकरणाधिष्ठानं मनोऽन्तःकरणं नामिः सवप्राणबन्धनस्थानस् \ तस्मादपान- १५ 
संगुक्तसवादपान इति पाप्विद्धियमुच्यते । तस्याधिष्ठा्र देवता मृत्युः । यथाल्न्यत्र तथा शिनं निरभिद्यत 

प्रजननेन्दियस्थानमि््रियं रेतो रेतोविसर्गायित्वत्सह् रेतसोच्यते आप रेतस इति ।॥ ४ ॥ 
इति श्रांमद्गोवन्दभगवत्वुज्यपादशिष्यश्रामच्छद्कुरभगवकत्करृतावंतरेयौपरनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 

तत्साधनस्य चाधिष्ठानभूतानित्यथं; । अव्ययानामनेका्ंत्वान्नुशब्दस्तुशन्दाथं वंलक्षण्यं छोकानामाहैत्याह-- 
इमे न्विति \ अहमितीत्यस्येक्षतिति पूवंणान्वयः | ९० 

समष्टलिद्धश रीरस्य तदभिमानिनां विराडवयवजन्यत्वात्तदर्थं विराटुसृष्टिमाह्--एवमीक्षप्वेति । यद्यपि 
खोकोपत्तेः पूवंमेवाण्डोत्पत्तिरक्ता “अण्डमुत्पाच्याम्भःप्रभृतील्लोकानसुजते'"ति भाष्येण तथाऽपि संवो्पत्तिरिहालू्यते 

लोकपालसृष्टवथंमित्ति न विरोध इति भावः । अदय एवेस्येवकाराथंमाह्--येभ्य इति । कुलाः पृथिव्याः 

सकाशान्मृत्पिण्डमिवेत्यत्वयः । स्वावयवेति । भूतानां परस्परावयवसंयौजनमतिश्लषटसयोगस्तैनेत्य्ं । 
।व रादुत्पत्तिमुक्त्वा त्दवयवेभ्यो छोकपारोत्पत्तिमाह्- तं पिण्डमित्यादिना । तपःशब्देनामिध्यानशन्दतं २५ 

ज्ञानमुच्यते न कृच्छादीत्यत्र श्रुत्तिमाहु--यस्येति । यस्थ तपो ज्ञानमेव न कृच्छादीत्यथंः | 
ततो वाचो लोकपारऽग्निर्वागधिष्ठाता निरवतंतेत्यन्वयः । यद्यपि वागादिकरणजातमपञ्चीकृतभूतकार्यं न 

मुखादिगोलककार्य तथाऽपि मुखाचाश्रये तदमिव्यक्तर्मुखाद्रागिवयुक्तम् । नासिकाभ्यां प्राण इत्यत्र प्राणशब्द प्राणवृत्ति- 

सहितं घ्राणेन्द्रियमुच्यते। अधिष्ठानमिति। सोलकमिलत्य्थंः। त्वग्गौर्कम् । कोमेति रोमसहूचरितं स्पशंनेन्दरियमुच्यते। 

ओपधिवनस्पतय इत्योषध्याद्यधिदेवता वायुरुच्यते । “चित्तं तु चेतो हृदयं" ''हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं बे"्मादौ हृदय ३ 

शब्दस्यान्तःकरणार्थत्वदशंनान्मन.शब्देनापि तस्यैवाभिधाने पौनरवत्यमित्यत माह--हृदयमिति । मन्तःकरणाधिष्ठानं 

हृद्यकमलमुच्यत इत्यथंः। सर्वप्राणबन्धनस्थानमिति । गुदमूरुमित्यथंः । अपानज्ञब्देन पाय्विन्द्रियलक्षणायां सम्बन्व- 

माह --अपानेति । ननु शिदनं निरमिद्यतेति पर्ययि शिश्नरेतसो रुत्पत्यभिधाने स्तरौयोन्यादेरुत्पत्तिरदुक्ता स्या दित्या- 

शङ्क्य शिदनशब्देनोपस्थेन्द्रियस्थानं लक्ष्यते रेत इति तद्विसर्गाथत्वेन तत्सहितमुपस्थेन्द्रियमप्शब्देन तल्खक्षित- 

पच्मूतोपाधिकः प्रजापतिश्चोच्यत इत्याहु--ययेति । यथाऽन्यत्र पर्यायान्तरे स्थानं करणं देवता चेति त्रथमुक्त- ३५ 

मेवमिहापि रिदनादिशब्दैस्तरयमप्युच्यत इत्यथः । रेत इति । इन्द्रियमुच्यत इत्यन्वयः। तल्लक्षणाया सम्बन्धमाह 

सह् रेतसेति ! रेतसा सहितं तस्सम्बद्मित्य्थःः । सम्बन्धमुपपादयति - रेतोविसगथित्वादिति । 

इति श्र\मत्परमहं सपरित्राजकाचा्यश्रीमच्छृ्धानन्दपूज्यपादरिष्युनन्दज्ञानविरचितायामैतरेयोपनिषद्धाष्यटीकार्या 

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 
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ता एता देवताः चृष्टा अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतन् । तमशनापिपाप्राभ्यामन्धवाजेत् । 
ता एनमन्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥१॥ 

ता एता अग्न्धादयो देवता लोकपारूत्वेन सङ्कल्प्य सृष्टा ईश्वरेणास्मिन्संसारणवे संसारसमुद्रे महत्यविदया- 
कामकमंप्रभवदुःखोदके तीव्ररोगजरमूल्थुमहाग्रहिऽनादावनन्तेऽपारे निरारम्बे विषयेन्दरियजनितयुखलवलक्षणविश्वामे 

५ पच्चेन्दरिया्थंतण्सारुतविक्षोभोत्थितानथंश्तमहोर्मो महारोरवाद्यनेकनिरथगतहाहैव्याःदकजिताक्रोक्षनोदभूतमहारवे 
सस्याजंवदानदयार्शहसाक्मदमधत्याद्यात्मगुणपाथेथपुणज्ञानोडपे सत्सद्धसवंत्यागमागें मोक्षतीरे एतस्मिन्महुत्यणेवे 
प्रापतन्पतितवत्यः । 

तस्मादग्न्यादिदेवताप्ययलक्षणाऽपि या गति्व्यस्याता ज्ञानकमंसमुच्चधानुष्ानफलभूता, साऽपि नालं 

संसारदूःखोपयमायेत्ययं विवक्षितोऽर्योऽ्त्र । यत एवं, तस्मादेवं विदित्वा, परं ब्रह्माऽऽत्माऽऽत्मनः सवभूतानां च, यो 

१० वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतश्च जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुत्वेन, सवेसंसारदुःखोपडामनाय षेदितव्यः । तत्मात् "एष पन्था 
एतत्कमेतद्ब्रहयोतत्सत्यं'” यदेतत्परब्रह्यात्मज्ञानम् ! “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” इति मन्त्रवर्णात् \ 

कः 

तं स्थानकरणदेवतोत्पतिबीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं पिण्डमात्मानसशनायापिपासाम्यामन्ववाजंदनु- 

एवं समष्टनामिच्ियाणां तदमिमानिदेवत्तानां चोत्पत्तिमुक्त्वाऽ्थ तासां देवतानां भोगयोग्याल्पन्यष्ट 
देहसृष्टि तेषु देवतानां भोगां व्यष्टिरूपेण प्रवेशं च विवक्षुस्तदुपोद्घातव्वेन क्षुत्पिपासयोः सृष्टि दशंयत्ि--ता एता 

१५ इति । तच्छब्दाथंमाह--अग्न्यादय इति । एतच्छन्दाथंमाह्--लोकपारत्वेनेति । अशनायादिसुष्टचुपयोगितवेनैतासां 
स्वरूपाज्ञानपुवंकं संस।रे ब्रह्माण्डसरूपे पत्तितत्वमासक्तत्वं तन्मात्रत्वाभिमानेन यद्रद्त्वं तदाह्--अस्मि्चिति । 
सणेवसाहश्यमाह्--अविदेत्यादिना । अविद्यादिप्रभवं दुःखमेव दष्प्वेशनगुणेनोदकमिवोदकं यस्मिस्तीव्ररोगादय 
एव भयङ्कुरत्वेन ्राहा नक्रादधो यस्मिस्तत्तवज्ञानमन्तरेण विनाश्लाभावादनन्तेऽन्नानामुत्तरावध्यभावेनापारे विश्वाम- 
स्थानाभावेन निरालम्बे । समीचीनविश्रमस्थानाभावेऽपि तदाभासोऽस्तीत्याहु--विषयेदियेति । विषयेन्दरियस्षम्बन्ध- 

२० जनितसुखलेशरूपो विश्वामो यस्मिन्पञ्चेन्द्रियाणामथेषु विषयेषु शब्दादिषु या तृट् तुष्णा संव माशूतस्तक्छृतो यो 
विक्षोभस्तेनोत्थितान्यनयथंशतानि विषयसम्पादनादिनानाक्टेशस्त एवोमंयो यस्मिन्महारौ स्वादय एवानेके निर्या 
नरकविशेषास्तद्गतानां गमेवासत्त्निष्क्रमणबाल्यादयो मरणान्ता येऽनेके निरया दुःखजनकसत्वात्तद्गतानां च यानि 
हा हे्यादीनि कूजितानि स्वल्पध्वनय भक्रोक्षनानि महाध्वनयस्तदुद्भूतो महारवो यस्मिन् । महापातकाद्यनेक- 
निरयेति पाठे महापात्तकजन्या निरया इति द्रष्टव्यम् । संसाराणंवस्थैवंभूतत्वे तस्य तरणास्षम्भावान्मोक्षशास्त्रानथक्य- 

२५ मित्याशङ्धुयाविवेकिनां तथाप्वेऽपि विवेकिता तत्तरणोपायोऽस्तीत्याह्-- सत्येति । सत्यादयो य आत्मगुणास्त एव 
पाथेय पथ्यजशञनं तेन पूरज्ञानमेवोडुपं प्ठवो यस्मिन् | सत्सद्खो गुरुसम्पत्तिः सर्व॑त्यागः संन्यासस्तावेव मार्गो 
जञानोइपप्रवृत्तिहेतुयंस्मिन्मोक्षे सति पुनः संसाराणंवस्पर्चाभावात्स एव तीरवत्तोरं यस्मिच्नेतस्मिन्प्रव्यक्षसिद्धेऽणव 

इत्यथः । अत्र पतन नामाऽऽत्मस्वरूपाज्ञनेन संसारे्टमभिमानेन सक्तत्वम् । 

ननु संसा राणंवपतितत्वं वक्ष्यमाणाश्चनायादियोग इत्यादिः सर्वोऽपि बन्धस्तदभिमानिनो जीवस्य वक्तभ्यो 
३० न देवतानाम् । 7 च तासामपि तत्रामिमानोऽस्तीति तदुक्तमिति शङ्कुनीयम् । तथाऽपि प्राधान्परतोऽभिमानिनं जीवं 

विहायाप्राधास्यततोऽभिमानिनोषु तदुक्तेरभिप्रायो वक्तव्य इत्यत आह-- तस्मादिति । यस्माल्संस्नाराणंवपतितत्वं 
तासां तस्मादित्यथः । महारो रवाद्यनेकनिरयगतिरिवेति पाठ उक्तनिरयगतिर्यंथा दुःखोपशमाय नारं तथा साऽपि 
नारमिति पूणणान्वयः । तद्विवक्षाया भपि प्रयोजनमाहू--यत एवमिति । एवं विदित्वेति। नालमिति विदित्वेत्यथः। 
भात्मनः सवभूतानां चाऽऽत्मा य “जात्मा वा इदमि"'्यादिना जगदुत्पच्यादिहैतुतवेन यः प्रकृतः स परं ब्रह्य वेदितव्य 

३५ इत्यन्वयः । नन्वेष पन्था एतत्कर्मतद्त्रहतत्सत्यमिल्युपक्रम्योक्थमुक्थमिति वा इत्यादिना कर्म॑सम्बन्धिसगुणब्रह्यात्म- 
जानस्यवोक्तत्वात्तस्येव मोक्षसाधनत्वं नोक्तकेवलात्मन्नानमात्रस्येव्या्चद्धुयैष पत्था इत्यादिना ब्रह्मात्मविज्ञानमेवोक्त 
न कमंसमुच्चितं ज्ञानं तस्योक्तवाक्येन संसारहैतुत्वारपमेन सत्यत्वायोगादित्याह्-तस्मादेष पन्था इति। यस्मात्कम- 
सहितस्य प्राणविज्ञानस्य संसारफलत्वं तस्मादेष पन्था इत्यनेन यदेतद्ब्रह्मात्मविनज्ञानं वदेवोक्तमित्यन्वयः । “तमेव 
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ताभ्यो गामानयत्ता अन्नबन्न वै नोऽयमलमिति, 
ताभ्योऽघमानयत्ता अन्रुबन्न वै नोऽयमरुमिति॥२॥ 
तास्यः पुरुषमानयत्ता अन्रुबन्ुद्तं बतेति | 
पुरुषो याव सुकृतं ता अत्रषीथायतनं प्रविश्षतेति॥२॥ 

अग्निर्ाग्मत्या धरखं प्राविश्दायुः प्राणी मखा नाके ५ 
प्राविश्दादिस्यशथक्षभलाऽक्षिणी प्राविक्ष्िशषः 

गमितवान्संयोनितवानित्यथंः । तस्थ कारणभूतस्याशनायादिदोषवत्त्वात्तत्कायंमूतानामपि देवतानामशनायादि- 
मत्वम् । तास्ततोऽक्नायापिपासाभ्यां पोड्यमाना एनं पितामहं ख्टारमनब्मवन्नुक्तवत्यः । आयतनमधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं 

प्रजानीहि विधत्स्व । यस्मिन्नायतने प्रतिष्ठिताः समर्था सत्योऽघ्नमदाम भक्षयाम इति ॥ १ ॥ 

एवमुक्त ईश्वरस्ताभ्यो देवताभ्यो गां गवाकृतिविरिष्टं पिण्डं ताभ्य एवाद्भूचः पुववत्पिण्डं समुद्धत्य १० 
मुच्छंयित्वाऽऽनयदुशितवान्) ताः पुनगंवाकृति दुष्ट्वाऽत्रुवन् 1 न वे नोऽस्मदधंमधिष्ठानायान्नमत्तमयं पिण्डोऽलं न वै! 
अलं पर्याप्रोऽत्तं न योग्य इत्यथेः । गवि प्रत्यास्याते ताभ्योऽ्वमानयत्ता अन्रुवेन्न वै नोऽयमलमिति पूववत् ॥ २॥।। 

सर्वप्रत्याख्याने ताभ्यः पुरुषमानयत्स्वयोनिभूतम् । ताः स्वयोनिपुरुषं दृष्ट्वाऽचिन्नाः सत्यः सुकृतं शोभनं 
कृुतमिदमधिष्ठानं बतेत्यन्नवन् ! तस्माघ्पुरषो वाव पुरुष एव सुकृतं सवपुण्यकमंहेतुत्वात् \ स्वयं वा स्वेनैवाऽऽत्मना 
स्वमायाभिः कृतत्वात्सुक्कृतमुच्यते ! ता देवताः ईश्वरोऽब्रवीदिष्टमासामिदमधिष्ानमिति मत्वा सवे हि स्वयोनिषु १५ 
रमन्ते \ अतो यथायतनं यस्य यदवदनादिक्तियायोग्यमायतनं तस्रविक्षतेति ॥ ३ ॥ 

तथाऽस्त्वित्यनृन्ञां प्रतिरभ्येश्वरस्य नगर्थामिव बलाधिङृतादयोऽग्निर्वागभिमानी वागेव भूत्वा स्वां योनि 

विदित्वाऽतिमृद्युमेति नास्यः पन्था विद्यतेऽयनाथ'' इत्यनेनापि केवरात्मविक्नानव्यतिरिक्तपथनिषेधादप्युक्तमेव 
ज्ञानं पन्था इप्याहु--नास्य इति । एष पन्था इति ब्रह्मात्मन्ञ(नमुपक्रम्य मध्ये प्राणविन्नानोक्तिस्तु प्राणोपासनया 
चित्तेकाग्रये सति तत्फलाच्च वैराग्ये सत्येष पन्था इ्युपक्रान्तं मुख्यं ज्ञानं वक्तुं शक्यमित्यभिप्रायेणेति भावः । २० 
यद्यप्येतद्राक्यव्याष्यानावसरे कमंमार्गोऽपि पथिशम्दाथंतवेनोक्तस्तथाऽपि ज्ञानमार्गोपायव्वेन स उक्तो न प्राधान्येनेति 
भावः । ननु पिण्डस्याशनायादियोगे देवतानां कथं तद्र्वं येन तासामन्नादनाथंमायतनप्रश्नः स्यायस्मिन्प्रतिष्ठिता 

इत्यनेनेत्यत आह्- तस्येति । 

पितामहमिति । स्व जनकपिण्डजनकमिव्यथंः। अचिष्ठानमिति \ शरीरमित्यथंः । ननु वि रा्देहु एवाऽभ्यतनं 
वत्त॑त इत्याशङ्य तस्यातिप्रौढत्वात्तमापूयं तत्र स्थातुं वयमसमर्थां अचरं च तदेहुपर्याप्तं सम्पादयितुमसम्था २५ 
भत्तोऽस्मद्ोग्यं व्यष्टिदेहं सुजस्वेव्युक्तवत्य इत्याह --यस्मि्निति । यद्यप्यस्मदादिव्यष्िदेहुं विनाऽपि चस्पुरोडाशादि- 
हविस्दनमस्ति तथाऽपि तदपि हविरदनं व्यष्टिदिवतादेहमन्तरा नास्तीति भावः । व्यष्टिदेहसुष्टिमाहू- ताभ्य इति । 
मुदयित्वेति । निविडतया प्रस्परावयवसंयोजनेन सुष्ट्वेत्यथं; । न योग्य इति । गोशरोरस्योपरिदल्तानामभवेन 
रवादिम्रस्योत्वातुमरक्यत्वादित्यथंः । अकवमिति । तस्योभयतादन्ततवेनोक्तदोषाभावादित्यथः। न वे नोऽयमल- 
मिति । अश्वस्यापि विवेकन्ञानाभावादयोग्यत्वादित्यथंः । | २० 

गवाश्वग्रहुणस्य सवं तियंग्देहोपलक्षकत्वमसिप्रव्योक्तम्- सर्वेति ! स्वयोनिभरतमिति । स्वयोनिमूतविराट्- 
पुरुषदेहसजातोयमित्ययैः । यस्मात्स्वकोयपरितोषद्योत्तकेन सृङ्ृतं बतेत्यनेन शब्देन पुरुषदेहुमुक्तवत्यस्तस्मात्तस्थे 
दानीमपि सृङृतत्वमित्याहु--तस्मादिति \ स्वयं वेति \ ईश्वरेण स्वेनैव कृतं भृत्यादिकृतापेक्षया सूङ्ृतं सृष्ट् 
कृतमित्यथंः । पृषोदरादित्वास्स्वयमितिस्थाने पुशब्द इत्यथः । एवं ग्यष्टिदेहुसुष्टमुक्त्वा तत्र करणानां देवतानां च 
व्यष्टिरूपेण प्रवेश माहु --ता देवता इति । इष्टतवे हेतुमाह्--सवें हीति ! आयतनमिति । गोखकरूपं स्थानमित्यथंः । ३५ 

१. अत्र ब्रह्यसूवद्धितोयाध्यायचतुथंपादे विचास्तिम्--कि प्रकृताः प्राणाः इद्दियाणि स्वमहिम्नेव स्वस्मे 
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१५ 

२९० 

२५ 

२०५ 

रत्र भृत्वा कर्णो प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो 
खोमानि भूत्वा तच प्रावि्ंधन्दरमा मनो 
मृत्वा हृदयं प्राविशन्मृद्युरपानो भूता नाभिं 
प्राविशदापो रेतो मृत्वा शिनं प्राविशन् ॥ ४॥ 
तमश्लनायापिपासे अनृतामावास्यामभिग्रजानीदीति । 
ते अत्रवीदेतास्येव शां देवतास्रामजाम्येतासु 
भागिन्यौ करोमीति । तस्मास्य कस्ये च दैवताय 
हविग्यते भागिन्यावेवास्यामश्चनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 

इति प्रथमाध्याये हितीयः खण्डः 

मुखं प्राविकश्षतथोक्ताथंमन्यत् । वायुर्नासिके आदित्योऽक्निणी दिशः कर्णावोषधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा हव्यं 
मृत्धुर्नाभिमापः लिहनं प्राविशन् ॥\ ४ ॥ | 

एवं रुन्याधिष्ठानासु देवतासु निरधिष्ठाने सत्यावशनायापिपासे तमोश्चरमब्रूतामुक्तवत्यावावाम्यामधिष्ठान- 
मभिप्रजानीहि चिन्तय विधत्स्वेत्यथेः ! स ईश्वर एवमृक्तस्ते अशनायापिपासे अब्रवीत् \ न हि युवयोर्भाव- 
रूपत्वाच्चेतनावद्स्त्वनाधित्यान्नात्तत्वं सम्भवति । तस्मदेतास्वेवाग्याद्यासु वां युवां देवतास्वध्यात्माधिदेवता- 

` स्वाभजामि वृत्तिसंविभागेनानुगृह्भामि । एतासु भागिन्यौ यहैवत्थो यो भागो हविरादिलक्षणः स्यात्त्यास्तेनैव 

राज्ञोऽनुजञां प्रतिखभ्य बलाधिकृतादयथः सेनापत्यादयो नगर्यां यथा प्रविशन्ति तद्वदीहवरस्यानुज्ञां प्रति- 
लम्याग्निः प्राविशदित्यन्वयः। यद्यपि वागमिमान्यग्तिनं तु वागेव तथाऽपि तस्य वाचं विना प्रस्यक्षमनुपलब्धेस्तस्या 
अपि देवतां विना स्वविषयग्रहुणसाम्याभ।वात्तयोरेकलोलोभावेनाभेदोक्तिरित्याहू-- वागेवेति । यद्यपि देवत्ताना- 
मेवेदवरेण प्रवेरार्चोदितस्तथाऽपि करणैविना तासां साक्षाददनादिभोगासम्भवात्तेषामपि प्रवेशोऽर्थाच्चोदित एवेति 

तेषामपि स उक्तः| 
अश्नायापिपासयोरपि व्यष्टिदेहेऽपि करणाधिष्ठातुदेवतासम्बन्धं वक्तुं तयोः प्रदनमवतारयत्ति-एवमिति । 

निरधिष्ठाने सत्याविति कारणीभूते वि राडदेहैऽधिष्ठानविक्नेषो यदि स्यादश्शनायापिपासयोरःन्यादीनां मुखादय इव 
तदा व्यष्िदेषेऽपि तदेव स्यात्तयो रधिष्ठानं तेषामिव न तेतदस्ति । अतो निरधिष्ठाने ते इत्यथ: । विधत्स्वेत्यनन्तर 
यस्मिन्प्रतिष्ठिते अच्नमदावेत्ति रोषः । तत्राधिष्ठानविरोषस्तावद्युवयोः कारणे समष्टिदेहैऽभावादिहापि नास्त्येव कारण- 
पूवकत्वात्कार्येऽप्यधिष्ठानस्यादनं तु युवयोधंमेरूपत्वाद्धमिणमनाश्चित्य धमंस्य स्वातन्त्यायोगाच्चेतनावद्धर्मीभूत- 
देवतागतमेवान्नादनं युवयोरिव्याहू-स ईहवर इति । भाषरूपत्वादिति । धमरूपत्वादित्यथंः | ध्मिणोऽप्यत्रेतनस्य 
भोक्तुत्वादशंनाच्चेतनावट्रस्त्विव्युक्तम् । अध्यात्मेति । अध्यात्मदेवत्ता व्यष्टिदेहुगतदेवता अधिदेवत्ताः समर्टिवराड्- 
देहमता हपिर्भजोऽन्यादयः प्रसिद्धास्तास्विल्यथंः । वृत्तीति । भोगेकदेरादानेनेत्यथं; । एतदेव स्पष्टीकरोति । 
एतायु भागिन्याविति । साक्षाहेवतासु भागवत्त्वायोगाहवताभागेने भागवत्त्वमंशवत्त्वमुक्तमिति व्याचष्टे--यहेवत्थ 
इति । यहेवत्यो यहेवतासम्बन्धी यो भागः स्यात्तस्या देवतायाः सम्बन्धिना तेनव भागेनेत्यथंः । हवि रादीद्यादि- 
शब्देन तत्तादन्द्रियविषयौऽपि गृह्यते । करोमीत्यनन्तरमुक्स्वेति शेषः । उक्तमथंमिदानींतनन्यवहारेण हढीकतुं 

२५ 

 स्वस्मे कार्याय प्रभवन्ति उत तत्तदभिमानिदेवताधिष्ठिता प्रभवन्ति इति संदह्य तेषां स्वकायंशक्ति- 
योगात् स्वमहिम्नेव प्रभवन्तीति प्राप्ते सिद्धान्तः--ज्योति राद्यधिष्ठानं तु तदामननात् (ब्र. सु. २.४.१४) 
इति । अयमथः--ज्योतिरादिभिः अग्न्याद्यभिमानिदेवताभिः अधिष्ठितं वागादिकरणजातं स्वकार्येषु 

प्वत्त॑ते | तदामननात् । “मन्निवग्भूत्वा मुखं प्राविशत्" इति । अग्नेदचायं वाग्भावः मुखे प्रवेशश्च 
देदतात्मनोऽधिष्ठातुत्वमङ्ीकृत्योच्यते । देवत्तासम्बन्धं विना अग्नर्वाचि सम्बन्धाभावात् मुखे प्रवेशस्य ` 
असम्भवदुक्तिकत्वास्चेति | 
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स॒ ई्षतेमे चु लोकाश्च ोकपारारवान्नमेस्यः सृजा इति ॥ १॥ 

सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽमितक्तास्यो मूर्तिरजायत । या वै सा मूतिरजायतान्नं वे तत्॥ २॥ 

भागेन भागिन्यौ भागवस्थतै वां करोमीति सुष्यादावीश्वर एवं व्यदधाद्यस्मात्तस्मादिद्यनीमपि यस्ये कस्ये च 

देवते देवताया अर्थाय ह विगृह्यते चस्पुरोडा्लादिलक्षणं भागिन्याकेव भागवत्यावेवास्यां देवतायामक्ञनाया- 
पिपासे भवतः ॥ ५।। 

इति श्रीमदुगोवरिन्दभगवप्पुञ्यपाद्िष्यश्रीमच्छ्घुरभगवल्छृतावेतरेयोपनिषन्दूाष्ये 
प्रथमाध्याये द्ितीयः खण्डः 

स एवमीश्वर ईक्षत । कथम् ? इमे नु लोकाश्च लोकपाल मया सृष्टा अशनाधापिपासाभ्यां च संयोजिताः, 

अतो नैषां स्थितिर्रमन्तरेण तस्मादश्चतरेभ्यो रोकपारेभ्यः सृजे सृज इति ! एं हि खोक ईश्व राणामनुग्रहे निग्रहे 
च स्वातन्त्यं दषं स्वेषु तद्रन्महैश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वात्सर्वा्म्ति निग्रहानुग्रहेऽपि स्वातन्त्यमेव ॥ १ ॥ 

स ईश्वरोऽन्नं सिथृष्षुस्ता एव पुलक्ता अप उदिष्याभ्यतपत् । ताभ्योऽमितप्नाभ्य उपादानभूताम्यो 
मूतिर्ध॑नरूपं घारणसम्थं चराचरलक्षणमजायतोत्पन्नमन्नं वै तन्परुतिरूं या वे सा मतिरजायत ।\ २ ॥ 

तस्मादित्यादिवाकयं तद्या चष्टे --यस्मादिति \ यस्मास्सृष्टवादवेवं व्यदधात्तस्मादिव्यथः । हविग्रंहणमुपलक्षणमधि- 

दैवतं हविगुद्यतेऽध्यात्मदेवतायै शब्दादिविषयो गृह्यत इति योज्यम् | भाभिन्यावेवेति। यद्यपि डन्दादिविषयेण 

हविषा चाग्न्यादिदेवतातुप्तौ तयौर्नाश्च एवं हश्यते न तु तद्धागेन भागित्वं तथाऽपि तयोः सर्वाद्मना नारे पुनः 
कालान्तरे ते न स्याताम् । अतः स्व्पेण स्थियोरेव तयोः कदयचिदिन्द्रियदेवतानां विषयोन्मुखतया प्रेरकत्वरूपं 
कार्यौन्म्यं कदाचित्तदभावरूपोपश्चान्तिरित्यभ्युपगन्तव्यभ् । तथा च हविषा देवत्तातृप्तावशनायापिपास्योरपि 
तुप्तिरुपशान्तिैदयत इति तद्धागेन भागवत्तवमुक्तमियर्थः। न च चक्षुरादिना हूपादिग्रहणदशायामशनायापिपासयोनं 
शान्तिह॑श्यत इति न सवत्र भागवच्वं तयोरिति शङ्कयम् । क्षुत्पिपासातंस्यान्चपानदर्शनश्चवणादिनाऽत्रपानप्रत्यासत्ति- 

परितोषेण मनसि तृष्णा शान्तेव भात्ति। न तु यथापूर्वं बाधत इत्ति चक्षुरादिष्वपि तयोर्भागवत्वमिः्युक्त 
सायणीयदीपिकायाम् । वस्तुतस्त्वरनायापिपासाश्चव्दैनेन्द्रियाणां स्वस्वविषयगोचरो तुष्णाकामावुच्येते । अन्नमदा- 

मेत्यत्राप्यन्नादनं स्वस्वयिषयग्रहूणमेव चक्षुरादीन्द्रियदेवतानां मुख्यादनासम्भवात् । तथा च रूपादिविषयग्रहुणेन 

तत्तद्विषयगोचर्योस्तयोः चान्तिरस्तीति सवं द्दियेष्वपि तयोर्भागवत्तवं युक्तमिति । न चेन्द्रियदेवतातुप्िव्यत्तिरेकेण 

न तयोः पृथकतृपिहंस्यत इति वाच्यम् । इन्दर यदेवतानां स्वस्वविषयोन्मुखतया प्रेत्वरूपकार्योन्मुर्यनिवृत्तिरूपोप- 
शान्तिरेव पुथक्तयोस्तुप्तिरस्तोदयुक्तत्वात् । यद्यप्यणवप्रवेशनमश्चनायादिमत्त्वं त्घिमित्तमन्नादतमित्यादि स्वं कायं- 
करणसङ्घातपञ्चराध्यक्षस्य जीवस्य भोक्तुरेव नेन्द्ियदेवतानामकशनायापिपासादि तथाऽपि तस्य वस्तुतोऽभोक्तु- 
ब्रहाभूतस्य स्वतो भोक्तुत्वायोगादिन्द्रियदेवतादयुपाधिक्रतमेव त्स्य भोक्तुत्वादिसवंसंसार इति वक्तुं तेष्वेव 
तमारोप्य श्रुत्योच्यत्त इति न दौषः । 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य॑श्रीमच्छरद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचितायामैतरेयोपनिषद्धाष्यटीकायां 
प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः 

एवं भोगसावनसृष्टिमुक्त्वा भोग्यसुष्टि ववतुमारमते--स एवमिति ! नुशब्दोक्तं वित्तक स्पष्टीकरोति- 
लोका इत्थादिना । पूर्व॑वल्लोकटोकपालग्राथनां विना स्वयमेवा खष्टं वित्तकितवानिल्युक्तेः प्रयोजनमीश्वरत्व- 
जञापनमित्याह्-एवं हीति । 

अप इति । पञ्चभूतानीत्यथंः । अभ्थतपदिति \ एतेभ्यो भूतेभ्यो मनुष्यादोनामन्चभूता त्रीह्यादयो जायन्तां 
मार्जारादीनामन्नभूतानि मूधकादीनि जायन्तामिति पर्यालोचनं सङ्कल्पं कृतवानित्यथंः । मूतिशब्देन करचरणादि- 
मतोऽमिधाने ब्रीद्यादेरग्रहणं स्यादत आहु--घनरूपमिति ! कल्निमित्यथंः । नन्वमूतानामपि वायुचन्द्रकिसणादयेनां 
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तदेनःचुष्टं ` पराडत्यनिघासत्तद्वा चाऽजिघरक्षत् 
तन्नासषक्नोहाका ग्रहीतुं स यद्वेनद्याचाऽग्रहेष्यदभिन्याहृत्य दैवान्नमन्रप्स्यत् ॥३॥ 
तत्प्राणेनाजिधृष्ष्तन्नाश्क्नोखणेन ग्रहीतुं स यद्धेनसणेनाहेऽरदभिग्राण्य हैवानमत्रप्स्यत् ।४॥ 
तच्षाऽजिधृधच त्राशक्नोचकुपा = प्रदीतं स यद्वेनच्चक्ुपाऽग्रह्यद् चटा हैवानमत्रप्स्यत् ॥१॥ 

५ तच्छोत्रेणाजिधृक्षचन्नाश्कनोच्टरप्रेण प्रदतं स यद्धेनच्छीत्रेणाय््यनच्छ्तवा हैदान्ननतरष््यत् ।1६॥ 
तचाऽनिधृक्षचन्नाक्नक्गोखचा ग्रहीतुं स यद्धेनचचाअ््रहेष्यत्स्यष् दहषान्नमनरप्स्यत् ।॥७॥ 
तन्पवम्ा 19 धतन्नाशकनोन्भनसा ग्रहीतुं स् यद्वनन्मनसा-श्रटनवद्याला टवान्यसत्रप्ट्यत् ॥८॥ 

 तच्छि्नेनारिधृक्ष्तन्ाशक्नोच्छ्षिनेन म्रहीतं स यद्धेनच्छि्नेनाग्रदेष्यदधिसुल्य हेवाज्सत्रप्स्य॑त् ॥६॥ 
तदपानेनाजिधृश्व्दावयत् सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नाणुदां एप यद्वायुः ॥१०॥ 

१० तदिनदश्नं छोकरोकपालानामर्थेऽभिपुखे सृष्टं तद्यथा मुषकादिरमार्जरादिगोचरे सन्सय मृत्युराद इति 
सत्वा परागच्तीति पराङसदत्तनतीत्यानिघांसदतिगन्तुमेच्छत्पलायिसुं प्रारभतत्यथेः । तमल्लाभिप्राथं सत्वा स 
रोकलोकपाख्सद्क(तः कांकारणलक्षणः पिण्डः प्रथमजत्वादल्यांश्चान्नादानयश्यंस्तदक्तं वाया वदरव्यापारेणानिधुक्षद्- 
ग्रहीतुमेच्छतदच्चं मादकनोच्च समर्थोऽभवद्राचा वदनक्रियया ग्रहीतुमुषादातुम् । स प्रथसजः शरीरी फचदि हैनदराचाऽ- 
ग्हेश्यदुगृहीतवान्स्यास्सवऽपि लोकस्तत्कायंभूतत्वाद्मभिव्याहुत्य हेवान्चमनत्रष्स्यलप्रोऽभविष्यत् । न चेतदस्त्यतो 

१५ नाशवनोद्राचा यरहीतुमित्यवगच्छामः पुवेजोऽपि ॥ २ ५ 

समानमुत्तरम् ! तसप्राणेन तच्चक्षुषा तच्छत्रेण त्वचा तन्मनसा तच्छिषनेन तेनं तेन करणब्यापारेणान्नं 
ग्री तुमदानुवस्पश्चादपानेन वायुना मुखच्द्रेण तदश्तमजिधृक्षतदावधत्तदन्लमेवं जग्राहाल्लितवान्। तेन स एषोऽपान- 
वायुरचस्य ग्रहोऽचचग्राहुकं इत्येतत् । यद्वायुर्यो वायुरत्नायुरल्लबन्धनोऽच्नजीवनो वे प्रसिद्धं स एष यो चायुः ॥ ४-१० ॥ 

 सर्पादीन्परत्यत्ततवमस्तीति तत्संग्रहाथंमाह--धारणसमथं चेति । शरीरधारणसमथेमित्यथः | चरेति । चरं मूषकाच- 
२० चरं प्रीह्यादीष्यर्थः । या वै सा मृत्तिरजायताच्नं वै तदिति पूर्वेणान्वयः | तच्छन्दाथं माहू-मूतिरूपमिति । 

शम्दादिभोक्त॒त्वमिन्द्ियदेवतोपाधिक न स्वत्त आत्मन इत्यभिप्रायेण तेषां शब्दादिभोगमुकंत्वेदानीमन्च- 
पानभोक्तुत्वमप्यपानवृत्तिमस्राणोपाधिकं न स्वत आत्मन इत्यभिप्रायेण त्स्याभोक्तृत्वं पर्शलिषा्िर्घारयितुमाह्- 
तदेनदिति । सृष्टं तत्पराङ्सदत्यजिघांसदित्यन्वयः । उक्ताथं हष्टान्तमाह्- यथेति । पराडपदं व्युत्पादयत्ि-- 

> परागच्चतील्ति । मत्वे्यनन्तरं परागच्चति तद्रदिति शेषः । अतिगन्तुभैच्छदिति । यदपि व्रीह्याचचेत्तना्स्य 
२५ नैवेमिच्छा सम्भवति तथाऽपि भोक्तृ रीरान्तनं प्रविष्टं किन्तु बहिरेव स्थितमिव्यत्र तात्पयंम् । कायंकरणलक्षणः 

पिण्डस्तदन्नं वाचाऽजिधुक्षदिव्यन्वयः | नन्विदानीमिव प्रथममेवापानेनैवास्जिवुक्षा तस्य किमिति नाऽऽसीदित्या- 
राङ्कव तस्येदानीतनशरीरपेक्षया प्रथमजत्वात्तदानीं चापानेनाच्ादत्वस्यानिश्चयात्तस्य वागादिनाऽ्नजिधृक्षा 
युक्तेत्याह-प्रथमजत्वादिति । अस्मदाद्पेक्षयेत्यथः । यस्मिन्प्रतिष्ठिता अच्मदमिल्युपक्रान्तस्य व्यष्टिशरीरस्य 

~; समष्टिपिण्डपेक्षया प्रथमजत्वाभावादपरयन्नजानन्निव्यथंः । वदनक्रियया प्रथमलजस्म पिण्डस्य कारणस्याननग्रहुणा- 
३० सामथ्यं कायंगत्तासामर्थ्येन द्रदयति-स प्रथमज इति 1 अत्र प्रथममच्रपदं गृहीतवान्स्यादित्यत्र कमत्वेन सम्बध्यते | 

दत्कायंभूत्तत्वादिति । तदनन्तरमूतत्वादिव्यथंः । इदानीतनशरीरस्य पूवंकालीनन्यष्टिक्ञरी रकार्य॑त्वाभावादिति | 
अभिव्याहूत्येति । वाचकशब्देनाभिधायेत्यथंः । पृवंजोऽपीत्यस्य नाशक्नोदिति पूक्णान्वयः | 

प्राणत घ्राणेनासिप्राण्याऽऽ्रापेत्यथंः । अपानेनेति ! सुखच्छिद्रेणान्तगंच्छता वायुनेत्य्थंः | अघ्राततृत्वमपि 
श्वसनवृत्तिमतः प्राणस्य धर्मो नाऽऽत्मनः स्वत इत्येतत्तदेनत्सुष्टं पराख्स्यादिनोक्तं सन्दभेस्य प्रयोजनमुपसंहरत्ि-- 

३५ तेन स एव इति! येन कारणेनापानेनान्नमशितवांस्तेनेव्यथंः । अपानवृत्तिमतः प्राणस्याच्च्राहुकत्वं प्रसिद्धया 
हढीकतुंमन्नायुरिति वाक्यं ग्प्राचष्टे--अन्नायुरिति । अच्रमदामेत्यादिश्रुव्यन्तरे प्राणस्याच्नयुष्टवे प्रसिद्धमित्य्थः | 
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स॒ ईक्षत कथं निविद् मते स्यादिति स ईषत कतरेण प्रपा इति। स ईत यदि 
वाताऽमिन्याहूतं यदि प्राणेनाभिध्राभितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि भरत्रेण श्रुतं यदि खचा 
स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यचपानेनाम्यपारितं यदि शिषनेन विदष्टमथ कोऽहमिति ॥११॥ 

स एवं खोकलेकयालसद्खतस्थि्तिसनच्चनिमित्तां कुत्वा पुरपौरतत्पालयितस्थितिसमां स्वामीवेक्षत-- कें 
नु केव प्रकारेणेति वितक्यन्चिदं सदसे आखन्तरेण पुरस्वासिनम् । यदिदं कायकारणसद्धयतकाथं वक्ष्यस(ण कथ चु 
खद् मामन्तरेण स्थास्परार्थ चत् । यदि वाचाऽभमित्पहूतमित्यादि, केवलमेव वार््यवहूरणादि, तच्चिस्थक्े न कथञ्चन 

भवेहलिस्तुत्थादिवत् । पोरवन्यादिभिः प्रयुज्यत स्वाम्र्थं॑सत्तत्स्वामिनमन्तरेणात्तस्येव स्वासिभि सत् 

तस्मास्पथा परेण स्वालिनाऽधिष्ाल कताकृतपलद्ाल्निभुतेन भेरा भवितव्यं पुरस्यैव राज्ञा । यदि नासतत्सहत- 
कायस्थ परा्थ्दं परमर्पथनं सां चेतनगन्तरेण भवेत्पुरपौश्कायमिव तत्स्वामिनम् । अथ कोऽहं व्विस्वरूपः करस्थं ठा 
स्वामी ? यद्यहं कायंकरणलद्घुातसनुप्रविदय वागादमिव्याहूतादिफलं नोषलमय, राजेव पुरमाधिहपाध्य्तपुरपः- 
छताकृत वक्षस्, न कश्िन्मामयं सत्लेवंह्पश्चेत्यधिगच्छेदिचारयेत् । विपयैये तु, योऽयं बागाचमिष्याहुतादीर{मिति 

एवं भोगादिकरणमतानां लोकान मोगायतनस्य समष्टिव्यष्टिशषरीरस्य भोगोपकरणानां वागादीनां 

समष्टिश्चरीरे लोकपाकल्वेन व्यष्टिशरीरे करणाधिष्टातुत्देन च स्थितानां देवतानां भोगे प्रेरकयोरदानायापिपास- 

योस्तत्प्रयुक्तस्य करणनिष्ठध्य शन्दादहिविषयग्रहणलक्षणस्य भोगस्यापानवृत्तिमस्प्राणनिष्ठस्यान्नपानम्रहणलक्षणस्य च 

भोगस्याऽऽत्मनः संसारित्वसिद्धयर्थं सृष्टिमभिधयेदानीं संस्तारिणं "मोक्तारं दद्ंयितुं स्टुरीक्वरस्य विचरं दशतु 
स ईक्षतेति वाक्यं तद्वयाचष्टे एवमिति । पुरस्य पौराणां पुरवासिनां त्त्पारुपिततूणां राजनियुक्ताधिक्रारिणां 
स्थित्तिसमां तत्तव्यामच्निमित्तामन्नाधोनां सद्खुतिस्थितति कृत्वेव्यन्वयः। लोकादीन्सुष्ट्वेद्यपि द्रष््यम् । कृतवल्युपरश्षण 
पदार्थानुक्तवा वाक्याथंमाहू--यदिदभिति वक्ष्यमाणसिति! वाचाऽभिव्याहूतमित्यादिना वक्ष्यमाणमभिम्याहु रणा {दक- 

मित्यथंः। हेतुगभितमिदं शब्दाथंस्य विरोषणम् । परार्थं सदिति \ पराथंत्वात्परमथिनं मामृते कथं स्यादित्यस्यवाथस्प 
कथब्दसुचित्तं व्यतिरेकमाहू--यदीति । केवलं मेक्त॒रहितग्यवहूरणादि तत्तच्च कथञ्चन भवेत्कथच्िदपि 
भवे दित्यन्वयः । तत्र हेतुः---निरथंकमिति । अथंयत इत्यथः । पचाद्यच् अथंयिता पुरुषस्तद्रहितमित्यथंः । अथथिता 
हि पुरुषः स्वस्य प्रयोजनसिद्धयर्थं वागादिकं प्रेरयति । तदभावे प्रेरकाभावाद्वाग्न्यवहारादिकं न भवेदित्यथः। 
यद्वास्थंः प्रयोजनमथिनोऽमावि तस्याथंत्वाभावान्निष्प्रयोजनं सत्तन्च भवेतप्रयोजनप्रयुक्तव्वात्सवं प्रवृत्तेरिति । तत्र 

दष्टन्तः--बरिस्तुद्थाद्विदिति \ एतदेव विवृ णोत्ति--पौरेति \ अत्र यथाशब्दो द्रष्टव्यः । यथा पौसार्दिः 
प्रयुज्यमानं बिस्तुत्यादिकं स्वामिनमन्तरेण न भवेत्तद्रदित्यन्वयः। स्वामिनमन्तरेणेत्ि। जस्य व्यास्यानमसव्येवेति। 
विचारस्य फरमाहु--तस्मादिति। परेणार्थादन्येन स्वामिनाऽथिना वागादिव्यवहारछृतोपकारभाजाऽधिष्ठा्ा वागादि- 
प्ररकेण । अधिष्ठातुव्वं चायस्कान्तवच्चेतनस्य सल्निधानमात्रमेव साक्षितया न व्यापार इत्याह्-ढकृतेति \ इृताछृत- 
यास्तत्फरस्य चेत्यधः। फसाल्षित्वमेव भोक्तृसवमपीत्याह्--भोकत्रेति \ राज्ञेत्यस्येतिपदाध्याह्रेणेक्षतेति पूवणान्वयः। 

एवं वाएव्यवहरणादिकायसिद्धयर्थं मया प्रवेष्टन्यमित्युक्त्वाऽऽत्मस्वरूपबोधार्थं च मया प्रवेऽटन्मिति 

वक्तुं स॒ ईक्षत यदि वाचाऽभिव्याहृतमित्याद्यथ कोऽ्टसिव्यन्तं वाक्यं तसप्वेशभ्रयोजनकथनःथंत्वेन कथं 
न्विदमित्तिवक्यतुल्यत्वात्स ईक्षत कतरेणेति वाक्परेन व्यवहितसपीहैवाऽऽकृष्य व्याचष्टे--यदि चमे । 
संहतस्य वागादिलक्षणस्य कायस्य परथंत्वं परोपकाररूयासिन्याह् रगाद्किारित्वं परराथनमुपक्तारभाजमन्तरण 
भवेदित्य्थं; | अनेन यदि वाचैव केवरूयाऽधिः गहूं भवेदित्येदकाराध्याह्यरेण वाक्यं योजित्तमर् । एवमुत्तरत्रापि 
यदि प्राणेनैवाभिप्राणितं भवेदिव्यादि व्ष्टव्वरम् । अथित्राणित्तमाघ्रातममभ्यपानितमन्तगंतं भक्लितमित्यथेः । उक्तमेव 
वाक्यां स्पष्टोकरोति-यद्यहसित्थादिनः । अयं स्विति । अयमात्माऽस्ति स चैवंरूपदवचेति नाधिगच्छेदिद्यथंः | 
अप्रवेशे स्वस्याधिगमो न स्यादिष्युक्त्वा प्रवेशे तु सोऽस्तीत्ति प्रवेशफकमाहु--विपथंये त्विति \ प्रविरधाभि- 
व्याहुतायुपछम्मे तवित्यथंः । वेदनरूपः संह्चेत्यधिगन्तव्योऽहं स्पामित्यन्वयः । वेदनह्पत्वतुपपादयसि--धोऽध्दः दन्ति । 
याप्यं वागाद्चभिव्ाहृतादि वेद स्त वेदनरूप इप्यधिगन्तव्यः स्याभित्यन्वयः | न च वेदिनः कथं वेदन पृत्वसित्ि 
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स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विदटतिनाम दास्तदेतननान्दनम् । 

वेद स सन्वेदनरूपश्चेत्यधिगन्तव्योऽह् स्याम् \ यदथंमिदं संहतानां वागालोनासभिव्याहुतादि ! यथा स्तम्भकूडचादीनां 
प्रासादादिसंहतानां स्वावयवेरसंहृतपराथ॑त्वं तद्टदिति \ एवमील्लित्वाऽतः कुसरेण प्रपद्या इति 1 प्रपदं च मूर्धा चास्य 
सद्धमतस्य प्रदेश्मा्गवनयोः कतरेण मार्गेणेदं कायंक्ारणशद्धुयतलक्षणं पुरं प्रपद्य प्रपदयेयमिति(चेयेति) ॥\ ११ ॥ 

एवमीक्षित्वा न तावन्मदृभुत्यस्थ प्राणस्य मम सर्वार्थाचिष्कतस्य प्रवेक्नमार्गेण प्रपदाभ्यामघः प्रपद्ये 1 

वाच्यस् । वेदितुरवेदनरूपत्वे तस्य वेदनान्तरकमंत्वं वाच्यम् । तस्मिन्वेदने वेदिततंव कर्ता चेदेकस्मिन्वेदित्तरि 
कतुत्वं कमत्वं च विरुद्धं प्रसज्येत । अन्यो वेदिता कर्ता चेत्तस्याध्यन्यो वेदितेत्य्तवस्था स्यादिति वेदितुवंदनरूपल्व 
सिध्यति । अत एव श्रुत्यन्तरे यो वेदेदं जिघ्राणीति स्र आसति घ्नातुघ्रेयघ्राणवेदनस्याऽऽत्मत्वमुक्तमिति भावः। 
तस्य वेदनरूपत्वे प्रमाणमुक्त्वाऽस्तिवे प्रमाणमाहु-यद्थंसिति । संहतानां वागादौनाममिन्प्ाहूतादि यदर्थं सोऽन्यो 
वागादिभिरसंहतः संश्चेत्यधिगन्तव्य इति पूर्वेणान्वयः । संहतानामसंहतपथंत्वे दृष्टान्तमाहू--यथेति । एतदुक्त 
भवति। वागाद्यभिग्याहूतादि स्वासंहुतपराथं मवितुमह्ति। संहतत्वात्कडयादिवत्प्रासादादिवेच्चेतति। तद्रदित्यनन्तेर 
श्रुतिगतं स ईक्षतेति पदं द्रष्टव्यम् । भाष्ये तु स्पष्टतया त्यक्तम् । प्रयोजनद्यवरास्प्रवेशस्य कततन्यत्वे सिद्धं प्रवेश- 

दारस्य विचारस्यावसर इतीदानीं स ईक्षत कतरेणेति वाक्यं ग्याचष्टे--एवमीक्षित्वेति । अत इति \ यततः प्रवेशस्य 
वागादिन्यवहा रसिद्धिमंत्स्वरूपबोधश्चेति प्रयोजनद्रयःसद्धयथं कतंग्यत्वमतत इत्यथः । अन्त्ररिति पठे शरीरस्यान्त 
प्रपद्या इत्यन्वयः । कततरेणेति पदं गृहीत्वा तद्वयाख्यातुं मागंहयं दशंयति--प्रपदं चेति । इदानीं गृहीतं पदं 
व्याख्याति--अनयोः कतरेणेति । प्रपद्या इत्यनन्तरं श्रौतं स रईक्नतेत्ति पदं द्रष्व्यम् । 

अनन्तरं सर ईक्षत यदि वाचैत्यादिवाक्यं पूवमेव व्याख्यातमिति तदुत्तर स एतमेव समानमिति वाक्यं 
व्यास्यातुं तदपेक्षितमाह्--एवमीक्षित्वेति । पर्थालोच्येव्यथंः । भृत्यस्य प्रवेक्मार्गण स्वामिनः प्रवेशोऽनुचित 
इत्यनेनैव मार्गेण प्रवेशं निदिवतवानिव्याहु-न तावदिति\ अस्थेति। पिण्डस्येद्यथेः। प्रपद्येयमित्यनन्तरं निश्चि्येत्ति 

२० 

९५ 

२३० 

३५ 

१. अत्र परेषां व्याष्या--“एतया द्रा प्रापद्यत्त इत्यत्र सरष्टा परमात्मा जीवशरीरकतया प्राविशत् । 
“अनेन जीवेनात्मनाभनृप्रविश्य' इत्याघयनुस्ारादिति, तन्न । प्रवेशश्रुतिः त्त्॑तिरीयके “तत्सुष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्" तथा बृहुदारण्यकप्रथमे “स एष इह् प्रविष्टः" एेतरेयके च “एतया द्वारा प्रापद्यत्त! 
इति त्रिष स्थलेषु दृष्टा स्पष्टमीश्वरस्येव प्रवेशमाचष्टे पृथक् जीवगप्रवेदः कुत्रापि न ध्रूयते । 
तेन ईश्वर एव जीवरूपेण प्रविष्टः इति व्याख्यात्तम् “अनेन जोवेनात्मनानुग्रविक्य'' इति छान्दोग्य 
श्रतिरपि जीवरूपेणेत्यथं सुल्भयोजना वततंते । तत्र “आत्मना” इत्युक्तः स्वस्वरूपाभिन्नेनेव्यथंः | 
“'तत्तवमसि"” "'महु ब्रह्मास्मि” इत्यादिश्नुव्यनुसारेण जोवब्रह्मामेदस्य ज्ञानादित्यथः | 

परमते तु शरीरवाचकपदानां शरीरिपरत्वपरिभाषामभ्युपगम्यापि इयं न च्यास्यातुं शक्या | अचर 
परवेष्टरारीरिवाचकस्य शरोरपरत्दायोगात् । पृथक् जीव्रवेशस्य कुत्राप्यनुकरूत्वातु । परमात्मनः 
पूवमेव शरीरस्थत्वात् जीवशषरीरकप्रवेशस्य जीवप्रवेशे पयंवस्ानादिति तात्पयंवणंनमपि न शोभनं, 
“जीवेनात्मना इति भ्ुतेः जीवरूपेण प्रवेश इत्यथंकत्वातु जीवशरीरक इति कथमपि 
व्याख्यातुमशक्यत्वात् । समानकतुंकत्वे क्त्वास्मरणाच्चं प्रकृते तद्धि रोधः। 

तस्मान्मुख्याथं एवैताः भ्रुतीव्यकरिवेते सते । भगवत्पादसंज्ञाय गुरवेऽस्तु नमस्सदा ॥ 
माध्वमते--मूधंन्यनाडया ब्रह्मवायुसमन्वितः नारायणः शरीर प्रविवेश । पुनः रूपान्तरंण प्रपदाभ्यां 
प्रविवेश । तस्य अक्षिकण्ठं हृत् इति चयः आवसथाः एते च ष्दप्नाः स्वयं विष्णुना आप्तत्वात् त्रिषु 
स्थानेष अनिरुद्धादिषू्पेण नारायणो वत्तते । स च जीवस्य अवस्थाच्रयदाता | अच्र प्रपदाभ्यां प्राण 

प्रविष्ट इति पूर्वं मरु एवोक्तमिति तदंशे मृकूविरोधः | यदि नाराथणः शरीरे प्रविष्टः तस्येव 
गरायवस्थाः तद्राश्च जीवः तदहि स एवेति स्पष्टम् ¦ त्था चानिरुद्धादौनामत्र न प्रसक्तिः । स्वप्न 

शब्दस्य रूढचर्थपरित्यागो महान् दोषः! स जातो भूतानि व्यैखयत् मस्स्यादिरूपेण अपश्यत् किमिहान्यं 
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तस्य त्रय आवसथाच्लयः स्वप्नाः, अयमावस्थोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥१२॥ 

कि र्तहु पारिशेष्यादस्य मूर्धानं विदायं प्रपद्येयमिति शोक इवेक्षितकारौ स स्ष्टेश्वरः एतमेव मूधसीमानं केश- 
विभगावसानं विदायं च्छिद्रं कुत्वेतया द्वारा मार्गेणेमं लोकं कायंकास्णसङ्कातं प्रापद्यत प्रविवेश । 

सेयं हि प्रसिद्धा हाः । मूर्ध्नि तेलादिधारणकारे तद्रसादिसंबेदनात् ! सैषा विदुर्तिविदा रितत्वाद्धिद् तिर्नाम 
प्रसिद्धा हाः! इतराणि वु श्रोत्रादिद्राराणि भृत्यादिस्यानीयसाघारणमागंत्वान्न समुद्धीनि नाऽऽनन्दहैतूनि । इदं तु 
हारं परमेश्वरस्यैव केवलस्येति तदेतच्नान्दनं नन्दनमेव नान्दनमिति देध्यं छान्दसम् । नन्दत्यनेन दारेण गत्वा 
परस्मिन्ब्रह्यणीति । 

तस्येवं सृष्ट्वा प्रविष्टस्य जीवेनाऽऽस्मना राज्ञ इव पुरं त्रय आवसथाः--जागरि तकार इद्ियस्थानं दक्षिणं 
चक्षुः ! स्वप्नकारेऽन्तमेनः \ युषुप्निकाले हूदयाकाक्ञ इत्येतद्रक्ष्यसाणा वा त्रय आवसथाः । पितुश्चरीर मातुगर्भारायः 

रोषः । एवमपेक्षितमुक्त्वा स एतमिति वाक्यं व्याचष्टे--इति लोक इवेति । एवमोक्षित्वा मूर्धानं विदायं 
प्रप्येयमिति निर्चि्येमं सङ्घातं प्रापचतेत्यन्वयः | 

ननु नव वै पुरुषे प्राणाः सप्त वैँ शीषेण्याः प्राणा द्वाववान्चौ | नवद्वारे पुरे देहीत्यादिषु द्वारनवकं प्रसिद्धं 
न तु मूधंनि ह्वारान्तरमित्याशङ्कध प्रत्पक्षत“स्तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेती"'ति श्रूतितक्व तस्य द्वारस्य प्रसिद्धेरनवमिति 
वक्तुं सेषेति वाक्यं तद्रयाचष्टे-- सेयमिति ! प्रत्यक्षतः प्रसिद्धि सैषेति पदाभ्यां दकोयति-मृध्माति ! मूधेनि चिरं 
विषवृक्षतंखादिघारणकाले तिक्तादितद्रससंवदेनं दृश्यत इति सा द्वाः प्रत्यक्षतः प्रसिद्धेत्यथः। न केवकं द्वार 

प्रत्यत एव प्रसिद्धिः किन्तु तस्या विहतिरित्ति नाम्नाऽपि प्रसिद्धिरिव्याह--विदृतिरिति) अनेनेरवरेण स्वप्रवेशाथंम- 
साधारणतया विदारितत्वाच्च भृत्यस्थानीयचक्षुरादिप्रवेक्ष्रारंः सह् नव वै पुरुषे प्राणा इत्यादिूरवाक्रश्रुतिषु परिगणित्त- 
मित्युक्तम् । श्रौतप्रसिद्धि वक्तुं तदेतच्नान्दनमिति वाक्यं तत्रैतदेव नान्दनं नान्यानीत्युक्तमिति कृत्वा व्याचष्टे-- 
इतराणि त्विति । सम्रद्धीनीति । सम्यगुद्धिरानन्दो येषु तानीति विग्रहः । हैतुश्ब्दं भावप्रधानं स्वीक्रटाऽऽनन्वं 
प्रति हेतुत्वं येषामिति बहुब्रीहिणा हेतुनीति नपुंसकत्वं द्रष्टग्यम् । नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वेति ! अनेन तयोध्वंमायन्न- 
मुतत्वमेतीति श्रुतौ प्रसिद्धिदंरिता । 

ईश्वरस्येवं प्रवेबमुक्त्वा तस्य पूर्वोक्तकायंकरणसङ्घातोपाधिकं संसारमाह्--तस्येति ! एवं पुरं सृष्ट्वा 
जीवेनाऽऽत्मना प्रविष्टस्य तस्य राज्ञ इव त्रय आवसथाः क्रीडास्थातानीद्यन्वयः। ताच्येवाऽऽह्--जागरितेति । 
चक्षुरिति । चक्षर्गोककमिद्य्ं; । मन इति । मनसोऽधिकरणं कण्ठस्थानमिदयथः । कण्टे स्वप्नं समादिचेदिति 
श्रुतेः । हृद्याकाश इति । हृदयावच्छिन्नमूताकाश इव्यर्थः । यद्यपि ब्रह्मण्येव सुदु जवौ वतते सता सोम्य तदा 
सम्पन्न इति श्रुतेस्तथाऽपि ब्रह्मणोऽपि हृदयाकाश्ञेऽवस्थानात्तत्सम्पन्नौऽपि तत्रैव वततत इति तथोक्तम् । अन्यथा 
हूदयाकाशश्ब्देनैव दहुराधिकरणन्यायेन ब्रह्यामिवाने तस्य चयः स्वप्ना इति वक्ष्यमाणस्वप्नतुल्धत्वातुपपत्तिरित्यत 

वावदिषत् असुरनिहुन्त। रं भूतेषु चेष्टप्रदं मदन्यं कं वदिष्यति" इति मघ्वा भूमौ प्रादुभूतः प्रेरणेच्छया 

जीवेष् प्रविष्टः “स एतमेव स्वरूपं ततमं भवतारगमपद्यत्"” इति । एतत्सवंमौपनिषदमुस्याथं- 
विरुद्धम् । “अभिव्येख्यत्” इत्यस्य अपश्यत् इति अशब्दाथत्वम् । भूमौ प्रादुमूत इत्यध्याहार- 
कल्पनमधिकम् ““एतदेवावतारमि"' चि अवतारस्याप्रकरतत्वात् न समञ्चसं, स्वथमेवादतरणात् अन्यस्या- 

प्रसक्तेः एतद्राक्यवैयर्थ्यं च । अत एव प्टुतिसूचितमाश््चयं च अकाण्डताण्डवायित्तम् | 

१. “तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ता" इत्यनेन जाम्रदवस्थाया अपि स्वप्नत्वमुक्तम् । ततश्च जागरितोप- 
रभ्यमानपदार्थानामपि मिथ्यात्वमुक्तं भवति । यत्तु परिष्कारछृता स्वप्नार्थानां मिथ्यात्वेऽपि स्वप्नज्ञानं 
सत्यमेवेति । तत्र केवलनज्ञानसत्यतेऽपि मिथ्यास्वप्नाधंविशिष्टर्पेण मिथ्यात्वात् । अपि च स्वप्न 
सादृश्येन जागरितज्ञानसत्यत्वं स्वप्नाथंसाहश्येन जागरितोपलन्धाथंमिथ्यात्वं च भवततेवाद्धीकृतं 
भवति 1 ज्ञानसव्यत्वं विषयमिथ्यात्वं च योगाचारमतं व्वयैवाभ्युपगतम् । भपि च ज्ञानसत्यत्वे “सत्यं 
ज्ञानमि"'ति धत्या ब्रह्मसघ्यत्वं स्वीकृतं जगन्मिथ्यात्वं चेति वेदान्तिमतप्रवेशचः | 

१५ 

१५ 

२५ 

२० 

२५ 
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स॒जातो भृतान्यभिव्येस्यत् ' किथिहान्यं वावदिषदिति । 
'्स॒ एतमेव पुरषं ब्रह्म ततभमपरधत् । इदमदरंभिती _ ३।१२॥ 

स्वच्च कश्षरीरमिति । अयः स्वप्ता जाग्र्स्वेप्नसुषुप्त्याख्याः । ननु जागरितं प्रबधरूयत्वान्च स्वप्नः । नैवम् । स्वप्न 

एव । कथम् ? परमार्थस्वात्मप्रबोधाभावास्स्वप्नवदसद्रस्तुदशंनाच्च । अयमेवाऽऽवसयग्धक्षुदक्षिणं ्रथमः। भनोऽन्तरं 
दवितीयः! हूवयाकाशस्त॒तीथः । अयसावसथ इत्युक्तानुकोचनमेवतेषु ह्ययसातसयेषु पयीयेगाऽऽत्ताभायेन वदमानोऽदद्यया 
दीर्घकारं गादं प्रसुप्रः स्वाभाविक्या न प्रबुभ्यतेऽनेकक्षवसहल्ानथंधन्निपातजदुःखमुद्परायिधलानुभदेरपि ॥ १२॥ 

स जातः शरीरे प्रविश्ये जीवात्सना मूतान्यभिन्येस्यह्वकयेत्\ स कदचिस्परकारणिकेनाऽऽचायेणाऽऽत्म- 

एव पक्नान्तरमाह--वक्ष्यमाणा वेति । तानेवाऽष्--पितुश्चरोरमिति \ नन्वात्मा वा इदमेक एवेघ्यद्ितीयत्वेनोक्तस्य 

कथमावसभथयोग इत्याश्ङ्कयाऽऽवसथानां मुषात्वाच्न पारमा्थिकादितीयत्वायोग इति वक्तुं चयः स्वप्ना इत्युक्तं 
तेद्रचाचष्टे-त्रयः स्वप्ता इति 1 स्वप्नतुल्या इत्यथः } जग्रदिद्युपलक्षणं पित्रा दिश रीरस्य चेत्यपि द्रष्टम्यम् । तेषां 
स्वप्नतुल्यत्वं नास्तीति शङ्कते---नन्विति । अत्रापि शरीरत्रयमित्युपलक्षितं तत्पर्रोधस्य स्वप्न प्रबोधतुस्यत्वात्स्वप्तत्व- 
मेवेत्याह्-नैवसिति ! तथा प्रसिद्धिरनास्तीति रदद्धुते-कथमिति । अविवेकितां तथा प्रसिद्धयभावेऽपि विवेकिनां 
तल्लक्षणज्ञत्वात्तथा प्रसिद्धिरस्तीव्याहू--परमा्थेति । वस्तुतत्वतिरोधानेनासदस्तुप्रतिभासः स्वप्न इति तल्छक्षणम्। 
जागरितमपि तथाभूतमेव ब्रह्यस्वरूपत्तिरोधानादवि्यमानजगस्प्रतीतेश्चेत्यर्थः । अन्तरं यन्मनस्तदटह्ितीय ञवसथ 

` इत्यन्वयः । अयमावसथ इत्यादिनाऽर्थान्तरं नोच्यते } प्रासादभूमिकावदुपयधोभावेन स्थिता एव चक्षुरादयोऽङ्खत्या 
निदिर्य प्रदश्य॑न्ते बाह्यावसथभ्रान्तिवारणायेत्याह्--अयसावसथ इल्थुक्तानुकोतंनमेवेति । नन्वावप्रथश्ञब्दस्य गृह् 
विशेषवाचिनः कथमक्ष्यादिषु प्रयोग इत्याशङ्कुयाऽऽवसथस्थस्येवेषु स्थितस्य दौघंनिद्रादशनात्तेषु सुखं सुप्तस्येव 
शोघ्रप्रनोधादशंनाद्गौण्या वृत्त्याञऽवसथत्वमाह्-तेषु ह्ययमिति ! स्वाभाविक्याऽविदयेतयन्वयः अनुभवै रित्यनन्तरः- 
मित्येत भावसथा उच्यन्त इति शेषः| | 

ननु जागरितादिकःं भूतकायंस्य कायंकारणसद्कातस्य धर्मो न त्वात्मनः तद्धिन्चस्यापि तस्मिस्तादात्म्या- 
भिमानात्तद्धमवत्तवमित्ति वक्तु स जातं इति वाकयं तद्रयाचष्टे-स जात इति । मूतान्येवाऽऽभिमुख्येन तादात्म्येन 
व्याकरोद्रवक्ं ज्ञातवानुत्तवांश्च मचुष्योऽहं काणोऽहूं सुर्यहमित्यादिप्रकारेणेव्यथेः । तथा च श्रुत्यन्तरम्--'“अनेन 
जोवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविक्ष्य नाल्पे व्याकरवाणि” इति ननु ग्यतिरिक्तात्मन्नाने सति कथमुक्ततादासम्यभ्रम 
इत्यादाङ्खयाऽऽह् श्रुतिः-किमिहन्यभिति ! इहास्मिजञ्शरीरेऽन्यं व्यतिरिक्तमात्सानं वावदिषक्किमिति काक्वा 
नोक्तवानित्यथंः । न ज्ञातवानित्यपि द्रष्टव्यम् । इतिशब्दो यस्मादित्थं यस्मादेवं तस्मादभि्यैद्यदित्यध्यारोप- 
प्रक रणसमाप्तयर्थो वा । इदं वक्यं भाष्यकारः स्पष्टत्वादुपेक्षिततं केखकदोषातस्पतितं वा । 

एवमध्यारोपं प्रदश्यं तध्यपवादार्थं स एतमित्यादिवाक्यं तद्रवाचष्टे--स कद्माचिदि्याद्निा 1 यद्रा 

स जातत इत्यादिरपवादस्तस्मिन्पक्न एवं योजना । भूतानि व्याकरोद्विविच्याकरोत् 1 किमेषां स्वतः सत्ताऽस्ति नेति 

३५ 

१. किमिहान्यं वावदिषदिति--अच्र शेकरायां सः जोवभावापन्नो भृत्तानि व्धाकरोत् व्यक्तं ज्ञातवान् 
 मनृष्योऽुं काणोष्दं सुख्यहमिति । कुतः इहास्मित् शरीरे अन्यं श्रीरादिग्यतिरि तं शुद्धात्मानं 
नोक्तवानु इत्यथः । उत्तरमत्तरे च गुरुणा उपदिष्टे “एतमेव ब्रह्म अपश्यत्” इति अच्र मतान्तरपरिष्कर्ता 
“व्यक्तं न ज्ञातवान् इत्यानन्दगिरिः'* इदमुक्तं तन्न, यत सवं मुद्धितपुस्तकेषु न ज्ञातवानित्परेव वतते । 

२. “स एतमेव पुरषं ततममं ब्रह्यापदयत्” इति जीवस्य ब्रह्यामेददशंनमुच्यते ! यत्तु परेण एतमेव 
जीवशरीरक पुरुषशब्दित्तं वाभुदेवं ब्रह्मपश्यदिति व्याख्यानं तन्न, यथाश्रुताथंत्यायाघ् । पूरषज्ञब्दस्य 
वेदे “ऋतं सद्यं परं ब्रह्म पुरुषं क्रष्णपिञ्रुमि'त्यत्र दिवे प्रयोगात् } परि रेते इति ब्थु्पत्या 
जीवेऽपि प्रयोगात् । बृहदारण्यके च “स॒ यदर्वोऽप्मात् सव॑स्मात् सर्वान् पाप्मन ओषत् तस्मा्पुूष' 
इति प्रदशितव्युत्पत्तेः जीव एवोपपन्न वात् । तथा च “परुषं जीवं ब्रह्यापदयदि"ति साक्षात्कारातु 
इदमदशंमिति समनन्तरं तस्य आश्च्॑युवंकः यानन्दशङ्च पसम्पगुपपद्ते | 
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तस्मादिदन्द्रो नमेदन्द्रो ह वे नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेण ! परोक्षप्रिया इव हि देवाः, परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥१४॥ 

इति तृतीयः खण्डः 

ानप्रवोधङ्च्छव्डि्तायां वेदास्तसट्ःवाक्यभेर्या तत्कणमूले ताड्यमानायामेतसेव सृश्ट्चादिकतेस्वेन प्रकृतं पुरषं पुरि 
त्वयानमत्मानं ब्रह्य बृहततमं तक्मरेणषेन टुप्ेन तत्ततमं व्याप्रतमं परिपुणंमाकाशवस्प्रत्यबुध्यतापक्यत् । कथम् ? 
इदं ब्रह्म ममाऽऽस्सनः स्वरूपमदयर् । दृष्टवानस्मि । अहो इति विचारणार्था प्टृतिः पुम् ।\! १३ ॥ 

५ 

यस्मादिदमित्येवं यत्साक्षाद्पयेक्षदब्रह्य सर्वान्तरमपक््यदपरोक्षेण तस्मादिदं पहयतीतीदन्द्रो नाम परमात्मा! ` 

इदन्द्र हु वे नार प्रसिद्धो खोक श्वरः! तमेतमिदन्द्रं सन्तमिद्ं इति परोक्षेण परोक्षासिधासेनाऽऽचक्षते ब्रह्मविदः 
संव्यवहाराय पुष्यततमत्वासपस्यक्षनासंग्रहणशभयात् । तथा हि परोक्षप्रिया: परोक्षनामग्रहणप्रिया इव दयेव हि 
यस्माहेवाः ¦ कियुतव सवदेवानामपि रवो महेश्वरः । द्विवचनं प्रकृताध्याययरिसमप्त्यथंम् ।॥ १४ ।1 

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पुज्यपादलिष्यश्रीमच्छद्कुरभगवक्करृतावंत रेयोपनिष द्धाष्ये प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः 

विचारितवानित्यर्थः | विवाय च किमन्यमात्मव्यतिरिक्तं स्वततःसत्ताकं वावदिषद्वदिष्यामि न किञ्चिदप्यात्मग्यत्तिरिक्तं 
वक्तु शवनोमीति निदिवतवानित्थंः। एवं पदा्थंशोघनवतो वक्याथ॑ज्ञानमाहू-स इति। “जाचा्यवान्पुरुषो वेदे"ति 

श्रतेस्तेन विना स्वतो वाक्थायंज्ञानं न सन्भवत्तीव्यमिप्रव्याऽऽहू-परमेति । वेदान्तेति ! उपनिषत्काण्डस्य भेरी- 
स्थानत्व तच्वमसीव्यादिवाक्यानां प्रबोधजनकशब्दत्वमित्ि ज्ञेयम् । पुरिक्षयानमिति \! मूधेन्यया द्वारा प्रविश्येति 
देषः । द्प्तेनेति ! तेन सहेव्यर्थः । करि परोक्षतया ज्ञातमिति पृच्छतिकथमिति । तस्य कृताथंताप्रख्पापकेन 

१० 

१५ 

वाक्येन तस्मापरोक्षत्वमाहु--इदमिति ! इती३ इति प्टृतेरथंमाह्--अहौो इति । विचारणार्था ष्टुतिः । पूवंमिति 
विचारणाथे प्ट्तेप्िहितत्वात् । प्टत्या सस्यगबरह्य ज्ञातं न वेति विचायं सम्यग्ज्ञातमिति निस्चित्याहो इत्ति स्वस्य 

करताथत्वं प्रह्धापि्तवानिव्यथ : | 
तस्येदन्द्रनामप्रसिद्धयाऽपि तस्य ज्ञानस्यापरोक्षत्वमित्ति वक्तुं तस्मादिदन्द्र इति वाक्यं तदवाचष्टे-- 

तस्मादिति । तस्मतत्सर्वान्तरं ब्रह्मेदं नित्यमेवापेक्षेण प्रत्यगालेत्येवमपशष्यदित्यन्वयः । केथमिदन्द्रनामत्वमत 
आह्--इद्न््रो ह वा इति । नन्विद्धो मायाभिरित्यादाविन्द्र इति प्रसिद्धो न त्विदन्द्र इत्यत भाह्--तमेवमिति । 
इुदन्द्रस्येवं सतः परोक्षत्वा्थंमक्षररपेनेनद इत्याहरित्यथः । परो ्लोक्तं प्रयोजनमाह- पूज्येति । | 

पूज्यानां परोक्षत्तयैव नाम वक्तव्यमित्यत प्रमाणमाह्--तथा हीति ! देवा इति । पूज्या इत्यथः । अत 

एवाऽऽचार्या उपाध्याया इत्युक्तमेव प्रीति कुर्वंन्ति लोके न तु विषणमित्रादनामग्रहण इति भावः| नाम्नः 

परोक्षत्वं नाम यथार्थनाम्नो श्पान्तरकरणेन स्वरूपाच्छादनमिति सेयम् । 

इति धीमत्परमह् सपरिब्राजकाचार्यश्रीमच्छूदधानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानविरचितायामैतरे योपनिष द्धाष्यटीकायां 

प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः 

अन परस्य शरीरप्रवेक्षः, ततः तस्य आवसथतिर्दशः ततः “स जातो भूतान्यभिव्यैस्यदि"व्युक्त्वा 
“'स एतमेव पुरूपमि'त्यनेन स जीवभावापन्न एतं स्ष्टृस्वेन व्यवस्थितं पुरुषमात्मानमेव ब्रह्मापश्यत् 
इति जीवग्रह्मामेदः स्पष्ट प्रतीयते | एवंस्थिते एतमेव नारायणं ब्रह्मापक्यदिति व्याख्यानमप्रकरता्थ- 
सक्तम् । तस्मादिन्द्र इति यः दृष्टवान् तमेवाचष्टे स च जीवः “तमेव इन्द्र इत्याचक्षते" इत्युक्ट्या 
जीवस्पैवेन््रपदबोध्यत्वं स्पष्टम् । जीवस्यैव द्रष्टत्वेन प्रकृतत्वात् । 

यत्त टिप्पणकारेण '""परमात्मेवान्तः प्रविरय परमात्मा इदमपद्यत् एतस्मात् प्रवेशादनन्तरं खोक 
सां कथं द्रश्यत्ति" इति सन्दह्य ब्रह्मणा व्याप्तं, ब्रह्मात्मकमश्यत् ईहश्विरिष्टदशंनानुगुणोऽस्मत्प्रवेश 

दति तिररिचिकाप इत्ति देहिकमतनिरूपणं तत् ईश्वरस्य स्वयमेव “यः सवेज्ञः सवं वित्" इति सवंज्ञः 

सिद्धे अपूवंवत् एताह्लदशंनमप्रसक्तमनतिप्रयोजनकं च तस्मादिदं न शोभनम् । पुरूषोऽत्र नारायणपरो 

नेत्यत “धुरुषे ह॒ वा अयमादितो गभः इत्यत्र जीवे पुरुषपदघ्रयोगोऽपि प्रायपाठ्न्यायेन साक्षी । 

२० 

२५ 

२० 

२ 





अजथ द्भिलीयौेङ€्यायः 

अस्मिशतुर्थेऽध्याय" एष वाक्या्थः--जगदुत्पत्तिस्थितिप्रखयक्रदसंसारी सवंज्ञः सवंशक्तिः सवंवित्सवंभिदं 
जगत्स्वतोऽन्यदस्त्वनस्तरमनुपादयेवाऽऽकाक्ादिक्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मप्रबोधनाथं सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि 
स्वये प्रविवेस । प्रविष्य च स्वमात्मानं यथामूतमिर ब्रह्मास्मीति साक्षास्प्रत्यबुध्यत । तस्मात्स एव सवंशरीरेष्वेक 
एवाऽत्मा नान्य इति ! अन्योऽपि "सम आत्मा ब्रह्यास्मोष्येवं विद्यार्दित्या त्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदिति 
“ब्रह्य वत्तममि""ति चोक्तम् । अन्यत्र च । सवंगतस्य सर्वात्मनो बालाग्रमात्रमप्यप्रविष्टं नास्तोति कथं सीमानं विदायं 
प्रापद्यत पिपोकिकेव सुषिरम् । . 

नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बहु चान्न चोदितव्यम् \ अकरणः सघ्रोक्षिताऽ्नुपादाय किञ्िव्खोकानसनतादृभ्यः 
पुरुषं समुद्धुयामुछंयत् \ तस्याभिध्यानान्तुखादि निभिन्नं मुखादिभ्यश्चारन्यादयो रोकपालास्तेषां चाशनाया- 
पिपासािसंधोजनं, तदायतनप्राथंनं, तदर्थं गवादिप्रदशनं तेषां यथायतनप्रवेशनं सृषटस्यान्नस्य पलायनं वागादि- 

१० भिस्तज्जिघृक्षा । एतत्सर्वं सीमाविदारणप्रवेश्सममेव \ अस्तु तहि सवेमेवेदमनुपपन्चम् \ न । अच्राऽऽत्मावबोधा्थं- 

भस्मिन्नघ्याय ास्मैकत्वलोकलोकपालसुष््यशनायापिपासासंयोजनादीनां बहूनामर्थानामुक्तत्वात्स्वेषामपि 
विवक्लितत्वश्च ्कावारणाय विवक्षितमथंमाह-अस्मिन्निति \ सवेंष्वपि शरीरेष्वेक एवाऽऽत्मा स एव परमेश्वर इति 
वक्ष्यमाणोऽथं एतच्छन्दाथं; । बाक््याथं इति । विवक्षित इति दोषः । कथमयमेवार्थो विवक्षित इत्यारङ्थ पूवं 

सन्दर्भपर्यालोचनयेव्याहु-जगदिष्यादिना ! यद्यपि छोकादिसृष्याऽन्नसुष्टया चोत्पत्तिस्थिती एवोक्तं तथाप्युत्पत्ति 
५ स्थित्युक्त्याऽ्थास्रल्योऽ्प्युक्तप्राय इति प्रख्यकृदित्युक्तम् । रोकेपालादीनामेव भोक्तृत्वोक्त्याऽसंसारीत्युक्तमित्यथंः | 

सामान्यतः सर्वं जानातीति स्वंज्ञः | विश्षेषतः सवंप्रकारेणापि स्वं वेत्तीति सवंवित् । सुष्टवेत्यन्तेन 
जगतस्तत्का्यंत्वात्तद्रयत्िरेकेण नास्तीत्युक्त्वा प्रत्यगात्मनस्तदभेदमाहू-स्वात्मेति । न केवर प्रवेशोक्त्येव तद भेद 
कि तु तदभेदज्ञानोक्तेशचेव्याहु-प्रकिय चेति। यस्मात्सवंशरीरेष्वेकस्येव प्रवेश उक्तः । यस्माच्च प्रविष्टस्य 
ब्रह्मतया ज्ञानमुक्तं तस्मात्सर्वश्षरीरेष्वेक एवाऽत्मा स च सवेज्ञ ईर्वर एव नान्य इत्येष वाक्यार्थो विवक्षित इति 

२० पूर्वेणान्वयः, "सम आत्मेति विद्यादिति संहितोपनिषद्गतवाक्यशेषोऽप्येतमेवाथ माहेत्याहु--अन्योऽपीति) सम इति) 
सवंभूतेष्वेक इत्यथ; । स ईक्षतेत्यादिसन्दर्भादयमथंः प्रतीयत इत्युक्तं पूवमिदानीमुपक्रमोपसंहा राभ्यामप्येष एवां 
प्रतीयत इत्याह--आत्मा वा इति ! सदेव सोम्येदमग्र आासोत्तदेतद्ब्रह्यापूवेमित्यादो चाद्ितीयत्वमुक्तमित्याह्-- 
अन्यत्र चेति ! प्रवेशवाक्यादात्मन एकत्वमुक्तं तदयुक्तं तस्यंवासङ्कताथंत्वादिति शङ्धुते -सवंगतस्येति । 
अशरीरत्वाद्विदार्ययतुत्वं सवंगत्वापवेशश्च ने स द्गच्छत इत्यथः । 

२५ कि प्रतीयमानार्थेऽस द्गतत्वमुतत विषक्षिताथं ? आये सवंस्याप्यसङ्खताथंतवेन सववंस्यप्यप्रामाण्यं स्यात् । 
न च वेदस्य तदक्तमित्यिप्रेत्याऽऽह- नन्विति । चक्षुरादिकं रणे रक्षणं प्रसिद्धं मृदाद्यपादानवत एव सष्टत्वं 
ह्स्ताभ्यामेव समुद्धरणसंमूषने इत्यश्चरीरस्य तदसङ्कतम् । शस्त्रादिना मूत्त॑न विदारणं न त्वमूर्तात् ध्यानात्, मुखा- 
दिभ्योऽग्याद्यव्पत्तौ तस्य दाहादि: स्थात् । मृतंस्येवान्येन संयोजनं कर्तु शक्यं नारनायदेरमूतंस्य । अग्न्यादीनां 
दारीरसुष्टेः पूवं प्राथंनाया अयोगस्तदा गवादिक्चरीराभावात् । स्वयं चाज्ञरीरत्वादानयनायोगः । तेषामश्चरी रत्वाद- 

३२० मरत॑तव।स्मवेक्लानुपपत्तिः। अन्नस्याचेतनस्य पलायनानुपपत्तिः। वागादीनां हस्तादिवद्रस्त्वादानासामथ्त्िजिघुक्षानुप- 
पतिरिति सव॑मस ्ुतार्थमित्यथैः । तहि सवेमप्रमाणमस्त्विति कर्शिचच्छद्कुते--अस्त्विति । विवक्षितार्थेऽपि “विषं 
भुङ्क्ष्व” “स प्रजापतिरात्मनो वपामुदद्खिददि'त्यादीनामिव प्रामाण्यसम्भवेनाप्रामाण्यं त कस्यचिदपि युक्तम् । 
विवक्षिता च नासद्धत्तिरित्ति द्वितीयं दूषयति--नेति ! लोके स्वयमेव रं कृत्वाऽनेकेषु गृहेष प्रविष्टस्य 

देव दत्तस्यैकत्वदश्ल॑नात्तद्रदात्मन एकत्वमिति बोधयितुं विदारणप्रवेशने उच्येते । न तु सोऽर्थो विवक्षित 
३५ विवक्षितात्मैकत्वबोधद्रारतयोक्तलालयाशस्त्याथंहा रतयोक्तवपोत्खननादिवदथवाद इत्यथः । असत एव प्रवेशादेरि- 

१. आरण्यकक्रमेण पूवः चतुर्थोऽध्यायः। 





अ०-२] एेतरेयोपनिषत् [ ६५७ 

मात्रस्य विवेक्षितत्वात्तर्वोऽयमथंवाद इध्यदोषः ! मायाविवद्रा, महामायावी देवः स्वजनः सवंशक्तिः सवेमेत्तच्चकार 
सुखावबोधनध्रतिपच्यथं लोकददास्यायिकादिभ्रयच्च इति युक्ततरः पक्षः) न हि सुष्टयाष्णापिकादिपरिन्नानात् 
किञ्चित्फलमिष्यते ! एेका्म्यस्वरूपपरिज्ञानार्वप्रतत्वं फलं सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम् । स्म्रतिषु च गीताद्यासु “समं सर्वेषु 
भूतेषु तिष्ठन्तं परमेहवरसि""व्यादिना । 

ननु त्रय आत्मानः मोक्ता क्वा संसारी जीव एकः सवलोकक्लाख्चप्रसिद्धः । अनेकप्राणिकर्मफखोपमोग- ५ 
योभ्यानेकाधिष्ठानवत्लोकदेहनिमणिन लिद्धेन यथल्ालप्र्शितेन, पुरप्रासादादिनिर्माणलिङ्धेन तद्िषयकोशय- 
ज्ञानवांस्तत्कर्ता तक्षादिरिव, ईहवरः सर्वज्ञो जगतः कर्ता द्वितीयश्चेतन आत्माऽवगम्यते ! “यतो बाधो निवतेन्ते 
“नेति नेती"'त्यादिश्ासखप्रसिदढध ओवनिषदः पुरुषस्त॒तीयः। एवमेते चय अआत्मानोजन्योन्पविलक्षणाः ! तत्र कथमेकं 
एवाऽऽत्मा अदितीयोऽसंसारीति जातुं शक्यते ? तत्र जीव एव तावत्कथं ज्ञायते ? नम्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता 
द्ष्टाऽदेष्टाऽऽघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञातेति ! १० 

ननु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः भवणादिक्तंत्वेनामतो मन्ताऽविक्ञातो विज्ञातेति च \ तथा "न मतेमेन्तारं 

होक्तिर्त्यङ्गीक्रत्य तस्य गुणाथंवादत्वं वपोत्खर्ननादिवाक्यवदिस्युक्त्वा “अग्निहिमस्य मेषजमि"त्यादिवद्मूताथं- 
वादत्वमङ्गीकृत्याऽष्ु-मायावीत्ति। माययाऽवटितमपि सवेमुपपदतेऽघटितघटकेत्वात्तस्या इत्यथं : । अनेन सृष्टयादेर- 
धटिताथंत्वादृगन्धर्वेनग रादिवन्पृषात्वमेवेति स्पष्टोकतुमघटितमपि सृष्टयादिकं श्रुत्या दशितमिव्युक्तम् । नन्वात्माव- 
बोधश्चेद्टिवक्षितस्ति साक्षादेव स उच्यतां किमनेन वृथा प्रपञ्चनेनेस्यत्त आह्--घुखेति । अवनोधनं प्रतिपादनम् । १५ 
सुखेन वक्तुः प्रतिपादनार्थं सुखेन श्रोतुः प्रतिपत्यथ चेल्यथः । तनु लोकसृष्टयदेर्मानान्तरागोचरतवेना- 
वत्वात्तस्परत्वमेवाऽऽह्यायिकाया अस्त्विव्याशङ्कुयापुवंतवैऽपि ततप्रतिपत्या फखाखाभात्फख्वव्यज्ञाते श्रुतेस्तात्पयं- 
नियमात्। अन्यथा शद्ररोदनदेरप्यपूर्व॑त्वेन तत्रापि ता्पर्यापत्तेनं सृश्यादो तात्पयंमित्याह्-न हीति। मात्म्रिपत्तौ 
तु फएलदशंनात्तत्परत्वमेव युक्तमित्याहू--एेकातम्येति । स्वेति \! एतावदरे खल्वमृतस्वं तमेवं विद्वानमृत इह भवति 
विहमनमृतः समभवदित्यादिष् ज्ञानादमतत्वं प्रसिद्धमिव्यथंः | “समं सवषु मूतेष्वि"'त्यनेनैकात्म्यमुक््वा “समं २० 
परयन्हि सवत्र न हिनस्त्यात्मनाऽस्त्मनमि"ति ज्ञानादमृतत्वमुक्तमित्याह्--स्मृतिषु चेति । यञ्ज्ञाताऽमृतमश्नुत 
इत्यादिरादिशब्दाथंः । 

"सोऽहं सच त्वं सच सवंमेतदात्मस्वूपं त्यज भेदमोहम् । इतीरितस्तेन स राजव्यंस्तव्याज मेदं परमाथंटष्टः ॥ 
दत्येकात्म्यमुक्त्वा “स चापि जातिस्मरणाप्तबोधस्तत्रैव जन्मन्यपवगमाप'' । इत्यादिविष्णुपु यणमाचक्षब्दाथंः । 

मत्मैक्यमेवास्याध्यायस्याथं इत्युक्स्वेतदेव स्थिरीकतुंमाशद्कुते--नन्विति । जीव ईश्वरो नि विरोषब्रहय चेति २५ 
त्रय आत्मान इत्यथंः। तत्र जोवोऽहं कर्तेति लोक “एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा" “यजेत स्वगंकाम" इत्यादि पस्तरे च प्रसिद्ध 
इत्याह- भोक्तेति ! एक इति । त्रयाणां मध्य एक इ्यथंः । यौ ोकदेहूनिमणिन लिङ्खेनावगम्यते सवंज्ञ ईश्वरः 

स द्वितीय इत्याहू--अनेकेति \ अनेकेषां विचित्राणां च प्राणिनां यान्यनेकानि विचित्राणि कम॑फङानि तदुपभोग- 
योग्यानि यान्यनेकानि विचित्राण्यधिष्ठानानि स्थानविशेषास्तद्न्तौ खोका देहश्च तेषां निमणिन छिङ्खेनेत्य्थंः । इदं 
विशेषणं कतुः सव॑ज्ञताथंम्। यथाशाख्नप्रद्शितेनेति। “स इर्माल्छोकानसुजते""व्यादिष्यास्त्रभ्रदशितकिङ्खेनेत्यथंः। अनु- ३० 
माने हष्टान्तमाहु--पुरेति! अचेतनं प्रधानं स्वयमेव विचित्रजगदाकारेण परिणमते न तु सवंोऽधिष्ठाता कदिचदिति 
सांख्याः, तचिरासायाऽऽ्ह्--चेतन इत्ति \! चेतनानधिष्ठितस्याचेतनस्य स्वतः पवृ्यदशंनादवश्यं सव॑ज्ञश्चेतनोऽ- 
धिष्ठाताऽङ्खोकायं इत्यथः । तुतीयमाहू--यत इति! एकस्येव रूपभेदेन भेद इद्याशङ्कयाह--एवमिति । अम्योन्येति । 
अन्योन्यतिरुदधघमेवत््वादृहुनतुहिनवद्डिता इत्यर्थः । तत्र जीवस्य यक्कतुत्वभोक्तुत्वादिनः वंलक्षण्यमुक्तं तदसिद्धम् । 
तस्य मानान्तराविवयव्वेन तद्धमेवत्तया प्रमातुमशक्यत्वात् । अतो च भेद इत्यभिप्रायेण परिहरति सिद्धःन्ती- ३५ 
तत्र जीव एवेति \ कथमिति ! तस्य ज्ञेयत्वाभावे कतुंत्वादिधमं वििश्तयाऽपि स ज्ञातुमशक्य इत्यथः । अविज्ञाताभि- 
प्रायः प्रहनप्रकारं मत्वा कङ्कुते-नन्विति 1 आदेष्टा वर्णात्मकशब्दवक्ता । आघो्ट ध्वन्यात्मकशम्दवक्तत्यथंः । 

पुव॑वाक्ये स एषोऽश्रततोऽमत्तोऽविन्ञात इति विज्ञेयत्वस्य प्रतिषेधात्तस्मिस्तद्टिरुद्धं ज्ञेयत्वमित्याह्-ननु 
विप्रतिषिद्धमिति \! यः श्रवणाद्कितंत्वेन ज्ञायते स एवामतोऽविज्ञातश्चेव्येतद्िभ्रतिषिद्धमित्यन्वयः । श्नुत्यन्तर- 

८३ 



| । || 



‰५८ । सटोकशाङ्करभाष्योपेता [ अ~र 

मन्वीथा न विन्नातेविज्ञातारं विजानीया इत्यादि च । सत्यं विप्रतिषिद्धम् । यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत् । 
प्रत्यक्षज्ञानं च निवाते “न मतेम॑न्तारमि" त्यादिना । ज्ञायते तु श्रवणादिरिद्धंन तत्र कुतो विप्रतिषेध 

ननु श्रवणादिलिङ्केनापि कथं ज्ञायते यावता यदा श्णोत्यात्मा श्रोतव्यं श्म्दं तदा तस्य श्रवणक्रिययेव 
वतंमानत्वान्धननविन्नानक्ियि न सम्भवत आत्मनि परत्र वा । तथान्यत्रापि सननादिक्गियासु । श्रवणादिक्रियाश्च 

५ स्वविषयेष्वेव । त हि मन्तव्यादन्यत्र मन्तुमेननक्रिया सम्भवति 

ननु मनसा सदेमेव मन्तव्यम् । सत्यमेवम् । तथाऽपि सवेमपि मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं शक्यम् । 
यदेवं कि स्यात् ? इदमत्र स्थात्-सर्वंस्य योऽयं मन्ता स मन्तेवेति न स मन्तव्यः स्यात्! न च द्वितीयो 
मन्तुमंन्ताऽच्ति यटा स आत्मरैवे सन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्य आत्माऽऽत्मना, यश्च मन्तव्य अत्मा, तोदो 
प्रसज्येषाताम् \ शक्त एवाऽऽस्मा द्विधा मन्तुमन्तव्यत्वेन दिशकलीभवेद्रंशादिवदुभयथाऽप्यनुपपत्तिरेव ! यथा 

१० विप्रतिषिद्धं चेत्याह - तथा च मतैरिति । मतेमनोवृततेमंन्तारं साक्षिणमिव्यथंः । आदिपदेनामतो मन्ताऽविज्ञतो 
` विन्ञातेव्यादिसंग्रहुः । श्रुत्योः प्रामाण्याविज्ेषाद्वप्रतिषेधानुपपत्तेः प्रत्यक्षेणाविज्ञेयत्वं लिङ्गन विज्ञेयत्वं चोच्यते 
ताभ्यामिति श्षद्धुते पूववादी- सत्यमिति । 

नात्मनि युगपल्ज्ञानद्रयायोगाच्छुवणारिकाले मननविज्ञानयोरसम्भवाच्छुवणादिना मननविज्ञानरूपमात्म- 
 विषयकमन्यविषयकं वाऽनुमितिज्ञानं न सम्भवतीत्याह सिद्धान्ती-ननु श्रवणादीति । श्रवणक्रिययेव सह् 
१५ वत्तंमानत्वाच्छरुवणक्रियाघारत्वादात्मनि विषये परविषये वा तस्य मननविज्ञानक्रिये न सम्भवत इत्यथः | उच 

प्रकरणे मननविज्ञानशब्दाभ्यामनुमितिरुच्यत आत्मनस्तद्िषयत्वस्यैवेह शङ्कावादिनोक्तत्वादिति । तदहि श्रवणमनन- 
योयुगपदसम्भवेऽन्यविषयमननक्रिययाऽऽत्मा मन्तव्य इत्याशद्धुय विज तीयक्रियाद्रयवत्सजातीयक्रियाद्रयमपि युगपन्न 
सम्भवतीत्याहु-तथेति ! मननादिक्रियास्विति ! मननादिक्रियान्तरमपि न सम्भवतीति रोषः । ननु मननादिक्रिया 
हि लिद्धम्। नच लिङ्क करणमतीतलिङ्खेनाप्यनुमित्तिदशंनात् । किन्तु किङ्गज्ञानं करणम् । न च तस्याप्यनु 

२० मितिकाे सत्तवनियमः । पूर्वंक्षणसत््वमात्रेण करणत्वोपपत्तेरिति तयोर्योगपद्याभावेऽपि न दोष इति चेत् । न । 
श्रवणमननादिलिङ्तविज्ञानस्य साक्षिरूपस्य स्वत्तो विरोषाभावेन श्चरवणादिरूषिततत्ववेषेणेव त्तस्यानूमापक्रत्वस्य 
वक्तव्यत्वेन तत्सत्ताया अपि तत्काले वक्तव्यत्वादिति भावः। ननु तहि बाह्यगोचर्रवणादिक्रियया मन्तुरनुमानं 
मा भत् | किन्तु बाह्यगोचरश्रवणादिक्रियेवाऽऽत्मानमपि विषयीकरिष्यतीत्यत आाह--श्रवणादिक्रियाश्चेति \ 
स्वविषयगोचरा एव न तु स्वाश्रयगोचरा इत्यथंः । किञ्च न मतेमंन्तारं मन्वीथा इत्यात्मनो मन्तव्यत्व- 

२५ निषेधान्मन्तर्यात्नि न मननक्रिया सम्भवतीत्याहु-न हीति । अन्यत्रेति । आत्मनीत्यथंः । कुटारादिक्रियाया 
दारूणोऽन्यत्र व्यापारादशंनादित्यथंः । 

तनु मनसो वशे सवंमिदं बभूवे"'ति श्रुतैः सवस्य मनोविषयत्वादात्मनोऽपि मन्तग्यत्वमेवेति शङ्कुते--ननु 
मनसेति। एवमपि मनसः करणत्वाच्करियायाई्च कर्तारमन्त राऽनुपपत्तेमंन्ताभवश्यम द्खीकत्तग्य इति वदन्नाह् सिद्धान्ती- 

यमेवमिति। वथाऽपीति! “न मन्वीथा इति विशेषश्रुत्या मन्तव्यत्वनिषेधात् । भभ्युपगम्योच्यत इति सुचयत्यपि- 
३० शब्दः। यस्तु मन्तुरावश्यकत्वं तावता तव कर स्यादिति शाद्कुते--यद्येवमिति । एवं सत्यात्मनो मन्तव्यत्वाभावः 

सिध्यतीत्याहू- इदमिति। कुत एतदिति चेत्त्र वक्तव्यं किमात्मनो मनने स्वयमेव मन्तोतान्यो वा?इति विकर्प्याऽऽं 
दूषयत्ि-- सर्वस्येति ! एकत्र करतृंकमं भावस्य चिरोधान्मन्तुमंन्तव्यत्वं न सम्भवतीत्य्थंः । द्वितीये स मन्ताऽ- 
नात्माऽऽत्मा वा ? इति विकरप्याऽभ्य आह--न चेति । द्वितीय इत्यनन्त रमनात्मेति शेषः । अनात्मनोऽचेतनस्य 

तुत्वानुपपत्तेरित्यर्थः । द्ितोयमनूवदति--यदेति । अस्मिन्पक्ष एकस्मिञ्छरीर आत्मदरयं स्यादित्याहू--तदेति \ 

३५ चशब्दौ परस्परसम॒च्वयार्थौ । येन चाऽऽत्मनाऽऽस्मा मन्तव्यो यश्चाऽऽत्मा मन्तव्य इत्यन्वयः । तृत्तीयान्तप्रथमान्त- 
यच्छब्दाभ्यामुक्तौ द्वावात्मानौ स्यातामित्यथं; । एतहोषपरिहारायैकस्यैवाऽऽत्मन एकाशिन मन्तुत्वमंशान्तरेण मन्त- 
व्यत्वमिद्युक्तौ सावयवत्वं स्यादिव्याहू--एक एवेति । अस्तु को दोष इत्याशद्ुयाऽऽत्मभेदे तयोरेकमत्यायोगाद्िसढ- 
दिदिक्रयतया चरी रमुन्मथ्येतत । सावयवत्वे अनित्यत्वेन कृतहानादिकं स्यादिति दोषमाह--उभयथेति। भिन्नयोरपि 
समानस्वभावयोर्दीपयोः कतृकमंभावादशंनादात्मभेदपक्न आत्मशकलमेदपक्षे वा तयोः समानस्वभावत्वादमिन्तपक्ष 





अ०-२ | एेतरेयोपनिषत् [ ६५९ 

प्रदीपयोः प्रकारयप्रकाश्चकंत्वानुपपत्तिः समत्वात्तद्रत् । न च मन्तुमंन्तव्ये मननव्यापारशरून्यः कारोऽस्त्यात्ममननाय । 
यदाऽपि लिद्धेनाऽऽत्मानं सनुते मन्ता, तदाऽपि पुवेवदेव लिङ्घेन मन्तव्य आत्मा, यश्च तस्य मन्ता, तौ हौ 
प्रसज्येयाताम् । एक एव वा द्िधेति पवोक्तो दोषः । न प्रत्यक्षेण नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्कथमुच्यते “सम आत्मेति 
विद्यादिगति । कथं वा श्रोता मन्तेत्यादि ? 

ननु श्रोतृत्वादिधमंवानात्माऽश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्मनः किमत्र विषमं पश्यसि ? यद्यपि तव न विषमं ५ 
तथाऽपि सम तु विषम प्रतिभाति }! कथम् ? यदाऽसौ श्रोता तदा न मन्ता यदा मन्ता तदा न श्रोता । तचरेवं सति 
पक्षे श्रोता मन्ता, पक्षे न श्रोता नापि मन्ता \ तथान्यत्रापि च \ यदेवं तदा श्रोत्त्वादिषमंवानाद्पाऽभोतृत्वादिषमं- 
वान्वेति संशयस्थाने कथं तव न वैषम्यम् ? यदा देवदत्तो गच्छति तदा न स्थाता गन्तैव ¦ यदा तिष्ठति वदन 
गता स्थातेव तदाऽस्य प्न एव गन्तुत्वं स्थातूत्वं च न नित्यं गन्तुत्वं स्थातृत्वं वा तदत् । 

अच्र काणादादयः पट्टयन्ति) पक्षप्राप्रेनेव श्रोतृत्वादिनाऽऽत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्थादि । संयोगजत्वस- १० 

इव कतृंकमंभावो न सम्भवतीत्यनुपपत््यन्तरमाहू-यथेति । किञ्च “परा्चि खानि व्यतृणत्स्वयमूस्तस्मात्पराड्- 
पयति नान्तरात्मन्" इति भशृव्या करणानां बर्हिविषयत्वनियमस्याऽऽत्मविषयत्वाभावस्य चोक्तत्वात् । “यन्मनसा 
न मनुत” इति श्रुतेरच मनप्नो बहिविषये मन्तव्य एव व्यापारो नाऽऽत्मनीत्याहु-न च अन्तुरिति ! न च॑वं सति 
“कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमंश्चत्"' “मनसंवानुद्र्टव्य" मित्यादोनां का गत्तिरिति वाच्यम्। मनसो बहिविक्षेपाभावेनैकाग्रयं 
मत्यात्मा स्वयमेव प्रकाशत इति तदथंत्वात् । अन्यथा पूर्वक्तिन्यायोपवु हिताऽमतोऽविज्ञात इत्यादिवह्ृश्ुतिव्याकोपः ११ 
स्यादिति भावः । एवमात्मनः साक्षान्मनसा मन्तव्यव्वपक्ष एकस्मिञ्छरीर आत्मभेदस्तस्य शकरीभावो वा ` 

स्यादिव्यक्तदोषमनुमितिविषयत्वपक्षेऽप्याहू--यदाऽपीति ! एवममतोऽविज्ञात इति श्रुत्या न्यायौपवृ हितया सर्वात्मना 
्ञेय्वाभाव इति स्थितम् । तत्र पूवंवादी शङ्तै-न प्रत्यक्षेणेति । कथमिति ! जेयत्वप्रतिपादकधुतेः श्रोतुत्वादि- 
धमवत्वप्रतिपादकभशुतेश्चानुपपत्तिरित्यथः | 

तत्र विद्यादिति श्तावितरनिषेघे सति स्वप्रकाशत्वेन स्वतः स्फुरणमेवोच्यते न तु क्म्या वेयत्वमिति २० 
परिहारं वक्ष्याम इत्यरिप्रेय श्रोतत्वाध्िश्रुतौ परिहुरमाह- नन्विति \ तत्र कि धमंवत्त्वप्रतिपादनस्य का गतिरिति 
पृच्छयते कि वाश्रोतुत्वादिप्रतिपादनेनाश्रोतुत्वादिकमसिद्धमिल्युच्यते वा ? इति विकल्प्य, नाऽऽद्ः) नित्यमेव श्रोतृत्वादि- 
धममद्धीका रादित्याह--श्रोतुत्वादीति। “न श्रोता न मन्ते"व्यादिशतेनित्यमेवाश्रोतुत्वादेरपि प्रामाणिकरल्यानच्र द्ितीयोऽ- 
पीत्याहू--अश्रोतत्वादीति । उभयोरविरोधं चोत्तरत्र वक्ष्याम इति भावः । एवं च श्रोत्ता मन्ता न श्रोता न मन्तैत्ति 
चोभयश्रवणे सति श्चोतुत्वादिधर्मवानेवेत्यन्यतरपरिग्रहुवेषम्यं तव न युक्तमित्याहू--किसत्रेति । नन्वश्वोतुत्व- २५ 
भरतेरन्यपरस्वो पपत्तेनं वेषम्यमित्याशद्धुय कालभेदेनोभयोरपि दशंनादन्यतरस्यान्यपरत्वे हेत्वभावाच्छरोत्तेवयङ्धीकारे 
वेषम्यं स्यादिवेत्याहू--यद्यपीति \ अध्रोतुत्वादि प्रसिद्धमनात्मन् इति पाठे नन्विति वाक्यमपि शङद्कुन्तगंतमेव । 
भरोतितयादिश्रत्या श्रोतुत्वादिधमंवानात्मा ननु तक्रथं स्यादित्यन्वयः । ननु न श्रोतेत्यादिभरुतेरश्ोतृत्वादिध्मवच्व- 
मात्मन इत्याशङ्कय कोकेऽप्रसिदधर्नेवमित्ति स एवाऽऽह--अश्नोतुत्वादीति \! उमयोरप्यात्मघर्मत्वश्रवणरे समानेजन्य- 
तरस्यानात्मघमेत्वाभिधानमयुक्तमित्ति सिद्धान्ती दूषयति--करिमत्रेति। ननु रोकप्रसिद्धिबलादनात्सधमंत्वानिङ्चयास्च ३० 
वेषम्यमित्याशङ्धुय निराकरोति--यद्यपौति \ भश्रोतृत्वादे रात्मधमंत्वेऽपि प्रसिद्धेरविरेषच्छत्यनुरोघेनोमधोरप्यात्म- ' ` 
धमंस्वमिति प्रश्नपू्व॑कमाह-- कथमिति \ इतरत्सवं समानम् । त्वया हि कादाचित्कज्ञानेन निव्यमेव श्रोतुत्वादिक- 
मद्धीक्रियते तदयुक्तमिव्याह्--यदाऽस्ाविति ! न मन्तेत्यनन्तरं न तु नित्यमेव श्रोता मन्ता वेत्ति शेषः । 
तथाऽन्यत्रापि । द्रष्टत्वविज्ञातृत्वादावप्येवमेव कादाचित्कत्वमिव्यथैः । श्रोतृतवदेः पाक्षिकलत्वं हन्तेन स्पष्टी 
करोति-यदेति \ तदाऽस्येत्यत्र यदेवमिति पदमध्याहू्य व्यवस्था तदाऽस्य पक्ष एव गन्तुस्वमिति वाक्यं योज्यम् । ३५ 
तदिति \ तथैव श्रोतृत्वादिकमपि न नित्यमित्यथंः | 

अचान्तरेऽविदिताभिप्रायाः काणादादय उभयमपि कादाचित्कमेवास्त्विति चोदयन्तीत्याहु-अत्रेति । ननु 
सिद्धान्तिनाऽपि श्रोतृवाश्रोतुत्वयोर ङ्खोकारादस्य सिद्धान्तात्कथं भेद इत्याशङ्य तन्मते नित्यसाक्षिणो नित्यमेव 
भ्ोतृत्वं कादाचित्कज्ञानस्य मुषात्वैन तदभावेन च नित्यरेवाश्रोतुत्वम् । अस्मन्मते तु कदाचित्कज्ञानेनेव 
्रोतृत्वादिकमिति विशेषमाहु--संयोगजत्वमिति ! ज्ञानस्य कादाचिक्रव्वेऽ्यौगपद्ये च यथाक्रमं प्रमाममाहू-- ४० 



॥ ¦ | 
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योगपद्यं च ञानस्य हयाचक्षते । दसयन्त चाग्थत्रमना अभूवं नाद्ंमित्यादि युग्पञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्धमिति च 
न्याय्यम् । भवत्वेवं {क दव नष्टं यद्येवं स्थात्? अस्त्वेतं तवेष्टं चेत्! श्रुत्यथेस्तु न सम्भवति कि न धोता मन्तेत्यादि- 
भूत्यथः ? न । न शरोता ने सन्तेत्यादिव्चनात् \ | 

ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं त्वया \ न, नित्यमेव श्रोतुत्वाच्रभ्युपगमत् \ “न हि श्रोतुः श्रुतेविपरिखोपो विद्यत 
५ इत्यादिश्रुतेः! एवं ताहू नित्यमेव भरोतृत्वाचम्धुपगमे प्र्यक्षविरुढा युगपज्लामोत्पसिरज्लानाभावश्वाऽऽत्मनः कल्पितः 

स्थात् । तच्चा्निष्टमिति । नोमयदोबोपपत्तिसत्मनः शु्यादिधसंवत्तयश्नुतेः । अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरादीनां 
दष्टयाद्यनित्येद संयोगवियोग्घमिणाम् \ यथाऽगनेज्वेखनं तणारिस्ंयोगजत्वात्तषटत् । 

न तु सित्यस्यासूतंस्यासंयोगविभाग्ध्िणः संयोगजटष्वाद्यनित्यघमंवस्वं सस्भवति । तथा च श्रुतिः 
(न हि परषदुहर्टोवपरिरोपो वियते" इत्याद्या । एवं तह हे इष्टी चक्ुषठोऽनित्या इष्टिनित्या चाऽत्मनः । तथा च 

१० हे श्रुती श्नोत्रस्यानित्या नित्याऽऽत्स्वरूपस्य । तथा हे मतौ विज्ञाती बाह्याबाह्ये । एवं ह्येव । तथा चेयं श्रुतिर्पपन्ना 
भवति “दृष्टेष्टा भूतेः शोते"त्याचया\ लोकेऽपि प्रसिद्धं चक्षुषस्तिमिरागमध्याययोनंषटा दृष्टिर्जाता दृष्टिरिति चक्षुहष्टेर 

दशंयन्ति चेति । युगयदिति । यदि मनो न स्पार्तहि चक्षुरादीन्द्रिपाणां युगपदेव रूपादिभिः सम्बन्धे युगपदेव 
सर्वेन्द्रिय: सवंविषयकन्ञानानि स्युः । सामग्रयाः सत्वात् । न च तथाऽस्ति | अतः क्रमेण तत्तदिन्द्रियसंयोग्यणु- 
परिमाणं मनोऽद्खीकरतग्यम् | तथा च युगपत्स न्दियेमंनःसंयोगाभावात्सामग्रचमावान्न युगपत्सवं विषयकं ज्ञानम् । 

५ अतो युगपद्रूपादिसवंविषयकन्ञानानुत्पत्तिकिङ्गेन मनोऽस्तीति वदन्तो धुगपत्सवज्ञानानूत्पत्तिरिप्युक्तवन्त इत्यथः । 
इममर्थं न्याय्यं प्रयन्तीति पूरवेणास्वयः। काणादादिमते सिद्धान्तिनः प्रद्िते सति तर्हि काणादादिरीत्या श्रुतिद्रयोप- 
पत्तेरात्मनि श्रोतुत्वादिघमंवतत्वसिद्धेश्व तथंवास्त्वित्ति पवंपक्षी तटस्थो वा सिद्धान्तिनं प्रति शङ्कुते- भवत्विति । 
यदेवं न्याय्यं स्यादेवमेव भवतु कि तव नष्टमित्यथंः । आत्मनः कादाचित्कन्चानैन श्रोतुत्वादिधमंवत्वस्य श्रुत्पनभि- 

 . मतत्वान्न तन्त्याय्यमिति सिद्धान्ती त्तं पक्षं दूषयति--अष्त्वेवभिति \ ननु “श्रोता मन्ते''ति श्रुत्या त्तद्धमंवत्व- 
२० प्रतिपादनादनभिमतत्वमसिद्धमिति शङ्खुते-क्रि नेति! = श्रोतित्यादिश्रुस्याऽविकशेषतः कालत्रयेऽपि श्रोतुत्वादिघम- 

राहित्यप्रतिपादनात्तद्धमेवत्वमनभिमतमेवेद्युत्तरमाह--न, न श्रोतेति । 

यदाऽसौ श्रोतेव्यादिना श्रोतुत्वादेः पाक्षिकत्वस्य स्रयैवोक्तत्वत्काणादपक्षप्रदस्ंनवेलायां च कादाचित्क- 
ज्ञानेन तदुपपादनात्पाक्षिकश्चोतृखादत्तदभावविषयतया श्रुतिद्रयस्योपर्पातत शङ्धुते-- नन्विति 1 अपाक्षिकस्वेन 

; श्रोतुस्वतदभावयोः श्रुतिभ्यां स्वरसतः प्रतीतेः पाक्षिकत्वेन तत्सङ्कोचो न युक्त इति स्वाभिप्रायं विवृण्वन्नाह 
२५ सिद्धान्ती--न नित्यमेवेति ! ननु श्रुतेरनित्यतवे सति तद्टितं श्रोतुत्वमप्यनित्यमिति स ्कौच आवश्यकोऽत माह्-- 

हीति \ भ्रुतेः श्रोतृखस्य चानित्यत्ववचनं श्रुतिविरुद्धमित्यथं; । श्रुतिमत्यादीनां नित्यत्वे युगपत्सव ज्ञानं 
स्याक्कदाचिदपि कस्यचिदपि ज्ञानस्ाभावो न स्यात् । श्रूत्यादिश्शब्दितानां स्वेषां ज्ञानानां नित्यत्वात् । न 

चेष्टापत्तिः । प्रव्यक्षवि रोधात् । अपो न हि श्रोतुः भ्रतैरित्थादिभरुतेरन्यपरत्वं वक्तव्यमिति शङ्ुते-एवं तर्हति । 
इतिशब्दः शङ्ासमप्ट्यथं; । परिहरति-नोभयेति । युगपन्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्चेव्युमयदोषस्योपपत्तिः सम्भवो 

३० नास्तीव्यथंः । श्रोतृत्वादेनित्यत्वे कथमुभयदोषाभाव इत्याशङ्कुयाऽऽत्मस्वरूपभूतसाक्षिरूपश्नुत्यादेनित्यत्वेऽपि वुत्ति- 

रूपकादाचित्कभुत्यादेरप्यभ्युपगमाढक्तदोषाभाव इत्ति परिहरन्नित्यश्रोतृत्वादिकं दशंयति--आत्मन इति । भस्मन 

स्वरूपमूतं यच्ु्यादि धोत्रजन्यवृत्तिसाक्षिरूपं तद्रशा्यच्छोतृत्वादितद्ध मेव्वस्य श्रोता मन्तेत्यादिना श्रुतेरिस्यथं 

अनित्यश्रु्यादिकं तहि कथमित्याशक्कय तदृशंयति--अनित्यानामिति \ तेषामनित्यत्वमाह- मूर्तानामिति \ हटया- 

देरनित्यते हतुमाह--संयोगेति । संमोगजन्यत्वाद् हष्टयदेरनित्यत्वमित्यथंः । ज्वरुनमित्यनन्तरमनित्यमित्यनुष ङ्गुः । 

२३५ ननु यद्यनित्यं हष्टथाचभ्युपगम्येत्त तहि तदेवाऽऽत्मनोऽपि धर्मोऽस्तु कि नित्यदृष्टयादिनेत्यत अह-- 

न त्विति । नित्यत्वादमृततत्वमम्तंत्वात्संयोगादिधमंरहितत्वं ततः संयोगजहष्टयाद्यसम्भव इत्यत आत्मनो नित्य- 

हष्टयाद्यभ्यपगन्तव्यमित्य्थः । शरुत्ितोऽपि नित्यहष्टयादिसिद्धिरिव्याहू-तथा चेति \ निव्यानित्यहष्टिद्वयाद्धोकारे 

गौरवमिति शङ्खते--एवं तर्हीति । धुतिप्रामाण्यादु्रैविध्याङ्खीकारे गौरवं प्रामाणिकमित्याह्-- एवं द्येवेति । 

तथा चेति 1 चोऽवधारणे । तथेवेत्यथंः । दृष्ट्ष्टेति । हष्टिविषयदष्टिमानित्ति तदथः । तत्र विषयविषयिभावस्थेक- 
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नित्यत्वम् \ तथा च श्रुतिसस्यादीनाम् ! जात्यदुष्खद्येनां च नित्यत्वं प्रसिद्धमेव सोक \ वदति द्युद्धृतचक्षुः स्वप्नेऽद्य 
मया चरता दृष्ट इत्ति } तथाऽवगतवबाधियंः सप्ते श्रुते सन्त्रोऽचेत्यादि । 

यदि चक्षुःखंयोगजेवाऽऽत्मनोऽनित्या दृष्टिस्तन्ननञे नस्येत्तदोद्धुतचक्षुः स्वप्ते नीरुपीतादि न पश्येत् । 

“न हि द्रष्ठुहष्टेरि'"व्याद्ा च भतिस्लुपपन्ना स्याद ! “तच्चक्षुः पुरुषे येन स्वप्ते पहयती"'त्याद्या च श्रुतिः । 
ति्याञ्छस्मनो दुष्टर्बाह्यानितव्यदृष्टेर््राहिका । बाह्यहष्टेश्धोपजनापायाद्यनित्यघमंवत्त्वाचदुग्राहिकाया आत्म- ५ 

ृष्टेस्तद्दवभासत्वस्नित्यत्वादिप्रान्तिनिमित्तं छोकस्येति युक्तम् । यथा श्रमणारिधसमंवदलातादिवस्तुविषयरहष्टिरपि 
भ्रमतीव तदत्! तथा च श्रुतिः--“ध्यापतीव रेखायतीवे"ति ! तस्मादात्महष्टोनित्यत्वानच्च यौगपद्यमयौगपद्यं वाऽस्ति 

बाह्यानित्यहष्टचुपाधिवात्त॒ रोकस्य ताकिकाणां चाऽऽगमसम्प्रदायर्वानतत्वादनित्याऽऽत्मनो दृष्टिरिति 
रान्तिरपयन्नेव \ जीवेश्वरपरमात्ममेदकटपना सेतच्चिमित्तेव । तथाऽस्ति नास्तीव्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मनसयोभेदा 
यत्नेकं सवन्ति तद्विषयाया नि्याया दुरष्टोनिदिरेषायाः \ १० 

स्मि्वसम्भवादहष्टद्रयं प्रतोयत इति दष्ट विध्ये सव्येवेयं श्रुतिरूपपद्यते नान्ययेत्यथेः । तिमिररोगस्याऽऽगमे नष्टा 
हृष्टिरपाये च जाता हष्टिरिपि प्रतीतेजन्मनाश्चयोभिन्यनित्या हष्टिरेका तदीयजन्मनाशसाल्िभूता द्वितोया 
हृष्टिरस्तोति लोकेऽपि प्रतौयत इ्यराहू-खोकेऽपोति । चक्षुटष्टेरित्युपलक्षणमात्महष्टेनित्यत्वं च प्रसिद्धमित्यपि 
द्रष्टव्यम् । शरुतिमत्यारोनामिति \ अनिल्यत्वं नित्यत्वं च प्रसिद्धमित्यनुषद्घः । आत्महष्टयादोनां नित्यत्वे हैत्वन्तर- 
माह -आत्सहष्टचादीनां चेति । स्वप्ने चक्षुपोऽमवेऽपि सत्वान्न सा चक्षुनंन्येति निव्यैवेद्यथंः । चक्षुः स्वप्नेऽ्यनु- १५ 
परतमिति यदि कर्चिद्ब्रयात्तं प्रघ्युक्तम्--उद्धृतचक्षुरिति \ तस्य चक्षुःसवशङ्कुव नास्तोव्य्थः । अवगतेति । 
सवगतं निरिचितं बाधियं यस्येत्यथंः । न च स्वप्नहष्टयादेश्चक्षुरा्यजन्यत्वात्कथं दष्टश्रुलयादिदब्दवाच्यत्वमिति 
वाच्यम् । रूपादिविषयकापरोक्षज्ञानस्यैव दृष्टयादिशब्दवाच्यत्वादिति भावः| 

उक्तमर्थं विपयंये वाधकोक्त्या द्रढयत्ति--यदीति ! न पष्टयेदिति ! दरशनहैतोद्वक्षुषोऽभावादित्यथेः । न चेदं 
दशनं स्मृतिरिति वाच्यम् । तथां सति सच्रिहितव्वेनापरोक्षावभासो न स्यात् । नच तदंशे भ्रम इत्ति वाच्यम् | २० 
बाघकाभावात्पुवंमननुमूत्रात्रादिदशंनं न च स्पादित्ति भावः| इदमुपलक्षणं सुप्तोत्थितस्य युखमहुमस्वाप्समित्ति 
परामरंहेतुमूतः सुषुप्तिकालोनानुभवोऽपि नित्मोऽभ्युपगन्तम्यः । तदानीं स्व॑करणानामभवेनानित्यानुभवाभावादि- 
त्यपि द्रष्टत्यम् । न केवलं प्रदयक्षस्यानुपपत्तिः श्रतिरप्यतुपपन्ना स्यादित्याहु-न हि द्रष्टुरिति। नहि श्रोतुः 
श्रुतेविपरिखोपो विद्यत इत्यादिराद्या चेत्यनेन गृह्यते । तच्चक्चुरिति । चष्ट इति चक्र्रष्टा साक्षी पुरुष जात्मनि 
शरीरे वा येन स्वप्ने पश्यति तच्चक्षुः सराक्षीव्याद्या चानुपपन्ना स्यादित्यनुप द्गः । स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ २५ 
येनानूपद्यतीत्यादिरादिशब्दायथेः | 

तन्वात्महृष्टेनिव्यत्वे कथं तवत्रानिव्यप्रत्तीतिः कथं वाऽस्य लोकस्यानित्येव सर्वाऽ्पि दृष्टिरिति 
निद्वयश्चेत्याजङ्कय ग्राह्यानिदयहष्टिगतमनियत्वादि सर्वं प्राहिकायां नित्य्ष्टौ भासते । ग्राह्यायःपिण्डगत- 
वतुकुत्वादिधर्माणां ग्राहकाग््यादौ भावदर्शनादतो छोकस्य तथा प्रतीतिरूपपद्यत इत्याह -नित्येत्यादिना । तददव- 
भासत्वमिति \ ग्राह्यवदवभासमानत्वमित्यगः । ग्राह्यघमंस्य ग्राहके भानं इष्टान्तेन स्पष्टयति--यथा रमणादीति \ ३० 
आदिशब्देन गमनादि गृह्यते । द्वितीयेन धावत्पक्ष्यादि । ध्यायतीवेति । ग्राह्यनुद्धिगतं ध्यानाद्किं ग्राहके साक्षिणि 
भाषत इति श्रुव्यथंः । एवं च यदूरवंवादिना युगपदनेकन्ानोतत्तिः प्रव्यक्षविसुद्धा स्यादिव्युक्तं ततरिहूतमिव्याह-- 
तस्मादिति 1 तस्मादित्यस्याथं पाह्-भात्मदुष्टेरिति ! अनेकतिरूप्यत्वा्यौगपद्यस्य तदमावरूपत्वादयौगपद्यस्यैकस्यां 
हृष्टौ तदुभयमपि नास्तीच्यर्थः | 

नन्वात्सहृष्टेनित्यतवे कथं परीक्षाकुशखानां नैयायिकानां सवस्य जोकस्य च श्रमः स्यादिस्याशद्धुय ३५ 
“न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ" 
इत्यादिश्रुतेः स्वनुद्धया ज्ञातुमरक्यत्वावगमात्तम्प्रदायपरम्परयेव ज्ञातम्यत्वावगमाच्च तेषां तद्रहितत्वादुभ्रमो 
यक्त इत्याहू-बाह्यानित्येत्ति ! न केवलं ज्ञानमेदकल्पनेव तेषां श्रमः किन्तवात्मभेदकस्पनाऽ्प्येतन्मूखो श्रम 
एवेप्याह्--जीवेशवरेति। एतन्निमिततेति ) ज्ञानानित्यत्वतदोदकल्पनानिमित्तैव, नित्यानियज्ञानवतोर्जविश्व स्योविचित्र- 
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अस्ति नास्ति एकं नाना गुणवदगुणं जानाति (जानाति क्रियावदक्रियं फलवदफलं सबीजं निर्बोजं सुखं 
दुःखं मध्यममध्यं शुन्यमशुन्यं परोऽहेमन्य इति चा सर्वेवाक्प्रत्ययागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुमिच्छति स नूनं 
खमपि चमंवद्रेष्टपितुमिच्छति सोपानमिव च पद्दुूचामारोहुम् \ जले खे च मीनानां वयसां च पदं दिदृक्षते । “नेति 
नेति" “यतो वाचो निवर्तन्त" इत्यादिश्चुतिभ्यः 1 “को अद्धा वेदे"'त्यादिमन्त्रवर्णात् । 

कथं ताह तस्य स म आस्तेति वेदनं ? बरूहि केन प्रकारेण तमहं स म आत्मेति चिदयाम् । अत्राऽऽस्यायिका- 
माचक्षते । कथ्ित्किर सनृष्यो मुग्धः कैन्िदुक्तः कस्मिश्िदपराधे सति धिक्त्वां नासति मनुष्य इति ।! स सुग्ध- 

तयाऽऽत्मनो सनुष्वत्वं प्रत्याययितुं कच्िदुपेत्याऽऽहु । ब्रवीतु भवान्कोऽहसस्मीति । स तस्य मुग्तां ज्ञात्वाऽऽह । 
क्रमेण बोधयिष्यामीति ! स्थावराद्यात्मभावमपोह्य न स्वसमनुष्य इत्युक्त्वोपररास । स तं सुग्धः प्रत्याह ! भवान्मां 
बोधयितुं प्रवत्तस्तुष्णीं बभूव कि न बोधयतीति ! ताहगेव तद्दूवतो वचनम् । नास्थमनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्व- 
मात्मनो न प्रतिपद्यते यः, स॒ कथं मनुष्योऽसील्युक्तोऽपि सनुष्यत्वमात्मनः प्रतिपदेत । 

ज्ञानवतां च जीवानां परमात्मनश्चेकत्वं न सम्भवतीति युक्त्याभासेन तंभेदकल्पनादित्यथंः । किञ्चाऽत्मनैवायं 
ज्योतिषाऽऽस्ते । अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः प्रज्ञानघन एवेत्यादिश्नूतिमभ्य मात्मन एव नित्यदृष्टिरूपत्वादात्मनङ्च 
सर्वाः प्रजा यत्रैकं भवन्तीत्यादिना सकंकल्पनानां तन्मात्रतवेन तद्रयतिरेकेणाभावोक्तेनिविशेषत्वात्तद्रूपाया अपि 
टष्टेनिविशेषत्वात्तस्यामस्तीत्याद्याः सर्वाः कल्पना भान्तिनिमित्ता एवेत्ाह-तथाऽस्तीति । यावन्तो वाग्मेदा 
नामविशेषा मनसो मेदा रूपविह्ेषा यत्राछऽत्मन्येकं भवन्ति सवं वेदा यत्रैकं भवन्ति सर्वाः प्रजा यत्रेकं भवन्तीव्यादि- 
श्रतेस्तद्विषयायास्तत्स्वरूपाया अत एव नित्याया निविशेषाया हृष्टेरस्तीस्यादिकल्पनाऽऽस्तिकानाम् । नास्तीति 
कल्पना शून्यवादिनाम् । भस्ति नास्तीति कल्पना दिगम्बराणाम् । अन्येषां च यथायथं सावयवत्वादिकल्पना । 
सा सर्वाऽपि तथा श्रान््तिनिमित्तेवेति पूर्वेणान्वयः | | 

नतु ते ते ताकिका आत्मनोऽस्तित्वादींस्तकेण साधयन्ति । अतो न तेषां भान्तिनिमित्तत्वमित्याशङ्कय 
शरुतिविरुद्धत्वादसङ्क आत्मन्यनुपपत्तेस्तेषां कल्पनानां सतवे मोक्षानुपपत्तेश्च तेषां ताकिकाणां कल्पना न प्रमाण 
पथमारोहतोव्याह्--अस्ति नास्तीति । सुषुप्तो न जानात्यन्यत्र जानातीति कादाचित्कनज्ञानवत्त्वकल्पना वैन्ेषिका- 
दीनाम्! आत्मा परलोकं प्रति गच्छतीति कैषाच्चित्क्रियावत्वकल्पना | इहैव स्थित्वा शरीरान्तरं गृह्भयतीत्यन्येषाम्। 
देहात्मवादे क्षणिकविज्ञानवादे वाऽफल परखोकस्थायिनोऽभावात् । अन्येषां फर्वत् । देहात्मक्षणिकवादिपक्न एव 
कमंतद्वासनानामाश्रयाभावात्परलोके निर्बीजं, नित्यात्मवादिनां सबीजं, दुःखमसुखरूपं वैशेषिकादिवादे यद्रा 
विज्ञानवादे सोपप्लवचित्तसन्ततिरूपस्य संसारिणो हेयत्वाज्ञीका राद्दुःखशूपत्वमात्मनः । शरोरमध्य एव वर्तत 
इति दिगम्बराणां मते मध्यम् ।! अन्येषां तु तद्रहिरप्यस्तीत्यमध्यम् । परोऽहमिति मत्तः परोऽयमह् ततोऽन्य इति 
प्रत्यक्परागभेदाद्किल्पना अस्तीव्याद्याः परोऽयमहमन्य इत्यन्ताः कल्पना वाकेत्रत्ययागोचरे वाङ्मनसागाचरे यो 
विकल्पयितुमिच्छतीत्यन्वयः । आरोदुमित्यत्र खमिव्यनूषङ्घः। जरे मीनानां खे वयसामित्यन्वयः। वाङ्मनसभेदा 
आत्मनि न सन्ति तदगोचररवाऽऽतमेत्यत्र क्रमेण श्रुतिद्रयमाहू- नैति नेतीति । वाडमनसागोचरत्वे श्रुत्यन्तरमाह्-- 
को अद्धेति \ अद्धा साक्षाको वेदेति मनोगोचरत्वं क इह प्रवोचदिति वाग्गोचरत्वं च निषेधतीत्यथंः | 

| 

वाङमनसागोचरत्वे श्रवणमननयोरसस्भवादात्मनो वेदनं न सम्भवतीति शङ्घुते--क्थमिति । तहि 
माऽस्त्वात्मेदनमित्याशद्धुय ध्रुतेरनतिशङ्कुवत्वादात्मवेदननिषेधायोगात्तत्रोपायं पृच्छामीत्याह्-ब्रूहीति \ केन 
प्रकारेण स म भातमेति विद्यां तं प्रकारं ब्रूहीत्यन्वयः। नेति नेतीव्यादिश्रुव्युदाहूरणेनैवेत रनिषेधेनेव तस्य स्वप्रकाशस्य 
बोध इति वेदनप्रकारस्पोक्तत्वास्मकारान्तरासम्भवादनेनेव प्रकारेणाविषयतया वेदितन्य इति मत्वा सोपहास- 
मुत्तरमाह्-अच्राऽऽख्यायिकामिति ! मुग्ध इति ! मूढ इद्यथंः | स्थावरादीति । न स्वं स्थावरादिरूप इत्यथंः | 
नन्वितरनिषेघेन तद्दधदज्ञानेऽपि त्वमेवंभूत इत्यनभिधानेश्टुमेवभूत इति ज्ञानाभावात्तदर्थं विधिमुखेन बोधनं कायंमत 
आहू- नासीति \ अपरोक्षतया प्रतोयमाने वस्तुनि विपर्ययेण गृहीते विपयंयनि रासमात्रे यलः कार्यो त तु 
स्वरूपवरोधे तस्य स्वथमेवे प्रतीतेः तथाऽपि चेन्न बौदुधुं शक्नोति तद्यंतिमूढत्वादुपदेलानहं एव स इत्यथः । 
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( अपक्रामन्तु गभिण्यः ) 

रपे ह वा अथमादितो भर्भो भवति यदेतदरेतः | तदेतस्सर्वेभ्योऽङ्गभ्यस्तेजः 

सम्भूतमास्मन्येवास्मानं विभतिं । त्यदा कलियां पिश्चस्यथेनञ्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ 

तस्माद्यथाश्रास्रोपदेश्ष एवाऽऽत्मावबोधचिधिर्नान्यः। न द्य्नेर्दाह्यं तृणाद्यन्येन् केनचिदग्धुं शक्यम् \ अतएव 

लाखमात्पस्वरूपं बोधयितुप्रवृत्तं सदमनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव नेति नेतीत्युक्त्वोपरराम \ तथा “अनन्तरमबाह्यम् अयमात्मा 

ब्रह्य सर्वानुभूरित्यतुशषासनम्" \ “तत्वमसि “य त्वस्य सच॑मात्सेवासूत्तस्केन कं द्येत्” इध्येवमाद्यपि च । 

` यावदयमेवं यथोक्तमिममात्मानं न वेत्ति तावदयं बाह्यानित्यहष्टिलक्षणसुपाधिमात्मत्वेनोपेत्याविद्ययोपाधि- 
धर्मानात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तस्बपर्यन्तेषु देवतिधंड्नरस्थानेषु पुनः परनरावतमानोऽविद्याफमकमेवश्चात्संसरति । 
स॒ एवं संसरन्नुपात्तदेहैन्द्रियसङ्खातं त्यजति । व्यक्त्वाऽन्यसुपादन्ते । पुनः पुनरेवमेव नदीस्रोतोवज्जन्म- 
मरणप्रवन्धाविच्छेदेन बतंमानः काभिरवस्थामिवंतंत इत्येतमर्थं दश्षंयन्त्याह शरुतिर्वराग्यहेतोः-- 

अथमेवाविद्याकासकर्माभिमानवान्यज्ादिकमं कुत्वाऽस्माल्खोकाद्धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं प्राप्य क्षोणकर्मा 
वृष्टयादिक्रमेणेमं लोकं प्राप्यान्नभूतः पुरुषाग्नौ हुतः ! तस्लिन्पुरुषे ह वा अयं संसारी रसादिक्रमेणाऽऽदितिः प्रथमतो 
रेतोरूपेण गर्भो भवतीत्येतदाहू + यदेतत्पुरुषे रेतस्तेन रूपेणेति । 

अत्तः प्रकृत आत्मनो निव्यापरोक्षस्याहं मनुष्य इत्यादिनाऽऽरोपितरूपेण प्रतीतेस्तस्य नेति नेति यतो वाचो 
निवत्त॑न्त इतीतरनिषेधे कृते स्वप्रकाशस्य स्वयमेव प्रतोतिसम्भवादयमेवोपदेरप्रकारो नान्य इत्युपसंह॒रति-- 
तस्मादिति । ननु शास्त्रं विनाऽप्यन्यततो विधिमुखेनाऽऽत्मावबोघोऽस्त्वित्यत भआहु--न ह्यग्नेरिति । शास्वक- 
समधिगम्यत्वादात्मनो न हेत्वन्तरेण बोधः सम्मवतीत्यथः । शास्त्रीयोऽप्यववोघप्रका रोऽयमेव नान्य इतीतरनिषेध- 
 मात्रेणोपरमा्चिश्चीयत इत्याह्-अत एवेति । इत्यनृशासनमितिपदेनार्थादनुशासनान्तरनिषेधादप्येवमेवेत्याह-- 
तथाऽनन्तरमिति । तत्वमसीव्यत्रापि तत्पदाथंसामानाधिकरण्येन स्व॑पदाथं कतृंत्वादिनिषेधेनैव तस्य ब्रह्मत्वनोध 
इत्याह -तत्वमसीति । तत्केन कं पदयेदिति दशंनक्रियाकमंत्वनिषेधादप्यवेद्यतयेवाऽऽत्मनो ज्ञानमित्याहु--यत्र 
त्वस्येति । एवमाद्यपीति । वेद्यत्वं निषेधतीति शेषः। 

तस्मादात्मनः कतुंत्वादिधमेवत्तया प्रमाणेन ज्ञातुमशक्यत्वात्तद्धमवत्वघ्रतीतेरल्ञानमूलखेन भ्रमत्वास्संसारि- 
त्वेन प्रतीतस्य वस्तुतो ब्रह्यमात्रत्वादनेनेव न्यायेनेश्वरस्यापि सवंज्ञत्वादिकोपाधिकल्पनस्य श्रमत्वाद्धदे माना- 
भावात्तस्यापि वस्तुतो ब्रह्ममात्रत्वान्न त्रय आत्मनः किन्त्वात्मक एवाखण्डंकरस इत्यमिप्रतयेवं मृतस्य कथं संसार- 

प्रतीतिरित्याशङ्कुयाऽऽत्मनः संसारस्याज्ञानत ओपाधिकत्वपुत्तराध्या्रसंगव्युपयोगितयाऽऽहु-यावदयमिति । बाह्या- 
नित्यदृष्टिलक्षणमिति । प्रत्यगात्मनो बाह्यामन्तःकरणवृत्ति वृत्तिवृत्तिमतो रमेदादन्तःकरणमिवयथंः । 

एवमध्यारोपापवादाभ्यामात्मत्तत्त्वं निरूप्योक्तात्मतत्वज्ञाने वैराग्यं हेतुरिति तदथं जीवावस्थाः प्रपञ्च 
यच्चर्थात्तस्य चरेयं आवसथा इत्युपक्षिप्तं शरोरतरयं च प्रपञ्चयितुं पञ्चमाध्यायमवततारयन्भूमिकां करोति--स एवमिति । 
यावदयमित्यारमभ्य वोत्तराध्यायस्य भूमिका | इदानीमध्यायमवत्तारयति--स एवमिति । इत्येतमथंमिति ! इति 
जिज्ञासायामवस्थारूपमथंमिव्यथंः । वैरारयहेतोरिति । वैराग्याथंमित्यथं; ! जीवावस्थारूपस्य जन्मत्रयस्यात्यन्त- 
बीभत्सारूपत्वात्तद्िचारे वैराग्यं भवतीति भावः । पुरषे ह॒ वा अयमिव्यत्रेदंशब्दा्थंपाहु--अयमित्यादिना। यो मूर्ध्नं 
विदायं प्रविश्य स्थितः सोऽयमिद्युच्यत इत्यथः । यज्ञादीति ! अथ यदहमे प्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
धूममभिसम्भवन्तीत्यादिना पञ्चाग्निविद्यायामयम्थः प्रसिद्धः । अन्नभूत इति । ब्रीह्या्यत्नसंरिकष्टः पुरुषाग्नौ हूतः 
पुरुषेण भक्षित इत्यथः । तस्मिनिति । येन पुरषेण भक्षितस्तस्मिन्नित्य्थः । पुरषे हू वरा अयं संसार्यादितः प्रथमतः 
स्तीगभप्रवेशालपर्े गर्भो भवत्तीति प्रथममन्वयः | पुरुषे स्तिमामिव गर्भो न दश्यत इत्याशङ्कय भक्ितस्यात्नस्य 
रसादिक्रमेण रेतोरूपेण परिणामे सत्ति तत्संशिरष्टस्यापि तथैव रेतःसंदलेषेण रेतोभावे सति तेन रूपेण पुरुषस्य 
शरीरे विद्यमानस्तस्य स गभं इत्याह--रसादीति ! रसादीत्यादिकशब्देन गोणिततमांसादि गृह्यते । रसादिक्रमेण 
यदेतत्पुरषे रेतस्तेन रूपेण गर्भो भवतीव्येतदाहेति प्चादन्वयः कार्थ: । 

१७ 

१५ 

२० 

२५ 

२० 

२५ 
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तत्छिया आस्मभयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा, 

तस्मादेनां न हिनस्ति । साऽस्येतमात्मानसत्र गतं भावयति ॥२॥ 

सा भवयित्री भाषयितव्या भवति, तं स्री गमं विभतिं। सोत्र एव इुमारं 

तच्चेतदरेतोऽच्मयध्य पिण्डस्य सर्वेभ्योऽङ्केभ्योऽवयवेभ्यो रस्ादिलक्षणेभ्यस्तेजः सररूपं शरीरस्य सम्भूतं 

५ परिनिष्पन्नं तघ्पुरषष्याऽऽत्मभ्रूतत्वादास्ता \ तमात्मानं रेतोरूपेण गर्भीभूतमात्सन्येव स्वश्रोर एवाऽऽत्मानं बिभति 
धारयति । तद्रेतः यदा यस्मिन्छारे भायंतुंमती तस्यां योषाग्नौ चिधां सिच्छत्युपगच्छन् । अथ तदेनदेतद्रेत 
आत्मनो गभेभूतं जनयति पिता ! तदस्य पुरुषस्य स्थानान्िगंमनं रेतःसेककाले रेतोरूपेणास्य संसारिणः प्रथमं जन्म 
प्रथमावस्थाभिव्यक्तिः, तदेतदुक्तं पुरस्ताद'सावात्साऽमुमात्सानमिः त्यादिना ।। १॥ 

तद्रेतो यस्यां खियां सिक्तं सत्त्या अआत्मभूधमात्मान्यतिरेकतां यथा पितुरेवं गच्छति प्राप्नोति 

१० यथा स्वमङ्धः स्तनादि तथा तद्देव । तस्माद्धेतोरेनां मातरं स गर्भो न हिनस्ति पिटकादिवत् ! यस्मीत्स्तनादि 
स्वाङ्खवदात्मभूयं गतं तस्माच्च हिनस्ति न बाधत इत्यथः । साऽन्तवंहन्येतमस्य भतुरात्मानमनत्राऽऽत्मन उदरे गतं 
प्रविष्टं बुदृध्वा भावयति वर्धयति परिपालयति गभेविर्द्धाश्नादिपरिहार मनुक्खाश्शनाद्युपयोगं च कुवती । 

सा भावधित्री वर्धंयित्री मतुंरात्मनो गभभूतस्य भावयितव्या रक्षधितव्या च भेर्जा भवति । न ह्युपकार- 
प्रतयुपकारमन्तरेण छोके कस्यचित्केनचित्सम्बन्ध उपपदते । तं गर्भं खो यथोक्तेन गभ॑धारणविधानेन बिभति 

१५ धारयत्यग्ने भ्राग्जन्मनः । स पिताऽग्र एव पु्व॑मेव जातमात्रं कुमारं जन्मनोऽध्युध्वं जन्मनो जातं कुमारं जातकर्मादिना 
पिता भावयति \) २॥ 

स पिता यद्यस्मात्कुमारं जन्मनोऽध्युध्वंमग्रेजातमात्रमेव जातकर्मादिना यडादेयति तदात्मानमेव भावयति 
पितुरत्सैव हि पुत्ररूपेण जायते । तथा हयुक्तं “पतिर्जायां धविशती''व्यादि \ तत्किमथंमात्मानं पुत्ररूपेण जनयित्वा 

ननु तस्य गभंत्वमप्रसिद्मित्या्चद्य स्त्रियेव तस्य पुरुषेण भुतत्वाद्गौण्या वृत्त्या गभ॑त्वमिति वक्तुं 
२० तदेतदित्यादि बिभर्तीत्यन्तं वाक्यम् । तद्रयाचष्टे-तच्चेतदिति । रसादिलक्षणेभ्य इति \ रसादिधातुसमुदाय- 

 रूपत्व्राच्छरीरस्थ तेषां तदवयवत्वं चरमधातुत्वाच्छरीरस्य साररू्पत्वं चेत्यथंः । आत्मभूतत्वादिति । अत्माभिमान- 
विषयशश्चरीरम॒तत्वादात्मानं गर्भभितं बिभर्तीति वक्ष्यमाणानुषङ्घंण वाक्यं पूरणोयम् | उक्तमर्थं श्रुत्यक्षरारूदं 
करोति- आत्मनीति ! भत अत्मानमिदयस्य न पुनरुक्तिदोषः । एवं पितृशरीररूपमावसथं तत्र रेतोरूपेणावस्थां 
चोक्त्वा मातुदेहुरूपावसथं तच गभंरूपेणावस्थां च दर्शयितुं पितुक्शरी रान्निगंमनरूपं जन्म दशंयति--तद्रेत इति । 

२५ यदेव्युक्तं कारं विकशदयतति--भार्पेति ! पञ्चाग्निविद्यया योषा वाव गौतमाग्तिरिस्यादिनाऽयमर्थो दशित इ।त वक्तु 
योषाग्नाविव्युक्तम् । उषगच्छिति । भार्या सद्धच्छलित्यथंः । अस्य रेतोरूपेण स्थानान्निगंमनमित्यन्वयः । रेतो 
भार्यायां सिञ्चतीद्यत्र वाक्ान्तरं संवादयत्ति--तदेतदिति। असावात्मा पुरुषोऽमुमात्मानं स्वीयं रेतोरूपमात्मानमस्मा 
मात्मने भार््रारूपाय प्रयच्छतीति श्रुत्यथैः | 

ननु स्व्रीशरीरे प्रविष्टं पुरुषस्य रेतः स्त्रिया उपद्रवकारि स्यच्छरीररुग्नब।णवदित्याशङ्कुयोक्तं तत्स्विया 
३० इत्यादि तदेतदहयाचष्टे--तद्रेतो यस्यामिति ! पिटका व्रणरूपग्रत्थिविशेषास्तष्ट त्र ह्निस्तीति व्यतिरेकेण दृष्टान्तः | 

मक्षरायंमुक्त्वा पिण्डिताथंमाह--घस्मादिति । अत्र प्रसद्घास्स्विया सावधानेन गभेरक्षणं कतंव्यमिति त्रिघत्ते-- 
सेति । भावयति भावयेदित्य्थः । पाछनोपायमाहू--गभंविरुदेति \ 

तस्याप्यन्तर्व॑त्नी रक्षणं विधत्ते--सा भावयित्रोति । चशब्दस्य सेत्यत्र सम्बन्धः । साऽपीत्यथंः । तस्या 
भावयितव्यत्वे देतुमाहू--स हीति । स्त्रीपुरुषयोः परस्परोपकारकत्वमुक्त्वा तयोः पत्रसाध्यवक्ष्यमाणपुण्यकमं- 

३५ प्रतितिधिरूपप्रव्युपकारसिद्धयथं पुत्रं प्रत्युपकारकत्वमाह--तमिति । अग्र इव्यत्रैकोऽग्रशब्दो जन्मनः पृव॑काखं 
वदति | द्वितीयो जननकालम्। अधिशब्दोऽनन्तरकारु वदतीति व्याचष्टे--अभे प्राग्ननमन इत्यादिना । पूवंमेवेत्यस्य 
विवरणं जातमात्रसित्ति। जायसानमित्यथः । जातकर्मादिनेति। जन्मनः प्रक्सीमन्तादिना जननकाले युखनिष्क्रमणाथं- 
मन्त्रजलप्रोक्षणादिनाऽनन्तरं जात्तकर्मादिनेत्यथंः | 

पित्रा जातकर्मादिकं कतंव्यरमित्यभिधाय तस्स्तौति-स पितेति । प्रविश्तीत्यारीति! गर्भो भूत्वा स 
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जन्मनोऽगरेऽधि भावयति । स यत्ुमारं जन्मनोऽग्रेऽपि भवयत्यात्मानमेव तद्धावयस्येषा 
लोकानां सन्तस्ये । एवं सन्तता दीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म॥३॥ 

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधीयते | अथास्यायमितर आत्मा इ्तहढृत्यो 
वयोगतः प्रेति। स इतः प्रयन्नेव पुनर्नायते। तदस्य ततीयं जन्म ॥४॥ 

भावयतीति ? उच्यते--एषां खोकानां सन्तत्या अविच्छेदायेत्यथंः । विच्छिचेरन्हीमे खोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न ५ 
कुः केचन । एवं पुत्रोत्पादनादिकर्माविच्छेदेनेव सन्तताः प्रबन्धरूपेण वतन्ते हि यस्मादिमे लोकाः तस्मात्तर- 
विच्छेदाय तत्कर्तव्यं न मोक्नायेत्यथंः । तदस्य संसारिणः कमाररूपेण मातुरुद राद्यलिगमनं तद्रेतोरूपपिक्षया 
द्वितीयं जःम दितीयावस्थामिव्यक्तिः\\ ३॥। 

अस्य पितुः सोऽयं पुत्रात्मा पृण्येभ्यः लास््ोक्तेम्यः कमेभ्यः कमंनिष्पादनाथं प्रतिधोयते पितुः स्थाने, पित्रा 
यत्कतंव्यं तत्छरणाय प्रतिनिधीयत इत्यथः । तथा च सम्प्र्तिविदयायां वाजसनेयके पित्राऽनुशिष्टो.ऽहं ब्रह्माहं यज्ञ” १० 

इत्यादि प्रतिपद्यते इति ! 
अथानन्तरं पुत्रे निवेक््याऽऽत्मनो भारमस्य पुत्रस्येतरोऽयं यः पित्रात्मा कतक्रत्यः कतंव्यादुणत्रयादिसुक्त 

कतकतंव्य इत्यथः । वयोगतो गतवया जीण: सन्प्रेति चियते । स इतोऽस्मास्रयन्रेव शरीरं परित्यजन्नेव तणजल्का- 
बहेहान्तरपुपाददानः कसंचितं पुनर्जायते \ तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत्तत्ततीयं जन्म । ननु संसरतः पितुः 

मातरम् । तस्यां पूननंवो भूत्वा दशमे मासि जायत इति मन्त्रशेषः। मोक्षप्रकरणे पृत्रोत्पादनस्य विधानाघ्पुत्रोत्पादनं १५ 
मोक्षसाधनसमित्यमिप्रायेण पच्छति-तक्किमथंमिति। शन कमणा न प्रजया धनेने"त्यादिन्रुतेमेक्षप्रकरणे पुत्रोत्ाद- ` 
नोक्तिरवे साग्यार्थेत्यसिप्रेद्य प्रकृतश्नुत्योत्तरमाह्-उच्यत इति । अत्र रोकशब्देन खोकसाघनीभूताः पुत्रपौत्रादयो 
गृह्यन्ते । तेषां सन्तत्या इत्यथः 1 पत्रोत्पादनेनेवोक्तानां लोकानां सन्ततत्वं प्रसिद्धमिति वक्तुमेवं सन्तता हीति 
वाक्यं तद्वयाचष्टे -- एवमिति ! स्वेन पृत्रोत्पादने विधितः कृते सति स्वपुत्रोऽपि तथा तत्पुत्रोऽपि तथेस्येवं छोक- 
सन्ततिरभभ॑वतीत्य्थः। पत्रोत्पादनस्य लोकसन्ततिरेव प्रयोजनमिति वदन्त्या श्रुत्या तस्य मोक्षसाधनत्वं निरस्तमिव्याह- २० 
न मोक्षायेत्यथं इति ! एवं प्रसकङ्गादगभंधारणादिविधिमुक्त्वा प्रकृत्तं वे राग्याथं द्वितीयं जन्म दर्शयति-तदस्येति । 

एवं पितृशररेऽव्यन्ताशुचावत्यन्तागुचिरेतोरूपेणावस्थानं ततोऽपि निगमनं ततो मातुरुदरे मलमूत्राक्रान्ते 
विष्ठाकृमिवदवस्थानं ततो योनिद्रारा निगमनं चेव्याय्त्यन्तकष्टमित्युक्तवा जन्मानन्तरमपि न स्वातन्त्यं किन्तु 
पितृनियोगात्तत्पारतन्त्येण सव॑दा कर्मानुष्ठातव्यमिति वदन्पूत्रेण कतेग्यं पितुरुपकारं दर्शयति सोऽस्येति वाक्यं 
तद्रयाचष्टे--अस्थेति \ पितुर्ावात्मानौ देहौ स्वदेहः पृच्रदेहश्चेति । तत्र पुत्रस्योपयोगमाह्--सोऽयमिति । पुत्रस्य २५ 
प्रतिनिधित्वमन्यत्राप्युक्तमित्याहू--तथा चेति । सम्पर्तिः सम्प्रदानं स्वकत्तव्यस्य पुत्रे स्थापनं यत्रोच्यते सा सम्प्रत्ि- ` 
विचेत्यथं; । यदा तु प्रेष्यन्मन्यते स्वस्य परलोकगमनं निदिचनोति, “अथ पुचमाह्-तवं ्रह्य त्वं यज्ञस्त्वं लोक" 
इति । मयाऽध्येत्यं ब्रह्य वेदस्त्वं त्वयाऽ्ध्येतव्यम्, मया कततंग्योऽयं यज्ञस्त्वं त्वया क्तव्यः, मया सम्पाद्यो लोकस्तं 
त्वयां सम्पाद्यः, इत्येवं पित्राऽनुशिष्टः सन्पृत्रोऽह ब्रह्माहं यज्ञोऽहं खोक इति प्रतिपद्यते । अहु ब्रह्माध्येष्ये यज्ञान्करिष्ये 
लोकं सम्पादयिष्यामीति स्वीकरोतीव्युक्तमिव्यथंः । अनेन स्वशरोरतृतीयावस्थोक्ता । २० 

ननु किमर्थं पुत्रं प्रतिनिदधाति स्वयमेव करोवित्याशङ्धुच स्वस्य मरणात्कतुंमरवक्तेरित्यमिप्रायेणोक्त 
मथास्यायमिति तद्र्ाचष्टे--अथेति ।! एवकारार्थं मध्ये विरम्बाभावं दर्छयति--तुणजल्केति । तुणजल्का 
तृणस्यान्तं गत्वा त॒णान्तरमाक्रम्याऽऽत्मानं देहं पूवंस्मात्तृणादुपसंहुरति पुव॑तृणं मुञ्नति । एवमेवायमात्मा देहान्तरं 
परिगृह्य पूवदेहं मुञ्चतीति मध्ये विङम्बाभावः श्वव्यन्तर उक्त इत्यथः । कमंचितं देहान्तरमुपाददानः पृनर्जायत 

इत्यन्वयः । यद्यपि देवयानपितुयाणमा्गाभ्यां गच्छतां छोकान्तर एव शरीरग्रहणमुक्तमुमयन्यामोह्त्तस्िद्ेरसिति ३५ 
मूत्रे । “भकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजे""ति श्वुतेः। न तु पूवंदेहत्यागकाल एव। तथाऽपि सविज्ञानो भवति सविज्ञान- 
मवान्ववक्रामत्ती"ति श्रुतौ वासनामयं भाविशरीरमुक्रान्तिकार एव गृह्भातील्युक्तत्वात्तदभिप्रायं तुणजलूकानिदर्शान- 
मिति द्रष्टव्यस् । तदस्येति । यन्मृत्वा प्रतिपत्तथ्यं तदस्य तृतीयं जन्मेतयन्वयः} यस्य जन्मद्रयमुक्तं तस्यैव तृतीयं 

८४ 
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१० 

१५ 

२० 

२५ 

२० 

२५ 

तदुक्तसृषिणा--गभं सु सन्नन्वेषामवेदमदहं देवानां जनिमानि श्रिश्ा। चतं मा पुर 
आयसीररक्षन्नप श्येनो जवसा निरदीयम् । इति । मभ एवैतच्छयानो वामदेव एवदुवाच ॥ ५॥ 

सकाशाद्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म । तस्येव कुमारस्पेण मातुषटितीयं जन्मोक्तम् ! तस्येव ततीये जन्मनि वक्तव्ये प्रेतस्य 
पितुयंञ्जन्म तत्तृतीयमिति कथमुच्यते ? नैष दोषः । पितापुतज्रयोरेकात्म्यस्य विवक्षितत्वात् ! सोऽपि पुत्रः स्वपुत्र 
भारं निधायेत: प्रयघचेव पुनर्जायते यथा पिता । तदन्यतनोक्तमितसताप्युक्तमेव भवतीति मन्यते धृतिः! पितापुत्न- 
योरेकात्मकुत्वात् \\ ४॥ | 

एवं संसरचवस्थाभिव्यक्तित्रयेण जन्ममरणप्रबन्धारूढः सर्वो लोकः संसारसमुद्रे निपतितः कथश्ि्दा 
भृत्युत्तमारम्ानं दिजानाति यस्यां कस्याच्िदवस्थायां तदेव मुक्तसवंसंसारबन्धनः कृतकृत्यो भवतीत्येतदरस्तु तद्षिणा 
मन्त्रेणाप्युक्तमित्यहु- गभ सु मावुगर्भाक्ञेय एव सन् । न्विति वितके । अनेकजन्मान्तरभावनापरिपाकवश्चादेषां 
देवानां वागग्न्यादौनां जनिमानि जन्मानि विवा विश्वानि सर्वाण्यस्ववेदमहमहो अनुबुद्धवानस्मीत्यथः ! शतमनेकं 
बह्वयो मा मां पुर आयसौरायस्यो लोहुमय्य इवाभेद्यानि क्चरीराणीत्यभिप्रायः \ अरक्षन्रक्षितवत्यः । संसारपाश- 
निगंमनादधोऽध इयेन इव जारं भित्वा जवसाऽऽत्मन्नानक्ृतसामर्थ्येन निरदीयं निगंतोऽस्मि अहौ 1 गभ॑ एव शयानो 
वामदेव ऋषिरेवमृवाचतत् ॥५॥ 

जन्म वक्तव्यम् । ओौचित्यात् । अन्यथाऽप्य पितुः पूवेजन्मद्रयस्यानुक्तत्वेनेदमस्य पितुस्तृततोयं अन्मेत्यनन्वया- 
पत्तेरिति शद्धुते--नन्विति । प्रेतस्येति ! सियमाणस्येत्यथंः । यत्कुमारं भावयत्यात्मानमेव तद्धावयति सोऽस्याय- 
मात्मेति च पितापूत्रयोरभेदस्योक्तत्वास्पुतरस्योक्तं जन्मदयं पितुरेव तस्येव च तृतीयं जन्मोच्यते नान्यस्येति न 
तृतीयत्वविरोध इत्याह्--नैष दोष इति! यद्रा पितुमं रणानन्तरं पूनज॑न्मेत्युक्तेः पृत्रस्याप्येवमेव ज्ञातुं राक्यत 
इत्यभिप्रायेण पितुरिव्युक्तमित्याह--सोऽपि पुत्र इति \ यथा पितेव्यनन्तरं ततश्च पुत्रस्यैव तृतीयं जन्मोक्तमिति 
रोषः । एवं च तदस्य तुतीयं जन्मेति वाक्ये तच्छब्देन तस्प्रकारकत्वमुच्यते । अस्येति पुत्र उच्यते । अस्य पृत्रस्य 
तत्प्रकारकं तुतोय जन्मेति वाक्याथं इति भावः । ननु पर्णायद्रयोक्तं जन्म यथा पूत्रगतमेवैवं तृतीयपर्यायोक्तमपि 
साक्षापपुवगतमेवोच्यतां कि तयोरेकात्मत्वविवक्षयेत्या्परिहारे दोषमाशङ्कवयाऽऽह्--तदन्यत्रोक्तमिति ! मयं भावः- 
पत्रस्य पितरं प्रप्युपकारप्रदर्शनाथं तस्परतिनिधित्वे उक्ते पिता स्वयमेव कमं करोतु कि प्र्तिनिधिनेत्याशद्भते 
तत्परिहारार्थं पितुमंर्णाभिधानं प्रसक्तमिति मरणानन्तरं वक्तव्यं तुत्तीयं जन्म लाघवार्थं तस्मिन्नेवोक्तमिदं 
जन्म्यं सर्वेषां पू्वेषामप्यस्तीति प्रदर्शयितुं च पुत्रे वक्तव्यमपि तृतीयं जन्म पितयुक्तमिति । 

पूवध्यायेऽध्यारोपप्रकरणोक्तमावसथत्रयं वँराग्याथमिह् प्रपञ्चय तस्मिन्चेवाध्याये तस्य संसारस्य निवद्यंखेन 
तदपवादाथं यत्तत्वज्ञानमुक्तं स एतमेवेत्णादिना तत्सफलं प्रपञ्चयिततुं तद्ुक्तमुषिणेव्यादिग्रन्थः । तत्र तच्छब्दार्थ 
माह्-एवमित्यादिना \ एतद्स्त्विति । संसारसमुद्रे पतनं ततस्तत्तवज्ञानाच्च तच्चिवृ त्िरित्येतद्रस्त्विव्यथः । आहति । 

ब्राह्मणमिति शेषः । भावनेति । आत्मानात्सविवेकभावनेत्यथंः । वागर््यादीनामिति ! उक्तानि जन्मानि शरोर- 
ग्रहणरूपाणि तदुपलक्षितः सर्वोऽपि संसारो वागादिकरणतदधिष्ठातृदेवतादिसङ्कातस्य छिङद्धशरीरस्यंव न त्वसङ्धस्य 
व्यापिनो ममेत्यथ: । अनेन पदाथेविवेकपूवंकमात्मन्ञानमुक्तम् । यद्रा स्वंज्ञादात्मनः सकाशादेवेषां जन्मानीत्यन्व- 
वेदम् । एतज्जन्महेतुभूतं मूककारणमात्मानं ज्ञातवानस्मीत्यथः । यद्यपि गमे श्रवणादिज्ञानसामभ्री नास्ति तथाऽपि 
पूचंजन्मकृतश्रवणादिसामग्रौवशादेव प्रतिबन्वनिवृत्तौ सत्यां गर्भेऽपि ज्ञानोत्पत्तिः सम्भवतीति भावः | इतः पूवंकारीनं 
बन्धं दशंयति-- शतमिति ! अभेद्यानीति । तत्तवज्ञानमन्तया तस्प्रवाहाविच्छेदादिव्यथंः । अधे ऽध इति! अघो 
लोकेष्वेव निक्ृष्टलोकैष्वेवारक्षन्ित्यथंः । यद्राऽध इति श्रौतं पदमयेत्यरथे व्याचष्टे--अधोऽथेति । अथानन्तरमिदानी- 
मित्यथं; | मन्तद्रष्टुरमिप्रायमाह--अहो इति। इदमाश्चयं मम संवृत्तमिव्यभिप्रायेण मन्त्रमुक्तवानित्यथं 
मन्त्रदरष्टुनसिनिदशपुवंकं तस्य ताप्यं वक्तुं गभं एवैतदित्यादि ब्राह्मणम् । तद्रयाचष्टे-गभं इत्यादिना । 
एतत्पुवंब्राह्मणोक्तमथंजातमेवं मन्वरोक्तप्रकारेणोवाचेत्यन्वयः | 
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स॒एवं विद्वानस्माच्छरीरमेदादृषवे उत्क्रम्याुष्मिन्त्सभे 
लोके सवान्कामानाप्त्वाऽमृतः सममवस्समभवत् ॥ & ॥ 

( यथास्थानं गर्भिण्यः ) 

१ इति हितीयोऽध्यायः 

स वामदेव ऋषियथोक्तमात्मानमेवं विहनस्माच्छरोरभेदाच्छरीरस्याविद्यापरिकल्पितस्याऽऽयसयवदनिर्येदस्य ५ 

जननमरणाद्यनेकानथंशताविष्टश्रीरप्रबन्धस्य परमात्मज्ञानाम्रतोपयोगजनितवी्यङ्ृतभेदाच्छरी रोत्पत्तिबीजाविदा 
निमित्तोपमदंहेतोः शरीरविनाश्चादित्यथेः । ऊध्वं: परमात्मभूतः सन्चधोभावात्संसारादृस्कम्थ ज्ञानावद्योतितामल- 
सर्वात्मभावमापन्नः सन्नमुष्मिन्यथोक्तऽनरेऽमरेऽमूतेऽभये सवनेऽूर्वऽनपरेऽनन्तेऽबाद्ये परज्ञानामरतेकरसे प्रदीपवन्िर्वाण- 
मत्यगमत्स्वगे रोके स्वस्मिन्नात्सनि स्वे स्वरूपेऽप्रतः समभवदात्मनज्ञानेन पूवमाप्रकामतया जीवच्चेव सर्वान्कामानाप्त्वे- 
व्यथेः । ् िवेचनं सफलस्य सोदाह्रणस्थाऽऽत्मज्ञानस्य परिसमाप्निप्रदशंना्म् ।॥ ४ ॥ 

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रौमच्छद्कुरभगवल्कृतावेतरेयोपनिष{इष्ये द्वितीयोऽध्यायः 

१०५ 

ज्ञानस्याव्यमिचरितफकत्वज्ञापनाय वामदेवेन ज्ञानफलं प्राप्तमिति वक्तुं स एवं विद्वानिति वाक्यं तद्ग्याचष्ट- , 
स॒ वामदेव इति । दारीरस्य पुनरुत्पत्तिशङ्कां वारयति --शरीरोत्पत्तीति ! तत्त्वज्ञानेनाविद्यादिनाशादित्यर्थः । 
परमात्मभूतः सच्चिति । उध्वंशब्दस्योपरितनवाचित्वासरमात्मवस्तुन एव कदाचिदप्यधोभावरूपनिकर्षाभावेन , 
निरडकुशोपरितनभावादृध्वंशन्दायंत्वमित्यथेः । प्रसिद्धं स्वगंलोकं वारयत्ति--अमुष्मिन्यथोक्त इति । इन्द्िया- 
गोचरत्वेनामुष्मि्चिति निर्देशः । स्वगंशब्दस्पर निरतिकशयसुखसामान्यवाचित्वादूब्रह्मानन्दस्यैव तथाविधत्वात्तस्यैव 
मुख्यं स्वगेत्वम् । वेषयिकस्य तु स्वगेत्वमापेक्षिकमित्यथः। उक्तस्य स्वगस्य ब्रह्मरूपस्य स्वस्मादेदमाश द्वाऽऽट्-- 
स्वस्मिक्चिति ! आत्मश्चब्दस्यान्तःकरणा्यथंत्वं वारयति-स्वे स्वरूप इति । अमुष्मिन्स्वे मत्येदेहादि भावं विहाय 
स्वात्मभवेनेव स्थित्त इत्याह्-अमरत इति ! उक्तस्वगंलोके सवंकामावा्तिरिति भ्रमं वासयति-पुवंमिति । 
जीवन्मुक्तदकशायामाप्तकामतया सर्वात्मत्वेनेत्यथंः । सोदाहुरणस्येति ! उदाहरणं वामदेव इत्यथ: । 

इति श्रीमच्छरृद्वानन्दपुज्यपादरिष्यश्रीमदानन्दज्ञानकृ तावेतरेयोपनिषद्धाष्यटीकायां द्वितीयोऽध्यायः 

१. इमामुपनिषदं विषयोृत्य ब्रह्यसूतरतृतीयाध्यायतृतीयपादे “नात्मगुहीतिसििरवदुत्तसत्” इत्यधिकरणे 

विचारितम् । “आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीदि"त्यत्र न परमात्मा ग्राह्यः, अपि तु हिरण्यगर्भो 

ग्राह्यो वाक्यान्वयदर्शनात् । कोकसृष्टिव चनम् “इमान् छोकानसुजत' इत्यक्तंहि रण्यगभंस्यैव अन्यत्रोप- 
निषत्सु हश्यते, यथा बृहदारण्यके “आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविध” इत्यत्र । अवरैव पूवंस् “अथातो 
रेतसः सुष्टिः प्रजापते रेतो देवा” इति । यत्र पश्चभूतसुष्टिरुच्यते तत्रात्मा ब्रहैव यथा तंत्तिरीयके 
“आत्मन आकाशः सम्भूत'” इति। इति पूवंपक्षः । सिद्धान्तस्तु परमा्मेवेह् ग्राह्यः प्रागुत्पत्तेः भात्मनः 
एकत्वावधारणात् यथा--'“सदेव सोम्येदमग्र आसीदि"द्यादौ । लछोकसुष्टिवचनं तु पञ्चभूतानि विराजं 
च सृष्ट्वेद्यध्याहूत्य योजनीयमिति । “` ` ~ 

१५ 

२० 

२५ 
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अथ च्रलीयोञडयायः 

+कोऽयमास्मेति बय्ुपास्महे । कतरः स आत्मा, च्येन वा पश्यति येन वा श्रृणोति 
येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन बा खादु चास्वादु च षिजानापि॥ १॥ 

बरह्मविद्यासाधनक्रतसर्वात्मभावफलावाप्नि वामदेवाद्याचायपरम्परया शरुत्याऽ्वदयोत्यमानां ब्रह्मवित्परिषद्यत्यन्त- 
प्रसिद्धामुपलमभमाना सुमृक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना ब्रह्म नजिन्ञासवोऽनित्यात्साध्यसाधनटक्षणात्संसारादाजीव- 
भावाद याविवृत्सवो विचारयन्तोऽन्योन्यं पुच्छन्ति कोऽयमात्मेति । कथं ? यमात्मानमयमात्मेति साक्षाद्यमुपास्महे 
कः स अतत्मेति । यं चाऽऽत्मानमयमात्मेति साक्नादुपासीनो वामदेवोऽमृतः समभवत्तमेव वयमप्युपास्महे को नु खल 

पुवंस्मिन्तध्याये जन्मत्रयनिरूपणेन वँ राग्यं निरूपितं ज्ञानोत्पतत्यथंम् । न च पदाथंशोधनं विना वैराग्य- 
मात्रेण ज्ञानोत्पत्तिरिति पद्यथंशोधनपुवंकं वाक्यार्थं कथयितुं षष्ठोऽध्याय इत्यभिप्रेत्य पदाथंशोधनेऽधिकारिणं 
ददायन्वाक्यमवतारयति-ब्रह्य विद्येति । वामदेवाद्याचार्येति ! आदिशब्देन ‹ तयो यो देवानां प्रस्यनृध्यत स एव 
तदभवदि"त्यादिनोक्ता देवादयो गृह्यन्ते। अधुनेति । पूर्वोक्तरीत्या वै राग्योत्पत्यनन्तरमित्यथं; । आजीवभावादिति , 
संसारस्य हेतुमूताविद्यातत्कायेष्वात्ममावसदहिताद्रवावर्तितुं संसारं परिव्यक्तुमिच्छन्तं इत्यर्थः । विचारप्रकारमेव 
वाक्रयान्वयेन स्पष्रकलतुं पृच्छति--कथमिति । नन्वयमाल्मेति विशेषतो निस्वये स क इति प्रश्नानुपपत्तिः। 
तद्विचारेण वा न किञ्चिसखरयोजनमित्याशद्ुयाऽऽत्मानं विशिनष्टि-यं चेति । उपास्महु उपासितुं प्रवृत्ता इत्यथः । 
वामदेवो यमात्मानमुपास्यामूतोऽभवद्यमपि तमात्मानमुपासितुं प्रवृत्ताः स क इति प्रश्नाथं इत्यथः । उपासनं 

१५ 

२० 

२५ 

२५ 

३५ 

१. “कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । कतरस्स आत्मा” इत्यत्र कतरपदं कीहग्गुणक इत्यथंकमथवा कतमः 
देहैन्द्रिपमनः प्राणिदिषु इत्यथंकमिति परेषां व्याख्यानं त्च, द्रयोमंध्ये कतरः इति “कि यत्तदोद्रयो- 
रेकतरस्य निर्धारणे डतरच्" ( पा० अ० ) इति सूत्राल्लभ्यते । नायमायंः प्रकृतासम्बद्धः । प्रकते 
हि प्रपदाम्यामेकः प्राणः दारीरं प्रविष्टः मूर्धानं विदायं परमात्मा प्रविष्टः तयोर्मध्ये कत्तरः ? इति 
प्रहस्य प्रकृते सद्धतत्वात् देहेन्द्रियादीनामनात्मत्वनिर्घारणस्याप्रकरतत्वात् देहे प्रविष्टस्य इदमरद्शमि- 
त्यायुक्त्येव देहादिष्यत्तिरेकस्य सिद्धत्वेन तत्र संशयाभावात् । उत्तरत्रापि च “येन ता पश्यति” 
इत्यादिना एकं करणं दर्शनादिना अनेकभेदमापन्तं मनञख्यमुच्यते । मनश्च प्राण एव क्रियाश्क्ति- 
मच््वेन प्राण इति ज्ञानशक्तिमत्तवेन च मन इति एकमेव वस्तु मेदेन व्यवहियते श्यो वै प्राणः सा प्रज्ञा 
या वे प्रज्ञा सप्राण इति कोषीतकोपनिषदि श्रवणात् | 

२. मतान्तरे “येन वा पश्यतीत्यादिना चक्षुरादीनामनात्मत्वमुक्तं “संज्ञानमि"त्यादिना धमंभूत- 
लानस्यानात्मत्वम् “"एतद्ब्रहंष इन्द्रः” इत्यादिना देवानामनात्मत्वस् “इमानि पञ्चमहामृत्तानि" 
इत्यादिना जडव गस्यब्रह्यव्वं स्थाव रान्तस्य | “सर्वण्यितानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि" इत्यस्य तच्छेष- 

भूतानीत्यथंः इति व्याख्याय “प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्यस्य प्रकृष्टज्ञानरूपं ब्रह्योत्यथंः | 
वस्तुत्तस्तु नेदं व्याख्यानमुजु । “येन वा प्यति" इत्यादेः येन वचक्षुभंतेन पश्यति ध्ाणभूतेन 

जिघ्रति इत्यथः मनस एव तत्त दिन्द्रियजन्यवृत्तिरूपतया परिणामात् “^तदेतद्धृदयं मनश्चैतत्" इतति 
सङ्गच्छते । तन्मते तु एकेन मनसा दर्शनादिन्यवहारः भरुद्युक्तो न व्याष्यात्तः । न च श्रज्ञया वाचं 
समार्य "व्यादिकोषीतकिवाक्यमपि सङ्खच्छते तेषाम । “मनसा द्यैव पश्यति मनसा श्युणोत्ति” इति च। 
तेन च प्राणस्यानात्मत्वमुक्तं भवति प्राणमनसोरेकत्वात्। "संज्ञानमाज्ञानमि''व्यादेस्तु संज्ञानादिवृत्तय 
येन जोवचेतन्येन अधिष्ठिताः उपाधिमूताः तस्प्रतिविम्बगुक्ताः तदुपहितस्य ब्रह्मणः नामघेयानि। नाम 
धेयस्य नामार्थोपरन्धिहैतुत्वात् नामधेयत्वम् । अत्र तेषु नामधेयत्वं गौणम् । एवं संज्ञानाद्पिदकक्षिपं 
ल्ञानादिभ्यः पुथक्तवेन निर्णतिं परज्ञानं शुद्धजीवच॑तन्यं ब्रह्य इति करवेदीयमहावाक्याथःः | 
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स आत्मेति। एवं जिन्ञासपुवमभ्योन्यं पुच्छतामतिक्रान्तविशेषविषयधुतिसंस्कारजनिता स्म्रतिरजायत। “तं प्रपदाभ्यां 
प्रापद्यत ब्रह्येमं पुरुषम्" \ “स एतमेव सीमानं विदायं एतया दारा प्रापद्यत" जत्र द ब्रह्मणी इतरेतरघ्रातिक्ल्येन 

तामोप सामोप्येनैक्येन तस्यव निरुपचरित्तसामीप्यत्वादेक्येनापरोक्षीकृत्याऽऽसनं तद्रूपेणावस्थानं यत्तदुच्यते । 
यद्राइ्हं सूखीव्यादिव्यवहारेपु तमेव वयमप्युपास्महु तमेवाऽऽत्मत्वेन स्वीक्रुत्य स्थिताः । अनात्मनोऽहुमिति 
प्तीत्यनुपपत्तेः स आस्मा क इति विचाराथंः ! न चायमास्मेति निस्चये विचारायोगः । तस्यैव कायंकरणसद्णंसवेन ५ 
विचारोपपत्तेरिति । ननु मृतानां व्याकरणार्थं यः प्रविष्टः स एवाऽऽत्मेति निर्घारणस्म्भवाद्विचारानुपपत्तिरित्या- 
राद्धुयैवमपि दयोः प्रविषटतवन स्मयंमाणत्वान्न निर्धारणमिति वक्तु दयोः प्रविष्टव्वं स्मृतमित्याह्--एवं जिन्न सेति । 
अतिक्वान्तेति । अतिक्रान्त पूव॑मुक्तौ यौ विश्लेषौ देहे प्रविष्टौ प्राणात्मानौ तद्विषया श्रुतिजन्यानूभवजन्यसंस्कार- 
जनिता स्मृत्तिरित्यथः । तामेव स्मृत्ति स्वषूपतो दशंयति--तं प्रपदाम्यामिति ! तमिमं पुरुषं शरीरं प्रपदाभ्यां 
पादाग्राभ्यां ब्रह्मापरज्रह्यरूपः प्राणः प्रविष्ट इत्यथः । अन्यस्य प्रवेशे श्तिमाह-स एतमिति ¦! भतिभ्यां १० 

धमथंमाहू--एतमेवेत्ि । अत्रेति ध्रुतिभ्यामित्यध्याहूव्येति श्रुतिभ्यामितरेत रप्रात्िकूल्येनेतरेतरामिमुखतपं तमेव 
पुरुषशरो रं प्रतिपन्ने प्रविष्टे दे ब्रह्मणी इति स्मृति रजायतेत्यन्वयः । न तेतमेवेत्यनेनैतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमम- 

मतान्तरे तु प्रकृष्टज्ञानवत् स्व॑ ब्रह्येत्यथंकरणात् न किञ्चिदत्र मूत्नमुव्ततं ^ यः सवंज्ञ'” इत्यादिना 
अत्रैव च जगत्सुष्टवा नारायणः सवे इति ज्ञातत्वात् नात्र किञ्चिदपरं ज्ञाप्यते | “कतरस्स जात्मा" 
इति प्रकृत्य “प्राणाख्यमनो वा ब्रह्मरन्ध्रद्मरा प्रविष्टः पुरूषो वा” इति प्रथमनिदिष्टसंज्ञया निराकरणात्। १५ 
मस्मन्मते तु “येन वा पश्यती" त्यादिना प्राणाख्यमनो भिन्नत्वमुक्त्वा तस्यैव च जीवाभेदः प्रतिपाद्यत 
इति विशेषः ““एष ब्रह्मैष इन्द्र” इत्यादिना परस्य इन्द्रामेदः प्रतिपादितो भवति । अनेन ब्रह्मादिभेद 
परस्य प्रतिपाद्यत इति परेषां व्याख्या कथं युज्यते । सामानाधिकरण्पेनाभेदस्यव प्राप्तेः । तत्तच्छरोरः- 
कत्वमथमुक्त्वा तदधः अर्थात् प्तिध्यतीप्युक्तौ तत्तत्पदस्य तत्तच्छरी रकत्वाथमेवासिद्धम् । न हि 
असिद्धेनासिद्धस्य साधनं युज्यते । “इमानि पञ्चभूतानि इत्यादिना जडभेदः प्रतिपाद्यते इलयुक्तमपि २० 
चिन्त्यम् । चेतनस्य ईक्षितुः उपक्रान्तत्वात् तत्त एव तदुभेदसिद्धेः वेयर्थ्यात् । अस्माक तु बाधाया 
सामानाधिकरण्यात् यद्भूतं तद्ब्रहवेति अद्वितीयत्वप्रतिपादनदारा तत्पदाथंशोधने उपयुज्यते । 

माध्वमते तु--ुरुपे ह् वाऽ्यमादितो गर्भो भवति" इत्यत्र विष्णुरेव पुरुषे भन्नपरिणामरेतसि 
तिष्ठत्ति गर्भे शिशुः जीवः तर्स्मङ्च विष्णुः स्थितः इत्यादिना विष्णोरेवोत्पत्तिरक्तेति व्याख्याय नात्र 
जीवोत्पत्तिमाचमच्ते ज्ञातत्वात् पश्वादिमिरपि | “गभं नु सनु" इति मन्त्रे देवजन्मोक्तेश्च । अतः २५ 
सर्वेषां जन्महेतुप्रापतिः, अत्र देवानां दूःखासम्बन्वः। विष्णोः स्वातच्त्पं च। शप्रेती"त्यपि विष्णोः देहान्तर- 
गमनसद्धावादुपपद्यते । “गर्भे” इत्यादिमन्त्रे विष्णुरेवोक्तः अहमित्यपि विष्णुवाचीत्यादि । विष्णु 
शस्व यश्च श्यः तस्य दनः स्वामी विष्णुः । तं स्वामिनं ज्ञात्वा गमंवासव्विरदीयं श्येनः = 
निष्क्रान्तोऽस्मि इति व्याख्या । इयं तु न सम्यक्, अन्यत्र “अहं मनुरभवं सूर्यश्चे'"ति सर्वारमकत्वानु 
भवस्य “वामदेवः प्रतिपेदे” इत्युक्तेः अत्रापि स एवानुभवो वक्तभ्यः । अतः विष्णु स्वामिनं ज्ञात्वा ३० 

दत्यध्याहारोऽस दतः । मत एवेश्ावास्थे “यस्मिन्सर्वाणि भृतान्यात्मैवाभूतदविजानत्तः । तत्र को मोह् 

इत्यत्र सर्वात्मत्वमेव शोकमोहनिवंतकतया प्रोक्तम् । यदपि अमुतः समभवत्” इत्यस्य सर्वान् कामान् 

मक्तवानित्यथ; सम्भ भोगः "तां समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त इत्यादौ भोगाथतवद्शानात्तस्य । 

तन्न, तत्र सम्भवः उत्पत्तिरेव जायायां सम्भवो नाम स्वयमेव उत्पत्तिः मतुः अतो नायमथः । 

भगवत्पादोक्तस्तु ऋजुः | 

कोऽयमास्मे्ति--अच्र येन प्रेस्तिः सन् जोवः परश्यतीदयुक््वा हुदयमनश्शब्दयोः विष्णुपरत्वमुक्तम् । 

हदगतत्वात् हृदयं मन्तृत्वात् मनः आज्ञानमित्यादि पदानि च विष्णुपराणि । इत्यादि तत्सवं मुख्पाथन 

व्यास्यानसम्भवेऽयुक्तम् । 

३५ 
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9. 

प्रतिपन्ने इति ! ते चास्य पिण्डस्याऽऽत्मभूते । तयोरम्यतर अ7त्मोपास्यो मवितुमहंति \ योऽत्रोपास्यः कः सं आत्मेति 
विश्ेषनिर्धारणा्थं पुनरस्योन्यं पष्रच्छवचारयन्तः \ 

पुनस्तेषां विचारयतां विशेषविचारणास्पदविषया मतिरभूत् । कथं ? हे वस्तुनी अस्मिन्पिण्ड उपलभ्यते 
अनेकभेदभिच्चेन करणेन येनोपलमते यश्चेक उपलभते करणान्तरोपलन्धविषयस्म्रतिप्रतिसन्धानात् । तत्र न 
तावद्येनोपलमते स आत्मा भवितुमहंति । केन पुनरुपलमत इति । उच्यते । येन वा चश्युभूतेन रूपं प्यति येन 
वा शुणोति शरोत्नभूतेन श्ञब्दं येन वा घ्राणभूतेन गन्धानाजिघ्रति येन वा वाक्करणमूतेन वाचं नासात्मिकां व्याकरोति 
गोरःव इत्येवमादयां साध्वसाध्विति च येन वा जिहाभूतेन स्वादरु चास्वादु च विजानातीति । 

पदयदिति वाक्यं दे ब्रह्मणी इत्यनेन द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये इति वाक्यं चं द्वयोः प्रवेशे मानतयोपन्यस्तमिति 
श्रमित्तव्यम् । आय्यवाक्ये द्वयोः प्रवे्ाप्रत्ीतेः । द्वितीये च शब्दब्रह्मपरतब्रह्मणोरभिधानेन तयोय; प्रवेदे मानत्वा 
योगादिति । तथाऽपि तयो्योः कथमात्मत्वश ङ्कैरयत्त आहु-ते चेति ! तयोरन्यतरेण विना शरीरस्थित्य भावात् 
तयो रात्मत्वश ङ्कत्यथं ; । एवं विचारपक्षितमात्मह्वयस्मृतिमुक््वा विचारमाह्--तथोरन्यतर इति! “सात्मा वा 
इदमेक एवे'"त्येकस्यैव ज्ञेयत्वोपक्रमानन द्रयोरपास्यत्वमित्यथंः । कः स॒ आत्मेति । य उपास्य आत्मा सक 
इत्यन्वयः । पग्रच्छुरिति । कतरः स आत्मेति वाक्येनेति शेषः | 

एवं विचारे क्रियमाणेऽतिपरिषुद्धान्तःकरणत्वात्तेषां प्रपदाभ्यां प्रपन्ने करणत्वेनानात्मत्वनि्चयो मूर्ध्ना 
भरविष्ट उपलब्धृत्वेनाऽऽत्मत्वनिश्चयश्चाभूदित्याहु--पुनरित्यादिना । विशेषेति ! विचारणास्पदप्राणात्मद्रयविषयै- 
कस्मिन्करणत्वेनापरस्मिन्नुपठन्धुल्वेन प्रकारेण विज्ेषरूपा मतिरजायतेत्यर्थः } ननु दयोः स्व इयं विहशेषमतिः 
स्यात्तदेव नास्तोति शङ्धुते-कथमिति । चक्षुषा पद्यामीत्यादिग्रकारेण दयोः प्रतीतेर्चेवभित्यःह्-दे इति । 
येनोपमते यश्चोपकभते ते दे उपरुन्धिकतुंकरणे वस्तुनी उपकरभ्येते इत्यन्वयः । तत्र कि करणमित्यत आह्-- 
अनेकेति चक्षुःभोत्रायनेकभेदभिन्नेनेत्यथंः। अनेन यदनेकात्मकरचक्षुरादिक रणसङ्खातात्मकं प्राणस्वरूपं तत्संह॒तत्वात् 
पराथमिति परशेष्रतवेन करणमित्युक्तम् । उपरून्धरि त्वनेकात्मकत्वाभावान्न पराथंतवे। रोषत्वम् । किन्तु सेषित्व- 
मेवेति वक्तुमेक एवेद्यक्तम् | अनेन करणस्य पराथंत्वं परं शेषिणमन्त यऽनुपपल्नं सत्परं व्यत्तिरिक्तमुपडृन्धारं 
गमयतीति तस्मिनपि तसप्रमाणमिव्युक्तम् । इदानीं करणानामेवोपलबन्धुत्वं तद्रवतिरि क्तोपरन्घा नास्ताति वदन्तं 
नास्तिकं प्रति प्रमाणान्तरमाह्-करणान्तरेति । पूवं चक्षुषा रूपं हष्ट्वा पश्चादूद्धृतचक्षुः स्मरति रूपमद्राक्ष- 
मिति । तथा योड्हुमद्राक्नं स एवेदानीं स्पृ्ामीति प्रतिसन्दधाति । तदुभयं व्यतिरिक्तोपलन्धुरभावे न स्यात् | 
अन्यानुभूतेऽन्यस्य स्मृतिसन्धानयोरदशंनादित्यथः । एवमनेकात्मकस्य करणत्वमुक्त्वा तत॒ एव तस्याऽऽ्मत्वं 
नास्तीत्याह--तत्र न तावदिति 1 तयोमंध्य इत्यथः । अहुंतीत्यनन्तरं किन्तु परिशेषादुपलब्धाऽऽत्मा भवितुमर्हंतोति 
वक्ष्यमाणान्वयेन वाक्यं पूरणोयस् । एवमथंमुपवण्यं तमथ शरुत्यक्षरारूढं कतुं पृच्छति-केन पुनरिति ! श्रुत्पारूढं 
क रोति--उच्यत इति । येनेति तृतीयया करणत्वं चक्षुरादेश्क्तमित्यथंः 1 वाक्करणेति । वाग्रूपकरणेनेत्यर्थः । 
वाचमिति करणं नोच्यते तस्य येनेत्यनेनोक्तत्वाक्किल्तु वक्तव्यमुच्यत इत्याहु-नामात्मिकामिति \ साध्विति । 
गौरितीदं नाम साधु गावीति नामाप्ताध्विति व्याकरोति व्याकरणेन व्यक्तीकरोतीति चार्थः | 

३५ 

एतदपि तैरेवोक्तम्--“मुक्त्यन्तरमेव हि अनुपचरितसवंकामावाप्तिः सुष्य एवाथ; स्ीकायंः" 
इति । अस्मन्मते तु सवंकासरावाप्त; ब्रह्मानन्दसनुमवतां स्वतःसिद्धैव “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
म।चामुपजीवन्ति" इति श्रुतैः सवंजीवानन्दानां ब्रह्मानन्दांशरूपत्वात् । परेषां तु नेदं सम्भवदुकितिकं 
जीवानां मेदात् तनज्जीवगतसकलानस्दानां मुक्तेनानुमवासम्भवात् । यत्तु "एष ज्र्यैष इन्दरः"* इत्यादेः 
सर्वं जगत् विष्णोवंशे सवंदा तिष्ठतीति व्याख्यातम् । तदपि यथाश्नुताथंत्वेनोपपादनसम्भवे 
विलिष्त्वान्नाद्वियते | एवमेव--कतरः = आनन्दमयः । इतराणि चेतराणि चेतराणि माचुषबीजानि, 
इतराणि देवनीजानि प्रज्ञानेत्रोऽलोकः, अलोकः मुक्तसमुदायः इत्यादि भ्याल्यानमपि अशब्दाथं- 
रूपमेव । | 



स 



अण० ३, म०~२ 1 एेतरेयौपनिषत् [ ६७१ 

यदेतद्रदयं मनश्चैतत् । संज्ञानमाज्ञानं धिज्ञानं प्रज्ञानं मेधा द्ध तिमेतिमेनीषा जतिः 
स्मृतिः संकल्पः कतुरसुः कामो पश्च इति । पवाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । २॥ 

कि पुनस्तदेकमनेकधा भिद्चं करणमिति, उच्यते- यदुक्तं पुरस्तात “प्रजानां रेतो हदयं हूद्यस्थ रेतो मनो 
मनसा य॒ष्टा अपश्च वरुणश्च हूदयान्मनो मनसश्चन्द्रमाः तदेवैतद्धदयं मन्धेकमेतदनेकधा । एतेनान्तःकरणेनेकेन 
चक्षुभूतेन रूपं पषयति श्रोच्रभूतेन शणोति घ्ाणभूतेन जिघ्रति वाण्मूतेन वदति निह्धाभूतेन रसयति स्वेनैव 
विकल्पनारूपेण समनसा विकल्पयति हूदयर्पेणाध्यवस्यति ! तस्मात्सवेकरणविषयन्यापारकमेकमिदं करणं सर्वोप- 

ध्यथंमुपलब्धुः । तथा च कोषोतकिनाम्--“श्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति प्रज्ञया चक्षु 
समार्य चक्षुषा सर्वाणि शूपाण्धाप्नोतिः" इत्यादि) वाजसनेयके च --'“मनसा ह्येव पटयति मनसा शुणोति, ' हुदयेन 
हि रूपाणि जानाति'' इत्यादि । तस्मादृधुदयमनोवाच्यस्य सर्वोपरुन्धिकरणत्वं प्रसिद्धम् \ तदात्मक प्राणो श्यो वें 
प्राणः सा प्रज्ञा या वेप्रज्ञा सप्राण इति ब्राह्मणम् । करणसंहृतिरूपश्च प्राण इत्यवोचाम प्राणसम्वारादो । 
तस्माच्यत्पद्ूा प्रापद्यत, तद्ब्रह्म तदुपरब्धुरुपलन्धिकरणस्वेन गुणभूतत्वाच्चैव तद्रस्तु ब्रह्मोपास्यात्मा भवितुमर्हति । 
पारिशेष्याद्यस्योपरुन्धुरूपरब्ध्यर्था एतस्य हदयस्य मनोरूपस्य करणस्य वृत्तयो वक्ष्यमाणाः, स उपरुब्धोपास्य 
आत्मा नोऽस्माकं भवितुमहंतीति निश्चयं कृतवन्तः । 

तदन्तःकरणोपाधिस्थस्योपलब्धुः प्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपरन्ध्यर्था या अन्तःकरणवृत्तयो बाह्यान्तर्वोतचिषय- 

ननु चक्षुरादीनां करणत्वेऽपि प्रपदाभ्यां प्रविष्टस्य प्राणस्य करणत्वे किमायातमित्याराङ्कते--कि पृनस्तदिति। 
तत्र प्राणस्यैव करणत्वं वक्तुं तावद्धृदयमनःरब्दवाच्यस्य चक्षुरादिभेदमिन्नत्वमाहू--उच्यत इति । यदेतद्धुदय- 
मित्य यच्छन्दाथंमाह्--यदुक्तमिति। रेत इति। सारभूतं वीयंमिव्यथेः। प्रजानां रेतो हूदयमिद्यादिषु मनसश्चन्द्रमा 
इत्यन्तासु श्रुतिषु यदुक्तं हृदयं मनश्वेति तदेवैतच्वया पृष्टं करणमित्यथंः । तदेवेकमेव सच्चक्षुरादिभेदेनानेकधाभूत. 
मिति श्रुतिगतद्धितीयैतच्छन्दाथंमाह्--एकमेतदनेकधेति ! भत्र येनचक्षुरादिना दशंनादिक्रिधां करोति सक्कातात्मके 
पुरुषः, तच्चक्षुरादिकं प्रजानां रेतो हृदयमिव्यादिषु “मनसश्चन्द्रमा” इत्यन्तायु श्रुतिषु यदुक्तं हदयं मनश्चेति करणं 
तदेतत्तवया पृष्टमेतदेवकं सदनेकधा भिन्नं चेतति श्रत्तिगतयेनेतितुततीयान्तयदितिप्रथमान्तयच्छब्दद्रयस्यैतदिति- 
प्रथमान्तेतच्छन्दद्रयस्य चान्वयो दर्शितः । एकस्यवानेकात्मकत्वं विशदयति--एतेनेत्यादिना । सवेकरणेति । सर्वाणि 
रणानि विषयाश्च व्यापारो यस्थेतिवि ग्रहः । करणानां विषयाणां च हुदयशब्दवाच्यवुद्धिग्यापारकतव भ्रुतिमाद्-- 

तथा चेति \ प्रज्ञया चिदाभासयुक्तया बुद्धया वाचं करणं समारुह्य बृद्धेर्वागात्मना परिणामे सति तदुबुद्धिद्रारा 
स्वयमप्यात्मा वागभिमानी भूतवाऽनन्तरं वाचोऽपि बुद्धिव्यापाररूपाया नामात्मना वक्तव्यश्ब्दरूपेण परिणामे सति 
वाचा वाग्रारा सर्वाणि नामान्याप्नोति तस्स्फुरणात्मना स्वयमपि वततत इति श्रुस्यथः। एवं प्रज्ञया चक्षुरित्यादिष्व- 
प्यर्थो द्रष्टव्यः । अत्र बुद्धेवगाद्यात्मना परिणामो वागादेर्च नामात्मना परिणाम उक्त इत्यथः । ''मनप्ता ह्येव 
पदयती' त्यत्र मनसः साक्षादुशंनादिकरणत्वायो गाच्चक्षुरादिभावमापन्तस्य दशंनादिकरणत्वमुक्तमिति भावः । एवं 
हदयेन दीत्यत्रापि द्रष्टव्यम् । आदिशब्देन हृद्ये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीति रूपाणां हूदयशब्द्ति- 
लुद्धयात्मकत्वमुक्तं संग्राह्यम् । एवं हदयस्य सवंकरणात्मत्वमुक्तवेदानीं तस्य प्राणास्मत्वमाह्--तदात्मकश्ेति । 
एवं हृदयमनोद्रारा प्राणस्य सवंकरणात्मकत्वमुक्तवा साक्षादेव प्राणस्य तदाहु--करणसंहंतीति । तव वयं स्मो न 
राक्षयामस्त्वहते जीवितुम् । इतरे चक्षुरादयः प्राणां इत्येवाऽऽख्यायन्त इ्यादिप्राणसंवादस्यवचनबलाक्त रणसंहसि- 
रूपत्वं करणसमूहरूपत्वं प्राणस्यावगतमित्यथंः । आदिशब्देन संवगंविद्यादिगत्तं “श्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः 
प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः स यदा प्रतिबुध्यते प्राणादधि पनर्जायन्ते” इत्यादिवाक्यं ग्राह्यम् । करणस्यानासत्वमुक्तमुप- 
संहरति-तस्मादिति ! ब्रह्येति । ब्रह्यव्वेनोपास्य ज्ञातव्य आत्मेत्यथंः । तहि कस्तथा ज्ञातन्य इत्यत आह्-- 
पारिशेष्यादिति } वकशष्यमाणा इति । संज्ञानमित्यादिना वक्ष्यमाणा इत्यथः । 

येन वा परयतोद्यादि मनश्चैतदित्यन्तं प्राणस्य करणत्वेनानात्मत्वाथंमिस्युक्त्वा संज्ञानमित्यादि वज्ञ 
इत्यन्तमन्तःकरणवृत्तिद्रासा तद्रयतिरिक्तमुपलब्घारं दशंयितुमाह--तदन्तःकरणेति । निविशेषस्य कथं वृत्तिविषयत्व- 
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विषयास्त इमा उच्यन्ते- संज्ञानं संज्पनिश्वेतनभावः ! आल्लानमाज्ञपि रीश्वरभावः । विज्ञानं कलादिपरिजञानम् । 

प्रज्ञानं पलि: प्रज्तता ! मेधा ग्रन्थधारणसामथ्यंम् । दृष्टिरिन्दरियद्रारा सवंविषयोप्लल्धिः ! धृतिर्धारणमवसन्नानां 

छ रीरेन्द्रियाणां ययोत्तम्भनं भवति \ धृत्या शरीरभुदरहु्तीति हि वदन्ति । सतिमंननम् \ मनीषा तच स्वातच्त्यम् । 
जूतिश्चेतसो सनादिदुःखित्वभावः ! स्मृतिः स्मरणम् । सङ्कल्पः लुक्लकृष्णादिभावेन सङ्कल्पनं रूपादीनाम् । 

करतु रध्यवसायः ! असुः प्राणनादिजोवनक्रियानिमित्ता वृत्तिः । कामोऽसन्निहितविषयाकाङ्श्ना तृष्णा \ वहः 
सख्मीठ्यतिकतद्यसिलाषः । इत्येवमाद्या अन्तःकरणवृत्तयः प्र्ञप्रिमात्रस्योपलन्धुरपकस््ययत्वाच्छुद्प्रल्ानरूपस्य 

ब्रह्मण उपधिभूतास्तदुपाधिजनितगुणनामधेयानि भवन्ति संज्ञानादरीनि \ सर्वाण्यिवेतानि प्र्तप्रिमात्रस्य प्रज्ञानस्य 

नामधेयानि भवम्ति नस्वतः साक्षात् । तथा चोक्तं “प्राणन्नेव प्राणोनाम भवतीत्यादि ।॥ २॥ | 

मन्यथा कथं तदुपलन्ध्य्थंता तासां स्यादत आह-- बाह्यान्तर्वतिविषयेति । तहि तासामच्यविषयत्वे ततो बाह्यास्त- 
{षय प्रतौ निरेव स्यःन्नाऽऽत्मन इत्यत आहु--उपङश्ध्यर्था इति । निविशेषत्वेनाविषयतवेन चैतस्य साक्षादिदन्तया 

लानासम्भवेऽपि संज्ञानाचन्तःकरणवृत्तिसाक्षितयाऽविषयत्वेनैवं तस्थोपव्धिः सम्भवतीव्यथं : । भविषयत्वारथं प्रज्ञान 
रूपस्येति विशेषणम् । प्रष्टा ज्ञि: स्वप्रकाशचेतन्यं तस्य॒ विषयत्वे स्वप्रकाशत्वव्याहृत्िरित्यथंः । ब्रह्मण इति 
विरोषणं निदिशेषत्वा्थंम् । सविशेषत्वे हि तस्य परिच्छेदेन ब्रह्मत्वं न स्थादित्यथंः । नन्वस द्धस्य कथमन्तःकरण- 
वृ त्तिसम्बन्धः स्यादत भआहु-अन्तःकरणोपाधिस्थस्येति । असङ्खस्याप्यन्तःकरणप्रतिबिम्बह्मरा तदवृत्तिसम्बन्धः 
इत्यथ: । चेतनभाव इति ! यया वृच्या चेतन इत्युच्यते जन्तुः सा वृत्तिः सवंदा सवंशरीरव्यापिनी संज्ञानमित्यथैः । 
कक्ादिपरिज्ञानं चतुःष्ठिकिकादिजन्यं लौकिकं ज्ञानमित्यथंः । प्रजञतेति \ तात्कालिकप्रतिभेत्यथंः । ययोत्तम्भनं 
भवतति सा वृत्तिधुंतिरित्यन्वयः। शरीराद्युत्तम्भकस्य वृ त्तिविशेषस्य धृतित्वे रौकिकं व्यवहारं मानमाहु--धुच्येति । 
तन्न स्वातच्व्यभिति ! मनस ईषा मनोषेति व्युत्पत्तेरित्थंः । रुजादिष्ुःखित्वभाव इति ! रोगादिजन्यदुःखित्व- 
प्रािरिव्यथंः । सङ्कह्पनमिति \! सामान्येन प्रतिपन्नानां रूपादीनां शुक्छादिरूपेण सम्यक्कल्पनमित्यथंः । जीवन- 
क्रियेति ! जीवन प्रयत्न इत्यथः । ख्रीन्यतिकरेति । स्वोसम्पकं इत्यधेः इतिशब्दस्य प्रदशंताथं लमाह--इ्येवमादया 
इति ! एवमाद्या वृत्तयः प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्तीद्युत्तरेणान्वयः । अच्र प्रज्ञानशब्देन पूवंवत्परज्ञता वृत्तिरूपा 
नोच्यते । तस्याः सं्ञानादिनामवत्त्वानुपपत्तेः । किन्तु शुद्धच॑तन्यमुच्यत इत्याह्--प्रज्िमात्रस्येति । नन्वन्तः- 
करणव त्तीनां शड्दरूपतवाभावाक्कथं प्रज्ञाननामधघेयत्वमित्याशङ्भुय नामधेयस्य नामार्थोपलन्धिहेतुत्वातव्संज्ञानादि- 
वृत्तोनामपि म्रज्ञानोपर्न्धिहेतुत्वात्तेन गुणेन तन्नामधघेयत्वमुपचा रादुच्यते न मुख्यया वृत्येव्याहु--उपलब्धुरूष- 
कड्ध्ययंत्वादिति \ उपलबन्धुरुपकन्घ्यथंत्वं वा कथमित्याशङ्कुय तदुपाधित्वादित्याहू--श्चुद्धेति \ यत्त उपाधिभूता 
उपकरन्घ्य्था अतो गौण्या वृत्त्या नामधेयानि भवन्तीत्यथंः । यदा श्रतौ संज्ञानादिशन्दैनं वृत्तय उच्यन्ते किन्तु 
संज्ञानादिशब्दा एव लक्षणयाऽभिधीयन्ते गासुच्चारयतोव्यत्रेव । तथा च संज्ञानादिशब्दाः संज्ञानादिवृत्तिविशिष्ट- 
प्रज्ञानस्य चामधेयानि सन्ति, तद्द्वारा शुद्धस्यैव प्रज्ञानस्य लक्षणया नामधेयानीत्याहू--तदुपाधिजनितेति । 
वु्युपाधिज नतौ गुणौ वृ्युपहितरूपं तत्नामधेयानि सन्ति सर्वाण्येवैतानि संज्ञानादीनि संज्ञानादिशब्दाः प्रजञानस्यैव 
नामधेयानि भवन्तीत्यन्वयः। प्राणन्नेवेति । प्राणनक्रियां कुवन््राणो नाम भवतीत्यनेन प्राणवृत््युपाधिकमात्मनः 
प्राणनामवत्त्वमुक्तम् । यद्यपि संज्ञानादिनाम्नां तत्र नौपाधिकत्वमुक्तं तथाऽपि तुल्यन्यायतयैतेषामप्यौपाधिकत्वमुक्त- 
म्रायमिति भावः। एतदुक्तं भवति--संज्ञानादिशब्दाः प्रकाशात्मकवस्तुवाचिनः। न च साक्षा दन्तःकरणवृत्तीनां जडानां 
प्रकाशात्मकत्वं सम्भवतीति प्रकाशात्मकवस्तुन्यध्यासादेव तासां प्रकाशात्मकत्वमिति कल्पयन्तोऽधिष्ठानभूतमति- 
सक्तिं प्रकारा गमयन्तः पयवसानगत्या प्रकाशात्मनः प्रज्ञानस्यैव नामधेयानीत्ति। अत्र संज्ञानादीनामनिट्यसरेन 
जडानां वृत्तीनां क रात्मकवस्तुवाचकसज्ञानादिनामत्वानुपपत्तेस्तद्वयतिरिक्तः करिचस्प्रकाशूपोऽस्ती्युक्तम् । 
तथा संज्ञानादिशब्दवच्यत्वोक्त्या तत्प्रज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानमित्यत्रेव प्र्ततारूपा वृत्तिनं भवतीव्युक्तम् । तस्याः 
संज्ञा नादिति च्पत्वानुपपत्ते ति तथा संज्ञानादीनि सर्वाण्येकस्य प्रज्ञानस्य नामानील्युकत्या च तसज्ञानमेकं सवं- 
वृत्त्यनुगत्तमिद्युक्तं तदनेकत्वे तदुवृत्तिगतानां प्रज्ञानानां तत्तन्नामकतेन सवंनामकल्वानुपपत्तेः । प्रजञानस्येव्येक- 
वचनाचुपपत्तरन । अतो येन॒ वा पद्यतीत्यादिना नामधेयानि भवन्तीत्यन्तेन स्व॑करणतदुवृ्तिव्यतिरिक्तः 
स्वश्रकाराट्मकः सवसताक्षी सवंवृत्यनुगत एक आत्मा शोधितः | 
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एष ब्रहेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सवे देवा इमानि च पञ्च महामूतानि पृथिवी बायुराक्ाश्च आपो 
ज्योतीषीत्येतानीमानि च श्ुद्रमिभ्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्वा गावः परुषा हस्तिनो यक्किचेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यचच 
स्थावरम् । सवं तय्प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् । प्रज्ञानेत्रो रोकः । प्रज्ञा प्रतिष्ठा । प्रज्ञानं बह्म । ३॥ 

स एष प्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्मापरं स्वंशरीरस्थप्राणः प्रज्ञात्माऽस्तःकरणेपाधिष्वनुप्रविष्टो जलभेदगत- 

सुयंप्रतिबिम्बवद्धिरण्यगर्भः प्राणः प्रज्ञात्मा ! एष एवेन्द्रो गुणादहेवराजो वा । एष प्रजापतियंः प्रथमजः शरीरी । 
यतो सुखादिनिर्भेदह्टारेणरन्यादयो लोकपाला जाताः ¦ स प्रजापतिरेष एव । येऽप्येतेऽरन्यादयः सवे देवा एष एव । 

इमानि च स्वंज्षरीरोपादानभूतानि पचर पृथिव्यादीनि महाभूतान्यत्चान्नादत्वलक्षणान्येतानि । किञ्चेमानि च 
ुद्रमिश्राणि क्षुद्ररल्पकेमिश्नाणि \ इवश्ञाब्दोऽनथंकः । 

सर्पादीनि, बीजानि कारणानीतराणि चेतराणि च देराष्येन निद्द्यमानानि । कानि तानि ? उच्यन्ते । 
अण्डजानि पक्ष्यादीनि \ जारुजानि जरायुनानि मनुष्यादौनि । स्वेदजानि यूकादीनि 1 उद्धिज्जानि च वृक्षादीनि \ 
अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनोऽन्यच्च यत्किञ्चेदं प्राणिजातम् ! कि तत् ? जद्धमं यच्चरति पद्भ्यां गच्छति । यच्च 

पतत्रि \ आकारोन पतनकशीलम् 1 यच्च स्थावरमचरं सर्वं तदशेषतः प्रज्ञानेत्रं प्रलपतः प्रज्ञा तच्च ब्रह्मेव नीयतेऽनेनेति 

एवं शोधितस्याऽऽत्मनः प्रतिशरीरं नानात्वं वारयितुमेष ब्रह्योत्यादि वाक्यं तद्व्याचष्टे--स एष इत्यादिना) 
एष इत्यस्याथंमाह्--प्र्ञानरूप आत्मेति । प्रज्ञानं ब्रह्मेति मुख्यब्रहताया वक्षयमाणत्वादिहं मूधंदाराऽनुप्रतिष 
पमष्टिलिङ्खशरीराभिमानी हिरण्यगभौःप्राणःप्रजञात्मादिशब्दैस्तत्र तत्रोक्तमपरंब्रह्मोच्यत इत्याहू--अपरमिव्यादिना। 

सवेश रीरेत्यनेन समष्टिस्थलशरीरमुच्यते । अतःकरणोपाधिष्वित्यनेनापि समष्टिलिङ्गशयैरमुक्तम् । भाभ्यां 
प्राणप्रज्ञात्मशब्दाभ्यां क्रियाशक्ति्ञानशक्तिमच्वमुक्तम् । द्वितीयाभ्यां तु तत्र तत्र तथा निर्दिष्ट इत्युच्यत 
इत्यपौनसव्यम् । ननूक्तपरजञानात्मैवापरं ब्रह्ेवयव कि प्रमाणमित्याज्ञ द्य प्रवेशवाक्यं प्रमाणमिति वक्तुमेष इन्द्र 
इति वाक्यं ग्याचष्टे--एष इति । गुणादिति । इदमदर्शमिति श्रुत्युक्ूगुणयोगाद्ित्यथेः। प्रवेशवाबये प्रविष्टस्येन्द्रत्वा- 

भिधानाद्धिरण्यगभंस्यापीन्धत्वोक्तौ प्रविष्टत्वप्रत्यभिन्ञानात्पवेष्टुरेव् प्रतरिष्टसवंरूपत्वादभेदः सिध्यतीति भावः। न तु 
पारमैश्वयंगुणयोगास्रनानास्ेन्धः परमेश्वर इत्यर्थो ग्राह्यः । प्रज्ञानात्मनः परमेरव रामेदस्य प्रज्ञानं ब्रह्योत्यनेन 

वक्ष्यमाणत्वात्परमेश्व रत्वगुणवत्तवभ्रतिपादनस्य च प्रकरणविरोधात् । न च हिरण्यग्भात्मत्ववन्मायाविशिष्ट- 
परमेश्व रात्मत्वमनेनोच्यत इति वाच्यम्। तथा सत्ति भाष्योक्तगुणादितिहैव्वनन्वयादेष ब्रहष इन्द्र एष प्रजापतिरिति 
ूरवोत्तसर्यायेष्विव गुणयोगाभावेऽप्युपपततेदचेति। अस्य व्याख्यानस्य विर्टतवं मनसि. निघायार्थान्त स्माह --देवराजो 
वेति । प्रजापतेदिरण्यग्भीद्ेदमाह--यः प्रथमज इति! स लिश री रामिमान्ययं तु स्थूशरौराभिमानीति भेद 

इत्यथः । तत्राद्य एव पुरुषं समुदरधुत्यामूछंयन्मुखं निरभिदयतेत्यादि वाक्यं प्रमाणमाह--यत इति \ देवग्रहणं 
मनुष्यादोनामुपलक्षणप्र् । तथा च सवं जीवात्मान एष एवेत्यथंः । एवमेष ब्रह्यैत्यादिवाकयेष्वेकये सामानाधिकरण्य 

गृहोत्वा सवंभूतस्थस्याऽऽत्मन एकलत्वमुक्तवा सजातीयभेदं निराछ्लय तदुपाधीनां भूत मौतिकानामपि बाधां 

सामानाधिकरण्यमाधरित्याऽऽत्मन्यतिरेकेणाभावं तस्य॒ विजातीयभेदनिराकरणार्थं वक्तुमिमानि चेत्यादिवकयं 
तद्वयाचष्टे -इमानि चेति । एतान्यत्ान्नादत्वेन पूवंमुक्तानीति वक्तुं वििनष्टि--अश्नेति ! | 

सर्पादीनां न केवल क्षुद्रमिध्रलं किन्तु सूर्पान्त रादीन्प्रति बीजत्वं तरेत्याह् -कारणानि चेति \ देरा्ेनेति । 
स्थावरजङ्कममेदेन निद्दियामानानीत्यथंः । स्वेदजानि जङ्गमान्युह्डिज्जानि स्थावराणोव्याह् -उच्यन्त इति । 
ज क्गममित्यस्य व्याख्या यच्चरतीति । स्थावराणामपि वाय्वादिना चनमस्तीत्याशञद्कुयाऽह्--पद्ूचामिति । 

स्थावरमचलमित्यनन्तरं सवं तदेष एवेति शेषः । तत्स्वंमेष एवेत्यत्र हेतुं वक्तुं सर्वं तत््रज्ञनेत्रमित्यादि ब्रतिषठत्यन्तं 

वाक्यं तद्रवाचष्-सर्वमित्यादिना । नीयतेऽनेनेति ! अनेन प्रज्ञानेन सत्तां नोयते सत्तां प्राप्यते । सत्तावछ्कियत 

इत्यथं: । यद्रा स्वस्वव्यापारेषु प्रवत्यंत इति वा । न्वेवंभूतं ब्रह्यवेद्युपनिषल्यु प्रसिद्धं न तु प्रज्ञानमित्याश ङ्व 

वस्तुतः प्र्ञानस्यैव तत्र ततर ब्रह्मशब्देनामिधानान्न दोष दुक्तं प्रज्ञानं ब्रहवेति । यद्वा कोऽयमालेद्या रभयैते सर्वं 
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नेत्रं प्रज्ञा नेचरं यस्य तदिदं पज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने ब्रह्मण्युस्पत्तिस्थितिलयकारेषु प्रतिष्ठितं प्रज्ञाभयभित्यथंः । प्रज्ञानेत्रो 
रोकः पूववत् । प्रजञाचध्यु्वा सवं एव लोकः । प्रज्ञा प्रतिष्ठा सवस्य जगतः! तस्मास्प्रजञानं ब्रह \ तदेततपरत्यस्तमित- 
सर्वोपाधिविश्लेषं सन्निरञ्चनं निम॑लं निष्कियं शान्तमेकमदयं नेति नेतीति सवविज्ञेषापोहसंवेद्ं सर्वशब्दप्रत्यायागोचरं 
तदत्थन्तविश्ुद्धप्रज्लोपाधिसम्बन्धेन सव॑ज्ञमीष्वरं सवंसाधारणाव्याक्रतजगह्रीजप्रवतेकं निधन्तृत्वादन्तर्यामिसंजं भवति । 
तदेव व्थल्तनगदरीजभुतवुदधचत्स्मिमानलक्षणहिरण्यगभेसं्ं भवति । तदेवान्तरण्डोद्भूतप्रथमशरीरोपाधिम- 
दिराट्षजापतिसंजञं भवति ! तदुद्भूताग्न्याद्युपाधिमहेवतासंजञं भवति ! तथा विक्ञेषश्रीरोपाधिष्वपि । ब्रह्मादि. 
स्तम्बपयन्तेषु तत्तन्चामरूपलाभो ब्रह्मणः । तदेवैकं सर्वोपाधिभेदभिन्नं सर्वः प्राणिभिस्ताफिकेश्च सवंप्रकारेण ज्ञायते 
विकल्प्यते चनेकूधा ! “एतमेके बदन्त्यग्नि भनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्य शाश्वतम् ।\" 
इत्यादा स्मृतिः \ २॥ | 
देवा इत्यन्तं व्वंपराथंशौधनाथंमिमानि चेत्यादि प्रतिष्ठेत्यन्तं तत्पदाथंशोधनाथंम् । तत्र पक्षे प्रक्र ज्ञानं प्रजञातमिति 
तत्पदार्थो ब्रहवोच्यते पञ्चभूतादि स्थावरान्तं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं ब्रह्मनेचमिव्य्थंः । प्रनञासत्तथैव सव॑स्यापि सत्तावत्त्वं 
साधयितुं प्राने प्रतिष्ठितमिद्ुक्तम् । तद्रयाचष्टे प्रज्ञाने ब्रह्मणीति । न केव प्रज्ञासत्तयेव सत्त्वं सवंस्य किन्तु 
प्रवृत्तिरपि तदधीनेवेत्याहु-ग्रजञानेत्र इति । पूवंवदिति ! नीयते प्रवत्यंतेऽनेनेति व्युत्प्तर्ने्रं प्रव्तंकमिव्य्थंः । 
रोक इ \ स्वं जगदत्यथं; । यद्रा पूवं नेत्रशब्देन सर्व॑स्य सत्तान्यापारटैतुखमुक्तमिदानीं सवस्य स्फ़रणहेतुरयय- 
मेवेत्युच्यत इत्याह -ग्रज्ञाचक्षवेति \ चक्षुरिति स्फुरणमित्यथंः। जगत इव प्रज्ञानस्यापि स्फुरणप्रतिष्ठयोरन्याधीनत्व- 
माशङ्कुय तस्य स्वप्रकारात्वात्स्वमहिमप्रति्ठितत्वेनाऽऽश्रवान्तराभावाच्च चैवमित्याहु--प्रजनाप्रतिष्ठेति । यद्रा सवस्य 
जगतः सत्तास्पूर्याः प्रज्ञानाघीनत्वादुत्प्यादिष्वप्यवस्थायु प्रज्ञाने प्रतिष्ठितत्वेन तदुपादानत्वाच्च वाचारम्भण- 
न्यायेन प्रज्ञानन्यतिरेकेणाभावास्ज्ञानमेव सपदि रज्ज्पादिरिव पयंवसानभूमिरित्याहू--ग्रज्ञा प्रतिष्ठेति । प्रतिष्ठा 
ध्रुवं पयंद सानभूमिः परिशिष्टं वस्त्विव्यथंः । एवं च प्रज्ञानस्य प्रत्यगात्मनो निविशेषत्वादिकं सिद्धमित्याहू-- 
तस्मादिति । प्रज्ञानस्यव परिशिष्टत्वेन परमाथंसत्यत्वादित्यथंः । ब्रह्मशम्दबा्थंमाह्--प्रत्यस्तमितेति । अस्मिन्पक्षे 
ब्रह्मशब्देन प्रत्यगात्मनो निविरोषत्वादिकमेव सामानाधिकरण्येन समथ्यंते । ब्रहमशब्दस्यापि निविदोषत्वादिक- 
मेवाथंः । ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पा्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते । वंहतेर्धातिो रर्थाुगमादिति शारौरक- 
भाष्य उक्तत्वाच्च तु प्रत्यग््रह्मणोरक्यमनेन वाक्येनोच्यते । “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदि"'त्ात्माद्ितीयत्वे- 
तवोपक्रमादुब्रह्मपदार्थानुपक्रमाच्च । एवं चाऽऽ्मैव स्वाविद्यया संसरति स्वविद्यया मुच्यत इत्ययं पक्नोऽत्र स्फुटीकृत 
इति द्रष्टव्यम् । यदा स्विमानि च पश्चमहाभूतानीव्यारभ्य तत्पदाथंशोधना्थंत्वेन व्याख्यायते तदा तत्पदाथंशोधना- 
नन्तरं वक्पाथकथनाथं प्रज्ञानं ब्रह्मेति वाक्प्रमिति व्याख्येयम् । अत्र च पक्षेऽत्रत्यप्रज्ञानशब्देन प्रज्ञानस्य नामधघेया- 
नौत्यत्त्येन च प्रत्यगात्मोच्यते भत्र ब्रह्मशब्देन च जगत्कारणत्वोपलक्षिततं चैतन्यमुक्तमिति द्रव्यम् । तस्मादिति 
चोभयोनिविशेषचिद्रुपत्वाविशोषादित्य्थंः। ननू प्रज्ञानस्य ब्रह्मत्वोपदेशे किं सिध्यतीत्याश्चङ्कय तस्य निविशेषत्वादिकं 
सिध्यत्तीति फलिताथंकथनपरत्वेन व्याख्येयं प्रत्यस्तमितेति । अन्यत्समानम् } उपाधिविेषमिति । उपाधिक्रतकतंत्व- 
भोक्तुत्वदुःखित्वादिविशेषमित्य्थः । तस्य पुरुषाथंत्वमाह--शान्तमिति। परितुप्तं परमानन्दरूपमित्यथेः। नि विशेषत्वे 
मानमाहू--नेतीति । सर्वेति । “यतो वाचो तिवतेन्तेः “मानन्दं ब्रह्मणो विद्वानि"त्ति श्रुतिनिविशेषानन्दत्वे 
मानमित्यथंः । नन्वेवंभूतस्य प्रज्ञानस्य कथं सवं्ञादिस्तम्बान्तनानाविधभेद इत्याशङ्कय नानाविधोपाधिसम्बन्धा- 
दित्याहु--तद्त्थन्तेःयादिना । विशुद्धोपाधिसम्बन्धाविशेषेऽप्यन्तर्यामिहि रण्यगभंप्रनापतीनां सर्व्ञाद्धोदमाह-- 
सवंसाधारणेति | व्यक्ते सवेजगत्कारणसमषिवुद्धावात्मत्वामिमान एव लक्षणमुपाधियंस्य तदित्यथंः । अम्तरण्डेति। 
अण्डोपाधिकं विराट् तदन्तभूतप्रथमलरीरोपाधिकः प्रजापतिरित्यथं: । तदुदभूतेति ! तस्मादण्डादुदभूता इमेऽप्या- 

दीनामुपाधयः समष्टिवागादयस्तदृपाधिमस््रजञानमगन्यादिदेवतासंज्ञं मवतीत्यथंः। आदिशब्देन व्यष्टिवागाद्यभिमानिनो 
गृ ह्यन्तेऽुरादयङ्च । व्यष्टिमनुष्यादिश्शरी योपाधिषु मनृष्यादिसंजं भमवतीव्याहू-तथेति ! अपीत्यनन्तरं तत्तत्सज्ञं 
भवतीति शेषः} उपसंहरति -ब्रह्मादीति ! अत्र॑वमिति शेषः । एवं ब्रह्यादिस्तम्बेति योज्यम् । ननु सांख्यादि- 
भिर्जीवानामेव नानात्वमुच्यते, अन्ध॑श्च जोवेशव रनानास्वं; जगत्कारणं चान्यथाऽन्यथाप्याहुस्तत्कथमेकस्यैव ब्रह्मणो 
नानारूपत्वमत जाह-तदेवेकमिति \ अस्मिन्नथे प्रमाणमाह--एतमेक इति ॥ ३॥ | 





भ०-३, म०-४ ] एेतरेयोपनिषत् [ ६७५ 

सएतेन प्रज्ञेनाऽऽस्मनाऽस्मान्रोकादुतकरम्याद्ुम्मन्सरगे रोके सर्वान्कामानाप्त्वाऽखृतः सममवत्समभवत्। 
इति तृतीयोऽध्यायः 

ॐ वाङ्मे मनसि । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

स वामदेवोऽन्यो वेवं यथोक्त ब्रह्य वेद प्रजेनाऽऽत्मना येनैव प्रजञेनाऽऽस्मना पुव विद्वंसोऽम्रता अभूवंस्तथा 
अयमपि विद्वानेतेनेव भ्रजञेनात्मनाऽस्माट्लोकादुक्रम्येत्यादि व्याख्याम् ।! अस्माल्लोकादु्करम्थामुष्िन्स्व्गे छोके ५ 
सवन्किमानाप्त्वाऽमरतः समभवदित्योमिति ॥ ४ ॥ 

इति श्र मद्गोविन्दभगवत्पज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्ुरभगवत्कृतावैतरेयोपनिषद्धाष्ये ततौयोऽध्यायः 

एवं तावत्कोऽयमात्मेद्यारभ्य प्रज्ञानं ब्रहत्यन्तेन विचारपुरःसरमात्मतत्त्वं निर्धारितम् । आत्मा करण- 
सङ्खातात्मकमप्राणव्यत्तिरिक्तः संज्ञानादिसर्वान्तःकरणवृत्त्यतिरिक्तस्तदनुगतः स्वप्रकाशः स्व॑ंशरीरेष्वेकः सवंप्रपञ्चा- 
धिष्ठानभूत अद्वितीयः प्रज्ञानं ब्रहम निव्युदबुद्धमुक्तस्वभाव इति। इदानीमेवंभूतब्रह्याटम विदः फठं वक्तुं स एतेनेत्यादि- १० 
भरतिवाक्यम् | ततरेतच्छब्देनैकवचनान्तेन प्रङृतानामपि कोऽयमात्मेत्येवं विचारयतां बहूनां परामर्शायोग्यत्वादि- 
दानीन्तनस्य विदुष स॒ इति मूतवाःचना परामर्शायाग्यत्वादू्वाध्यायोक्तो वामदेवः परामृश्यत इत्याहू--स वामदेव 
इति । ब्रह्मविदः फलमित्यस्य वाक्यस्य ताव्पर्याद्वामदेवादिपृरुपविद्चेषे तात्प्याभिावाद्यः कस्चन ्राह्यइत्याहु--अभ्यो 
वेति! एवमिति! कोऽयमात्मेव्युक्तप्रकारेणेतं प्रज्ञानरूपं यथोक्तं ब्रह्म प्रज्ञानेनाऽऽत्मना वेदित्यथंः । एतैनेवेत्येतच्छब्दोक्तं 
प्रकृतत्वं व्यक्तीक रोत्ि--येनैवेति। येनैव प्रजञेनाऽऽत्मना ब्रह्य विद्वांसः पूवेंऽमृता अमृवंस्तेनेतेनैव प्रजेनाऽऽत्मना यथोक्तं १५ 
बरह्म वेद वामदेवोऽन्यो वा सोऽमृतोऽभवत् । तथाऽयमपीदानीतनोौऽपि विद्धानेतेनैव प्रज्ञेनाऽऽस्मनाऽस्माल्टोकादुत्कम्या 
मुतः समभवदित्यन्वयः। अत्रौत्रमणं पक्षिणो नीडादिवोध्वंगमनं न सम्भवति किन्तु देहात्मभावत्यागेन प्रज्ञानात्मभाव 
एवेत्यभिप्रत्य प्रज्ञानातलमनोक्रम्येत्युक्तम् । प्रजञानात्मना विद्वानिति वाऽन्वेयः । उक्तमात्मतत्वम द्धीकारवाचिनोङ्कारेण 
स्वानुभवप्रकटनेन ददीकुवंत्-भोङ्कारस्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् 
माङ्खलिकावुभौ ।। इति स्मृतेरोद्धारेण ब्रह्मात्मानुसन्धानलक्षणं मङ्गलं कतुमोमिल्युक्तमिति ॥ ४॥ २० 

दति श्रीमच्छृद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दज्ञानकृतावैतरेयोपनिपद्भाष्यटीकायां तृतीयोऽध्यायः 

१. श्रीमद्वि्यारण्यविरचितायामेतरेयोपनिषदहीपिकायां शान्तिमन्त्राथंः व्याख्यातः--यथोक्ततत्तवविद्याप्रतिपादक- 
ग्रन्थपाठे प्रवृत्ता मदीया वाक्सवंदा मनसि प्रतिष्ठिता । मनसा यद्यच्छन्दजात्तं विवक्षितं तदेव पठति । मनश्च 
मदीयं वाचि प्रतिष्ठितम् । यद्यद्वि्याप्रतिपादकव्वेन वक्तव्यं शब्दजातमस्ति तदेव मनसा विवक्ष्यते । एवमन्योन्यानु- 
गृहीते वाङ्मनसे विद्याथंग्रन्थं साकल्येनावधारयितुं शक्नुतः । मनसः सावधानत्वाभावे सुपतोत्मत्तप्रलापादि- २५ 
वद्यक्किचिदपङ्खतं ब्रूयात् । तथा च वाचः पाटवाभावे सत्ति गदुगदशूपयथा वाचा विवलितं सर्वे यथावन्नोच्चायंते | 

अतस्तयोरन्योन्यानुकूस्यमस्त्वित्येव प्रा््य॑ते । भाविःशब्देन स्वप्रकाशं ब्रह्मचेतन्यमुच्यते । प्रज्ञानक्षब्देन व्यव- 
हुतत्वात्तस्याऽऽविरभूतरूपत्वम् । तथाविध है आत्मन्मे मदथंमात्िरेधि । अविद्यावरणापनयेन प्रकटीमव । ह 
वाङ्मनसे मे मदर्थं वेदस्य यथोक्तततत्वविद्याप्रतिपादकस्य ग्रन्थस्याऽऽगीस्थ आनेयनसमर्थे भवत्तम् । मे ध्रुतं मया 
्रोत्रेणावगत्ं म्रन्थतदथंजातं मा प्रहासीर्मा परित्यजतु विस्मृतं मा भूदिव्यथंः | अनेनाधीतेन म्रन्थेन विस्मरण- ३० 

रहितेनाहोरात्रान्संदधामि संयोजयामि । अहनि रात्रौ चाऽऽरस्यं परिव्यज्य निरन्तरं पठामीद्यथंः । अस्मिन्पठिते 
्न्थ ऋतं परमार्थभूतं वस्तु वदिष्यामि । विपरीताथं वदनं कदाचिदपि मा भूदिव्यधः । ऋतं मानसं सत्यं वाचिक 

मनसा वस्तुतत्त्वं विचायं वाचा वदिष्यामी्यथंः। तन्मया वक्ष्यमाणं ब्रह्मत्वं मां शिष्यमवतु सम्यग्बोधेन पार्यतु। 

तथा तद्ब्रह्मतत्तवं वक्तारमाचायंमवतु बोधकत्वसामथ्यं प्रदानेन पालयतु । पुनरप्यदतु मामि्युक्तिः फरविषया | 

पूर्व साधनकाङेरिष्याचायंयोः पालनं प्राधितम् | इदानीं फलकेऽपि प्राथय॑ते | तत्र िष्यस्याविचयकार्यनिवृत्तिः २३५ 

फ़लम् । चायस्य तु ताहशशिष्यदशंनेन विद्यासन्पर दयप्र वृ्तिप्मुक्तः परितोषः फलम् । अनेन मृन्वपाठेन 
विद्योत्पत्तेः पुरा विद्याप्रतिबन्धका विध्नाः परिह्ियन्ते । विद्यो्पत्ेरूध्वंमसम्मावनाविपरीतमावनोत्पादका 
विघ्नाः परिह्भियन्ते । अवतु वक्तारमित्यम्यासोऽध्यायसमाप्टर्थो द्वितीयारण्यकसमाप्टयथश्च | 





प्रि ङिषटमासि 

१. मन्त्रानुक्रमणिका 

२, 

# 

#॥ 
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आकरग्रन्थनिदेशिका 
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अकल्पकमजं ज्ञानम् 
अकारो नयते विश्वम् 

अजमनिद्रमस्वप्नमनाम 

अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं 

अजातस्यैव धमस्य 
अजात्तस्येव भावस्य 
अजातेस्त्रसतां तेषाम् 

अजातं जायते यस्मात् 
अजादे जायते यस्य 
भजेष्वजमसंक्रान्तम् 
अजे साम्ये तु ये केचिद् 
अजः कल्पितसंवृ्या 
अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये 
अतो वक्ष्याम्यकापण्यम् 

अदीघंत्वाच्च कालस्य 
अद्वयं च दयाभासं चित्तम् 

अद्यं च द्याभासं मनः 

अद्वैतं परमार्था हि 
अनादिमायया सुपः 
अनादेरन्तवत््वं च 
अनिमित्तस्य चित्तस्य 
अनिरिचता यथा रज्जुः 
अन्तःस्थानात्तु भेदानाम् 
अन्यथा गुह्तः स्वप्नः 
भपूवं स्थानिघर्मो हि 
अभावद्च रथादीनाम् 
अभूताभिनिवेशाद्धि 
अभूताभिनिवेशाऽस्ति 
अमात्रोऽनन्तमाच्रक्च 
अङृन्धावरणाः स्वे 
माते स्पन्दमाने वं 
भवस्त्वनुपर्म्भं च 
भग्यक्ता एव येऽन्तस्तु 
भक्षक्तिरपरिज्ञानम् 
भसञ्जागरिते हष्टवा 

२०७ 

२४९. 

२०९ 

२१५ 

२३१९ 

२९८ 
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२२३९ 

२९२९ 

२५८ 
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२४९. 
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२१ 

२५१ 
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२५९ 

२४० 

२५४ 
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देर 

२३१५ 

माण्डुक्यकारिकाश्रची 

असतो मायया जन्म 

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीत्ति 
अस्पन्दमानमलातम् 
भस्पशंयोगो वं नाम दुर्दशैः 

अस्परांयोगो वं नाम सवं 

आज 

आत्मसत्यानुबोधेन 
आत्मा ह्याकाशवज्जीवेः 

भादावन्ते च यन्नास्ति 
१ 97 6, 

आदिबुद्धाः प्रकरत्यैव 
आदिशान्ता ह्यनुत्पत्नाः 
भश्रमास्तरिविघा हीन 

ल॑ 

इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः 
उ 
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उत्सेक उदधेयंद्रत् 
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घटादिषु प्रलीनेषु 

च 
चरञ्जागरिते जाग्रद् 
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तस्माश्च जायते चित्तम् 
तेजसस्योत्वविज्ञाने 
तरिषु धामपु यत्तूल्यमू 
विषु धामसु य-दोज्यम् 

द 
दक्षिणाश्षिमुखे विश्वः 
दुःखं सवं मनुस्मृत्य 
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दुदंशमतिगम्भीरम् 
द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यात् 
दयोद्रयोमंधुज्लाने 
दरेतस्याग्रहणं तुल्यम् 

ध 
धर्मा यं इति जायन्ते 

त 
न कर्चिज्जायते जीवः 

21 16, 2) 

त निरोधो न चोत्पत्तिः 
त निगंता अकतात्ते 
न निगंतास्ते विज्ञानात् 
न भवत्यमृतं मत्य॑म् 
2 7 ‡) 

न युक्त दशनं गसखा 
नाऽऽकारस्य वटाकशः 

नाजेषु सवेधर्मेषु 
ताऽऽत्ममवेन नानेदम् 
नाऽऽत्मानं न परांश्चैव 
नास्त्यसद्धेतुकमसव् 
नाऽऽस्वादयेत्सुखं तत्र 
निगृहीतस्य मनसो 
निमित्तं न सदाचित्तम् 
निवृत्तप्याप्रवृत्तस्य 
निवृत्तेः सवंदुःखानाम् 
निर्वितायां यथा रज्ज्वाम् 
निस्तुतिनिनमस्कारः 
नेह नानेत्ति चाऽऽम्नायात् 

| प 
पञ्चविंशक इ््येके 

पादा इत्ति पादविदः 

पूर्वीपरापरिज्ञानम् 
परकृटयाऽऽकाक्षवज्जेयाः 
प्रज्नप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा 

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते 

प्रणवो ह्यपर ब्रह्य 
प्रणवं हीश्वरं विद्यात् 
प्रपञ्चो यदि विद्येत 

` प्रभवः सवंमावानाम् 

२६० प्रण इति प्राणविदः 

प्राणार्दिसिरनन्तंस्च 
प्राप्य सवंज्ञतां कृत्स्नाम् 

फ. 

फलादुत्पययमानः सन् 
त् 

बहिष्प्रज्ञो विमुविद्वो 
बीजाङकु राख्यो दृष्टन्तः 
बुदुध्वाऽनिमित्ततां स्याम् 

भ 
भावेरसद्धिरेवायम् 
भूततोऽभूततो वाऽपि 
भूतं न जायते किञ्चित् 
भूतस्य जातिमिच्छन्ति 
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महे-अनुमन्धान-संस्थानस्य प्रकाशिताः प्रकाह्यमानाश्च ग्रन्थाः 

वेदिक-सम्प्रदायान्तगंता ओपनिषद-दश्ञलान्तयः : निरञ्चनपीटाधीरवर महामण्डलेश्वर महानन्द गिरि 

वेदानुयायियों ओर इसमें मी विशेष कम् शाद्कुरसम्प्रदाय मेँ प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, गीता ) व अन्य 

संसार 

वेदान्त ग्रन्थो के पठन-पाठन के पुवं क पश्वात् वेदोक्त दशशान्ति मन्धो का पाठ करने की परम्परा रहीहै। 
परन्तु सवंसामान्यजन इनके अर्थो से अनभिज्ञ ही रहते हैँ । तथा पूर्णं अर्थावबोध नहीं कर पाति । इपलिषए 

इस ग्रन्थ मे -- | 
दराश्चो मित्र "११० , २ । सह् नो ५५०१५०५५ , ३ यच्छन्दसां ०५००७५७४ \ # . अह् वृक्षस्य ५०४५१०५५ , ५ . पूर्णनद ८०००१००० , 

६. आप्यायन्तु", ७. वाङ्मे मनसि", ८. मद्र नो, ९. भद्रं कर्णेभिः, १०. यो 
ब्रह्माणं" ““ “1 इन वेदिक सम्प्रदायान्तगंत ओौपनिषद दशा शान्ति मन्त्रों की अन्वयाथंसदहित विस्तृत व्याख्या 
श्री आचायंचरण ने स्वाध्याय प्रेमियों के हिताथं प्रस्तुत की है । जिससे आबालवृद्ध समी लाभान्वित 
हो सकेगे । 

का प्रत्येक प्राणी १. आध्यात्मिक--ज्वरादि, २. आधिभौतिक-चोरव्याघ्रादि, २. आधिदेविक-- 

यक्षराक्षसादि । इन तीनो प्रकारके तापो से संतक्च रहता दै । जब तक त्रिविध तापो का समूखोच्छेद 
नहीं हौ जाता तब तक परमपदप्रवृत्ति लाभ असम्भव है 1 अपौरुषेय वैदिक मन्त्र तीनों प्रकार के तापशाप 

के नाश मे मगवानरू मव कै तृतीय नेत्र के समान हँ । यह् अनादि काल से सवैसिद्धदै। 

मूल्य {२.५० 

मानसोत्लास-माधुरी : महेशानन्द गिरि 

वैदिके कर्मो से अत्यन्त शुद्धान्तःकरण ही भगवान् साप्यकार सम्मत उत्तम अधिकारी दहै। यही अधिकारी 

प्रस्थानत्रयीभाष्य, बृहृदारण्यकोपनिष द्धाष्यवातिक, चित्युखी, अदर तसिद्धि आदि प्रसन्न-गम्भीर भ्रन्थों का 

आस्वादन कर सकता है । ये आकरग्रन्थ उत्तमाधिकारियोंके लिए दही उत्तम साधन रहै परन्तु मध्यम 

व सामान्य साधक इन ग्रन्थों से यथेन्छ लाभम नहीं उठा पाते व सम्प्रदायपरम्पराके अनवच्छिन्नप्रवाह् को 

बनाये रखने मे भी कुछ बाध। सी प्रतीत होतीदहै। इसो हटि को केकर सवंज्ञ आचायं श्रीश्ङ्धुरने 

मध्यम व सामान्य जिज्ञासुओं के जिए वेदान्तके रमणीय प्रकरण व स्तोत्र प्रस्थो का ग्रन्थन किया। 

प्रस्तुत दशदलोकात्मक श्रीदक्षिणामू्ति-स्तोत्र भी उसी श्बृह्धला की एकं कड़ी है । मगवत्पादाचायं के प्रधान 
शिष्य श्री सुरेश्वराचायं ने इस पर॒ ““मानसोल्कास'* नामक वातिक की रचनाकी, परन्तु कालक्रमसे 

संस्कृत माषा की भोर पराङुमृखता देव कृपालु आचाय ने इस पर ““मानसोल्लास-माधुरी"” नामक हिन्दी 
व्याख्या कौ रचना की । श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्र, मानसोल्छासवातिक, स्तोत्र व वात्तिकपदच्छेद, अन्वय, 
अन्वयां ओर विस्तृत प्रतिपद स्याख्या से विभूषित मानसोत्छासवातिकेग्रन्थरत्न अत्यन्त सुन्दर बन 
पड़ा हे । 

ग्रन्थ की पुव॑पीठिका के ““शिवाद्रय ओर शाद्कुराद्वेतवाद'' मे (करई लोग इसे प्रत्यभिज्ञादशेन का ग्रन्थ मानेंगे । 

९२ 

परन्तु इस ग्रन्थ का निर्माण वेदान्त मुतो के अधिकरणक्रमसे है । प्रत्यभिनज्ञादशंन आगम ओौर शिरमूत्रो 
पर आधारित है" ।*' इल्यादि प्रकारके प्रौढ विचारों का मन्थन प्राक्च होगा। समासशटी में 
लिखी गयी ग्रन्थ की सारर्गामित विस्तृत भूमिका पाठकों, विचारकों व अनुसरन्धित्युओं को चिन्तन के ङि 

कुछ दे सकती है । यहु अतिश्योक्तिमूर्णं नहीं होगा । 

मूल्य : २०.०५ 





महेश्ष-अनुमन्धान-संस्थानस्य प्रकारिताः प्रकाष्यभानाथ ग्रन्थाः 

वैदिक-पम्प्रदायान्तगंता ओपनिषद-दकशल्ान्तयः : निरञ्जनपीठाधीदधर महामण्डलेश्वर सहेशानन्द गिरि 

वेदानुयाथियों ओर इसमे भी विशेष कर॒ लाङ्कुरसम््रदाय में प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, भीता ) व भन्य 
वेदान्त अर्थों के पठन-पाठन के पूवं व पश्वात् वेदोक्त दशशान्ति मन्धों का पाठ करने की परम्परा रहीदहै। 
परन्तु सवसामान्यजन इनके अर्थो से अनभिज्ञ ही रहते हैँ । तथा पूर्णं अर्थावबोध नहीं कर पाते । इपलिए 

ट्स ग्रन्थ मे-- 
दश्चो मित्र १००५०५१० | २ , सह् तै १११४५१५१ , ३ यदरन्द्सां ०४०००७१५ ॥ ्, अह वक्षस्य ७०७४१७७) , ५ . ूर्णभद ‡ ०५७७१०९१ , 

६. आप्यायन्तु", ७. वाङ्मे मनसि" , ८. भद्र नो, ९. भद्रं कर्णेमिः , १०. यो 
ब्रह्माणं "““ "1 इन वेदिक सम्प्रदायान्तगंत भौपनिषद दडा लान्ति मन्त्रौ की अन्वयाथंसहित विस्तृत व्याख्या 
श्री आचायंचरण ने स्वाध्याय प्रेमियों कै हिताथं प्रस्तुत की है । जिसे आबाखवृद्ध सभो लाभान्वित 
हो सकेगे । 

संसार का प्रत्येक प्राणी १. आध्यात्मिक---ज्वरादि, २. आधिमौत्िक--चोरव्याघ्नरादि, ३. आधिदेविक-- 

यक्षरा्षसादि । इन तीनों प्रकार कै तापों से संतप्त रहता दै । जब तक त्रिविध तपो का समूलोच्छेद 
नहीं हो जाता तब तक परमपटप्रवृत्ति खाभ असम्भव है । अपौरुषेय वैदिकं मन्त्र तीनों प्रकार के तापशाप 

कै नाश मे मगवानू मव कै तृतीय नेत्र के समान हँ । यहु अनादि काल से सर्व॑सिद्धहै। 

मूल्य {२.५० 

मानसोल्लास-माघुरी : महैशनन्द गिरि 

वेदिक कर्म से अत्यन्त शुद्धान्तःकरण ही भगवान् माप्यकार सम्मत उत्तम अधिकारीदै। यही अधिकारी 

प्रस्थानत्यीभाष्य, बृहदा रण्यकोपनिषद्धाष्यवातिक, चित्युखी, अद्र तसिद्धि आदि प्रसन्न-गम्मीर ग्रन्थों का 

आस्वादन कर सकता ह ! ये आकरग्रन्थ उत्तमाधिकारियोंके लिए ही उत्तम साधन दहै, परन्तु मध्यम 

व सामान्य साधक इनं ग्रन्थौ से यथेच्छ लाम नहीं उठा पाते व सम्प्रदायपरम्पराके अनवच्छिन्नप्रवाह् को 

बनाये रखने मे मी कु बाधा सी प्रतीत होतीहै। इसी दृष्टि को ठेकर सर्व्॑ञ भाचायं श्रीशङ्कर ने 

मध्यम व सामान्य जिज्ञासुओं के लिए वेदान्त के रमणीय प्रकरण व स्तोत्र ग्रन्थों का ग्रन्थनं किया। 

प्रस्तुत दशदलोकात्मक श्रीदक्षिणामू्ति-स्तोत्र भी उसी श्यृ्कला की एक कंडी ह । मगवत्पादाचायं के प्रधान 

रिष्य श्री सुरेश्चराचायं ने इस पर ““मानसोल्लस'* नामक वातिक की रचना की, परन्तु कालक्रम से 

संस्कृत माषा कौ भोर पराङ्मुखता देख कृपालु आचाय ने इस पर ““मानसोरलास-माधूरौ नामक हिन्दी ` 

व्याख्या की रचना की । श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्र, मानसोल्छास्षवा्तिक, स्तोत्र व वातिकपदच्छेद, अन्वय, 

अन्वयां ओर विस्तृत प्रतिपद व्याख्या से विभूषित मानसोटकासवातिकग्रन्यरत्न अत्यन्त सुन्दर बने 

पड़ादै। 

ग्रन्थ की पूव॑पीठिका के ““शिवाद्रय ओौर शाद्कुगादरेतवाद'' भ “कई रोग इसे प्रत्यभिन्नादशंन का ग्रन्थ मानेंगे । 

परन्तु इस ग्न्य का निर्माण वेदान्त सूरो के अधिकरण क्रम से है । प्रत्यभिज्ञादशंन आगम ओर रिरसूतो 

पर आधारित दहै" ।': इत्यादि प्रकारके प्रौढ विचारोंका मन्थन प्राप्ठ होगा) समासदेलीमें 

छिखी गयी श्रन्थ की सारगभित विस्तृत भूमिका पाठकों, विचाग्कों व अनुसन्धित्सुभो को चिन्तन के लिए 

कुछ दे सकती है । यह् अतिश्योक्तिपूर्णं नहीं होगा । 

म्रुल्य ; २०.०५ 

९२ 
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साधनसं्राम-१ : महेशानन्द गिरि 

“ओम् इति एतद् भक्षरम् ददम् स्वम्" से भ्रति सवत्र ओङ्कार को ही प्रतिष्ठित दिखातीदै। इसी का प्रवचन 

माण्टूव्योपनिषद् में किया गया है । यह् उपनिषद् श्रौ त॒ उपनिषदो में सबसे लघुकाय उपनिषद् दे । 

“माण्टुक्यमेवालं मूमृकषृणां विभुक्तये' कहकर मोक्ष के किए एकं मात्र इसे ही पर्याप्च बता दिया गया द । 

परन्तु इस उपनिषद् मे भनेक रहस्य को बीजल्पमे ही रखा गया है । जिसके रहस्योद्घाटन मे समी 
स्तम नहीं हो सकते । आचायंश्रीगौडपाद ने इसकी उपादेयता वं गृढरहप्यो को आत्मसात् कर इस पर 

विच्धप्रसिद्ध कारिकाभों की रचना की । भगवत्पाद शद्कुराचायं ने उपनिषद् ओर कारिका दोनों पर भाष्य 
रवा । इन्दी में से कछ वौनों का उद्वार ही प्रस्तुत व्याख्या का उदेश्य है 1 इस खण्ड भरे उपनिषद् के 
सात मन्त्रो का सतत्सरिसप्रवाह् तुल्य व्यासप्रधान प्राञ्जरु भाषा में प्राचीन गौडपादकारिका, साद्करमाष्य, 
आनन्दभिरिटीका, भागमनिमम यास्व व ग्रन्थो के गहन चिन्तन मननसे किया गया यह प्रप्रचन पाठकों 

को आत्मीय शान्ति अवद्य प्रदान करेगा व कू आने वारे विश्च के लिए चिन्तन का बीजारोपण । 

अचायं चरण का मुख्य उदश्य वेदान्तदंन किंस प्रकार एक जीवित दशन के रूप में उपस्थित होकर प्रतिदिन 

के जीवन व्यवहार मे मादन कर सकता दै अथवा नहीं ? रहा है । व्याख्याकार कौ-- “आज विश्च में 

जो नवीन विज्ञान से एक सैदढान्तिक क्रान्ति आयी दै उसको आत्मवाद से सम्बद्ध करना वेदान्त के 

विद्वानों का सख्य कर्तन्य है । मौतिक ही नहीं मानस एवं अतिमानस (818 [08८11010वुकग.) 
अन्वेषणों को भूमिका का समन्वय वैदिक सिद्धान्त कर सकता दहै, इस प्रान्यताको नारो हटा कर 

व्यवहारं क्षेत्र में काना पड़्गा । राजनीति, अ्थंनीति, समाजनी ति आदि विषयों पर वेदिक विचारधारा 

से निर्णय देने होगे । अन्यथा तथाकथित दिन्द्र संस्कृतिके नारोंके पेटमें भी हमे प्रा्वात्यवादों का 

उच्छही दहृ होतादै। इन्हीं हयो से अनेक विषयों पर विचार इन पृष्ठो मे मिला" 
इत्यादि प्रतिज्ञा आधुनिक परिवेदा मे कितनी सफल है । सुधीजन स्वयं ही इसके निर्णायक होगे । 

प्रूल्य : २०.७७५ 

साघनसंग्राभ-२ : महेशानन्द गिरि 

कथा व आख्यायिकाओं के माध्यम से किसी मी गूढ व उलक्ञे हुए विषय का प्रतिपादन अत्यन्त सर व प्रभावपूर्ण 

प्रकारसे प्रस्तुत क्रिया जा सक्तादै। दनत्विनि विषयतो खोक-व्यवहार गम्य होने से सवप्रसिद्ध 
रहते है, परन्तु आध्यात्मिक विषयों का अवबोध सामान्य पाटकों, श्रोताओं के लिए कुष्ठ गुस्तरसा टै । 
कथाओं के बीज यदि वेदोमें रहँ तो उनका हरा-मरा वृक्ष पुराण, महामारत आदि सत् शास्त्रीं की उवं 
भूमि में खड़ा है । भाषध्यार्मिक विषयों कै गृह्यरहस्यौं को हटाने मे ओपनिषद कथाएं, आसख्यायिकाएं 

प्रसिद्ध है । 

| एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मघंस्थं नातः पर वेदितव्यं हि किशित् । 
भोक्ता भोग्यं प्रररितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ीतत् ॥ 

द्वेताश्वरोपनिषद् के प्रथम मध्याय का यहु बारहूर्वा मन्त्र है । इस एक ही मन्त्र में परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप 

का वर्णन कर दिया गया है । दुविजेय भात्मतत्व के प्रतिपादक समस्त मन्त्र मानों इसमे षिङीन हो गये 

हो ॥ इसी की व्यापक सत्ताको संर्यत्र ्रन्थमं नाना मति के सुरचिपूर्ण मनोहर अधुनातन पुरातन 

दशन्तो व आख्यायिकां के माध्यम से विस्तार से समक्षाया गया है। जो कि आबाख्वृद्ध समी फे किए 

चिरस्मरणीय रहेगे । 

भूत्य ; ५.७० 

श्वेताश्वतरोपनिषद् : महेशानन्द गिरि 

उपर्थुक्त उपनिषद् उन १६ श्रौत उपनिषदो मेमेहैगोवेदकी श्ाखाभों से सम्बन्धितदहै। श्वेता्रतरक्ाताके 

मन्त्र, ब्राह्मण एवं आरण्यक माग अमी तक उपरुग्ध नहीहो सके दहै, केवल यहु उपनिषद् मत्रही 





७२३९ 

उपलन्ध होती है । यह् केवकाद्रैत शिवतत्त्व मात्र की ही प्रतिपादिका दहै, तथापि सांख्यो के प्रकरतिवाद 

एवं योगियोँ के २६ तत्त्ववादः; पुरुष, ज्ञ, प्रकृति, प्रधान, व्यक्त, अव्यक्त, गुण, लिद्ध, माव आदि 

पारिमाषिक शब्दों की उद्गमस्थली मी यही है । शचेवसम्प्रदाय, गीताप्रोक्त नाना प्रकार के विषय इसो कै 

उपजीवक हैँ । 

जगत्कारण, ब्रहाज्ञान के साधन, ध्यान के अद्ध, कुण्डलिनीयोग, आसन, प्राणायाम, प्रणव-दक्षिणामूति उपाप्षना, 

शिवतत्तवस्वशूप इत्यादि विविध विषयों को व्यापकता इस उपनिषद् मे प्रतिपादित दहै। इन विपर्थोका 

वेविध्य ग्रन्थ के सुचीपत्र से जाना जा सकता है । अमी तक एेसी अन्वय, अन्वयाथं सहित टीका को कमी 

अनुभव कौ जा रही थी जिससे सवंसाधारण भी इस महिमामण्डित मोक्षशास्त्रे का रसास्वादन कर सके । 

उस कमी को प्रस्तुत त्याख्या पूरौ करती है । अवेदिकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति" इत्यादि सास्यसिद्धान्तो व 

अन्य शेवशिद्धान्तों पर व्यापक विचार किया गया है । “'जजामेकां- `" इत्यादि विवादास्पद मन्त्रं 

का उहापोहुपुवंक परिशीलन दशनीय है । 

मूल्य : २५.०० 

ईशावास्योपनिषद् : महैशानन्दगिरि 

वेदों के अध्यात्मतत्तवप्रतिपादक अंश उपनिषत् कटै जाति ह । “अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद्' 

विद्योपनिषदिति"' इस लक्षण से सवंज्ञ आचायं दङ्कुर मूलतः संसार् के बीजरूप अनचान को नाल करनेवाके 

जीव-जगत्-ईश्र के बाध से होनेवारे अखण्ड आत्मबोध को ह्र उपनिषद् स्वीकारते हैँ । श्रौत उपनिषदों 

मे अग्रणी होने से ““ईशावास्योपनिषत्'* का आत्मतत्व कर प्रतिपादन में अपना विशिष्ट स्थान है । 

शुक्छयजुवंद काण्वसहिता मे ईरावास्य के माष्यमें प्रसिद्ध चतुवेदभाष्यकार आचाय सायण--“दवे त्रा" 

इत्यादयः मन्त्राः गताः । एतावत् कम॑काण्ड परिसमाप्तम् । अथ “ईलावास्यम्' इत्यादि ज्ञानकाण्डम् । "` 

सा च भगवद्भिः शारीस्कमीमांसामाष्यकरद्धिः आचार्यैः विस्तरशः व्याख्याता । तदनुसारेण अस्मामिः 

अपि संग्रहेण व्याख्यास्यते" कहकर भगवत्पादाचार्योक्त उपदिपदथं को ही वास्तविकं अथं वताते है । प्रायः 

विश्च को सभी भाषाओं मे विद्वानों ने इसका गम्भीर व सरलाथं कियादहै। हिन्दीभाषियोंको भी इसके 

वास्तविक अथंकाकराम प्राक्ठहोइसी दषटिमे इस पुस्तिका मे मतमतान्तरों पर विष विच्रार् न कर 
केवर वेदसार ईशस्य के मन्त्र- अन्वय, अन्वयाथं व सारसहित द्यि गये हँ । साधकगण इसका नित्य 

स्वाध्याय मी कहते है इस दष से परिशिष्ट में मलमन्ते पाठ मी देदिया गया है। 

मुल्यं : १.०० 

कटोपनिषद्-१ : महेशानन्द गिरि 

( प्रथमाध्यायपयंन्त ) 

कठोपनिषद्" उन प्रधान उपतिषदो मे सवं प्रधान है जिन पर् विश्वरत्त श्रीमद्भगवद्गीता की भित्ति स्थापित 

दै । प्रवक्ता यम" श्रोता "नचिकेता" कै प्ररनोत्तर रूपी सम्बादों से दुगंम्य आत्मत्व को सुरम्य शेलीसे 
समक्षाया गया है । ब्रह्यन्नान का प्रतिपादन तो अन्य उपनिषदोमेंमोौदै, परन्तु इसमे ब्रह्यवेता यम 

दारा एक अल्पवयस्कं बाककं नचिकेता को दिया गया उपदेश है जो अन्यत्र दृंम है । अतः इससे अलत्पज्च 
भी अनायास छाम प्राप्त कर सक्ते ह । हिन्दी व अन्य भाषभोमेभो इस पर विद्वानों ते स्वसामर्थ्यं स 
सरल व्यास्याएं प्रस्तुत की दै, परन्तु साङ्गोपाङ्ध विषय का उत्कृष्ट चिन्तन इसकी अपनी विशेषता ह । 

ध्रीशाद्कुरमाष्य, आनन्दगिरि-गोपालेन्द्रटीका, शङ्कुरानन्द-विद्यारण्य-नारायणादि की दीपिका के प्रदीप से इसके 
गूढरहस्यों को प्रकारित किय गया है । पदच्छेद, अन्वय , अन्वयाथं से विभूषित विस्तृत भ्याखया मोक्षपन्थ 
के पथिको के किए परम पाथेय होगी । 





७४० 

श्रीकेवराटेत के प्राचीन व अर्वाचीन आचार्यो ने प्रतिपल्षियो की उक्ति का सदेव स्वागत कियादहै व समाधनसे 

सन्तोषदान । वाद विद्रानोंका भूषणदहै। इसी प्रकार के वतंमानकाल्िकं कुछ आक्षेपकं का प्रत्युत्तर 

जो व्याख्याकार के ही शब्दो मे--““अनेक तत्तवं को समन्ते के किए प्रस्तूत वेदेदिकं दाशंनिकों पर 

तथा विज्ञान पर भी विचार कियाद जिसे प्रायः पूवंपक्षरूपसे उपस्थित करके उनका उत्तरमभी 

बताया है," "“1 इस प्रकार का विवेचन सम्भवतः प्रथम बारदही, हिद्दीदही नहीं किसीमी भमाषामें 

उपस्थित है" यह इसकी विशेष विरोषता ह । 

मुट्य : २०.०० 

मानवता कौ ओर : महेलानन्द गिरि 

'संघषं कयो ? “समाज ओर व्यक्तिः “समरसता क्यो ? 'सामरस्य का पथः समरसता का प्रभाव" 'दववाद 

ओर सङ्खवाद' सद्कवाद की ओर' मानस रोग : मारतीय ओर पाश्वात्यहष्टि" “इच्छा भौर इच्छाशक्ति" 

कर्मं ओर इच्छाशक्ति" 'मनन्दवादः; ‹शद्नो मित्रः शं वरुणः" तैत्तिरीयोपनिषद् के इस प्रथम मन्त्र पर 

ही उपर्युक्त इन ११ विषयों पर संघष॑पूर्णं विचार किया गया है । 

आज से सैकड़ों वषं पूवं भारतीय निमेल चिन्तनधाया अपने वेगसे बही चली जा रही थी, परन्तु पाश्चलत्यप्रमाव 

मे आकर उसकी स्थिति नययौन तस्थौ'सीदहौने लगी; इसी कोलको दसम्रन्थसे काटागयाहै 

व भारतीय (आनन्दवाद' की स्थापनाकौ गयीदै। प्राच्य" ओर "पाश्वात्य' दशन जसे गुरुगम्भीर 

असामान्य विषय पर आरोचना (?) उपस्थित करना एक सामान्य बात है परन्तु विशुद्ध वैदिकदशंन का 

स्थापन अपेक्षाकृतः उतना ही कठिन । उस विकट स्थितिमें जब हमारी अपनी दही पौदी इसे 

सुनने-समक्षने के किए तयार नहीं है । इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान मे रख कर प्राच्य-प्रतीच्य- 
विद्यार्णव आचायंचरण ने तहेशीथ व एतदहेशौय मनीपिर्यो का प्रातिपदिकशूप से नाम ग्रहण कर, 
आङरोचना प्रस्तुत को है । भारतीय पर्यावरण मे यहु अपने अपम प्रथम प्रयास्च' से व्यवहूतहै। जो 

विद्वान इस स्तुत्य हृष्टिकोण से कायं कर रहै हैँ, उनके लिए यह् करति पथनिदेिका होगी । 

मूल्य : १५.०० 

व्यक्तित्व का विकास : महेशानन्द गिरि 

जीवन“ “यातो यन्त्रे बन गया दह उपाजेनका, या मारभूत बन गयादहै। जीवन दुकंम घटना है 
जिसका प्रति क्षण आनन्द प्रास्ि के लिए है । आनन्द है स्वातन््य में । स्वतन्त्रता जीवन का आयाम, 
पर बन गया है राजनीति का नारा 1" व्यक्तित्व क्याहि? ओर विकास क्या?" ` सबसे बडा 

होना उसको विकसित अवस्था नही है। व्यक्ति अपने" ह ओर कितना समाज के परतन्त्रहै ? 
विकास का ह्टिकोण यहु है कि" (र अपने आपको व्यक्त कहूँ करना है ?""" व्यक्ति का जब 
हेम विकास करतें तो वस्ततः क्या करते? फोनमे अगप्रेन अफसरोंको रखे रहैगे 1 

मिया" "“““ "कहने लगे" "““"हभ लोग २५ सालसे फौजमे कुछ कामतो कर रहे हैं 1“ तो 
प्रधानमन्त्री मी किसी" नेहरूजी "1." "हमारे अन्दर् क्या शक्ति ओर सामथ्यं है 1" "किन 
साधनो कै द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्वं को बहाये" । 

इत्यादि-दत्यादि देनन्दिनि जीवन में होने वारे व्यावहायं विषय पर इस पुस्तिका मे विचार किया गयाहैव 
` विकास की चरम परिणति कहाँ है ? यह दिखाया गया है । किस प्रकार हुम धिनौनी स्वच्छन्दता से 
हट कर निमेल स्वतन्वता प्राक्च करे एवं राष्ट को सफल बनावे यही इस सक्च सुमनो से सुरभित सुलुकित 
पुस्तिका का उद्य है । व्यक्तित्व के विकासमेंजो भी काम उठवेगे वे इस (्यक्तित्व का विकास" के 
आमारी बनेगे । इसमे विषय आधुनिक वगं कौ दृष्टि से रखा गया है व माषा तथा वाक्य संघटना मी 
 तदनुकुहो रखी गयी है । 

मूल्य १५.०० 





५४१ 

गीताप्रवेश-१ : महेशानन्द गिरि 

उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, व गीता ये तीनो प्रस्थानत्रयी नाम से सर्वप्रसिदध हैँ "गीता" इस प्रस्थानत्रयी में स्मातं प्रस्थानं 

के अन्तगंत आती है तथा यह् अपना कुर अरग महत्त्व रखती है इसका महव उपनिषत्प्रतिपाद्य शाश्वत 

सत्य के सरलीकरण मे ह । उपनिषत्" श्रौतप्रस्थान होने से अनुभूति प्रधान दहै व ब्रह्मसूत्र दर्शानप्रस्थान 

होने से विचार प्रधान, परन्तु भीता स्मातं प्रस्थान होने से व्यवहार प्रधानदहै। वसे इन तीनोंमें कु 

भेद दीखता है, परन्तु वास्तविक भेद वहीं है । ये तीनों एक स्वर से नित्य-गुद्ध-बुदध-मुक्त एकमात्र अद्वितीय 

प्रपच्चोपशम शिविकोही स्वीकार करते है । 

स्मातंप्रस्थान होने के कारण गीता जीवनके किसी एक पक्ष पर बन देकर समग्र जीवनकौ क्रियाओं पर 

विचार करती है व उनका आधार भी बतला देती है। आचायंचरण की यहु धारणाः कि “---सवेज्ञ शाद्धुर् 

जानते थे कि भविष्य मे समाजरचना मेँ तीव्र गति से परिवततंन आयेगा, एवं जब तक उन परिवतंनो के 

आधार को समक्ञकर किसी भौ परिस्थिति मे उनके अतिदेश के दाप व्यवहार निर्णय नहीं किया जायेगा 

तब तक समाज क प्रवाह प्रतिबद्ध हकर विकृत हो जायेगा । "वास्तविक आवश्यकता तो इस बात कौ 

है कि प्राचीन रास्तों का आछोडन करके उनके आधारभूत तत्त्वों को समञ्लकर एवं समाज को वतमान 
परिस्थित्तियों का न केवर बद्चक्ुभों से, वरच् सहूदयता से विचार करके उन्हीं सिद्धान्तो पर नवसरमाज 

का निर्माण किया जा सके । "परन्तु आज स्थिति यहु है कि ईस।ई अपने मिन्न-भिन्न नेताओं का संगसिति 
सम्मेलन करे अनेक परिस्थितियों पर विचार करते हैँ जब कि हमारे य्ह इसकी उससे मी ज्यादा 

आवर्यकता होने पर मी कोई प्रवृत्ति नहींहो पाती ।' इस प्रकार धमं जर व्यवहार कौ खायी के 

कारण हिन्दू धमं एक एसे कगारे पर पहुव गया है जर्हासे न जने वहु कब गिरकर चूर-चूर हकर 

समाप्त हो जायेगा । जो धमं जीवन को स्पन्दिति नहीं करता, वहु केवर कुछ लोगों के यहु कहने पर 

कि हम इस धमं को मान्तेर्हैः जीवित धमं नहीं रह जता।' धमं मृतदहैया जोवित, इस प्रशन का 

जवाब दस पर निर करेगाकरि क्या जीवन की समस्याके ल्एिहृम षमंसे प्रेरणा रेते? क्या 

व्यापार में समस्याएं आनेपर अथवा घर में समस्याएं अनेपर अथवा राष्ट मे समस्याएं आनेपर अथवा 

न्तर्टीय व्यवहार मे समस्या अनेपर हम प्रेरणा के खरोत धमंमें दृहतेदया नही । 'विदेशोंमें 

ईसाई समाजवाद दल ( (11118118. 30]8115{ 81 110 {81106 ), ईसाई प्रजातन्त्रवाद 
( (11131181 [21110181 78.119 111 (छादन ) आदि सम्भव ह क्योकि वहां के 

विचारक इनके आधार पर नवसमाजनिर्माण का विचार् करते दै परन्तु हमारे यहाँ क्या इसप्रकार कौ 

कोई कल्पना मी उठ पातीदहै? गत २५ वषमे मारत कै स्वातच्यने यहु सिद्धकर्ः दियादै कि 
दसस के समाजवाद, प्र जातन्त्रवाद दत्यादि कौ नकर करके हुम कितने नीचे गिर चुके हु । उनके 
आददां हमे अनुप्राणित कर सके, यहु कमी सम्मव दही नहीं होता । गीता दस टृष्टिसे विचार करना 

ही व्त॑मान ग्रन्थ का प्रयोजन है कि किस प्रकार वह् एक जीवित व्यवहार दर्शनके ल्प मे हमारे सामने 
आये, एव क्या वह् हमे जज के युग में प्रतिदिन के जीवन व्यवहार मे मागं दन कर सकता है भथवा नदह 

धमं को जब तक मान्यताओंकेक्षेत्रसे निकारुकर् व्यवहार क्षेत्र मे नहीं खाया जायेगा तब तक धमं जीवित ` 
अवस्था कां प्राप्त नहीं करेगा, एेसी हमारी हढ मान्यता है । --" इस मौलिक चिन्तन की अधिष्ठात्री है। 

विषयों का चयन इ सीकिए यहाँ व्यावहारिक दष्िसेकियाह। इस प्रथम मागमे १. परिविय, २. मानस, 

३. आचार ( निभंयता, अन्तःकरण कौ सफाई, विचार, चित्त की एकाग्रता, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, 

तप, सर्ता, प्रेम, सत्य, क्रोध रदितता, मोगरहितता, शान्ति, अचुगलछोरी, प्राणियों पर् दया, अलोरुपतता, 

अक्ररता, लिहाज, अचपलता, तेज, क्षमा, धैय, सफाई, द्रोहरहितता, अतिमानिता मे रहितता ) 
४. समाज, ५. राजनीति, ६. परलोक, ७. अध्यात्म, ८. देवरधारणा, ९. जीवन्मुक्ति १०. यन्न | इन दस 

विषयो पर व्यापक विचार किया गया है । म्रन्ध के द्वितीय साग में तक्वमीमांसा, प्रामाण्यमीमांसा इत्यादि 

देनेका विचार है जो यहु बतयेगा कि पूर्वमे जो व्यावहारिक रूप रखा गया है, उसका आधार क्या ह ! 

मूल्य ; १५.०० 





७४९. 

उपदेश्षसाहस्री : व्याख्याता--पं० गजानन शास्त्री ““मूसल्गविकर' 
संसारशोकसन्तप्त मुमुक्षुजनों के हिताथं कपाल श्रीमद्धगवत्पादाचायंविरचित प्रकरणग्रन्थ में गद्य-पद्यमयो 

“उपदेशसाहस्री कौ गणना विषयप्रतिपादन व आकार इन दोनों दृष्टिं से सवंप्रथमको जातीहै। 
आलत्मतच्व का प्रतिपादन म्रन्थ के पद्यभाग में उन्नीस प्रकरणों मेँ व ग्यभाग के तीन प्रकरणं मे अत्यन्त 
विश्चद व गम्भीरतापुवंक किया गया है । श्रीसुरेश्वराचायं, श्रीमधुसूदनसरस्वती इत्यादि आचार्यो ने 
अपने-अपने ग्रन्थों को इससे अरूडकृत किया है, संस्कृत मे इस पर अभी तक दो टीकायें प्रकाशित दहो 
चुकी है प्रथम आनन्दगिरि विरचित इसी संस्थान से व द्वितीय रामत्तीथं विरचित गुजरातौ प्रिटिङ्खं 
प्स से। विषय कौ प्रौढता व भावों को गम्भोरता के कारण आचायं आनन्दगिरिङृतटीका कुछ कठिन है | 

“सकखवेदोपनिषत्सारोपदेशसाहछ्ली” कहकर भगवान् राङ्कुराचायं इसके महत्व को स्वयं ही वणित करते हँ | 
प्रायः सभी देशी व कुछ विदेशी भाषां मे इसका अनुवादभी हो च्ुकाहै। परन्तु ये समी अनुवाद 
आचायंहृदय को समञ्ने में पूणंसक्षम प्रस्थानत्रयीमाष्यविवरणकार स्व्॑न्त्रस्वतन्त्र आचायं आनन्दगिरि 
की विवृत्ति के अभी त्तक प्रकाशित न होने से अधूरे व अत्यत्पहीहं। इस संस्कृतटीकाके प्रकाश में 
आने के बाद राष्ट्भाषामें एक एसी टीका की आवर्यकता अनूुभवकीजा रहीथी जो प्रामाणिक 
विद्वान् हाय छिखी गयी हो व जपने भाप में सर्वाङ्खपूणं हो । इसं महती आवर्यकता को पूति वेदान्त- 
मीमांसादि के प्रसिद्ध॒ विद्वान् दाशंनिक ख्यातिरुम्ध बहुविध ग्रन्थों के अनुवादक व सम्पादक वततंमान मे 
ब्रह्मसूत्र-उपनिषद्दाष्यो के राष्ट्मषा के अनुवादकायं मे संरुन मनीषो-धीगजानन शास्त्री 
'भमुसलगांबकर'' को हिन्दो व्याख्या पूरी करती है। इस विस्तृत व्याख्या मे आनन्दगिरिप्रोक्त सभो 
गूढस्थरों का व रामतीथं के विशेष स्थलों का समावेश कर ख्या गया है । स्थान-स्थान पर ग्रन्थकार व 
टीकाकारो के मू प्रतीकस्थल भी रख दिये हँ । इस महघंता के युग मे असंस्ृतज्ञो पर व्यथं व्ययभार 
न हो, इस हृष्टि से पृथक् उपलब्ध होने से संस्छरतम्रन्थ इसमे नहीं रखा गया है । ऊपर मूलग्रन्थ का 
अनुवाद ओर तदनुसारिणी हिन्दी व्याख्या रखी गयी है । अनुवाद में सुविधा को हृष्टि से संस्कृतग्रन्थ की 
पृष्ठ व पक्ति संख्या दे दौ है, जिससे जावश्यकता होने पर मूर ग्रन्थसे मिलाया जा सके । (17 {:888 ) 

शद्राध्यायः : महेरानन्दगिरि 

भगवान् शिव किसी मी देश, कार में प्रकट नहीं होते, अतः समग्रविश्व उनमें तादात्म्यानुभव कर पाता है | 
आचायं दीक्षितेन्द्र स्वकोथ शिवाकमणिदोपिका में केचन स परमात्मा शिवादन्य इति कथयन्तः 
परान्भ्रमयन्ति तदनुवत्तनेन साधवो मा भ्रमिषुः” कहुकर साधको को अन्य मार्गो में श्र होने से सावधान 
करते है । वेदादि सकटशस्त्रो मे एकमात्र सवप्रपन्नोपज्ञम परमात्मा जो कलिव, सद्र, महेश्वर आदि नामों 
से व्यहूत हे, का स्तवन क्ियादहै। यलुरवेद में दातरुद्राध्याय प्राप्त होता है जिसमे शिव को अनेक नामों 
सेस्मरण क्याहै। इस रुद्राध्याय पर संस्कृत भाषामें कमंपरक व॒ अध्यात्मपरक कई माष्य ह| 
श्री अभिनव शङ्कुराचायं ने अपने भाष्य के श्रीरुद्रोपनिषदो हदयं श्रीमति साम्बपरब्रह्मण्येव "'तामन्यपरां 
चिकीषंमाणा रामानुजादयो भगवतीं सीतामात्मसात्करतु प्रवृत्तरावणवत्महापापिष्ठाः” इस वाक्य व बीसों 
ग्रन्थों के सैकड़ों प्रमाणो से इसका उपनिषत्व व मोक्षदायकत्व सिद्ध किया है | 

सारे भू-मण्डल में शिवकिद्धः पूजा के प्राचीनतम अवदेष उपरून्ध होते हैँ । डं° रघुषीर आदि मनीषियों के 
एेतिह्य अन्वेषणों से यह सिद्ध हो गया है| वास्तवमें वैदिक यज्ञमेंवेदिही योनिह तथा अभ्निही 
उ्वंरिद्ध है । जान में मन ही त्रिशक्तिरूप होने से योनि है तथा ब्रह्याभास् ही ज्ञापक होने से लिद्ध है। 
भक्तिमे जीवही योनिह त्तथा शिव ही उसमे स्थित लिङ्खहै। इसी प्रकार पुथ्यी ही योनिह तथासूर्ंही 
लिद्ध है। न जाने क्यों अनेक भारतोय भाषाभों में विरोषतः हिन्दी मे, ये दोनों शब्द केवल दैहिक अङ्खु 
विशेषो मेरूढ हो गये ह । इस रूढि से हमारे शास्तों तथा पूज्यपदार्थो के घृणित अथं कुछ अधंनास्तिक 
रिवद्रेषिसम्प्रदायों ने किये एवं आंग्लों ने उन्हीं अर्थो कोवं ऋग्वेदीय “दिरनदेवाः'' आदि श्ब्दोको 
ईसायियत के कारण परिवृद्ध व प्रसारित किथा। इन सभी तिरथंक बातों के तिरस्करण व श्रीरुद्राध्याय के 
याथात्तथ्य के प्रकाङन के किए एक विस्तृत ग्याख्या की आवश्यकता थी। हिन्दी अथवा अन्य भाषाओं मे 
कोद भी प्रामाणिक व्याख्या न होने के कारण यहु मुमुश्षुजनों को अपरिमित्त सुखं देगी । (17) 7:38) 





७४१३ 

उपदेश्साहुल्री : सम्पादकः पण्डितराजः श्री एस. सूत्रह्मण्यशास्व्री 

उपदेशसाहुस्ीयं गद्यपद्यात्मकभागहयविशिषा श्रीमच्छ्कुरमगवत्पादविरचितप्रक रकेषु, भअतिगम्भीरया रीत्या 

तत्तव प्रतिपादकत्वे सत्ति सकटशास्वराथंसंग्राहुकत्वात् प्रथमगणनीया भवति । इदं च प्रकरणं श्रौरामतीथं- 
व्याख्यया सह् पूर्वं मुद्रितमपि आवचायंग्रन्थानां सर्वेषां विवरणक्रद्धिः आचायंहूदयाभिज्ञैः सवंत्तस्त्रस्वतन्त्रै 
आनन्दगिर्याद्धयेविरचितया टीकाया सह् इदप्रथमतयेदानीं संशोध्य प्रकाशितम् । 

` मूल्यम् : २५.०० 

सिद्धान्तिन्डुः : सं ° एस. एस. शास्त्री 

सकलशास्त्रपारगैः श्रीमन्मधुसुदनसरस्वतीस्वामिभिः दशश्छोकी व्याख्यात्मकः सिद्धान्तविन्दुनामा ग्रन्थल्लजौ 
व्यरचि । स च श्रीब्रह्मानन्दसरस्वत्तीविरचितन्यायरत्नावलीटीकया सह् संशोध्य प्रकारितः। तत्रच 
तत्तवंपदाथंशोधनप्रकरणे मतान्तराणि नासयणीटीकायां विकश्दं निरूपितानि, अतः पाठकानामुपयोगाय 

तनद्ागोप्यत्र योजितः । 

मूट्यम् : २५.०० 

शतदखोकी : सं° एस. एस. शास्वी 

भाचायंप्रणीतप्रकरणेषु प्रधानभूतमतिप्रसन्नगम्भीरा शतशलोक्याख्यप्रकरणं भ्रीमदानन्दगिर्याचायंकलितया 
टीकया साकमिदानीमिदं प्रकटीक्रतम् । अस्यां हि प्राधान्येनोपनिषद्वाक्यानि ऋ्वेदादिसंहितागतवाक्धानि 
चाधारीकृत्य जावेर्व रादिस्वरूपं बल्घमुक्तयाद्यावस्था आत्मनो नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वरूपत्वं पञ्चकोश- 
विनिमुक्तत्वं च सदृष्टान्तं पामराणामपि सुबोधया शैल्या प्रतिपाद्यते | 

मूल्यसर् ; ८.५० 

पच्ीकरणम : सं० एस. एस. चास्त्री 

मुमृक्षणामुपकाराय भगवत्पादविरचितेषु अत्यन्तमल्पकायं महाथंभरितं पञ्चीकरणं, तद्वात्िकं, वात्तिकटीका 
श्रीमदानन्दगिर्याचायंकृता पञ्चीकरणटीका, त्द्याल्या श्रीमद्रामतीथंविरचिता इव्येवं ग्रन्थपञ्चकं अत्र 

प्रकाशितम् | 
मूल्यम् : ८.५० 

प्रकरणाष्टकम् : सं° एस. एस. शास्त्री 

प्रकरणाष्टकेऽस्मिन् अपरोक्षानुभूति-आत्मबोध-व्रिपुरो-मनीषापञ्चक-भात्मन्ञानोपदेकश्विधि-उपदेशपञ्चरत्न- 
स्वरूपनिरूपण-वाक्यवृत्यास्याः अष्टौ प्रकरणग्रन्थाः श्रीमच्छद्कुराचायंविरचिताः श्रीमत्पद्मपादविद्यारण्या- 
नन्दगिखििभतिप्राचीनाचायं्यचत्तटीकाभिः सह् प्रकाहित्ताः । 

मूल्यम् : २५.०० 

प्रकरणद्वादश्षी : सं° एस. एस. शास्ती 

अस्यां प्रकरणद्रादश्याम्--उपदेशसाहस्ी-सिद्धान्त बिन्दू-शतश्छोकी-पञ्चीकेरण-मपरोक्षानुभूति-मात्मबोध-त्रिपुरी- 
मनीषापञ्चक ~ आत्मन्ञनोपदेशविधि - उपदेशपञ्चरत्नम् - स्वरूपनिहूपण-वाक्यवृत्तिनामानोऽमी द्रादशम्रन्ाः 
श्री मत्पद्यपादविद्यारण्यानन्दगिरिगौडनब्रह्यानन्दसरस्वतीप्रभृतिभ्राचीनाचायं विरचितप्रकारिताप्रकारशितटीका- 
भिस्साकं प्रकालमानीत्ताः | | 

विशेषोऽयं संग्रहेऽस्मिन् यतु-सवेविद्यापारावारपारीणेः श्रीनिरञ्चनपीठमलडकुवाणेः धरीमन्महैश्ञानस्दगिरि- 
महा राजेविरचिता विस्तृतसारगभिताङ्खरूभूमिकाऽपि योजिता । सा चानुसन्धित्सूनां महदुपकरिष्यति ` 
इत्यतः पुथगप्युपङभ्यते । 

मूल्यम् : ७०.५५ 





७८ 

उपनिषदाष्यम्-१ : सं° एस. एस. शस्त्री 

खण्डऽस्मिन् ईश-केन-कठ-मुण्डक-प्ररन-माण्ड्क-तेत्तिरीय-एेतरेयोपनिषदः-गौडपादकारिका-शाङ्कुरभाष्य-अनुभूति- 
स्वरूपाचायं-आनन्दगिरि-गोपाल्यतीन्द्र-मच्युतकृष्णानन्दतीधंकृतटीका-तेत्तिरीयोपनिषडधाष्यवातिकतटीका- 
भिविमूषित्ताः भखवेंण परिश्रमेण संस्थानस्य हस्तटेखसाहाय्येन संशोध्य बृहट्रीपण्पां मध्वरामानुजीयादीनां 
अभिप्रायान् पदे पदे परिशील्य विमृद्य च विस्तृतभूमिकापाठमेदपरिशिष्टादिभिः प्रकारिताः। भ्रीमदनुभुति- 
स्वरूपाचार्याणां टीका अमुद्रितपूर्वा | 

उपनिषद्ष्यम्-२ : सं° एस. एस. शास्त्री 
खण्डऽस्मिन् छान्दोग्योपनिषदः-- शाङ्करभाष्यं तद्यास्या अभिनवनारायणानन्दे्द्रसरस्वती-नरेनद्रपुरीयतीश- 

आनन्द्निरचिार्याणां तथा बृहदारण्यकोपनिषदः--शाङ्कुरभाष्यं तद्रयास्या अआनन्दगिर्याचार्याणां च तथैव 
प्काइयते । विशेषोभ्यमत्र यत् नरेन््रपर्याचार्याणां टीका अप्रकाशितपूर्वां इति । इमे तत्र ततर भारछर- 
व्याख्यामुद्धान्य खण्डयन्ति । 

( {1 21688 ) 

ब्हदारण्यकोपनिषत्सम्बन्धभाष्यवातिकम् : सं° एस. एस. शस्त्री 

संस्करणेऽस्मिन्-शाङ्कुरभाष्यं, तदौकाऽऽनन्दगिरेः, भाष्यवातिकं, तटरोकाऽऽनन्दगिरेः इत्येवं प्रन्थचतुष्टयं तथेव 
संरोध्य प्रकाशितम् । 

मूल्यम् : 

बहदारण्यकोपनिषदुष्यवातिकम् : सं० एस. एस. शस्त्री 

इदमपि ग्रन्थचतुष्टयात्मक तथेव भाग्ये संशोध्य प्रकाश्यते । सत्वरं मिर्ष्यति । 
( 11 71688 ) 

ब्रह्मसूत्रम् ; सं° एस. एस. चास्त्री 

श्रीमच्छाङ्कुरभाष्यभूषितमिदं म्रन्थरत्नम्--अनुभूतिस्वरूपाचायं-चित्पुखमुनि-आनन्दगिरि-रामानन्दाचार्याणां 
व्याख्याभिस्सह् तथैव प्रकाश्यते । सत्वरं मिलिष्यति । 

( 111 77688 ) 

अन्येऽपि बृहत्लघुकायाः दाङ्कुरसम्प्रदायस्य ग्रन्थाः व्याख्योपन्याख्याभिस्सह् 

प्रकटीक्रियन्ते 
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